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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

  

  واژگان کلیدي
  هاي تکاملی  الگوریتم *
  حل بهینه  راه*
  هاي صوري  زبان*
  زایش شعر *
  شیخ بهائی*


