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  ها سه نقطه
  ∗رج افشاريا

  دهيچک
ج ي از کاتبان رايان بعضيم ميکه از قد, ها  نسخهررفته د کار ه بيها  از عالئم و نشانهيکي

ه بر سمت راست و چپ صفحه و يها در حاش سه نقطه. باشد يم» سه نقطه« آوردن ,بوده
عاع سطر الشّ د و هم تحتيايچشم ب  بهيآسان  بهشد تا هم ين گذارده ميي باال و پايگاه

  :اند از جمله چند صورت ضبط شده  بهها معموالً نقطه. رديقرار نگ
منظور انتخاب گذارده   بهاي جمله است و ف وقيره برايان داي مةًکه عمد. »تک نقطه« .١

 شد؛ يم
 شد؛ يمنظور وقف جمله و گاه توجه گذارده م  بهکه. »سه نقطه« .٢
ا يش کنار نسخه و يا آراين دو عبارت و اي ميگذار منظور فاصله  بهکه. »چهار نقطه« .٣

  .شد يانجامه گذارده م/آخر نسخه
  :اند دست کم دوگونه کارکرد داشته) ن نوشتار استيکه موضوع ا(ها  سه نظقه

 ؛ي خالي پر نمودن جاهايان گرفتن عبارت و گاهي پايبرا .١
ارد رجوع آن مو به بتواند يآسان  به دارندة نسخه و کاتب تاي و حتمي توجه بعديبرا .٢

 .کند
ش ين ها به تا حک و محو آن, روند يکار م  بهها کوچک و غبارگونه سه نقطه

 يايحالت زوا  به ويا سرخي ياهيس  بهو معموالً.  و آسان بوده باشديتراش عمل قلم
  .شده است يمثلث کوچک نقش م

                                                   
  .يراني و پژوهشگر ااستاد  ∗
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 از شواهد منظوم عصر يمند ز بهرهي براساس چند نسخة معتبر و نين بررسيا
  .انجام گرفته است يصفو
  د واژهيکل

  .يشناس نسخه؛ يشناس سه نقطه؛ عالئم؛ نشانه
* 

م از ي از کاتبان قرون قديان بعضيم» سه نقطه«
 است که دست کم دوگونه کارکرد داشته ييها نشانه
متابعت از   به که اکنونيگونه و مصداق  بهاما نه. است
ه س. رود يکار م  به در عباراتيي اروپايگذار نقطه
 کامالً يم مفهومينيب ي مـ ي و عربيفارس به ـنه يشي پي خطّيها  که در نسخهيا نقطه

  :ج داشت عبارت است ازي رانسبةً که استعمال يدو مورد. گرگون داشته استيد
شود  يده ميها د دتر در نسخهتر داشته است و متعد جيراو تر  ي که صورت عاديمورد .١

 نقش ي خالي پرکردن جاهايفتن عبارت و گاهان گري پاي است که برايا سه نقطه
 عن ةياالبن يعني ي فارسين نسخة خطّيتر يميطور مثال در قد  به.اند کرده يم

  نوشته شده استهجري ٤٤٧ که در سال ي طوسيخط اسد  بهةياالدو قيحقا
  از مواردي در بعضياسد. شود يده ميدفعات از آن گونه سه نقطه در هر ورقش د به
 نقش کرده ـ انگري نمايک لوزي يايصورت زوا  بهکه ـچهار نقطه ,  نقطه سهيجا به

ن کاتب نشانة چهار يناگفته نماند که هم. رنگ سرخ است  بهها اغلب نقطه. است
منظور   بهيان دو عبارت و حتّي ميگذار  فاصلهي خود برايانينقطه را در صفحة پا

 .تکار گرفته اس  بهها  نوشتهيش دادن کنارة خاليآرا
 يها ن نوشته است و احتماالً تاکنون در فهرستي اي است که موضوع اصليمورد .٢

ة ي است که در حاشييها و آن سه نقطه, امدهي در آن باره ني تذکّر,ي خطّيها نسخه
, يمي که در دو نسخة قديموارد  بهجا ني ا در.شود يده مي از نسخ دياوراق بعض

ام  دهي دينهم هجر/ازمانده از قرن هشتم احتماالً بيگري و دهجري ٦٩٣ مورخ يکي
 .شود ياشارت م

ي اشعار ديگري از عصر صفو
دهد  نيز هست که نشان مي

گذاري در نمودن شک و  نقطه
 .سهو نقش داشته است
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ها را بر سمت راست صفحة دست راست و بر سمت چپ صفحة  ن سه نقطهيا
ة يعطف کتاب و در حاش  بهکية نزديدر حاش, ي در نسخه دوم.اند گذاشته يدست چپ م

ه ن هردو نسخي اها در سه نقطه. ندرت  بهيول, هم گذاشته شده است صفحه ييباال
 و آسان يش قلمتراش عملين  بهها  و محو آنکه حک يطور  به,ف استيکوچک و ظر

  . داردي مثلثيصورت, ش هميهمه جا قرار گرفتن سه نقطه پ. بوده است
* * *  

ها  ن سه نقطهي بار از ا۳۳۵ آن ي که در حواشهجري ۶۹۳االول  عينسخة مورخ غرة رب
  الحکم و االمثاليمجمل االقوال فنام   بهي فارسي است از کتابيا شود نسخه يده ميد

ب شده ي تبويطور موضوع  به کهي عربيات و اخبار و امثال عبارات حکمتيمتشکل از آ
 يآسان  بهمنظور آن بوده است که آن موارد را بتوان در ترسل و انشاء  بهف آنيتأل. است

ن نسخه که ينه اخوشبختا.  استيسيف احمد مانيکتاب تأل. کار گرفت  به,يابيو دست
ط او برکنار صفحات ثبت  مورد سخن هم ظاهراً توسيها نشانه.  هموستخطِّ  بهام دهيد

  .شده است
ا ي ياهيس  به که نشانة وقف در عبارت استييها از سه نقطه, ن نسخهي االبتّه در

ن در موارد يو همچن,  مثلثيايحالت زوا  بهبوده ي که الزم ميان عباراتي پارد و يسرخ
  .کار رفته است  بهـ طور مثال پس از عنوان مطالب به ـ) ل آني ذيبا افزودن نقش (يالخ

 دارندة يتمح و ي تذکار و توجه بعديگونه مسلماً برا کوچک غباريها سه نقطه
  .ها گذاشتته شده دهينش بر گزي و گزيمنظور انتخاب کردن بعد  بهدينسخه و شا

 متر از آن يفاصله دو سانت  بهيبة کاغذ و گاهل  بهکي نزدين نسخه گاهي اها در نقطه
 يآسان  به آن بوده است کهياند برا لبة نسخه آورده  بهکيها را نزد ن که آنياست سبب ا

کردند طبعاً ممکن بود  يسطر ثبت م  بهکيها را نزد ست اگر آنيد نيترد. نديايچشم ب به
که منظور   چنانيعني. کنار بماندننده بريد بيرد و از ديعاع مطلب آن سطر قرار گالشّ تحت

  .بوده است مشهود نباشد
 يکيها در آن هست و فعالً کنار دست من است  ن سه نقطهي که از ايگرينسخة د

 يالبرکات الجوهر يف محمد بن ابيتأل, يجواهرنامة نظاماز پنج نسخة موجود از 
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 يعني ـوده شده  و مادر دو متن ربي است که مأخذ اصلهجري ۵۹۲ در سال يشابوريالن
از ابوالقاسم  (س الجواهريعراو ) ين طوسيرالدياز نص (يلخانينامة ا  تنسوخيها کتاب

محفوظ در کتابخانة  (ينامة نظامجواهرن نسخة يمتأسفانه ا.  بوده استـ )يکاش
نهم نوشته شده /خ کتابت ندارد اما محتمل آن است که در قرن هشتميتار) اياصوفيا

  .باشد

  
شصت بار   بهکي را نزدي سه نقطة سر سوزنيها  ن نسخه نشانهية اوراق ايبر حاش

 نسخه هرجا که سه نقطه آمده است در سطر در اينن تفاوت که ي با ايم ولينيب يم
 از کلمات آن يکي يبر رو þ  کوچک۷شکل   بهيبالاستثنا عالمت,  آن نشانهيرو بهرو

ا ينقطه  ي است که معموالً بيا مه کلين عالمت کوچک بر رويا. سطر کتابت شده است
 پس. و نامضبوط است شده و مآالً صحت آن مورد شک ياش نقّيعنيبدخوانده 

 کاتب ي برايا ها رابطه ن نقطهيشنهاد کرد که ايتوان پ يها م مالحظة وجود چنان کلمه به
ن ي که قابل دقّت نظر و جان سخن بعدست از هميا نکته. بوده است يملحوظ م
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.  استيدست آمدن  بهـ هي در حاشيکي در متن و يکي ـان دو نشانه ي مي قطعيوستگيپ
  )۶ و ۴تصاوير  (.ام نجا آوردهيعکس سه مورد را از آن نسخه در ا

جا اشارة  ها همه ن سه نقطهي است ايشنهاد شدني و پيطور که استنباط کردن  آنيبار
 سه نقطة منقوش يرو به قابل دقّت که در سطر رويا موردي يمشکل  بهروشن است

  :شود يشنهاد عرض ميطور پ  بهرسد ينظر م  به کهياحتماالت. وجود دارد

  
  ۶تصوير 

منظور برجسته کردن   به سه نقطه عالمت توجه و تذکار ويطور کلّ  بهشبه و ي بـ الف
طور که  همان. ا مطلوب است که در سطر مقابل آن وجود داردي مغشوش يا نکته

, »+«, «×»ل ي از قبيعالئم, ها بازگشت آن  به که ضرورت استيرامروزه کنار سطو
»o« ,»-« ,»* «شود يها گذاشته م ر آنيو نظا.  

ا موقع يهنگام کتابت   بهتواند از کاتب نسخه باشد که آن را يگونه نشانه م نياـ  ب
 را حتماً االقوال مجملها در نسخة  اد بودن سه نقطهيز. گذارده يه ميمقابله در حاش

 آن ـ  نسخه خود مؤلّف استدر اينکه  ـن که کاتب ي دانست بر ايا نهيتوان قر يم
البتّه مالکان .  خود نقش کرده بوده استينگر  دوبارهي بازگرديها را برا نشانه

 .اند کرده يگونه نشانه نقش م ا مقابله از همانين مطالعه ي نسخه هم در حيبعد
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موارد شک و ابهام و سهو و   بهست ا ناظرـ مير شدکه متذکّ چنان ـنشانه ـ  ج
شاعر  (يزير تبري از محسن تأثيتين حدس را بيا. نامشخّص بودن صحت ضبط

و خوشبختانه در . کند يد مييام تأ دهيوانش دي آن را در ديتازگ  بهکه) يعصر صفو
 .١کرده است» سه نقطه«د يح قيتصر  بهآن

 ان که مداماز ايـن زيـاد و کم نيک و بـد بـد
 ٢ست سه تاست نقطة تشکيک و انتخاب يکي

اند و صائب هم  گذارده يک سه نقطه ميکه در موارد تشک نيا  بهح داردين تصريا
 ي که براي در مورديول.  را دارد» شکيها نقطه«ذکر , ديآ ين ميکه پس از ا چنان

 که در يگريت دي باز. اند کرده يک نقطه نقش مي ,اند نشانه بگذارند خواسته يانتخاب م

                                                   
را از کنايات و مضامين اشعار خود » نقطه انتخاب«ميرزا محسن تأثير که از منشيان و مستوفيان بود چند بار   .1

اند و ضمناً معلوم  کرده ستفاده ميآن ابيات گوياست که در مورد انتخاب ابيات از نشانة نقطه ا. داده قرار
ممکن است در اشعار شاعران . شود نقطه تنها نشانه براي شک نبوده است براي انتخاب هم بوده است مي

  :ابيات تأثير اينهاست. کار رفته باشد  بهديگر سبک هندي هم همين کنايه
  شـــعر بلنـــد از اســـاس دعـــوي را  بـــهنهـــم

  شـــيوة خامـــشي گـــزين رتبـــة امتيـــاز جـــو
  نقطــه کــه بــر شــعر انتخــاب نهنــد , رنــگ بــه

  هست آن غزال مـشک فکـن شـعر شـوخ مـن       
 تـبـخـتـنـروي م هـ بتــاهـيـال سـود خـمـن

ــد   ــک کن ــاب فل ــط انتخ ــعري را  نق   )٢٢٦(ش
  )٢٣٠( را  نقطـة انتخـاب   حرف بستگي     به نيست
  )٢٩٥(داغ عــشق نمودنــد انتخــاب مــرا     بــه
  )٣٤٠(اي است   آن را نشانههاي منتخب نقطکز 
 )٣٤٠(ت ـ نداشابـتخـاي انـه نقطه ـتي کـاللد

  .ام و باز اگر در آن تجسس شود ممکن است اشعار بيشتري يافت فعالً تا اين صفحه از ديوان شاعر را ديده
 همين اصطالح را ديده و ذيل نقطة ديوان صائبدر ) ش ه -۱۲۹۵-۱۳۷۹(مرحوم احمد گلچين معاني 

اي که  نقطه”:  چنين نوشته استنامة دهخدا لغتيا آنندراج  يا  عجمبهارانتخاب تعريف آن را مقتبس از 
و اين دو “ )جمع(نقط انتخاب . حاشية کتاب براي يادداشت محاذي بيت مطبوع و چيز پسنديده گذارند بر

  :بيت را آورده
  هم  به دهد جمعيت نيکان   دست کمتر مي  

 مـشـو چـان آهـتـردن او را بـاض گـيـب
  ز يکـدگر باشـد جـدا      هاي انتخاب ا   نقطه
 ازندـس يـاب مـخـتـط انـک نقـردمـز م

توان دريافت که اين نشانه مرکب از   مياولداد اين بود که از بيت   ميتوجهبايست  اي را که آن مرحوم مي نکته
شعر تأثير که عدد سه را آورده ). ۷۳۹ص , ش ه ۱۳۶۴, تهران, فرهنگ اشعار صائب. (سه نقطه بوده است

  .است برين مطلبتصريحي 
, تهران, مرکز نشر دانشگاهي, کوشش امين پاشا اجاللي به, تأثير تبريزيديوان : ميرزا محسن, تأثير تبريزي  .2

 .٣٤٣ ص,ش ه ١٣٧٣
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ات نقطه را ي در موارد انتخاب کردن ابيد که بعضيآ ين آورده شد برميشية پيحاش
  .اند گذاشته ين ميرنگ

 در نمودن يگذار دهد نقطه يز هست که نشان مي نيگري اشعار دياز عصر صفو
ل نقطة يجدا جدا ذ) ه ۱۱۵۲: فيتأل (بهار عجممؤلّف . شک و سهو نقش داشته است

  :١ات را آورده استين ابينقطة شک اسهو و 
  اض گـردن را يـ خال آن ب  به چه حاجت است  

 
  است صبح روشـن را    » نقطة سهو «ستاره  

 )صائب(                                 
  جنابيشـمردم سفلگان را پيش ازين عال مي

  کردم حساب جاي صفر مي را به» نقطة شک«
 )طاهر وحيد(

  نُه فلک استنُه انجم است که زينت فروز
  است» هاي شک نقطه«فرد باطل افالک  به

 )صائب(
بعضي از اشعار » نقطة شک«و » نقطة سهو«مرحوم احمد گلچين معاني هم ذيل 

  :صائب را نقل کرده از آن جمله
 باغ رو کن و تصحيح اين رساله بده به هاي شک شبنم نهاده بر رخ گل نقطه

 .گريخة د با نسيضرورت مالحظه و مقابلة بعدـ  د
ن يکنندگان متن در ا حي نگرندگان و تصحيتواند برا يها م ن سه نقطهيوجود اـ  ه

ن يا  بهدارد يها را وا م  و تذکار و توجه باشد و ناچار آنياريروزگار موجب هش
                                                   

 نقل شده است و دانشمند فرهنگ آنندراج  بهل نقطة انتخاب و سهو و شک بودهي ذبهار عجمآنچه از   .1
, ي در تمدن اسالمييآرا کتاب» ييآرا واژگان کتاب«جا در بخش   را از آن آن موارديل هروي مايشناس آقا نکته

  .نقل درآمده بود  به هم طبعاًدهخدانامة  لغتطور که در  همان. اند نقل فرموده, ٨٢٠-٢١ص , ش  ه١٣٧٢, مشهد
ا و  بندهييعنوان عالئم جدا  به هم کاتبان از نقطهيگاه”:  نقطه آمده استثضمن بح, شانيدر تجسس ا

نقطة «گونه از نقاط را اصطالحاً  نياند که ا کرده يه و امثال آن استفاده ميق با حاشية تطبيها و نما مصراع
 يسينو در نظام نسخه”: اند  نوشتهفرهنگ آنندراجبراساس نص » نقطة انتخاب«ل ي و ذ“اند خوانده يم» انتخاب

ر يت تأثي باما. “ا سطر مطبوع گذارنديت ي بيمحاذادداشت ي ية کتاب برايشود که بر حاش ي گفته ميا نقطه به
 شک سه يچنانکه گفته شد برا. است» نقطة انتخاب«ست که يهمان ن» نقطة شک«ن نکته است که ي ايايگو

  .ک نقطهي انتخاب ياند و برا گذارده ينقطه م



  ها سه نقطه  ٨٣

  

ند و موارد مشکل و ابهام را يشتر بنمايها دقّت ب  مرتبط با آن نشانهيکه در سطرها
  .ابنديدر

 از دارندة نسخه بوده است نه از کاتب جواهرنامه موجود در نسخة يها سه نقطهـ  و
 نسخه هست و هم يمي و قديها هم در قسمت اصل ن برهان که سه نقطهيا  به,آن

 .شده است» يسيبعدنو «يمناسبِت افتادگ  به کهيدر اوراق
ن نکته که ممکن است در مباحث و قواعد و ضوابط يد است با طرح ايام
 ينگاران کنون ام که فهرست دهيرا نديز, ناشناخته مانده باشد) يکولوژيکد (يشناس نسخه

ند و يادداشت فرمايصات هر نسخه ابند ضمن مشخّي يها م موارد مشابه را که در نسخه
نده درآوردن ينگاران آ ند و موجب شود که فهرستيفزاي اطالعات موجود بيبر غنا

 شناساندن منحصر نسخه. ز بپردازندي خرد و ريها گونه نکته نيذکر ا  بهصات نسخهمشخّ
. »نجاستيتر ز مو ا کيهزار نکتة بار«, ستيذکر کاتب و عدد اوراق و آب و رنگ آن ن به
 يد و قواعديتوان فوا ياب مي از هر نسخة تازه.  کم بهاستيها ن سه نقطهيهم,  هميکي

  .استا بدانها توجه نشده يگر نبوده است ي ديها افت که در نسخهيدر
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