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  چکیده
اي منـسوب بـه    هـاي تکـاملی در فالنامـه    انجام این پژوهش، کشف و استخراج الگوریتم  از  هدف  

کـه در  شود  هاي صوري محسوب می عنوان مدلی از زبان     به  فالنامۀ شیخ بهائی   .شیخ بهائی است  
 ایـن ارتبـاط  . اي زبان و ریاضی ارتباطی دقیق و متناسـب اسـتوار اسـت        هاي نشانه  آن بین نظام  

دانشی از عـالم غیـب    به  و آن را     افزاید می فالنامههاي ظاهري     بر پیچیدگی  ،سو از یک مند،    نظام
 .سـازد  مـی سرعت میسر  راحتی و به ا به  دستیابی به پاسخ نهایی ر      و ازسوي دیگر،  کند    تبدیل می 

 اند، حروف الفباي زبـان فارسـی هـستند نـه حـروف      کاررفته هاي فالنامه به حروفی که در جدول  
، توانـستیم سـازوکار     ها و استخراج روابط ریاضی بین حروف و اعـداد          از بررسی جدول   پس. ابجد

هـاي   تنظیم و دستیابی به پاسخ فال را در این فالنامه نـشان دهـیم و آن را بـر مـدل الگـوریتم           
مراتبــی از جمعیــت  اي و سلــسله ایــن فالنامــه داراي نظــامی شــبکه. تکــاملی منطبــق بــدانیم

اعـضاي   تعـداد  .کـل هـستند   بـه  جزء و جزء به ها داراي روابط دوسویۀ کل  و جمعیت هاست حل راه
در الگـوریتم ایـن   . هاي دقیق ریاضی برخوردارنـد  هاي کل شبکه از نسبت   جمعیت با جمعیت  هر

 و در پیـداکردن آن عملگرهـاي   حل بهینه داراي مختصات معینـی در جـدول اسـت       راهفالنامه،  
ف عمـل  تـایی حـرو  12ول مختصات حروف و عملگـر شـمارش       طول و عرض جغرافیایی در جد     

 عملگرهـاي ارزیـابیِ  . دهند دست می حل بهینه را به  راهحرفی18ِهاي  هریک از مصرع کنند و     می
ساز و عملگر ارزیابی جابجـایی حـروف     هاي قافیه  واژهتعیین جایگاه   ترتیب خطی حروف، عملگر     

  .حاصل شودحل بهینه  ند تا راهکن بهینه عمل می هاي نیمه حل بر راهیا مصراع 
  

   27/9/1399:                                  تاریخ پذیرش مقاله15/9/1399: تاریخ دریافت مقاله
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 مقدمه .1
برد؛ بلکه از   میکار بهي دیگر ها انسان ابزاري براي ارتباط با عنوان بهتنها  بشر از دیرباز زبان را نه

 ابزاري براي عنوان بهو همچنین  اي جهان پیرامون خوده آن براي درك و شناخت پدیده
زبان ابزار قدرتمندي براي کشف رازها . بهره گرفته استنیز شناخت و کشف دنیاي درون خود 

اي مانند زبان براي کشف و شناخت  ها با یکدیگر است و هیچ نظام نشانه و ارتباط پدیده
بر برخورداري از زبان   عالوهها انسان. ) 1389 1،فوکو(حقیقت به کمک انسان نیامده است 

، براي مطالعه و )2006 2،چامسکی (سازد میها را از دیگر موجودات متمایز  طبیعی خود که آن
 و از این راه مطالعه و کشف کنند میهاي ساختگی  هاي دیگر اقدام به ابداع زبان درك پدیده

 بین زبان شناسان زبان  دلیل، همین به. سازند  مجهز می علوم علوم مختلف را به زبان خاص آن
هایی که   با زبان و خاص انسان استشود میفرد تلقی  بهاي پیچیده و منحصر پدیده که 3طبیعی
  . گذارند می فرق  ،کنند می خود براي کشف و شناخت حقایق علمی ابداع ها انسان

؛ 102-69: 1388 ،امیري( متفاوت است 4 صوريهاي زبان طبیعی با منطق هاي زبانمنطق 
ست که هنوز تعریف دقیق و  اي پدیده؛ اولی متعلق به نوع انسان است، )1380 ،صفوي

 ،چامسکی( از این نعمت برخوردارند ها انسانمشخصی براي آن وجود ندارد و ازطرفی همۀ 
ابزاري مانند  بلکه به ست که ساختۀ خود او نیست؛  اي پدیده زبان انسان  ،رو ازاین). 2006

جهت، زبان طبیعی خود معمایی  همین به.  در اختیار وي قرار گرفته استدست مند و دمقدرت
اند پاسخی  قطعیت نتوانسته ؛ معمایی که هنوز فیلسوفان و دانشمندان بهشود میبراي بشر تلقی 

شناخت و درك این پدیدة ذهنی و ناملموس که . دقیق براي شناخت و توصیف آن بیابند
نماید و انسان را وادار  پیچیده و دشوار می بسیار مند شده است، ه از آن بهرهطور بالقو انسان به

هاي مبتکرانه   براي کشف و شناخت راز و رمزهاي زبانی خود به خلق ابزارها و روشکند می
سازي  هاي ذهنی و زبانی را بازسازي و شبیه ها فعالیت واسطۀ آن بتواند بهشاید روي بیاورد تا 

 و 1 دورلمان6 گریسوت،5بلوخوویک،( بهتري از ذهن و زبان خود دست یابد  به شناختوکند 
  ). 4-1: 2017 2،النزلینگر
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ها و روابط  ها براي درك انواع پدیده  که انسانکنند میمنزلۀ ابزارهایی عمل   صوري بههاي زبان
 را  ساختگیهاي زبانتصرف در این و اند و خود قدرت دخل ها اختراع کرده موجود میان آن

اند، جهت دهند  ها در راستاي هدفی که براي آن ساخته شده  به این زبانتوانند میدارند؛ یعنی 
 صوري قواعد و الگوهایی را هاي زبانتصرف در و انسان براي دخل). 39-36: 1385 3،یاکوبسن(

بررسی معنی در قالب این قواعد و . طراحی کرده و در قالب واحدهاي زبانی جا داده است
 علم بررسی معنا 4 علم منطق درواقع،). 1380 ،صفوي(ست  شناسی منطقی وها هدف معنیالگ

این . … و7 رایانه6 موسیقی، 5 ی مثل زبان ریاضیات،های زبان ؛ست هاي صوري و ساختگی در زبان
ست، فرق دارد   طبیعیهاي زبان و فیلسوفان در مطالعۀ شناسان زبانمعنا با معنایی که مدنظر 

 معناي  وست  معنی منطقی وابسته به معنی زبانی حقیقت،در. )40: 1385 ،یاکوبسن(
 8،سعید (هاست کارگیري نشانه تر انسان در به شناختی زیرمجموعۀ خاصی از توانایی کلی زبان

2016 :5( .  
یابد که دو   زمانی اهمیت می9نقش نشانه. شناسی بررسی انتقال پیام از هرنوع است هدف نشانه
 در هنرهاي تجسمی، در 11 در زبان یا فرم و شیوة بیان10 نظام مثل صورت و معنیپدیده یا دو

 در  همچنین،). 49: 1976 13اکو؛ 1382 12،سوسور(یک ارتباط دوطرفه قرار گیرند 
یاکوبسن (اي دیگر اهمیت دارد  هاي نشانه شناسی نقش هنري زبان و ارتباط آن با نظام نشانه

  ). 35 و 34: 1385
 و گیرد میتقابل با حقیقت قرار     خود بر این باور است که زبان در        با فلسفۀ زبان    ط درارتبا 14راسل

زبـان بـا   «دادن زبان و حقیقت با یکـدیگر؛ یعنـی،           براي تطبیق  شود  میتحلیل تبدیل به ابزاري     
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2 Christopher Laenzlinger 
3 Roman Jakobson 
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8 John I. Saeed    
9 Sign 
10 Form and Meaning 
11 Form and Expression 
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13 Umberto Eco 
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: گوید  راسل می ). 69: 1388 ،امیري(» .شود  میجهانی که باید آن را بازنمایی کند، تطبیق داده          
 واقعیــت نیــست؛ بلکــه مجموعــۀ اصــطالح منفــرد قــرار دارد، حقیقــت یــاپــشت هرآنچــه در «

نظر وي، توضیح فلـسفی     درنتیجه از ). 69: 1388 ،امیري(» .ست اي از عناصر زبانی    پیچیدهبسیار
 هـدف فلـسفه از دیـدگاه     ،رو ازایـن ). 70: 1388 ،امیـري ( فقط با مطالعۀ زبان میسر است    1تفکر

روي صـورت نحـوي و صـورت منطقـی          روابـط حقیقـی قـضایا از       راسل کشف    2نظریۀ توصیفات 
 را در حکـم  3اي  و درمبانی ریاضیات، توابع گـزاره داند میوي منطق را وابسته به زبان   . هاست آن

  ). 70: 1388 ،امیري(توابع زبانی دانسته است 
: 1385 ،نیاکوبس(هاي نمادین ارتباطی برتر است   از تمامی نظام، زبانِ آوایی4گفتۀ ساپیر، به

 صوري هاي زبان نمادین و هاي زبان با معنی در دیگر شناسی زبانتفاوت که معنی در  اینبا) 40
 و گیرد می درتقابل با معنی در منطق قرار شناسی زباندر این مطالعات، معنی . متفاوت است

، باوجود اینکه هرواژه معنایی شناسی زبانمعنی .  خاص خود را داراستهاي ویژگیهریک 
 منطقی مثل ریاضیات هاي زبانست؛ ولی معنی در  مستقل از بافت دارد، مقید به بافت کاربردي

واسطۀ   منطقی بههاي زبانهاي  همچنین، داده). 39: 1385 ،یاکوبسن(آزاد است - بافت
  ). 39: 1385 ،یاکوبسن (شوند میپذیر  هاي زبانی ترجمه داده
اي زبان   صوري و ایجاد ارتباط بین نظام نشانهيها زبانطریق گسترش معنی در  ازشناسان زبان

ی را طراحی کنند که مفاهیم و های زباناند  اي دیگر مانند ریاضی موفق شده هاي نشانه با نظام
: 2017 ،بلوخوویک و همکاران(ها ترجمه کنند  ارتباطات درونی نظام زبان طبیعی را براي رایانه

هاي ذهنی و  شدة فعالیت سازي هاي شبیه احی مدل، طرشناسان زبانهدف این دسته از ). 1-4
ها به اصالح، تعدیل و اثبات  گیري این مدلکار به طبیعی است تا با هاي زبان انۀناخودآگاه

 نیز دستور زبانی را 6زلیگ هریس). 4: 2018 5،بیسوال(هاي زبانی بپردازند  تر نظریه دقیق
 ،؛ یاکوبسن1393 ،مهند راسخ (کند میمل طراحی کرده است که برپایۀ اصول و روابط ریاضی ع

: 1385 ،یاکوبسن (داند می این دستور را داراي دقت عملیاتی باالیی  یاکوبسن.)39: 1385
39(.  

                                                             
1 Thought 
2 Theory of Description 
3 Propositional Functions 
4 Edward Sapir 
5 Taweh II Beysolow 
6 Zellig Harris  
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هاي ذهنی بشر که هم متکی به زبان   یکی از فعالیتعنوان بههاي بسیاري برروي شعر  پژوهش
گرفته مطالعات نقد ادبی صورت  و شناسی زبانفلسفه، ست، ازمنظر  و هم متکی به موسیقی

 ،شناس ؛ حق2015 ،یاکوبسن؛ 1998 3،آرمسترانگ؛ 1969 2،؛ لیچ1392 1،ارسطو(است 
 و ست هاي فکري و هنري ذهن انسان زایشگر آفزینش. ) و بسیاري دیگر1383؛ صفوي، 1383

خت  اما شنا).21: 1386 ،شناس و عطاري حق (هاست ترین ابزار این آفرینش زبان در دسترس
 ناشناخته شناسان زبانطور علمی و دقیق هنوز براي  شعر بهفرایند هنري سازوکار درك و تولید 

شده در حوزة پردازش زبان طبیعی راه را براي شناخت   کارهاي انجامخوشبختانه. مانده است
 ، بلوخوویک و همکاران؛2003 ،مانورانگ (سازوکار این پدیدة پیچیده و خالقانه باز کرده است

  . ) … و2018 ،بیسوال ؛2017
) 13-7: 2003 (5 تکاملی مانورانگهاي الگوریتم با 4نگارش این مقاله برمبناي مدل زایش شعر

 که در اکثر داند میشکل گرفت که در آن شعر را محصول خالقانه و هنري نظام ذهن و زبان 
 برخوردار 8بودنو شعر 7 معناداربودن 6بودن، طور کلی از سه ویژگی دستوري  دنیا بههاي زبان

.  صورت گرفته است9مسئله  فضایی حلاکتشافدر این اثر، زایش شعر براساس مدل . تاس
مسئله هستند و سازوکار مشخصی دارند و از   حل بهینۀهاي  درواقع، روش تکاملیهاي الگوریتم

 این با اعمال. شود میهاي پیچیده استفاده  و بازسازي پدیدهسازوکار شناخت ها براي  آن
 امیدوارند شناسان زبان و 11 هوش مصنوعی10ها بر زبان طبیعی دانشمندان علوم رایانه، الگوریتم

؛ 37: 1385 ،یاکوبسن (دست یابندنیز بتوانند به سازوکار پردازش زبان طبیعی در نوع بشر 
  . )2018 ،؛ بیسوال4-1: 2017 ،؛ بلوخوویک و همکاران13-7: 2003 ،مانورانگ

 مدلی صوري در نظم فارسی درنظر گرفته شده عنوان بهائی در این پژوهش فالنامۀ شیخ به
طریق نشان دهیم که شاعر و دانشمندي چون شیخ بهائی که تقریباً در تمام علوم  ایناست تا از

                                                             
1 Aristotle 
2 Geoffery N. Leech  
3 J. M. Armstrong 
4 Poetry Generation 
5 Hisar Maruli Manurung 
6 Grammaticality 
7 Meaningfulness  
8 Poeticness  
9 Stochastic State Search Problem 
10 Computer Sciences 
11 Artificial Intelligence 
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اي   زبان و نظام نشانه1زمان خود تبحر داشته است، چگونه موفق شده بین نظام نمادین
هایی بین سازوکار   که شباهتدهد میررسی این فالنامه نشان ب. ریاضیات ارتباط برقرار کند

 هاي الگوریتمگیرند با  هاي رایانشی موردتوجه قرار می  تکاملی امروزین که در مدلهاي الگوریتم
  .رفته در مدل شیخ بهائی وجود داردکار به
  تکاملیهاي الگوریتم .2

ارد؛ یعنـی    ماشینی زبان تمرکـز د     ست که بر درك    اي پردازش زبان طبیعی زیرشاخۀ علوم رایانه     
زبـان انـسان   و تولید پی دستیابی به این هدف هستند تا فعالیت درك         کارشناسان این حوزه در   

هـایی را بـراي درك و تولیـد زبـان توسـط        بتوانند برنامه سازي کنند و     را شبیه  ها وسیلۀ رایانه  به
 بـه حـوزة هـوش    NLPدهـاي  بخـش عمـدة کاربر  . )2018 ،بیـسوال  (رایانه طراحی و اجرا کننـد     

تـرین   در شاخۀ هوش مصنوعی، تفکر، خالقیت و آفریدن مـسئله مهـم    . شود  میمربوط   مصنوعی
هاي ذهنی و خالقانۀ انسان      سازي فعالیت   و هدف آن شبیه    رود  میشمار   خصیصۀ هوش انسان به   

بـان و   اي از حوزة گستردة پردازش ز       خود زیرشاخه  NLP). 2018 ،؛ بیسوال 2016 ،رستمی(است  
سـازي زبـانی      که بـه مـدل      2 رایانشی، شناسی  زبان دیگر مانند    متناظرهاي   گفتار است و با رشته    

یـادگیري  ). 1: 2018 ،بیـسوال ( دارد هـاي بـسیار    شباهت پردازد، مند می براساس الگوهاي قاعده 
 جـستجوي   7 بـازبینی امالیـی،    6 تـشخیص گفتـار،    5 زایـش گفتـار،    4 ترجمۀ ماشـینی،   3ماشینی،

 رسـتمی ( ازجملۀ کاربردهاي پردازش زبـان طبیعـی دانـست         توان  می و زایش شعر را      8اژهکلیدو
  ). 2018 ،؛ بیسوال2016

 شناسـی  زبـان هـاي گذشـته در حـوزة     هاي مهمی که در دهـه   و گام  هاي علوم رایانشی    پیشرفت
صـورت یـک      بـه این نظریه زبـان را      .  منجر شد  9برداشته شده است، به ایجاد نظریۀ زبان صوري       

اغلـب   هـاي  ویژگی. کند میهایی مرتبط با این ساختارها معرفی   پیچیده و با قاعده   ساختار بسیار 
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 شـوند  مـی مند خالصـه   آزاد ولی قاعده- معناي بافت  دستور صوري، برخورداري از  در   ها این زبان 
  ). 2 و 1: 2018 ،بیسوال(

 و تبیینـی مناسـبی       از قدرت توصـیفی    شناسی  زبان صوري در حوزة     هاي  زبان مختلف   هاي  مدل
هـا برخوردارنـد     و تعـدیل نظریـه  1اعتبارسـنجی  هـاي تجربـی،     هـا و آزمـون     براي اثبـات نظریـه    

 شناسـی  زبـان هاي مختلف  طرف با حوزه یکها از این مدل). 4-1: 2017 ،و همکاران بلوخوویک(
ي پـردازش  هـا  سوي دیگر با حوزهاند و از  درارتباط4 و کاربردشناسی3شناسی معنی   2ازجمله نحو، 

 صـوري پـردازش زبـان نیـز بـا      هـاي  مـدل . اند  ماشینی در تعامل  هاي  زبان طبیعی انسان و      زبان
پوشـانی دارنـد     رایانـشی هـم  شناسـی  زبـان  و 5 شـناختی  شناسـی   زبـان ،  شناسـی   زبانهاي   حوزه

اي و   صـوري در رویکردهــاي متنـوع بینارشــته  هــاي زبـان ). 4: 2017 ،همکــارانبلوخوویـک و  (
 هـاي   زبـان  و نیز پردازش     7 و آزمایشگاهی  6اي نظري و تجربی مانند مطالعات پیکره     هاي   پژوهش

 و در مطالعـات  شناسـی  زبـان هاي  هاي مختلفی از گرایش  همچنین در زمینه   طبیعی و ماشینی،  
هـاي    و همبـسته 10 زمـان دسـتوري  9  سـببیت،  8 طبیعی مثل بیـان نفـی،  هاي زبانهایی از   جنبه

 ،همکـاران بلوخوویـک و    (اي برخوردارنـد     ا و افعـال از کـارآیی گـسترده        ه ها در واژه   کاربردي آن 
2017 :1-4.(  

هاي صورت گرفته در شاخۀ هوش مصنوعی در کنار  در حوزة پردازش زبان طبیعی، پیشرفت
 مدلی بود که 11اي الیه مدل درك تک. کند می کمک NLPاي به تداوم درك ما از  علوم رایانه
 آغازگر یادگیري ، ابداع کردند15دان  منطق14 و والتر پیت13شناستنکرد  عصب12کوالخ وارن مک
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 شبکۀ هاي مدلهاي بعدي در  ماشینی در شاخۀ هوش مصنوعی بوده است و اساس پیشرفت
در نیمۀ دوم . ه است قرار گرفت  که امروزه کارآیی بسیاري دارند،1 عصبی مثل درك چندالیه،

مسیر اول که طرفداران آن معتقد به : ار گرفتقر NLPروي   دو مسیر متفاوت پیش قرن بیستم،
سازي زبانی بودند و مسیر دوم که طرفداران آن از رویکردهاي   در مدل2رویکرد نمادین

دادند که  ی تشکیل میشناسان زباندستۀ اول را . کردند  حمایت می3تصادفیاکتشافی 
معموالً از روش تشخیص پرداختند و  می NLP ساده به حل مسائل هاي الگوریتماز  بااستفاده

دستۀ دوم طرفداران بسیاري داشت و . ]5 زایشیشناسان زبانمثل [کردند   استفاده می4الگویی
  ). 3  :2018 ،بیسوال(جستند   بهره میNLP در حل مسائل 6از رویکردهاي آماري بیزي

ل شد  تبدی7اي شامل درك زبان طبیعی  به حوزهNLPهاي علمی قرن بیستم،  همگام با پیشرفت
. ها به دستورات را فراهم کرد  فضایی، امکان واکنش دقیق رایانهاکتشافگیري الگوي کار بهو با 
هاي  هاي زبانی به داده درك براي رایانه ازطریق ترجمۀ داده که، دستورات قابل معنی بدین
ان شد تا ماشین بتواند به آن دستور زبانی واکنش مناسب نش درك براي ماشین تبدیل می قابل

ها و ابداع  محاسبه براي رایانه هاي قابل هاي عظیم از داده توسعۀ پیکره). 3: 2018 ،بیسوال(دهد 
خاطر، استقبال  این ها شد و به  باعث افزایش قدرت تحلیل رایانه8واحدهاي پردازش تصویر

 هوش مصنوعی هاي الگوریتمهاي مختلف  گیري روشکار بهدانشمندان و مهندسان اطالعات از 
اي براي حل مسائل  هاي بهینه  تکاملی روشهاي الگوریتم). 3: 2018 ،بیسوال(زونی گرفت ف

 تصادفی چند اکتشافیالگوریتم تکاملی نوعی الگوریتم هر.  هستندپیچیده در علوم مختلف
زمان چند   که همشباهت دارد) آزمون و خطا (اکتشافینوعی جستجوي به ست که  اي نقطه

 9هاست حل الگوریتم تکاملی داراي جمعیتی از راههر. کاود جستجو میموردنقطه را در فضاي 
  :است tکه تابعی از زمان 

P t X( ) = { i
t ,… X , n

t} 
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اي پیچیده را تشکیل  حل بالقوه براي مسئله است و معموالً یک ساختار داده  معرف یک راهXهر
  .دهد می
  :الگوریتم تکاملی چند مرحله داردهر
P(tن صفر، جمعیت جدید  در زما1:مرحلۀ آغازین .1 ) = {Xi t , … , Xnt} اي از  نمایندة مجموعه

آل، توزیع نقاط در فضاي  در حالت ایده.  براي کاوش فضاي جستجوستهنقاط آغازکنند
 .جستجو یکنواخت است

 هر 3براي ارزیابی بهینگی. هاست حل اي از راه جمعیت داراي مجموعه هر2:مرحلۀ ارزیابی .2
 .شود میبراي آن درنظر گرفته حل یک مقدار عددي  راه

  نامند و انتخاب تصادفی والدها از جمعیت قبلی،  می5حل را یک والد  هرراه4:گزینش .3
P(t جدید )جمعیت(هاي  حل راه  . کند میتولید  را  (1+

 7هایی جهشبرخی از اعضاي جمعیت جدید توسط عملگرهاي ژنتیکی دستخوش 6:تکامل .4
 .سازندهاي جدید را ب حل  تا راهشوند می

مرحلۀ پایان زمانی .  تا مراحل به پایان برسدگیرد می صورت 4تا2تکرار مراحل : تکرار .5
 : کهگیرد میصورت 

 تعدادي از فرایندها ادامه یابند؛ یا  .أ 
 دست آید؛ یا یک ارزش بهینگی مشخص به  .ب 
 از تعداد مشخصی بهینه برسند چنانچه حل نیمه  تکاملی به یک راههاي الگوریتم  .ج 

 .حل بهتري حاصل نشود  هیچ راهاز فرایندها
 ،مانورانگ(دست آمده است  بهینه به حل بهینه یا نیمه با رسیدن به مرحلۀ پایان، یعنی یک راه

 ).60 و 59: 2003
که در حوزة پردازش زبان ) 2003( تکاملی هاي الگوریتمدر مدل زایش شعر مانورانگ با 

زیرا . استفاده شده است یی تصادفی فضااکتشاف از رویکردهاي  طبیعی صورت گرفته است،
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هاي هنري در تولید  دلیل وجود خالقیت بر این باور است که زایش شعر به) 2003(مانورانگ 
تر و دشوارتر است و رویکردهاي نمادین که مورداستفادة  مراتب پیچیده  از زایش گفتار به،آن

  .  و کارامد نیستند در پردازش زبان طبیعی است، براي زایش شعر مناسبشناسان زبان
 الگوریتمی، نقطۀ شروع و نقطۀ پایان مسئله براي ما مشخص است اما فرایندهایی هاي مدلدر 

 هدف این . مشخص نیستند  تا مثالً شعري سروده شود،کنند میکه در این میان عمل 
تر برروي   بیش)2003( مانورانگ  مدل.ها کشف چگونگی عملکرد این فرایندهاست الگوریتم

 این روش براي از و هنوز پیاده شده استاپنی مثل انگلیسی و ژایرانی  غیرهاي زبانشعار ا
  .  استنشدهاستفاده عر و زایش آن در زبان فارسی تحلیل علمی شو تجزیه

 هاي زبان هاي ویژگیاي که  باید به این نکته توجه کنیم که فالنامۀ شیخ بهائی محصول خالقانه
زبان این فالنامه هم زبان شعر نیست؛ بلکه کالم منظوم است و و . ستطبیعی را داشته باشد، نی

 کند میایجاد تخییل و اعجاب و التذاذ اي که خاص زبان شعر است و  هخالقانهاي  از پیچیدگی
  .  نیستبرخوردار) 22: 1391 ،زرقانی(

؛ زیرا در پژوهش حاضر، فالنامۀ شیخ بهائی حکم یک زبان صوري را دارد نه یک زبان طبیعی
انگیز است،  هاي خیال قصد شاعر از سرودن اشعار آن که کالمی منظوم و عاري از آرایه

بلکه شیخ از نظم براي ایجاد . کردن مخاطب با شور و احساسات شاعرانۀ خود نبوده است سهیم
ها بهره گرفته است و هدف او نه ایجاد تخییل  ارتباط بین حروف و اعداد و روابط ریاضی آن

  . مخاطب بوده استدر ایجاد اعجاب و اقناع بلکه 
  1نظم .3

نظم، . اي درونی و مستقل براي شناخت چیستی یک پدیده است شیوه  نظم ازنظر فلسفی،
مراتبی و بدون نیاز به ارجاع به پدیدة  طور سلسله لحاظ سادگی بهها را از ها یا اجزاي آن پدیده

ترین   به شناخت پیچیدهتوان می نظم بنابراین، ازطریق. کند میخارجی دیگري بازنمایی 
گیري  ع اندازهفعالیت ذهن یکی از اهداف هرنو). 117  :1389 ،فوکو(ها دست یافت  پدیده

ها و درنتیجه  گذاشتن است؛ یعنی تثبیت شباهتبر تمیز ازطریق نظم است و این فعالیت مبتنی
نیادین مقایسه است و نوعی  اصل ب2تمایز. وابستگی پیوندها با تمام مراحل متوالی یک سلسله

ارتباط « و به فهم واضح کند میبازنمایی متمایز اشیاء را از راه شهود براي انسان فراهم 
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» .شود میآید، منجر  ناپذیر بین عنصري در یک سلسله و آنچه بالفاصله در پی آن می اجتناب
  )120: 1389 ،فوکو(

ها، تمام اشکال تجربی دانش را  شانه نظم بخشیدن به اشیاء ازطریق ن 1در دوران کالسیک،
: فوکو عقیده دارد). 124: 1389 ،فوکو ( دانش بنیاد نهادعنوان بهبرمبناي تشابه و تفاوت 

این وظیفۀ کلمات است که اگر . شود میتظاهر و نشانۀ حقیقت در ادراك واضح و روشن یافت «
 عالمت عنوان بها ندارند که  آن حقیقت را ترجمه کنند؛ اما کلمات دیگر این حق رتوانند می

  )121: 1389 ،فوکو(» .نظر گرفته شوندحقیقت در
 آن را سخن موزون و توان میتقابل با شعر ست که در  یکی از انواع ادبی در مفهومی دیگر2نظم
: 1391 ،زرقانی؛ 1392 ،ارسطو(محاکات دانست و دربرابر نثر، آن را سخن منظوم تلقی کرد  بی
 تکرار و توالی بین واحدهاي  نظم در سخن حاصل ایجاد تناسب،. )61: 1383شناس،  ؛ حق23

ایجاد وزن در سخن . دهند دست می ها وزن را در سخن منظوم به این تناسب. سازندة کالم است
بینی کالم گوینده را براي شنونده ازطریق  کارکردهاي مختلفی دارد ازجملۀ اینکه، امکان پیش

 و از کند می؛ در کالم ایجاد زیبایی سازد میزاي سخن میسر تکرارهاي متساوي و منظم اج
  ).21: 1391زرقانی  (کند میکاهد؛ همچنین ایجاد تخییل و اعجاب  قدرت اقناعی سخن می

ست موزون  نظر دارند که شعر کالمی  و ادیبان تقریباً بر این مسئله اتفاقشناسان زبانفیلسوفان، 
 و موزون بودن  را داراي دو ویژگی محاکاتیاز او، شعر  پسارسطو و اکثر فیلسوفانِ. و مخیل

؛ 1392 ،ارسطو(دانند  اندازه در خلق شعر مؤثر می یک  و این دو ویژگی را بهکنند میتلقی 
گاه هنر  زبان در مقام تجلی«: گوید شناس می  حق).23-21: 1391 ،؛ زرقانی1998 ،آرمسترانگ

به پیچیدگی و چندجنبگی زبان  هاي ادبی باتوجه اي بسیارپیچیده است و گونه کالمی پدیده
ل مختلف نظم، نثر و ا به اشک…معنایی، متنی، موقعیتی و  سطوح گوناگون آوایی، نحوي،در

به اندازة زبان شعر از نقش  سخن منظوم  ،پس )61: 1383شناس  حق(» .شوند شعر ظاهر می
 وابسته به فت زبان نظمتوان گ می. آن غالب است 3نقش ارجاعیشعري برخوردار نیست و 

شناس  حق(شود  هاي نظم را از آن بگیریم، به نثر تبدیل می صورت زبان است زیرا اگر توازن
نظم براي زبان بسیاري از حکیمان و دانشمندان از . )39: 2ج، 1383 ،؛ صفوي61: 1383
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یا از و ) 54: 1383 ،صفوي(گرفتند  توضیح و توصیف نظریات یا کشفیات علمی خود بهره می
  ). 324: 1387 ،بختیاري محمودي(کردند  هاي زبانی و علمی استفاده می منظور آموزش  بهآن

به .  جدا کرددر زبان از یکدیگر را از نظمزبان  و نقش 1شعرزبان  نقش  در اینجاپس، باید
هدف پیام شعري متوجه خود شعر است و شاعر ازطریق ) 1960(اعتقاد یاکوبسن 

). 1385 و 1960 ،یاکوبسن (کند میمخاطب را به شیوة بیان خود جلب سازي توجه  برجسته
ار بر پذیرش نقش شعري که یاکوبسن برآن اعتقاد دارد، زبان شعر ابز  عالوه،اما، به باور نگارنده

طریق آن از احساسات خود سخن بگویند و مخاطب را در درك مناسبی براي شاعران است تا از
 را در 2ترتیب بتوان نقش همدلی شاید بدین. ا خود سهیم کننداحساسات و عواطف شاعرانه ب

 شعر زبان بیان عواطف و احساسات است به زبانِ. مدل یاکوبسن به نقش شعري او افزود
اي که توجه مخاطب را به آن معطوف سازد و در او حس همدلی و همراهی با شاعر ایجاد  شیوه

  ).32: 1383 ،صفوي(نماید 
زیرا اي صحبت دربارة حقایق جهان بیرون نیازي به استفاده از شعر ندارند شاعران معموالً بر

هاي جهان بیرون رهنمون  ست که ما را به شناخت پدیده نقش ارجاعی نقش زبان طبیعی
پس، شاعر براي صحبت از دنیاي درون خودش، دست به دامان ). 32: 1383 ،صفوي (سازد می

 آشنا هاي بیرونیِ ساختن به پدیده  خودش را با شبیه دنیاي درونیکند می و سعی شود میشعر 
دهند؟  مسئله این است که شاعران چگونه این کار را انجام می. با مخاطبش قسمت کند

هاي ادبی زبان  ی که به نقششناسان زبان خاص شعر جایگاه خود را در بین هاي ویژگی
هاي   به جنبهتوان میی شعر طریق مطالعۀ علمن حفظ کرده است؛ زیرا ازمندند همچنا عالقه

 ،شناس حق؛ 2015 ،یاکوبسن(هاي صوري و معنایی در زبان توجه کرد  مختلفی از بازنمایی
  ).1383 ،؛ صفوي1383

 براي سرایندگان آن شود میاي  مایه  دست،آید حساب می بهو مقفا اما زبان نظم که زبانی موزون 
درگذشته مرسوم .  برگزینندهنري آننقش طریق، نظم را براي اهداف خاصی به جز  اینتا از

 ،کیاده و حشمتی حسن باقري(ها استفاده کنند  بوده است که از زبان نظم براي ابداع فالنامه
د مآ حساب می  به1 و زیرشاخۀ پیشگویی4 یکی از انواع ادب غنایی3ازاین رو، فالگیري. )6: 1393

                                                             
1 Poetic 
2 Phatic 
3 Omen 
4 Lyrics 
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شماري،  ستاره:  ازست انواع آن عبارت است و هاي جادوگري پیشگویی نیز یکی از آیین). همان(
ع و سرنوشت انسان و جهان در لاها که از ط ها و طلسم تعبیر رؤیا، احضار ارواح، انواع فال

آینده و حوادث نامعلوم آن «. )3: 1393 ،کیاده و حشمتی حسن باقري(دهند  اش خبر می آینده
 در گرو داشتن مهارت و قدرت همیشه پر از رازهایی براي انسان بوده است که دانستن آن

 فالگیري با عوامل و وسایل )3 و 2: 1393 ،کیاده و حشمتی حسن باقري(» .خاصی بوده است
 انجام …، کف دست و)در جفر( جداول و دوایر  ،)در رمل(متعدد ازجمله ستارگان، کتاب، تاس 

  ).4 همان،(شود  می
. گیرد می صورت لنامۀ منظوم شیخ بهائیفا مطالعۀ موردي ما برروي ،در این پژوهشبنابراین، 

  را بنا کردهی نظام اي ریاضی، اي حروف الفبا و نظام نشانه هاي نشانه از نظام بااستفادهشیخ بهائی 
وجود این روابط دقیق براي هاي دقیق ریاضی برقرار است؛  بین تمام اجزاي آن نسبت که است

بنایی حقیقی دارد و با واقعیت در جهان کند که پاسخ فال م مخاطب این تصور را ایجاد می
هاي هرفال نیز استمرار این باور  استفادة مداوم از فعل امري در پاسخ .بیرون پیوند خورده است

 3،از هان  نقل  به2استاول(اي نزدیک اتفاق خواهد افتاد  آمده در آینده دست است که جواب به
1998 :115.(  

 فالنامۀ شیخ بهائی .4
شیخ به . مشهور به شیخ بهائی عالم و دانشمند قرن دهم هجري قمري استمحمد  بهاءالدین

دلیل اینکه  جاي گذاشته است؛ اما به کدام تألیفاتی بهعلوم زمان خود تسلط داشت و در هرهمۀ 
اند، تعداد دقیق آثار او مشخص  شده هاي دیگري نیز خوانده می برخی از این تألیفات به نام

اند که در   اثر نیز ذکر کرده165برخی کلیۀ آثار وي را تا ). 164 :1379 ،رحماندوست(نیست 
 ریاضیات، هیئت و در جفر و طلسمات نگاشته  فقه، اصول، تفسیر، رجال، حدیث، درایه، ادبیات،

  ).179-169: 1379 ،رحماندوست(اند  شده
 شیخ و ها چه در زمان حیات آور و مشهورند که برخی از آن آثار مهندسی شیخ چنان اعجاب

وي در . شوند میاز او، از شاهکارهاي فنی و مهندسی تاریخ مشرق زمین محسوب   چه پس
هاي فنی و مهندسی او از توان محاسباتی و  ریاضیات نیز تبحر خاصی داشت و بعضی از طرح

                                                                                                                                                          
1 Fortune Telling 
2 Stowell 
3 Hun 
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عالوه، وي در ادبیات نیز  به). 170 و 169: 1379 ،رحماندوست(مهندسی باالیی برخوردارند 
علم هیئت یا دانش افالك و کرات آسمانی یکی از علوم . سرود ت و شعر میسررشته داش

 عالم این علم نیز عنوان بهوي . رفت شمار می هاي علمیه در عصر شیخ بهائی به  متداول در حوزه
 هیئت و ریاضیات ارتباط  که با علومی چون1ویژه در علم اسطرالب ایشان به. شد شناخته می
غز و در علوم غریبه و جِفر مهارتی در  و همچنین در فن معما و لُر خاصی داشتداشت، تبح

ست که در آن زمان، ابزار  اسطرالب دانشی). 48 و 47 :1343 ،چی شانه(حد استادي داشت 
وي ). 47 :1343 ،چی شانه(رفت  شمار می تشخیص عرض و طول بالد و وسیلۀ تشخیص قبله به

که » صحیفۀ اسطرالب«، »رسالۀ اسطرالب فارسی«در این علوم نیز داراي آثاري از جمله 
» ، ملخّص فی الهیئۀ»رسالۀ اعمال اسطرالب«، »تشریح االفالك«ست،  اسطرالبی به زبان عربی

  ). 173: 1379 ،رحماندوست(بوده است » جفر«و 
ست از روي  دادنی اي که روي سرنوشت انسان یا واقعهبینی و پیشگویی  فال عبارت است از پیش

هدف ). 14: 1393 ،کیاده و حشتمی حسن باقري(شمارند  ها را امور غیبی می هایی که آن نشانه
بینی از قدیم جزو  فال و طالع. شان است کردن مردم بر پذیرش پاسخ فال ها قانع ها و فالنامه فال

 زیرا مردم عقیده داشتند که این علوم از آینده اند ترین علوم در نزد عموم مردم بوده محبوب
گویی کاربرد منطقی و علمی باورهاي  غیب«مردم بر این باورند که . دهند ر میخب

بینی  دلیل ارتباط طالع به). 3: 1393 ،کیاده و حشمتی حسن باقري(» .هاست ماوراءالطبیعی آن
ها مطلع  ها و فالنامه با علومی چون ریاضیات و نجوم و هیئت، مردم غالباً از نحوة کار این فال

ها و  نامیدند؛ زیرا فال الغیب می نمایان کهن را لسان گشایان و فال فال«، دلیل همین بهنبودند و 
  )232: 1358 2،اسپراکمن(» .رفتند شمار می اي از دنیاي غیب به ها دریچه استخاره

این . اوست که به زبان نظم سروده شده است» فالنامۀ«یکی از آثار منسوب به شیخ بهائی 
 و برخی  مضمون دارد26ست که   جدول حروف فارسی26 شامل فالنامه در نگاه نخست

 ،کیاده و حشتمی حسن باقري(هاي این فالنامه حروف ابجدند  اند که حروف جدول پنداشته
ترین نمونه هاي فالنامۀ اعداد دانست توان یکی از معروففالنامۀ شیخ بهائی را می. )15: 1393

 جدول براي رسیدن به جواب، یک 26ه این  مشخص شد کها جدول بررسی از پس). همان(
 و فقط موضوع هرجدول و ابیات شود میها تکرار  حل مشترك دارند که در همۀ آن راه

                                                             
1 Astrolabe 
2 Paul Sprachman 
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، ها جدول بررسی دقیق این از بعد. دبا یکدیگر تفاوت دارشان  ها و وزن عروضی دهندة آن تشکیل
  ها،  اماحروف این جدول.ها وجود دارد مندي بین آن ي قاعدهمتوجه شدیم که ارتباط عدد

نیستند؛ بلکه حروف الفباي زبان فارسی ) 753-743: 1353 ،ذکایی بیضایی(حروف ابجد 
  . هستند

در این پژوهش سعی بر آن داریم تا روابط منطقی و ریاضی بین اجزاي این فالنامه را استخراج 
که طراحی ازآنجا. رائه دهیمرکرد این فالنامه اکنیم و درنهایت، تعبیر معنایی خود را از نحوة کا

 نحوة تنظیم و ترکیب این اجزا توان میو ساخت این فالنامه شباهتی با دستگاه اسطرالب دارد، 
هاي دور کاربردهاي بسیاري داشته  که البته در گذشته( مدل الگوریتمی نوینی عنوان بهرا 

ساختن نحوة کارکرد این  انگیري حروف فارسی به پنهکار به  در این فالنامه،. رد، معرفی ک)است
، روابط موجود بین  آنمراتب سطح از سلسله بررسی هراز پسفالنامه کمک کرده است که 
 تکاملی توضیح داده هاي الگوریتم فال طبق مراحل و شیوة کار حروف و نحوة رسیدن به پاسخِ

  .شود می
خانه در 12 طول و رخانه د18ي این فالنامه، همان محور مختصات هستند که داراي ها جدول

 12 داراي طور میانگین بهمصراع  حرف تشکیل شده و هر18اع نیز از مصرهر. عرض هستند
ست یعنی   این جدول داراي طول و عرض جغرافیاییهاي خانهحرف در هر. ست جزء عروضی

نظر گرفت که مخصوص همان حرف رف یک طول و یک عرض جغرافیایی درح براي هرتوان می
است که ) 3، 13( سومین جدول فالنامه، حرف پنجم مصراع اول داراي مختصات مثالً در. است
جعه به جدول و طبق با مرا.  کردپیداسرعت در جدول   با همین مشخصات آن را بهتوان می

  .است که با عالمت ستاره در جدول زیر مشخص شده است» و «ففوق حر، حرف مختصات
  
  
  

  1سومین جدول فالنامه: 1شکل 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
  ز  ا  ا  ر  ف  ا  م  خ  ب  ك  ك  ك  ع  ع  ص  خ  ب  ش  1

                                                             
منظور تعیین مختصات حروف صورت گرفته است؛ اما در خود فالنامه سطر  در اینجا، درج اعداد در طول و عرض جدول به 1

  .و ستون اعداد وجود ندارد
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  د  ر  د  ر  ب  ت  ي  ق  ح  م  ر  د  ب  ي  خ  ت  ه  ه  2
  ا  ت  ف  ه  غ  *و  ل  ك  ا  ا  د  ر  ز  ب  ب  ي  ا  ش  3
  ص  د  ا  ا  ع  ع  ش  ك  ا  ا  ت  ا  ب  ن  ع  ع  د  ا  4
  د  ر  ز  ك  م  ع  د  خ  ق  ق  ا  ا  و  ا  ل  ب  ه  ي  5
  ي  ر  ت  ت  ب  ب  ك  ت  م  ن  ه  ز  خ  ي  ب  ب  ق  ق  6
  ر  ا  ب  گ  م  ز  ر  ك  ت  ب  ت  ت  ا  و  ن  د  د  ي  7
  ص  د  ي  ي  ا  ك  ت  ي  ش  ر  ب  و  و  ن  خ  س  ك  ن  8
  ع  ه  و  ي  ش  ي  د  ك  ر  ن  ر  و  و  ش  ن  ا  ا  ه  9

  ا  د  م  ك  و  ت  ا  ر  ر  د  ب  چ  ع  ر  ن  ي  ت  س  10
  ب  ا  س  س  ي  گ  ف  گ  ا  و  خ  ن  ق  ي  ا  و  س  م  11
  ت  ر  ت  ت  ر  و  ت  ر  ت  ت  ر  و  ي  ا  س  س  ي  ك  12

  
  تکاملی فالنامۀ شیخ بهائیهاي الگوریتم .5

جزء  به ست که ارتباط دوسویۀ کل مراتبی اي و سلسله نظام فالنامۀ شیخ بهائی نظامی شبکه
 بین همۀ اعضاي آن دیده 2)ضرب با حاصل(کل  به و جزء 1)تقسیمعمل ریاضی ازطریق (

  . شود می
  

  الگوریتم فال: 2شکل 

  
در الگوریتم . حل بهینه و تشکیل جمعیت بپردازیم ف مسئله، راهدر مرحلۀ آغازین باید به تعری

ماست و دستیابی به بیت نهایی یعنی پاسخ اصلی حل بهینه مسئلۀ  فالنامه، نحوة رسیدن به راه
 کشف نحوة تنظیم فالنامه براي رسیدن به پاسخ ، مسئله وشود میحل بهینه قلمداد  فال راه

  .فال است
  :فالنامهدهندة  هاي تشکیل جمعیت

                                                             
1 Division 
2 Multiplication  
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 است؛ حرف 5616و  جدول 26فالنامه متشکل از  .۱
 اند؛  سطر درج شده12 ستون و 18 حرف است که در 216جدول متشکل از هر .۲
  بیت است؛6جدول متشکل از هر .۳
 .گیرند  مصراع قرار می2طور مساوي در   حرف دارد که به36بیت هر .۴

  . استجدول حل بهینه فقط یک بیت از شش بیت هر یا راهفال پاسخ هر
ادامه  را در ها جدول؛ چرایی تعیین تعداد دهد می جدول فالنامه تشکیل 26جمعیت اول را 

   .دهیم توضیح می
  اولین جمعیت فالنامه : 1جدول 

  در تجارت چه سود خواهم برد؟ 14جدول   دیباچه به نام شاه عباس  1جدول 

  نه؟سودمند است شرکتم یا  15جدول   دیدن پادشاه چگونه بود؟  2جدول 

  سود آیا بود در این سودا؟ 16جدول   زندگانی چه عاقبت دارد؟  3جدول 

  هست آیا صالح سیر و شکار؟ 17جدول   .طلب حاجت است مقصودم 4جدول 

  حاصل کشت و کار چون باشد؟ 18جدول   .حکم عقد و نکاح کن معلوم 5جدول 

  رزند؟زین زن آیا عیان شود ف 19جدول   این تفأل براي نقل مکان 6جدول 

  نطفه باشد پسر یا دختر؟ 20جدول   دیر یا زود آید این غایب 7جدول 

  از طبیبم امید عافیت است؟ 21جدول   حال غایب چگونه خواهد بود؟ 8جدول 

  حال بیمار چه خواهد شد؟ 22جدول   نیک یا بد بود مرا این کار؟ 9جدول 

   شود از بند؟حبسی آیا رها 23جدول   این عمارت بنا کنم یا نه؟ 10جدول 

  چیره بر خصم می شوم یا نه؟ 24جدول   رسم آیا به کعبۀ مقصود؟ 11جدول 

  این خبر راست است یا که دروغ؟ 25جدول   این سفر مصلحت بود یا نه؟ 12جدول 

  آنچه مفقود شد شود پیدا؟ 26جدول   وام کردن چگونه خواهد بود؟ 13جدول 

. ندا  سطر تشکیل شده12 ستون و 18 که از ودش می را شامل ها  جدول ازجمعیت دوم هریک
 خانه 216ضرب ستون در سطر است که از آن تعداد  جدول نیز حاصلروف در هرتعداد ح
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 تقسیم 6 جدول، همگی بر عدد هاي خانهها و تعداد کل  ها و ستوناعداد سطر. شود میحاصل 
  . جدول نیز برابرندهاي موجود در هر  و با تعداد بیت1پذیرند

  دومین جمعیت فالنامه: 2ل جدو
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
  ز  ا  ا  ر  ف  ا  م  خ  ب  ك  ك  ك  ع  ع  ص  خ  ب  ش  1
  د  ر  د  ر  ب  ت  ي  ق  ح  م  ر  د  ب  ي  خ  ت  ه  ه  2
  ا  ت  ف  ه  غ  و  ل  ك  ا  ا  د  ر  ز  ب  ب  ي  ا  ش  3
  ص  د  ا  ا  ع  ع  ش  ك  ا  ا  ت  ا  ب  ن  ع  ع  د  ا  4
  د  ر  ز  ك  م  ع  د  خ  ق  ق  ا  ا  و  ا  ل  ب  ه  ي  5
  ي  ر  ت  ت  ب  ب  ك  ت  م  ن  ه  ز  خ  ي  ب  ب  ق  ق  6
  ر  ا  ب  گ  م  ز  ر  ك  ت  ب  ت  ت  ا  و  ن  د  د  ي  7
  ص  د  ي  ي  ا  ك  ت  ي  ش  ر  ب  و  و  ن  خ  س  ك  ن  8
  ع  ه  و  ي  ش  ي  د  ك  ر  ن  ر  و  و  ش  ن  ا  ا  ه  9
  ا  د  م  ك  و  ت  ا  ر  ر  د  ب  چ  ع  ر  ن  ي  ت  س  10
  ب  ا  س  س  ي  گ  ف  گ  ا  و  خ  ن  ق  ي  ا  و  س  م  11
  ت  ر  ت  ت  ر  و  ت  ر  ت  ت  ر  و  ي  ا  س  س  ي  ك  12

  
عنوان مثال، جمعیت  به. جدول تشکیل می دهندگانۀ هر جمعیت سوم فالنامه را ابیات شش

  :شود سوم در جدول سوم در زیر نشان داده می
  سومین جمعیت فالنامه: 3جدول 

  که تو را عاقبت نکوست نکو  شاد شو اي عزیز و هیچ مگو  بیت اول
  که بود عاقبت کار تو خیر  مه دم باش به سیربه فراغت ه  بیت دوم
  که تو را عاقبت بسی نیکوست  خرمی ها بکن دگر اي دوست  بیت سوم

  به خدا عاقبتت خیر نماست  صاحب فال زمن بشنو راست  بیت چهارم
  خیر کند خیر کند کردگار  عاقبت کار تو اي شهریار  بیت پنجم
  د خیر و صد عافیتمبدل به ص  عزیزا شود کار تو عاقبت   بیت ششم

  
  :بیت با وزن بیت دیگر متفاوت استقافیه دارند ولی وزن هر  دو مصراع هم،یک از این ابیاتهر

                                                             
 است و  بودهمرسومهاي علوم هیئت و نجوم  تایی دلیل دیگري داشته باشد که درجدول  ممکن است انتخاب شمارش شش1

   .به مقیاس سدسی مشهور است
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  هاي جدول سوم وزن بیت: 4جدول 
  فاعالتن مفاعلن فعلن  فاعالتن مفاعلن فعلن  بیت اول
  فعالتن فعالتن فعلن  فعالتن فعالتن فعلن  بیت دوم
  لن فع لنفاعالتن مفاع  نلن فع لفاعالتن مفاع  بیت سوم

  فع لن فعالتن فاعالتن  فع لن فعالتن فاعالتن  بیت چهارم
  مفتعلن مفتعلن فاعلن  مفتعلن مفتعلن فاعلن  بیت پنجم
  فعولن فعولن فعولن فعل  فعولن فعولن فعولن فعل  بیت ششم

  
ته ؛ بیتی که از دو مصراع با مشخصات زیر ساخدهد میجمعیت چهارم را جواب فال تشکیل 

  :شود می
 خانه در جدول است؛12مصراع فاصلۀ حروف هر  
  خانه در جدول فاصله دارند؛6حرف اول مصراع اول با حرف اول مصراع دوم  
 ترتیب حروف مهم است. 

 زیرمجموعۀ جمعیت اول هستند و هرجمعیت با هاي دوم، سوم و چهارم فالنامه جمعیت
که، از ترکیب اعضاي جمعیت  معنی  بدینسویه داردهاي قبل و بعداز خود ارتباط دو جمعیت
 به اعضاي توان میهاي باالتر از آن رسید و از تجزیۀ جمعیت اول نیز   به جمعیتتوان میچهارم 

  .دست یافتهاي بعد آن  جمعیت
  :کنند می ارزیابی عمل 1عملگردر رسیدن به جواب فالنامه دو 

صورت،  اینرمصرع واقع شوند؛ درغیرحل بهینه باید در انتهاي ه هاي قافیه که در راه واژه .۱
 .شود میبهینه تلقی  آمده نیمه دست حل به راه

هاي متناظر زوج و  حل بهینه مجموعه  راهمصراعِدر هرحروف ) عرض و طول(مختصات  .۲
) 1، 1(اینکه حرف اول مصراع اول داراي مختصات  شرط  بهآورند وجود می فرد را به

حل بهینه در جدول سوم فالنامه  راي رسیدن به راهها ب اي از این مجموعه  نمونه.باشد
 : زیر استصورت به

  شاد شو اي عزیز و هیچ مگو: مصراع اول         
})1 ،1( ،)13 ،1( ،)2 ،7( ،)1 ،3( ،)13 ،3( ،)7 ،4( ،)1 ،5( ،)13 ،5( ،)7 ،6( ،)1 ،7( ،)13 ،
7( ،)7 ،8( ،)1 ،9( ،)13 ،9( ،)7 ،10( ،)1 ،11( ،)13 ،11( ،)7 ،12({  

                                                             
1 Operator 
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  که تو را عاقبت نکوست نکو: مصراع دوم
})7 ،1( ،)1 ،2( ،)13 ،2( ،)7 ،3( ،)1 ،4( ،)13 ،4( ،)7 ،5( ،)1 ،6( ،)13 ،6( ،)7 ،7( ،)1 ،8( ،
)13 ،8( ،)7 ،9( ،)1 ،10( ،)13 ،10( ،)7 ،11( ،)1 ،12( ،)13 ،12({ 
ه پاسخ فال ابتدا ب عملگر جابجایی مصراع یا عملگر جابجایی حروف؛ اگر در رسیدن .۳

  .حل بهینه خواهیم رسید بهینه حاصل شود، با اعمال این عملگر به راه حل نیمه راه
 داراي مختصات فوق اگر هنگام شمارش حروف هرمصراع از جواب فال، حرف اول هرمصراع

بهینه خواهد بود که در آن توالی خطی حروف  حل نیمه ، جواب یک راه)از راست به چپ(نباشد 
هاي قافیه مشخص شوند و همۀ حروف بعداز قافیه به ابتداي  به شکلی مرتب شود که واژهباید 

از  پس  ،ها جدول در این  بنابراین،. حل بهینه حاصل شود آمده منتقل شوند تا راه دست مصراع به
بهینه حاصل  حل نیمه آید یا ابتدا راه دست می حل بهینه به شمارش حروف یا مستقیماً راه

هاي  حل راه  درنتیجه،. آید دست می  یک جابجایی بهاز پس بهینه حل راهو درنهایت  شود می
هاي بهینۀ مؤخر دانست که با اعمال الگوریتم  حل راه توان می را ها جدول در این بهینه نیمه

  . دهند دست می  بهینه را بهحل راهست،   که یک عملگر جابجایی1ارزیابی

  ف)و(لگر جابجایی حراز اعمال عم  قبل در جدول سومبهینه نیمه حل راهیک : 5جدول 
  ك  ه تو را عاقبت نکوست نکو  ش   اد شو اي عزیز و هیچ مگو  بیت اول
  ك  ه بود عاقبت کار تو خیر  ب  فراغت همه دم باش به سیر  بیت دوم
  ك  ه تو را عاقبت بسی نیکوست  خ  رمی ها بکن دگر اي دوست  بیت سوم

  ب  خدا عاقبتت خیر نماست  ص   راستاحب فال زمن بشنو  بیت چهارم
  خ  یر کند خیر کند کردگار  ع  اقبت کار تو اي شهریار  بیت پنجم
  م  بدل به صد خیر و صد عافیت  ع  زیزا شود کار تو عاقبت   بیت ششم

 
 و حرف اول مصراع شود میآغاز ) 1، 13(مختصات حرف اول مصراع اول این بیت اول از خانۀ 

. است) 2، 1( داراي مختصات ، با حرف اول مصراع اول فاصله دارد شش خانه،دوم که در جدول
 نه کنند می حروف را جابجا  ،بهینه نیمه حل راهباید توجه داشت که عملگرهاي جابجایی در این 

  . را2هاي واژگانی مقوله

                                                             
  .ست دردستور زایشیبه گشتارهاي جابجایی    کار این الگوریتم ارزیابی شبیه1

2 Lexical Words 
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نشان خود   و آن را به جایگاه بیکند میدر جدول زیر، عملگر جابجایی، مصراع اول را جابجا 
  .دهد میحرکت ) ل از مصراع دومقب(

  از اعمال عملگر جابجایی مصراع  قبلبهینه نیمه حل راهیک : 6جدول 
  شاد شو اي عزیز و هیچ مگو  که تو را عاقبت نکوست نکو  بیت اول
  به فراغت همه دم باش به سیر  که بود عاقبت کار تو خیر  بیت دوم
  دگر اي دوستخرمی ها بکن   که تو را عاقبت بسی نیکوست  بیت سوم

  صاحب فال زمن بشنو راست  به خدا عاقبتت خیر نماست  بیت چهارم
  عاقبت کار تو اي شهریار  خیر کند خیر کند کردگار  بیت پنجم
  عزیزا شود کار تو عاقبت   مبدل به صد خیر و صد عافیت  بیت ششم

اجـزا و روابـط را نـشان       اي از    پیوسته هم هبنابراین، الگوریتم نهایی این فالنامه شبکۀ گسترده و ب        
در آن ) حـرف (جایگاه هرنقطـه   . اند  مراتبی دوسویه تنظیم شده     که در یک رابطۀ سلسله     دهد  می
 و هاي ریاضی، اعمال ضـرب   نسبت تعیین طول و عرض جغرافیایی در جدول مختصات،       طریقاز

بطۀ خطی  جمعیت دیگر و را   جمعیت با   مراتبی هر    رابطۀ سلسله   ،ها تقسیم تعداد اعضاي مجموعه   
 همۀ این روابـط    ؛آید  دست می    به هاي متناظر زوج و فرد     هم، ایجاد مجموعه  اعضاي هرجمعیت با  

جمعیـت بـا جمعیـت دیگـر        اند کـه بـین اعـضاي هر         اي تنظیم شده   گونه در جدول مختصات به   
هـا نیـز    از آنتـر   هاي قبـل   هاي بعدتر با جمعیت     جمعیت رو  ازاینهاي عددي برقرار شود و       نسبت
هاي عددي نمـایش     شکل نشانه  ها را به   چه اعضاي جمعیت  . هاي مشخصی هستند   تناسبداراي  

هـا   ، این روابـط میـان اعـضاي همـۀ جمعیـت     )حروف(هاي نوشتاري   نشانهصورت دهیم و چه به 
  :شود صورت زیر نمایش داده می اي این فالنامه به هاي شبکه ابتدا، الگوریتم جمعیت. برقرار است

                 
   فالنامۀ شیخ بهائیهاي جمعیتاي  مدل شبکه: 3شکل                 

  
  
  
  
  

  
  
  

  حرف5616

  حرف216

  حرف36

  حرف18

  جمعیت اول

 جمعیت دوم

 جمعیت سوم

 جمعیت چهارم

  جدول26

  بیت6

  بیت1

  مصراع2
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  :شود هاي چهارگانۀ این فالنامه به صورت زیر نیز حاصل می  جدول در میان جمعیت26تعداد 
کردن جمعیت سوم،  برابر6شود و با  کردن جمعیت چهارم، جمعیت سوم حاصل میبرابر 2با 

 .شود  برابرکردن جمعیت دوم حاصل می26جمعیت اول نیز از . آید دست می جمعیت چهارم به
  .وکتاب نبوده است حساب ها نیز بی  تعیین تعداد کل جدول بنابراین،

  :کنند میترتیب عمل   زیر بههاي الگوریتمنیت، براي رسیدن به پاسخ هر
  

   تکاملی فالنامۀ شیخ بهائیهاي الگوریتم: 4شکل 

  
 بحث  .6

دهندة   بین اجزاي تشکیلطریق ایجاد تناسباز علمی شعر راي مطالعۀنظم بافت مناسبی را ب
سازي، مقایسه و  هاي عددي معین راه ساده  برخورداري از نسبت.ذاردگ دراختیار ما میآن 

توان تناظر   کالم منظوم میهمچنین در نظامِ. سازد هاي پیچیده را میسر می گیري نظام اندازه
باوجود نظم در کالم، . ي آوایی، نحوي و معنایی بررسی کردها هاي عددي را با کیفیت کمیت
براي مقایسۀ اجزاي درونی رود و راه را  هاي طبیعی مثل زبان از بین می در نظامپیچیدگی مانعِ 

ها  هاي عددي به آن ضمن تخصیص ارزشهاي دیگر  یک نظام باهم و قیاس یک نظام با نظام
  .گشاید می

از روابط معنایی  استفاده باکند و ارجاعی زبان طبیعی را حفظ مینقش در فالنامه کالم منظوم 
هاي نحوي مانند  ساختاز  کنار استفاده درهاي معنایی زبان طبیعی و ایجاد شبکهمتداول در 
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. دهد ، اطالع از وقوع رخدادي در آینده را نوید میامرونهیافعال هاي اسنادي و  ساخت
هاي  همراه ساخت بهرسی قرار گرفت نیز از زبان نظم اي که در این مطالعه موردبر فالنامه

 و براي تلقین نقش ارجاعی پاسخ فال به رخدادي در آیندة نزدیک استفاده کرده استاسنادي 
بشارت در آیندة نزدیک در ابیات فالنامه، وقوع حتمی پاسخ فال را  کارگیري ساخت امري با به
  :شوند، توجه کنید فالنامه حاصل میهایی که از این  به تعدادي از پاسخ. دهد می

  
  هاي فالنامه هاي اسنادي و افعال امرونهی در برخی پاسخ استفاده از روابط معنایی، ساخت: 7جدول 

شمارة 
  جدول

  مصراع دوم فال  مصراع اول فال  موضوع جدول

  تا ز آفات زمانه وارهید  آرزوي دیدن سلطان کنید  دیدن پادشاه چگونه بود؟  2جدول 
  صورت انتظام کرد و سعد  یا بدان مدعا مکن من بعد  طلب حاجت است مقصودم  4جدول 
  زینهار که سعی کن در این کار  این عقد مبارك است بسیار  حکم عقد و نکاح  5جدول 
  آید به منزل مسافر زود می  تحمل کن برو اي مرد عاقل  دیر یا زود آمدن این غائب  7جدول 
  که پشیمانی آورد بسیار  نکنی میل این عمل زینهار  ار؟نیک یا بد بود مرا این ک  9جدول 
  شود خود ادا به همواري می  بهر این قرض گر صبر داري  کردن چگونه خواهد بود؟ وام  13جدول 
  که بود فرصتِ چنین کمیاب  زود اندر معاملت بشتاب  سود آیا بود در این سودا؟  16جدول 
  غم و دردش نصیب دشمن گشت  مریضت به گشتباش خرم از   حال بیمار چه خواد شد؟  22جدول 

ی که مراتب را براساس سلسلهابیات شاعر ابتدا کالم منظوم را سروده و سپس احتمال زیاد،  به
بسیارهوشمندانه با سرودن شیخ بهائی .  تنظیم کرده استها جدول هاي خانه در ذکر شد،

از  دلیل استفاده. بسته استبینی را بر مخاطب خود  بیت جدول در وزنی متفاوت راه پیشهر
توجه مخاطب به  ، پرهیز از جلبکند میگري  جاي شعر، که در آن شیوة بیان جلوه قالب نظم به

وجود روابط نوع ادبی نظم نقش ارجاعی دارد و . شیوة پیام و بستن راه تخیل وي بوده است
 یک بیت صورت هب که پاسخ هرفال که دهد میاین ذهنیت را به مخاطب منظم و دقیق ریاضی 

 که در زمان اي پدیدهدر جهان خارج است و به حقیقی  داراي مصداقی  ،شود میمنظوم ظاهر 
  .کند میاشاره وقوع خواهد پیوست،  به در آینده خبریم یا رخدادي که حال از آن بی

 گیري نتیجه .7
ت بـه  هـا نـسب    هاي آن   تبحر علمی دانشمندان قرون گذشته در چند شاخۀ علمی یکی از برتري           

علـوم زمـان خـود، او را بـه     بـسیاري از  تسلط علمـی شـیخ بهـائی بـه     . دانشمندان معاصر است  
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آور  دانشمند و مهندسی خالق و مبتکر تبدیل کـرد کـه ابتکـار او در آثـارش مـشهود و اعجـاب           
  . است

هـاي تکـاملی دانـست کـه در آن           تـوان مـدلی از الگـوریتم       فالنامۀ منسوب به شیخ بهائی را می      
دست به ابتکـار و  اي زبان و ریاضی  هاي نشانه ثر از ایجاد روابط دقیق و منظم بین نظام      صاحب ا 

 در این فالنامه. را شبیه به اسطرالب طراحی و تنظیم کرده است        مبتکرانه  آوري زده و مدلی      نوع
هـاي   حـرف در خانـه  ختصات و تعیین طـول و عـرض نقـاط هر       هاي م  استفاده از جدول  توان   می

هـاي   اي بـراي مـدل   جایگزین مبتکرانـه  وحل بهینه  رسیدن به راهدقیق شیوة ش گزین  را جدول
تـر اسـت و هـم     رو، هم شیوة رسیدن به پاسخ بهینه و اقتـصادي   ایناز. اکتشافی تصادفی دانست  

شود حتی اگر تأخیري در حصول آن وجود داشـته   مینحل بهینه حاصل    راهجز  نهایت چیزي   در
  . باشد

، هاي طبیعی ین نکته تأکید کرد که استفاده از شیوة نظم در بررسی نظامبنابراین، باید بر ا
کند بلکه از راه ایجاد تناسب  ها سلب نمی هاي طبیعی را از این نظام خصوص زبان، ویژگی به
تر  طریق جابجایی و چیدمان منظم اجزا، امکان مطالعه و مقایسۀ اجزاي هرپدیده را آساناز

  . کند هاي دیگر ممکن می ک نظام را با نظامسازد و امکان مقایسۀ ی می
 و امکان بودهاي این فالنامه محدود شده  جدولهاي تکاملی  این مقاله به استخراج الگوریتم

 اي و نظام نشانهاي زبان فارسی  هاي معنایی، نحوي و آوایی بین نظام نشانه بررسی همۀ جنبه
 ترتیب، بدین. وجود نداشتها  ین جدولهاي آوایی موجود در زبان نظم در ا و توازناضی ری

  .هنوز راه درازي درپیش استشناختی این فالنامه  مطالعۀ زبانبراي  توان گفت می
پردازش منظور کشف و شناخت سازوکارهاي  هاي الگوریتمی به کارگیري مدل باوجود اینکه به

  متوازن و صوريعنوان ساخت ، وجود نظم بهاند معرفی شدهزبان طبیعی در زایش و درك شعر 
تواند راه مطالعه و درك فرایندهاي تولید و درك شعر در زبان فارسی را  زیربنایی شعر می

هاي ریاضی بین   از تناسبواسطۀ وزن،  نیز، بهشعر فارسی در نظام عروضی. هموار سازد
تواند به بستر مناسبی براي شناخت انواع  میکه  است خود برخورداردهندة  واحدهاي تشکیل

 ازطریق تکاملی موجود در زایش یا درك شعرهاي  هاي زبانی ازطریق کشف الگوریتم ساخت
  .  تبدیل شوداي ریاضی و موسیقی هاي نشانه اي زبان و نظام ایجاد ارتباط بین نظام نشانه
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، آیا باشند حل مسائل پیچیده و ناشناخته براي اي هاي مناسب و بهینه مدلها  اگر الگوریتم
 انسان مانند خواب و رؤیا نیز یِذهندیگر  انۀهاي ناخودآگاه  فعالیت نحوةي شناختبراتوان  می

  ها استفاده کرد؟ هاي مختلف این الگوریتم از مدل
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