
ميراثهاي فراموش شده در ادبيات و تاريخ معاصر ايران
و معرفي يک شاهکار

مرتضي رسولي پور

آنچه نگارنده را به نوشتن مطلب زير ترغيب نمود کتابي است که چندي پيش بـا

١. مهدي صدري. حساب ُجمّل در شعر فارسي و فرهنگ تعبيرات رمزي . تهران٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ چاپ اول٬
٬١٣٧٨ ص ٤٣٣

ل در شعر فارسي و فرهنگ تعبيرات رمزي ١ به قـلم آقـاي مـهدي عنوان حساب ُجمّ
صدري انتشار يافته است. راقم اين سطور پس از مطالعه کتاب درصدد بود تا اگر
توفيق يابد در فرصتي مناسب به معرفي آن بپردازد. اينک که آن فرصت به دست
آمده نظر به اهميت موضوع به لحاظ ارتباط آن با تاريخ و ادبيات فارسي ذيًال بـه

توضيحاتي درباره آن مبادرت مي ورزد.

ادبيات فارسي از ديرزمان داراي امتيازات خاصي بوده که خواه و ناخواه توجه هـر
کس را که داراي ذوق سليم ادبي باشد به خود جلب مي کند و بي اختيار او را وامي دارد بر
کساني که واجد اين امتيازات هستند با ديده اعجاب و تحسين بنگرد. از اين رو٬ مي توان
گفت از ميان ويژگيهاي فرهنگي قوم ايراني شايد هيچ کدام مانند خالقيتهاي ادبي او قبول
عام نيافته و مورد تصديق دانشمندان اقوام ديگر و موجب محبوبيت و سرافرازي اش در
بين جهانيان واقع نشده باشد. مجموع کلمات٬ عبارات و قواعد ادبي اي که ابناء اين قوم
در گفتار و نوشتار خود به کار مي گرفته اند به سبب داشتن دقت تعبير٬ اسلوب و کنايه٬
استعاره٬ کثرت مترادفات٬ موسيقي الفاظ و لطافت ترکيبات و تناسب بين لفظ و معني از
هر جهت براي اداء مقصود به بهترين وجهي مناسب بوده است. نکـته مـهم آنکـه ايـن

خصيصه ادبي در ميان ايرانيان بيشتر در قالب شعر تجلي و گسترش يافته است.
شعر فارسي و گسترش آن در ميان اقوام دور و نزديک٬ عالوه بر آنکه حاکي از علّو
هوش٬ گستردگي ذهن٬ فسحت انديشه٬ ذوق جمال پرست و دم گرم مـردم ايـران است



مهم ترين منبع شناسايي سير انديشه و ادراک اين قوم نيز مي باشد. بي ترديد٬ هر کوششي
براي شناختن گذشته فرهنگ ايران٬ قبل از هر چيز٬ ما را با شعر مواجه خواهد ساخت.
نمي توان تاريخ ايران٬ به خصوص تاريخ اجتماعي و تاريخ فکر و تمدن آن را نوشت مگر
آنکه در انبوه عظيم ديوانهاي شعر به کند وکاو بپردازيم. البته از گذشته در علوم مختلف
آثار برجسته و ارزشمندي به نثر از قبيل تاريخ بيهقي٬ قابوسنامه٬ اسرار التوحيد٬ گلستان
و نوشته هاي ابن سينا٬ غزالي٬ سهروردي و ديگران در دست داريم؛ ليکن اين چند کتاب
و تعداد بسياري نظاير آن نمي توانند ادبيات گذشته ايران را از تسلّط بـي چون و چـراي
شعر خارج کنند. در مقايسه با ساير هنرها و مظاهر تـمدن و فـرهنگ چـون مـعماري٬
نقاشي٬ خط و موسيقي نيز که آثار برجسته اي از آنها هنوز بر جاي مانده هيچ کدام بـه
اندازه شعر مبين روح ايراني نيست. هر چند بسياري از قافيه پردازيها و آثار منظوم از نظر
شعري ارزش چنداني ندارند ولي از آنجا که استعداد٬ نبوغ و قدرت خالقه اين قوم در
حکمت و فلسفه٬ سياست و هنر و اعتقادات بيشتر در قالب کالم موزون به کار افتاده و
عرضه شده٬ توجه به آن در تسلسل و جزر و مد فکر ايراني و شکفتگي و انحطاط آن
ثمربخش مي باشد. از اين رو٬ شعر نه تنها به عنوان شاخه اي از شاخه هاي ادبيات بلکه



وسيله اي براي بهتر شناختن خود و گذشته کشورمان مورد توجه قرار مي گيرد.
از زماني که در عرصه سياست و تجارت و صـنعت و دانش٬ مـتأسفانه٬ مسـحور و
محصور عوامل خارجي شده ايم ارج نهادن به ميراث گذشتگان و توجه به صيت شهرت
فرهنگ و ادب در شعر و نثر و آثار ادبي به جاي مانده در طول بيش از ده قرن سيطره
زبان دري به عنوان زبان ادبي ايـن سـرزمين مـورد غـفلت بسـيار جـدي قـرار گـرفته و
روز به روز آثار ذوقي و انديشه هاي بزرگان عـلم و ادب فـارسي مـهجورتر و مـتروک تر

مي شود.
در طول بيش از يکصد سال گذشته٬ شيفتگي ما در برابر جنبه هاي ظاهري تمدن و
فرهنگ غرب چنان بوده که اگر شمار معدودي از خاورشناسان اروپايي بـه تـرجـمه و
تمجيد بعضي آثار فارسي نپرداخته بودند بسياري از ما حـتي جـرئت ارج گـذاردن بـه
ادبيات خود را تـا حـد زيـادي از دست داده بـوديم؛ بـه خـصوص٬ در دوران سـلطنت
رضاشاه با آنکه حکومت مرکزي پس از سالياني قدرت يافت و بعضي اصالحات هم که
بيشتر جنبه ظاهري داشت انجام گرفت٬ ارتقاء فکري و اخالقي که فرِع آزادي و تبادل

افکار و عقايد است در جامعه ما جلوه اي نيافت.
صرف نظر از آثار شوم سياسي ـ اجتماعي ناشي از استبداد و اختناق در اين دوره به
بهانه پيروي از تجدد٬ کوششهايي جهت انقطاع از پاره اي دستاوردهاي مهم فرهنگي و
ادبي که حاصل تجارب نسلهاي گذشته بود به عمل آمد و حرمت نگه داشتن و به ديده
تحسين و اعجاب و غرور نگريستن در آثار فرهنگي و هنرِي به جاي مانده از روزگاراِن

دور که وظيفه هر ملتي است به تدريج سست گرديد.
در همين دوره اوزان و مقياسها تغيير کرد و واحدهاي وزن٬ طول٬ سـطح٬ حـجم و
اضعاف اجزاي مقياسهاي مزبور مطابق اصول مـتري تـعيين گـرديد. هـمچنين سـياق و
عالئم اختصاري آن که از ادوار قديم تـا اواسـط دوران رضـاشاه در تـحرير مـحاسبات
اقتصادي مورد استفاده قرار مي گرفت٬ منسوخ شد. نيازي به توضيح نيست که مزاياي به
کارگيري شيوه جديد در مقايسه با مشکالت و نارساييهاي محاسبه و تحرير آن در شيوه
ا نداشتن اطالعات کافي از واحدهاي اندازهگيري قديم کهن شايد غيرقابل انکار باشد؛ امّ
و به فر اموشي سپردن تدريجي آن خصوصًا براي نسلهاي بعدي و کساني که به نحوي در
رشته هاي مختلف علوم انساني به ويژه تاريخ٬ ادبـيات و اقـتصاد بـه مـطالعه و تـحقيق
مي پردازند٬ مشکالتي را فراهم خواهد کرد. ادامه اين وضع موجب بالاسـتفاده مـاندن
اکز متعدد اسنادي بسياري از منابع دست اول و اسناد بي شمار به جاي مانده در آرشيو مر
کشور خواهد شد. تا حدود سال ١٣٠٨ شمسي تدريس سياق با عنوان «حساب سياق
نقدي» و «حساب سياق جنسي» يا ارقام و اوزان سياق رسمًا در مدارس ايران تدريس و



کليه ارقام آماري و جمعيتي و اوزان بـا ايـن خـط نـوشته مـي شد. مـتأسفانه نسـلي کـه
مي توانست سياق بخواند در حال انقراض است و به ندرت مـي توان افـراد جـوان تـري
يافت که اين فن را آموزش ديده باشند. در حالي که بدون آشنايي و شناخت نحوه تحرير
اين ارقام و خطوط در هم و شکسته و در پاره اي موارد بدون حروف ربط و صفحهگذاري
موجود در مدارِک بـه جـا مـانده از گـذشته نـمي توان از اطـالعات مـنحصر در اسـناد٬
کتابچه ها و رسائل قديمي بهره برد چگونه مي توان از دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد
يا دکتري رشته تاريخ و ساير رشته هاي علوم انساني٬ که کمترين اطالعي در اين امـور
ندارد٬ انتظار داشت به بررسي و تحقيق در اوضاع اقـتصادي دوره هـاي گـذشته ايـران
بپردازد؟ در کدام مدرسه يا دانشگاه به دانشجويان خواندن سياق آموزش داده شده٬ و
در سراسر ايران چه تعداد از استادان و مدرسان فعلي دانشگاهها قادر به قرائت اين نوع

اسناد٬ که تعدادشان کم هم نيست٬ مي باشند؟
از ديگر دستاوردهاي ادبي گذشته اين قوم که جلوه اي زيبا از ذوق٬ قريحه و انديشه
ايراني بوده و متأسفانه طي ٧٠ سال گذشته به داليلي مورد بي توجهي قرار گرفته است
«ماده تاريخ» و «ماده تاريخ سازي» مي باشد. اينکه اکنون از ماده تاريخ اظهار بـي خبري
مي شود از آن جهت نيست که درباره آن کسي سخن نگفته يـا مـطالبي نـنوشته بـاشد؛
ا تحقيق کم بوده است و بايد تصديق نمود که بيشتر نوشته ها٬ هر چند نگارش بسيار امّ
ا چون مؤلفان از روش علمي سود نجسته انـد جمع آوري خوبي از ماده تاريخهاست٬ امّ
بدون توجه به تحريف و تصرِف راه يافته توسط ناسخان٬ «ماده تاريخها» را به همان شکل

که قبًال ديگران ضبط کرده اند در کتاب خود آورده و ثبت نموده اند.
بي گمان٬ در طول هفت قرن گذشته سـاختن «مـاده تـاريخ»٬ بـه خـصوص در شـعر
فارسي٬ کاربردي گسترده داشته و سرايندگان با بهرهگيري از حروف ُجمل در قالب واژه٬
عبارت٬ مصراع يا بيت ماده تاريخ مي ساختند که از محاسبه عددي آن٬ تاريخ موردنظر به

دست مي آمد.
قديم ترين ماده تاريخ که در زبان فارسي با حساب ابجد گفته شده متعلق به قرن پنجم
هجري مي باشد و همان است کـه مسـعود سـعد سـلمان راجـع بـه تـفويض حکـومت
هندوستان به سيف الدوله مـحمود بـن ابـراهـيم گـفته است و سـال ٤٦٩ه . ق را نشـان

مي دهد:
بســــال پــــنجه ازيــن پــيش گــفته بــوريحان

در آن کــــتاب کــه کــرده است نــام او تــفهيم
کــــه پــــادشاهي صــــاحبقران شــــود پــيدا

چو سال هجري بگذشت تي و سين و سه جيم



[٤٦٥٦-٥ ] علي اکبر دهخدا

در مصرع چهارم از جمع کردن معادلهاي عددي حروف «ت»٬ «س» و سـه «ج» بـه
حساب جمل سال ٤٦٩ حاصل مي شود.

اما گفتن «ماده تاريخ» به همين نـحو مـنحصر بـه اسـتفاده از حـروف مـقطعه ابـجد
نگرديد؛ از قرن ششم به بعد سرايندگان از حروف ابجد به جاي رقم استفاده کردند هر
چند هنوز مقيد نبودند که حروف مورد استفاده معني مشخصي را به ذهن متبادر کند٬
چنانچه در دو بيتي معروف زير «ماده تاريخ» والدت٬ کسب علوم و درگذشت ابن سينا با
کلمات بي معني «شجع»٬ «شصا» و «تکز» که به ترتيب معادل ٬٣٧٣ ٣٩١ و ٤٢٧ است

گفته شده:
حــجت الحـق ابـوعلي سـينا در شجع آمد از عدم به وجود
در شـــصا کسب کــرد عــلوم در تکز کرد اين جـهان بـدرود
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[ ٤٦١٠-٥] بديع الزمان فروزانفر عباس اقبال

٣. اين بيت در نسخه مورد استفاده قزويني و غني ديده نمي شود. بنگريد به نسـخه انـتخابي قـاآني و يـغماي
جندقي و همچنين شرح سودي بر حافظ.

ــا طــبع روان نـدارد ٣ آن را که خواندي استاد گر بنگري به تحقيق صــنعتگري است امّ
با اين همه ساختن «ماده تاريخ» با همه فراز و نشيبها در طي چند قرن بعد حـتي در
دوره بازگشت ادبي همواره مورد توجه سرايندگان قرار داشت به نحوي که در تواريخ و
تذکره هاي متعددي چون تذکره نصرآبادي ٬ تاريخ راقم سـمرقندي مـعروف بـه تـاريخ کـثيره ٬
مفتاح التواريخ تأليف تامس وليم بيل و به خصوص موادالتواريخ مـي توان «مـاده تاريخ»هـاي

فراواني مشاهده نمود.
در اينجا چند نکته شايسته يادآوري است: نخست آنکه به مرور زمـان دشـواري و
پيچيدگي و وهم انگيز شدن پاره اي از ماده تاريخها مردم عادي را در درک معماهاي به کار
رفته در آنها سر درگم نمود در نتيجه فقط خواص توانستند دقـايق ظـريف و دل انگـيز

معماها را حل نمايند.
دوم اينکه در دوره اخير با اشاعه افکاري که تحت تأثير دوره بازگشت مطرح گرديد و
بي مهري اي که نسبت به کليه آثار منثور و منظوم سبک هندي انجام گرفت٬ اين فن نيز که



مي بايست حداقل جزو دروس اصلي تاريخ و ادبيات قرار گيرد مورد توجه واقع نشد به
حدي که اگر کسي مايل بود در اين مورد تحقيقي در قالب نوشتن رساله انجام دهد با
توجه به فضاي ايجاد شده و مـخالفت بـرخـي از عـالمان بـه ايـن بـهانه کـه مـبادا انگ
بي اعتباري بر نوشته اش بخورد از عالقه خود صرف نظر مي نمود. بزرگاني چون محمد
قزويني٬ بديع الزمان فروزانفر٬ عباس اقبال٬ دکتر قاسم غني و ملک الشعراء بهار به طور
ا متأسفانه به جهت روي آوردن به م اگر در اين فن خبره نبودند ناآشنا هم نبوده اند امّ مسلّ
انديشه هايي که تحت تأثير دوره بازگشت پيدا شد٬ هيچ کار اصولي و مهمي براي حفظ
اين فن نکردند و همگي به اين بهانه و عنوان که نثر و نظم متون اين دوره ها مـصنوع و

متکلف است آن را کوبيدند.
اديب و پژوهشگر بزرگ شادروان علي اکبر دهخدا در تأليف دوره چهار جلدي امثال و
حکم خود ضرب المثلهايي آورده که مروري بر آنها نشان مي دهد نزديک به نيمي از امثله
مربوط به دوره صفويه و ادوار بعد از آن است. معلوم نيست اگر آن مرحوم اقدام به تأليف
چنين اثر منصفانه و ارزشمندي نمي کرد با توجه به آن همه تبليغات سوئي که نسبت به
ادبيات اين دوره وجود داشت چه وضعيتي پيش مي آمد و آيا اديب ديگري جرئت چنين

کاري را پيدا مي کرد يا نه!؟
بي توجهي به ماده تاريخ سازي در ادبيات علل ديگري نـيز داشـته از جـمله ايـن کـه
دارنده اين هنر نه نفع مادي مي برد نه اجر معنوي. زنده ياد استاد جـالل الديـن هـمايي
شاخص ترين نمونه اي است که در اين مورد مي توان از او ياد نمود. او عالوه بر تحقيق و
تفحص در رشته هاي مختلف نجوم٬ حکمت و اجتهاد در فقه٬ در شمار ادبا و شاعران
طراز اولي بود که در ماده تاريخ سازي نيز شهره خـاص و عـام بـود و ديـوان شـعر او و
ماده تاريخهايي که ساخته بهترين گواه زنده در اين خصوص است. يک عمر در نهايت
خلوص٬ پاکي٬ آزادگي و قناعت زيست و سرانجام در غايت بي توجهي ارباب بي مروت

دنيا به خاک سپرده شد.
جهت ديگر٬ آن است که طي دو قرن اخـير چـون از تـحول طـبيعي و سـالم زمـانه
بي نصيب مانده ايم روز به روز از هر چه ملي و اصيل است بيزارتر شده خواه و ناخواه به
ظواهر تمدن مغرب زمين رو آورده ايم. اين به معني افتادن در گـرداب انـحطاط است.
تقصير انحطاط و تنزل در عرصه ادب بر گردن نخبگان و دانشمنداني است که يا در انجام
وظيفه خود کوتاه آمده يا خاموش نشسته اند و ناظر فرو ريختن پايه هاي معنوي ادبيات
هستند. در جامعه اي که اساس تمدن و فرهنگ متزلزل نباشد هيچ گاه آموختن فـنون و

علوم خارجي خللي ايجاد نمي کند بلکه بر غناي معارف ملي مي افزايد.
نتيجه چنين بي توجهي ها آن شده که کليه آثار ادبي مکتوب به جاي مـانده از دوره
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صفويه و دوره هاي بعد مورد بي التفاتي محققان قرار گرفته است. چنانکه امروز شاهديم
رساله هاي دکتري در مورد تصحيح متون٬ خاصه اشعاري که از دوره صـفويه تـصحيح
شده٬ بسيار کم و در حد انگشت شمارند. پژوهشگراني هم که در مدت شصت هفتاد
سال اخير اقدام به تصحيح مـتون بـه جـاي مـانده از ايـن دوره هـا نـموده انـد هـيچ کدام
ماده تاريخها را مشخص نکرده و تعميه هاي به کار رفته در متون را توضيح نداده اند. از اين
رو٬ غالب متون تصحيح شده به علت بي اطـالعي مـصححان از شـناخت مـاده تاريخ و
کاربرد آن داراي اشکاالت اساسي مي باشند. وقتي مصحح نتواند ماده تاريخ مربوط به
سال تأليف٬ تأسيس بنا٬ تولد و مرگ کسي را در شعر يا نثر به درستي کشف و استخراج
کند طبيعي است که در ذکر تاريخها به حدس و گمان روي مي آورد. اين بـي اطـالعي٬
اشتباهات ديگري را در ذهن دانشجوي بي خبر هم ايجاد خواهد نمود. از اين رو اکثريت
قريب به اتفاق کارهاي انجام گرفته در اين دوره ها طي هفتاد سال گذشته داراي لغزشهاي
زيادي است و بايد مورد تجديدنظر قرار گيرند. در غير اين صورت٬ ايـن هـمه نسـخه
خطِي به جاي مانده از گنجينه تاريخ و ادبيات ايران مهجورتر خواهد ماند به طوري که
شايد پنجاه سال آينده کسي يافت نشود بسياري از ابيات مندرج در کتابهاي اين دوره را
ي» در تاريخ فوت بشناسد. جاي تعجب نيست اگر دانشجوي ادبيات به لفظ «خاک مصلّ



خواجه حافظ مصادف شود نداند که تاريخ آن را چگونه استخراج نمايد زيرا از حساب
جمل چيزي ياد نگرفته است٬ چنانکه آشنايي ايرانيان از ارقام سياق و اشـارات تـقويم
رقومي و هرچه با فرهنگ و تمدن قبل از جنگ دوم جهاني مربوط است تقريبًا قطع شده

است.
مؤلف محترم کتاب حساب جمل در مقدمه کتاب خود تلويحًا يادآور شده اند در زمان
دانشجويي (١٣٤٧) وقتي که استاد زبان و ادبيات فارسي وقت سرکالس به متن شعري
برخورد که در آن اشاره اي به ماده تاريخ شده بود چون کمترين اطالعي از آن نـداشت
بدون توضيح گذشت؛ چندي بعد هنگامي که او (مؤلف کتاب) مشـتاقانه نـزد يکـي از
استادان صاحب نام ادبيات فارسي دانشگاه تهران رفت و اين پرسش را مطرح نمود که
منظور از ماده تاريخ چيست٬ بدبختانه با برخورد تند و حتي توبيخ آميز آن عالم ادبـيات
مواجـه گـرديد. آشکـار است چـنين بـرخـوردهاي سـرد و غـيرمنصفانه نـتيجه اي جـز
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سرخوردگي و يأس در دانشجوي عالقه مند ايجاد نخواهد کرد. ٤
در سالهاي بعد از انقالب اسالمي٬ که سبک هندي بار ديگر مورد توجه قرار گرفت٬
بعضي از عالقه مندان به فکر تصحيح نسخه هاي ادبي موردنظر افتادند امّا چون اطالع
کافي در زمينه ماده تاريخ نداشتند و دانش آموخته اين رشـته نـبودند لذا نـتوانسـتند در

تصحيح و نقد آثار مربوط به سبک هندي موفقيت چشمگيري به دست آورند.
به هر حال٬ امروزه ماده تاريخ سازي ديگر نه تنها آن رونق و کاربرد گذشته را ندارد
بلکه رو به زوال نهاده. طبيعي است با انتشار اين همه تقويم٬ سالنامه و ماهنامه ديگـر
ضرورتي نسبت به حفظ تاريخ وقايع در کلمات و جمالت يا عبارات احساس نشود. البته
قرار نيست کليه قواعد ادبي يا لغات يک زبان در همه زمانها بدون کمترين تغييري کاربرد
خود را حفظ کنند و در يک قالب استعمال شوند؛ چنين امري شدني نيست زيرا زبـان
مانند هر موجود زنده يـا نـهاد فـرهنگي ديگـر بـنابر مـقتضيات و نـيازهاي اجـتماعي٬
اقتصادي٬ سياسي و اعتقادي جامعه به وجود آمده و همراه با تحول و تغيير ابزارهـاي
ديگر تحول مي پذيرد. واژگان نورسيده در چهارچـوب ضـوابـط و سـاخت زبـان رشـد
مي کنند و تا زماني که کارآيي داشته باشند باقي مي مانند و هنگامي که از ايفاي اين نقش
بازمانند از صحنه بيرون مي روند. هيچ زبان زنده اي نيست که بدون تحول حيات خود را
ادامه داده باشد. مشابه چنين وضعي کم و بيش در ادبيات ساير فرهنگها نيز وجود دارد؛
عنوان نمونه٬ امروزه زبان التين در هيچ يک از کشورهاي اروپا و آمريکا کاربرد ندارد به 
ا هنوز اين زبان در مدارس کشورهاي غربي تـدريس مـي شود زيـرا ايـن زبـان ريشـه امّ
بسياري از لغات در زبانهاي کشورهاي اروپا و آمريکا و واژه هاي حقوقي است و بسياري
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از متون قديمي ارزشمند به زبان التين نگارش يافته اند٬ و اين در حالي است کـه زبـان
فارسي هزار سال پيش هنوز براي مردم ايران قابل فهم است. پس چگونه است که اولياي
فرهنگ در کشورهاي ياد شده تدريس زبان مرده التين را در مـدارس امـري ضـروري
ا در کشوري که حتي به اعتراف بيگانگان سرزمين ادب خوانده شده ما نسبت مي دانند امّ
به آنچه از گذشته در نسخ قديمي٬ بناهاي کهن و بر پيشاني اماکن متبرکه به جاي مانده

بي مهري و بي توجهي روا مي داريم.
انتظار آن است که آثار گذشته به ديده حرمت پاس داشته شوند و براي حفظ هـنر
ماده تاريخ سازي ضروري است ماده تاريخها و تعميه هاي به کار رفـته در آنـها تـجزيه و

تحليل و تشريح و تبيين شوند.
در اين زمينه مجاهدات و مساعي دوست گرانمايه آقاي مـهدي صـدري در تأليـف
فرهنگ تعبيرات رمزي را بايد با نظر شکر و سپاس و احترام ل در شعر فارسي و کتاب حساب جمّ
و اغتنام نگريست که تنها با انگيزه ادب پروري٬ نه نام جويي و زراندوزي٬ در اجزا و فروع
اين فن طي سه دهه با صبر و استقامت رنجهاي متمادي در تسويد اوراق کثير برده و در
تذکره هاي متعدد و مهجور جست و جو و کندوکاو نموده است. اقدام شايسته ايشان در



تأليف اين اثر شگرف خالي از تهور نبوده و مؤلف در ميان ساير پژوهشگران مطلّع از اين
فن شرف تقدم براي خود حاصل کرده است زيرا هنگام گام نهادن در اين وادي صعب
راهـنما و الگـويي نـداشـته و کـارهاي قـبلي هـمگي مـجموعه اي مشـوش و در هـم از
ماده تاريخهايي بوده که هيچ کدام کمکي به حل مشکالت معماها نمي کردند. با اين همه٬
نبايد فراموش کرد که مؤلف٬ با همه شايستگي و اطالعي که داشته٬ راه تحقيق بيشتري

در اين فن و هنر را براي آيندگان گشوده است.
اگيري اين فن و هنر به هدر مطالعه کتاب نشان مي دهد که وي جواني خود را در فر
نداده و هر جا شعر٬ ماده تاريخ و تعميه اي ديده به آساني از آن چشم نپوشيده و شنيده ها
ادي که در درک را به سادگي به گنجينه خاطر نسپرده است بلکه با ذوق سليم و ذهن وقّ
موضوع داشته درصدد برآمده تا با ابداع روشي منطقي مطلب را به بـهترين شکـل بـه

ديگران انتقال دهد.
کتاب در دو بخش عمده تنظيم شده است. پيش از آن٬ مؤلف در مقدمه خود ضمن
تعريف ماده تاريخ٬ پيشينه و شيوه محاسبه آن منابع مورد استفاده را در موارد مـختلف
مورد نقد و بررسي قرار داده است. بـخش نـخست کـتاب «حسـاب جـّمل در دانش و

فرهنگ فارسي» و بخش دوم «فرهنگ تعبيرات رمزي» نام گرفته است.
در بخش نخست عالوه بر تعاريف مـاده تاريخ و تـعميه صـورتهاي مـختلف تـعميه
جملي به شرح زير تنظيم گرديده و براي هر کدام نمونه هاي مختلفي با توضيح و تجزيه و

تحليل آورده شده است.
١) تعميه با صنعت برابر بودن آحاد و عشرات و مآت؛ ٢) تعميه با صنعت حـروف
نقطه دار و بي نقطه و جدا و متصل؛ ٣) تعميه با صنعت تضعيف؛ ٤) تعميه با صنعت ايهام
ات؛ ٦) تعميه با (جملي٬ عددي و لفظي يا گوناگون خواني)؛ ٥) تعميه با صنعت زبر و بينّ
صنعت ادخال؛ ٧) تعميه با صنعت اخراج؛ ٨) تعميه با صنعت توأم ادخال و اخراج؛ ٩)

تعميه با صنعت حذف؛ ١٠) تعميه با صنعت تکرار؛ ١١) تعميه با صنعت ترتيب.
گرچه بسياري از ماده تاريخهاي آورده شده در کتاب در منابع پيشين٬ به خصوص در
کتاب موادالتواريخ مرحوم حاج حسين آقا نخجواني ذکر شده اند امّا در آن کتابها اسـاسًا
اشاره اي به منابع و مآخذ مورد استفاده نشده است. مضافًا اينکه تا پيش از تأليف کتاب
حساب جمل در هيچ يک از کتابها توضيح کافي در کشف تعميه هاي به کار رفته در ابيات
ارائه نشده بود. ذکر مثال تعميه در مورد هر کدام از صنايع مذکور در اين مقال نمي گنجد.
تنها به عنوان نمونه توضيح مؤلف را در تعميه به کار رفته در مـاده تاريخي کـه مـرحـوم
اديب پيشاوري در تاريخ عزل نيکالي دوم پادشاه روسيه با استفاده از صنعت اخراج به

گونه اي هنرمندانه ساخته٬ مي آوريم.



اديب پيشاوري در سروده خود مي گويد:
خــروشي بــرآمـد ز پـطروگراد که شه اشکريزان ز تخت اوفتاد

واژه «تخت» در مصرع دوم «ماده تاريخ» است و مفهوم تعبير «شه اشکريزان» تعبيري
است بديع و تصويري از شاهي گريان. سراينده سه نقطه حرف «ش» در واژه «شه» را به
سه قطره اشکي تشبيه نموده که بر اثر فرو ريختن تخت سلطنت اين سه قطره اشک نيز بر
زمين ريخته و از حاصل «شه»٬ «سه» مي ماند که مجموع عددي «سه» را٬ با مفهوم معناي
افتادن از تخت٬ بايد از واژه تاريخ به حساب جمل کم نمود تا سال ١٣٣٥ه . ق به دست

٥. مهدي صدري٬ همان ٬ ص ٦٣.

آيد. ٥ ١٤٠٠= تخت
٦٥ = سه

البته همت حاج حسين آقا نخجواني در جمع آوري ماده تاريخها ستودني است امّـا
اغالط زيادي در متن کتاب راه يافته که با واقعيات تاريخي تطبيق ندارند. تصحيح و نقد
موادالتواريخ ٬ چنانکه بر استادان فضل و هنر و نقادان شعر و ادب پوشيده نيست٬ کـاري
بس دشوار است. دانش و اطالعي عميق و فحصي کامل الزم بود تا بتوان به سر مـنزل
مقصود راه يافت. مؤلف کتاب حساب جمل با همت بلند خود در جاي جاي کـتاب٬ بـه
ايرادهاي وارد بر موادالتواريخ اشاره کرده است. از اين نظر کتاب حساب جمل را مي توان به
عنوان يکي از بهترين مآخذ براي تصحيح اغالط مورخان نيز به شمار آورد هر چند کتاب

براي اين منظور نوشته نشده است.
نويسنده در بخش دوم کتاب خود با استقصا در کتابها٬ متون و نسخ خطي مـختلف
توانسته بيش از ٤٥٠ تعبير آميخته به رمز در ادب فارسي را کشف کند و سپس با شيوه اي
علمي آنها را به ترتيب حروف تهجي تنظيم و پس از توضيح کامل و ذکر مثالهاي متعدد
براي هر کدام٬ در قالب يک فرهنگ عرضه نمايد٬ فرهنگي که تاکنون سـابقه نـداشـته
است. البته تعابير عرضه شده در کتاب را با توجه بـه گسـتردگي پـهنه ادبـيات فـارسي
نمي توان کامل قلمداد کرد. اين نقص از نظر مؤلف پوشيده نمانده چنانکه خود در اين

مورد نوشته است:
نگارنده به مرور ايام٬ ضمن مطالعات خود به هر يک از اين تعبيرها که برخورد
نموده آنها را يادداشت کرده است و اينک مجموعه آن يادداشتها را با نام «فـرهنگ
تعبيرات رمزي» تقديم ارباب دانش مي نمايد. در اين فرهنگ کوشش گرديده که تا هر
ا از آنجا که پهنه ادب و تاريخ فارسي چه تعبير در اين زمينه بوده جمع آوري گردد٬ امّ
بيش از حد تصور٬ گسترده است يقينًا بخشي از تعبيرها در اين فرهنگ از قلم افتاده
خاصه آنکه تحقيق حاضر گام اول است. انشاءاهلل سعي خواهد شد تا تعبيرات از قلم



٦. همان ٬ ص ٢٠٨.

افتاده در چاپهاي بعد منظور گردد. ٦

از ميان تعبيرهاي آميخته به رمز کشف شده در کتاب تنها به ذکر يک نـمونه اکـتفا
مي کنيم. تعبير «پسين» به معناي بعد در سروده هاي تاريخي روز يا سال بعد را به ذهن
متبادر مي سازد. اين تعبير در سروده هاي تعميه دار با تعميه اي از گونه تعميه با صـنعت
ادخال به کار گرفته شده است. حافظ بـا اسـتفاده از ايـن تـعبير تـاريخ قـتل شـاه شـيخ

ابواسحاق اينجو را در قطعه اي هنرمندانه و شيوا به سال ٧٥٨ق چنين سروده است.
بلبل و سرو و سمن٬ ياسمن و الله و گل هست تاريخ وفـات شـه مشکـين کـاکـل
خسرو روي زمين غوث زمـان بـواسـحق که به مه طلعت او نـازد و خـندد بـر گـل
جــمعه بـيست و دوم مـاه جـمادي االول در پسين بود که پيوسته شد از جزء به کل

ماده تاريخ در سروده فوق کلمات «بلبل»٬ «سرو»٬ «سمن»٬ «ياسمن»٬ «الله» و «گل»
است که از حاصل عددي هـر کـدام بـه تـرتيب: ٬٦٤ ٬٢٦٦ ٬١٥٠ ٬١٦١ ٦٦ و ٥٠ و از
حاصل جمع اين اعداد به حساب جمل عدد ٧٥٧ به دست مي آيد. يک سال کسري در
تعبير هنرمندانه «پسين» است که حافظ به کـار گـرفته است. در ايـنجا پسـين مـوهم دو
معناست: يکي به معناي بعدازظهر است که نشان مي دهد قتل در بعدازظهر جمعه واقع
شده و ديگر به معناي «بعد» است يعني قتل در پسين بيست و دوم جمادي االول ٧٥٧ق
اتفاق افتاده که بدين اعتبار بيست و دوم جمادي االول ٧٥٨ق مي شود. صرف نظر از اين که
«جزء» و «کل» از نظر حکما و منطقيون داراي معني خاصي است (جزء معناي عالم دنيا
 که فاني و «کل» به معني جهان ابدي) مي توان چنين استنباط کرد که منظور حافظ از جزء
بودن همان کامل نبودن ماده تاريخ در مصرع نخست بيت اول و کـامل شـدن آن پس از

بهرهگيري از تعبير رمزي «پسين» مي باشد.
نظير ديگري که تاريخ هنرمندانه حافظ را بـه سـال ٧٥٨ق تأيـيد مـي نمايد سـروده
ديگري از اوست که مؤلف مطلع سعدين و مجمع بحرين در شرح وقايع سال ٧٥٨ق آن را

٧.بنگريد به: کمال الدين عبدالرزاق سمرقندي. مطلع سعدين و مجمع بحرين . تصحيح دکتر عـبدالحسـين نـوايـي.
کتابخانه طهوري٬ تهران٬ ٬١٣٥٣ صص ٢٨٧-٢٨٨.

آورده است ٧ و اقوال ديگر مانند حبيب السير و روضة الصفا نيز آن را تأييد کـرده انـد. ايـن
سروده چنين است:

بـــه روز کــاف و الف از جــمادي االول به سال ذال و دگر نون و حا علي االطالق
خــدايگــان ســالطين مشـرق و مـغرب خــديو کشـور عـفو و کـرم بـه اسـتحقاق
سپهر حلم و حـيا٬ آفـتاب جـاه و جـالل جمال ديني و دين شاه شـيخ ابـواسـحاق



مـيان عـرصه مـيدان خـود بـه تـيغ عـدو نــهاد بــر دل احــباب خـويش داغ فـراق
در مصراع اول بيت نخست حاصل عددي «ک» و «الف» عدد ٢١ به دست مي آيد و
در مصراع دوم همان بيت از معادلهاي عددي حرفهاي «ذ»٬ «ن» و «ح» به حساب جمل
سال ٧٥٨ه . ق حاصل مي شود. تنها تفاوتي که در اين تاريخ به چشم مي خورد و با سروده
قــبلي حــافظ اخـتالف دارد روز واقـعه است. در قـطعه پـيشين قـتل در بـيست و دوم

جمادي االول اتفاق افتاده و در اين قطعه واقعه قتل در روز قبل ثبت شده است.
گفتني است که مؤلف موادالتواريخ هر دو سروده حافظ را در کتاب خود نقل کرده امّا
در مورد سروده نخست چون توجهي به واژه پسين نداشته سال قتل ابواسحاق را ٧٥٧
نقل کرده و در مورد سروده دوم نيز بدون آنکه مأخذ را مشخص کرده باشد بيت نخست

را به شکل زير ثبت کرده است:

٨. موادالتواريخ٬ همان ٬ ص ٢٦٢-٢٦٣.

بــــه روزگــــار الف از جــمادي االول بسال ذال و دگر نون و زا علي االطالق ٨
غلط بودن مصراع نخست نياز به شرح نيست. در مورد مصراع دوم نيز به جاي حرف
«ح» که برابر با عدد ٨ است٬ حرف «ز» که بنابه حروف ابجد عدد ٧ مي باشد را آورده که
غلط است. مزيد بر اين٬ در ديوان حافظ مصحح قزويني و غني٬ مصححان تاريخ ٧٥٧ را
برابر با مصراع به دست داده اند و اقوال تواريخ مطلع سعدين ٬ حبيب السير و روضة الصفا را در

٩. ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي . به اهتمام محمد قزويني و دکتر قاسم غني. تـهران٬ چـاپخانه
مجلس٬ ١٣٢٠. ص ٣٦٩.

باب اين موضوع در زيرنويس نقل کرده اند. ٩
در اثبات دعاوي خود در مورد اهميت کتاب حساب جمل حق اين بـود کـه از کـتاب
ا چون اين نوشته چيزي بيش از معرفي نيست اين قلم٬ شاهد و مثال بسيار ياد شود امّ
مطالب سراسر کتاب را شاهد مدعاي خود آورده از خوانندگان دعوت مي کند با توجه به

نکاتي که ياد کرده شد کتاب را به دقت بخوانند و خود به بزرگي قدر آن پي ببرند.
به گفته شارل بودلر٬ ارزش يک کتاب در محاسن و معايبش نيست؛ در اين است که
کسي ديگر غير از نويسنده اش نتوانسته باشد آن را بنويسد. بيشتر آثار بزرگ و شاهکارها
محصول سالها تأمل و تدقيق اند و هيچ اثر بزرگي را بدون زحمت و تأمل و رنج نمي توان
به وجود آورد. بعضي آثار فقط سطح ذهن را فرا مي گيرند. و بعضي ديگر با آنکه رغبت
عده زيادي از خوانندگان را برمي انگيزند مانند دستمال کاغذي هستند٬ فقط يک بار به
کار مي روند و بعد به دور افکنده مي شوند. ارزش يک شاهکار آن است که براي آيندگان
خوشايند و رهگشا باشد و هر اندازه که يک اثر در نزد نسلهاي بعدي برخوردار از تأثير

قابل توجه باشد برخوردار از ويژگي هنري خواهد بود.



اميد که مطالعه اين کتاب سررشته فکرهاي ديگري به خوانندگان بدهد تا خود بـه
دنبال آنها بروند و بازشان يابند. کتاب حساب جمل و فرهنگ تعبيرات رمزي زود يا دير مورد
قبول واقع خواهد شد زيرا توانسته خويشاوندي و پيوندي اصيل ميان ادراک خواننده با

خود برقرار نمايد.




