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از ِدآلوٖیزَترین و َشَکرخٖیزَترین َغَزلهاِی ِدلَنواِز شْیِخ شیریْن ُسَخِن شیراز، »َسعدی« بی َهنباز، یکی، این ُسرودۀ 
باِت« او:  رف است از »َطّیِ

َ
شگ

ْفتــــــــــار َنباَشــــــــــد
ُ
گ کــــــــــه َنَظــــــــــر باَشــــــــــد و   آن ِبــــــــــْه 

َنباَشــــــــــد دیــــــــــوار  َپــــــــــِس  اْنــــــــــَدر  ٖعــــــــــی 
َ

ُمّد تــــــــــا 

ُکْنجی که چون ُنْقطــــــــــه به  ْنَجســــــــــت1 
َ
گ  آن َبر َســــــــــِر 

َنباَشــــــــــد َپــــــــــرگار  چــــــــــو  ْشــــــــــته 
َ
َسرگ و  بْنشــــــــــٖیَند 

َیم رو بــــــــــه  ــــــــــق 
ْ
َخل از  َدری  َبــــــــــرآور  دوســــــــــت!   ای 

َنباَشــــــــــد ْســــــــــرار 
َ
أ واِقــــــــــِف  َکَســــــــــم  تــــــــــا هیــــــــــچ 

َزمانــــــــــی2 و  َزمینــــــــــّی  و  َمْعشــــــــــوق  و   َمْی  خواَهــــــــــم 
َنباَشــــــــــد ْغیــــــــــار 

َ
أ و  باَشــــــــــم  َمــــــــــن  و  باَشــــــــــد  کاو 

َسرَمســــــــــت دیوانۀ  که  دوســــــــــت!  ای  َمــــــــــِده   َپْنَدم 
َهرِگــــــــــز بــــــــــه ُســــــــــَخن عاِقل و ُهْشــــــــــیار َنباَشــــــــــد

کاری و  َســــــــــر  َمبــــــــــاَدت  َشْمشــــــــــیر   با صاِحــــــــــِب 
َنباَشــــــــــد کار  خویشــــــــــَتَنت  َســــــــــِر  بــــــــــه   

ّ
ِإل

َبرآری َدســــــــــت  گــــــــــر  ا َمن  خــــــــــوِن  به  ســــــــــت 
َ
 َسْهل

َنباَشــــــــــد ُدْشــــــــــوار  تــــــــــو  پــــــــــاِی  در  جــــــــــاْن دادِن 

فتار4
ُ
گ  ماَهــــــــــت َنَتوان خواْنــــــــــد3 بدین صــــــــــوَرت و 

َنباَشــــــــــد َشــــــــــَکربار  َدْنــــــــــداِن  و  ــــــــــب 
َ
ل را  َمــــــــــْه 

گنجیست. یده:  یراستۀ شور 1. در چاِپ سنگِی و
2. در َبعِض ُنَسخ: زمانی و زمینی.

گفت. 3. در َبعِض ُنَسخ: 
4. در َبعِض ُنَسخ: بدین صورت شیرین.

 چکیده:
نویسنده در نوشتار پیش رو بیت

 »آن بر سر گنجست که چون نقطه به کنجی 
نباشـد« پـرگار  بنشـیند و سرگشـته چـو 
از سعدی شیرازی را مورد مداقه قرار 
داده است. از این رو، نخست دیدگاه 

شارحان پیرامون این بیت را بیان 
داشته و سپس، نظر خود را در شرح 

بیت اظهار می نماید. به زعم وی، 
سعدی در بیت مذکور گوشه چشم 
شاعرانه ای به یک سنت کتابتی و 

رسم الخطی روزگار خویش داشته و 
با تکیه بر آن، در کنار معنای اصلی، 
تصویر هنرمندانه دیگری را به ذهن 
القا کرده است. آن تصویر، به شیوه 

کتابت حرف گاف بازمی گشت که در 
آن روزگاران، شایع بود که بسیاری 
از کاتبان، برای نشان دادن تفاوت 

کاف و گاف، گاف را به ریخت همان 
کاف می نوشتند و آنگاه نقطه یا 

نقطه هایی روی آن می نهادند تا از 
کاف متمایز شود. اعتقاد نویسنده 

بر آن است که در کنار آن معنای 
اصلی بیت که کم و بیش مورد نظر 

شارحان است، این تصویر را به ذهن 
می آورد که وقتی نقطه بر سر کاف 

می نشیند، آن را گاف می کند. یعنی 
هر گاه نقطه بر سر کنج بنشیند، آن 
را گنج می گرداند. درواقع، نقطه ای 
که بر سر کنج نشسته است، بر سر 
گنج نشسته؛ درست چونان کسی 

که نقطه وار و کناره جویانه و خلوت 
گزینانه به کنجی می نشیند، چنین 
کسی هم بر سر گنج نشسته است.

 کلیدواژه:
سعدی شیرازی، غزل سعدی، سنت 

کتابت، معنای شعر، شرح شعر، 
رسم الخط حرف گ، کتابت حرف گ.  

ْنَجست که ...
َ

آن َبر َسِر گ

ِتباه به ریزه کارِی
ْ
ِب ِان

ْ
 )َجل

 بْییت از َسعدی(

مقــالــه

جویا جهانبخش
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او َبرنیاَمده اند.

فته اند؟
ُ
گ ریم شاِرحان چه 

َ
َنُخست بنگ

که از ُعّشــاِق َسعدِی  زنده نام نوراهلِل ایزدَپَرســت )1289 - 1371 هـ. ش.( 
زاِرْش نویســی بــر َغَزلّیاِت او، در َشــرِح این 

ُ
گ شــیرازی بــود و از پیشــگاماِن 

َجل نوشته است:
َ
بْیِت شیِخ أ

»آن که چون نقطه به کنجی نشیند و چو پرگار سرگشته نباشد بر سر گنج 
گنج اســت = دولتمند اســت. چون + چو= مانند. نقطه=  اســت. بر ســر 

گردنده«.8 مرکز دائره. چو پرگار سرگشته = مانند پرگار به هر سوی 

دَخلیِل َخطیب َرهَبر )1302 - 1393 هـ. ش(، در  روانشاد ُاستاد دکتر َسّیِ
کرده است و نوشته: شرِح بْیت، به ِذکِر َمعناِی آن َبَسنده 

کــس پای بر گنج نهاده اســت که نقطه ســان دامــن صحبت از خلق  »آن 
گوشه نشــین شــود و پــرگاروار ســرگردان به ایــن در و آن در  فراهــم چینــد و 

ی نیاورد«.9 رو

زاِرِش این 
ُ
گ کاِظِم َبرگ نْیسی )1335 - 1389 هـ. ش(، در  زنده یاد ُاستاد 

بْیت نوشته است:

کنایه یعنی »به ُمراد و َمقصوِد  گنج نشســتن. به  گنج بودن: بر َســِر  »َبر َســِر 
خــود رســیدن«. چــون: ِمْثِل، ماَننِد. ُنقطــه: در این جا یعنــی »َمرکِز دایره«. 
که َسَرش  فظِی این واژه یعنی »کسی 

َّ
َسرگشته: َسرگردان. معناِی َتحُت الل

گــردان اســت« نیز مــورِد توّجه اســت. َپــرگار: ابزاِر هندســی براِی کشــیدِن 
دایره. َپرگار، دو َســر دارد: یک َســِر آن )پایش( ثابت اســت و مرکِز دایره را 
ردان است، َپس َپرگار »َسرگشته« است. 

َ
گ تشکیل می دهد و َسِر دیگرش 

که ماننِد مرکِز  گنِج ُمراد و َمقصوِد خود رسیده است  معنِی بیت: کسی به 
دایره در گوشــه یی آرام ِبِنشــیند و ماننِد َپرگار، َسرگشــته و َســرگردان به هر 

سو َنَدَود ...«.10

ــِر خاِلقــی و دکتر تــوَرِج َعْقدایــی، در گزاِرِش 
َ
درضــا َبرزگ آقایــاِن دکتــر ُمَحّمَ

بْیت نوشته اند:
»پرگار: ابزار هندســی برای کشــیدن دایره که دارای دو شــاخه است؛ یک 
شاخۀ متحّرک که در کنار حرکت می کند و یک شاخۀ ثابت که در میان 

دایره است و نقطۀ مرکزی را رسم می کند.

تشــبیه: آن )آن کســی( به نقطۀ پرگار مانند شــده است./ جناس لحق: 
کنج/ تناسب: نقطه، پرگار. گنج، 

8. َغَزلهاِی َسعدی، به کوشِش نوراهلِل ایزدَپَرست، چ: 2، تهران: داِنش، 1362 هـ. ش.، 1 / 272.
ْبیات و ... به کوشِش: دکتر 

َ
9. دیواِن َغَزلّیاِت ُاســتاِد ُســَخن َســعدِی شیرازی، با َمعنِی واژه ها و َشرِح أ

د[ َخلیِل َخطیب َرهَبر، چ: 10، تهران: ِانِتشاراِت َمْهتاب، بی تا، 1 / 297. ]َسّیِ
ْبیات 

َ
ذاری، َتصحیــح، توضیِح واژه ها و ِاصِطالحات، َمعناِی أ

ُ
10. َغَزلّیاِت َســعدی، ُمقابله، ِإعراْبگ

ز،  یراســِت 2، چ: 1، تهران: شــرکِت ِاْنِتشاراتِی ِفکِر رو و َترَجمۀ ِشــعرهاِی َعَربی: کاِظِم َبرگ نْیســی، و
1386 هـ. ش.، 2 / 486.

کــــــــــه گوَینــــــــــد به بــــــــــالِی تو باَشــــــــــد،5  ٰوان َســــــــــْرْو 
َنباَشــــــــــد َرْفتار  و  قاَمــــــــــت  ُچنیــــــــــن  بــــــــــه  َهرِگــــــــــز 

َهِب ُعّشــــــــــاق،
ْ

کــــــــــه در َمذ  مــــــــــا توبه شَکســــــــــتیم، 
َنباَشــــــــــد َخّمــــــــــار  کــــــــــه  َنَپَســــــــــنَدند  صوفــــــــــی، 

ْنجی،
َ
گ بــــــــــه  ُفروَرفت  کــــــــــه در خانــــــــــه  پــــــــــاْی   َهر 

دیگــــــــــر َهمــــــــــه ُعْمــــــــــَرش َســــــــــِر بــــــــــازار َنباَشــــــــــد

نیســــــــــت گالَبســــــــــت، َعَجب  کــــــــــه در عْیِن   َعّطار 
َنباَشــــــــــد لــــــــــزار 

ُ
گ َســــــــــِر  َبهــــــــــاَرش  َوقــــــــــِت  گــــــــــر 

کــــــــــه َدر نامۀ َســــــــــْعدی،  َمــــــــــرُدم َهمــــــــــه داَننــــــــــد 
بــــــــــۀ6 َعّطــــــــــار َنباَشــــــــــد

ْ
ُکل کــــــــــه َدر  ُمشکیســــــــــت 

ُکَند َســــــــــْعدی و، َغم نیســــــــــت؛ کاِر تو   جان در َســــــــــِر 
َنباَشــــــــــد7 َوفــــــــــادار  کــــــــــه  َنباَشــــــــــد  یــــــــــار  کان 

یکیهاِی  ْحَمه ـ، و این گونــه َغَزلهــاِی او، بار ْیــِه الّرَ
َ
در ایــن َغــَزِل شــْیخ - َعل

َکم نیست؛ و از  که َمرُدِم ُســَخْندان را در َوْجد آَرد،  هوْشــُربای و َفَرْحَفزایی 
که می فرماَید: آن ُجمله، یکی، این 

ُکْنجی که چون ُنْقطه به  ْنَجســــــــــت 
َ
گ  آن َبر َســــــــــِر 

َنباَشــــــــــد َپرگار  چــــــــــو  ْشــــــــــته 
َ
َسرگ و  بْنشــــــــــٖیَند 

ماِن این داِنش آموز - َعَفا اهلُل َعْنه! - ، َسعدی، در بْیتی که خواندید، 
ُ
گ به 

زارندگاِن َغَزِل 
ُ
گ که  َظراَفتی فوِق عاَدت به َخرج داده است؛ و در شگفتم 

شــْیخ که َمرُدماِن ُسَخْن شــناِس نامَوری نیز در ُزْمرۀ ایشــان اند، تا آنجا که 
 ، عاِی ِاســِتْقصاِی تام نیــز َنداَرمـ  َمْن َبنــده دیــده ام و َبرَرســیده - و البّتــه اّدِ
ــِب ِاْنِتباِه خواَننــدگان به ریزه کارِی ُمْضَمر در ُســَخِن 

ْ
هیْچیــک، از َدِر َجل

5. در َبعِض ُنَسخ: ماَند.
6. در َبعِض ُنَسخ: طبلۀ.

یِر َنَظِر:  دَعلِی ُفروغی ]با َهمــکارِی: َحبیِب َیْغمائی[، ]باْزچاپ ز کّلّیــاِت َســعدی، به ِاهِتماِم ُمَحّمَ  .7
میرَکبیــر، 1389 هـــ. ش.، ص 483 

َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ ْمشــاهی[، چ: 15، تهــران: ُمَؤّسَ َبهاءالّدیــِن ُخّرَ

مشــاهی، چ: 5، تهــران: ِانِتشــاراِت  و 484، غ 201؛ و: کّلّیــاِت َســعدی، به کوشــِش َبهاءالّدیــِن ُخّرَ
َجــل َســعدِی 

َ
کاِمــِل دیــواِن شــیِخ أ دوســتان، 1386 هـــ. ش.، ص 431 و 432، غ 201؛ و: متــِن 

کــَرِم ُســلطانی، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت 
َ
یرایش: أ شــیرازی، به کوِشــِش ُمظاِهــِر ُمَصّفــا، بازخوانــی و و

ُکّلّیــاِت َســعدی، َتصحیــح، ُمَقّدمــه و َتعلیقــات از:  زنــه، 1383 هـــ. ش.، ص 426، غ 230؛ و:  رو
َکمــاِل ِاجِتماعــِی َجنَدقــی، چ: 2، تهــران: ِانِتشــاراِت ُســَخن، 1380 هـــ. ش.، ص 417 و 418، غ 
ق، چ: 1، تهران: َنشــِر الُبرز،  201؛ و: َغَزلهاِی َســعدی، به ِاهِتماِم: ِإســماعیِل صاِرمی ـ و ـ َحمیِد ُمَصّدِ
1376 هـــ. ش.، غ 201 )فاِقــِد بیتهــاِی 12 و 13(؛ و: َغَزلّیاِت َســعدی، به َتصحیِح َحبیِب َیْغمائی، 
عــاِت َفرَهنگی، 1390 

َ
به کوشــِش: َمهــدِی َمداِئنــی، چ: 2، تهــران: ِپژوِهشــگاِه ُعلــوِم ِإنســانی و ُمطال

مه 
َ

هـ. ش.، ص 108، غ 131 )فاِقِد بیتهاِی 2 و 12 و 13(؛ و: کّلّیاِت َســعدی، َتدقیق در َمتن و ُمَقّد
نَوری، چ: 1، تهران: َنشِر َقطره، 1383 هـ. ش.، ص 407، غ 227 )فاِقِد بیِت ماَقبِل 

َ
از: دکتر َحَسِن أ

یِز َاتابکی،  آِخر(؛ و: َغَزلهاِی َسعدی، َتصحیح و ...: دکتر ُغالمُحَسیِن یوُسفی، به اهتماِم: دکتر َپرو
و َدســتیارِی: بانــو ِرفَعــِت َصفٖی نیا، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت ُســَخن، 1385 هـــ. ش.، ص 68، ش 
یده، به َخّطِ  کّلّیاِت َســعدی، به َتصحیِح َفصیح الُملک شــور 141 )فاِقــِد بیتهــاِی 2 و 12 و 13(؛ و: 
دیِب ُمصَطَفوی، 1388 هـ. ش.، ص 260 

َ
دیِب ُمصَطَفوی، چ: 1، شیراز: ِانِتشاراِت أ

َ
میرزا َمحمود أ

و 261 )فاِقِد واَپسین بْیت(.

مقاله آن َبر َسِر َگْنَجست که ...
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گیرد و نــه اینکه مثــل پرگار  کــه همانند نقطــۀ مرکــز دایــرۀ11 آرام  گنــج دســت یافته اســت  معنــی: آن کســی بــه 
َسرگردان باشد«.12

خانِم َفَرِح نیازکار نوشته اند:

کنایه از به مقصود رسیدن.‖ پرگار: ابزاری هندسی  »آن )شــخص( چون نقطۀ پرگار: تشــبیه.‖ بر ســر گنج بودن: 
کرده و به گوشه ای نشسته و  برای کشیدن دایره و خطوط. معنی بیت: آن که همانند نقطه ای، خلوت اختیار 
همانند پرگار سرگردان بدین سو و آن سوی نمی رود، گویی پای بر گنج دارد و به مقصود خود رسیده است«.13

می 
َ
زاِرِش آن َقل

ُ
گ ْی در  گویا ُنکته ای إیضاْح کردنی در این بْیت ندیده اند و به هر رو َبعِض ُشّراِح ِشعِر َسعدی، 

زاْرْد.15
ُ
گ َنَفرسوده اند.14 برخی هم، از ُبْن این بْیت را نیاورده اند تا بخواَهند 

گویا در َفهــِم آن، ُجز در َبعِض ِنــکاِت ریز،  زاَرندگان نیــز 
ُ
گ ــِی بْیــت، البّتــه بیش و َکم روَشــن اســت و 

ّ
ُکل َمعنــاِی 

َتباُعدی نیافته اند. نمونه را، َبرخی، در َفهِم واژۀ »ُنقطه«، بر »مرکِز دایره« پای َفُشرده اند و برخی، بظاِهر، »ُنقطه« 
خیر باَشد.16

َ
روِه أ

ُ
گ مان می ُکَنم َحق نیز به َدسِت َهمین 

ُ
گ که  کرده اند  َعّمِ آن ِلحاظ 

َ
را به َمعناِی أ

گوشــۀ چشــِم شــاِعرانه ای اســت  م، 
َ
باری، ُنکتۀ دیگری هم در این بْیت هســت و آن، به پنداِر صاِحِب این َقل

صلی، 
َ
َخّطِی روزگاِر خویش داشته، و با َتکیه بر آن، در کناِر َمعناِی أ

ْ
ِکتاَبتی و َرْســم ال ِت  که َســعدی به یک ُســّنَ

قا می کرده است.
ْ
ر و َتصویِر ُهَنرَمندانۀ دیگری را نیز به ِذهِن خواَننده و شَنَوندۀ ُسرودۀ َنغز و ُپرَمغِز خویش ِإل َتَصّوُ

شــت. امروز 
َ
کاِف پارســی(« بازمی گ کتابِت حــرِف »گاف )به اصطالح:  ر و َتصویــر، به شــیوۀ شــناختۀ  آن َتَصــّوُ

ِی گاف، یــک  مــا از بــراِی َبرنمــودِن َتفــاُوِت »کاف )به اصطــالح: کاِف تــازی(« و »گاف )کاِف پارســی(«، بــر رو
کاِتبان، از براِی َبرنمودِن َتفاُوِت  یم. در آن روزگاران، شــیوۀ شــایعی بود که بســیاری از  ذار

ُ
ســرکِش ِإضافی می گ

یخــِت همان کاف می نوشــتند و آنگاه ُنقطه ای یا  »کاف )کاِف تــازی(« و »گاف )کاِف پارســی(«، گاف را بــه ر
ِی  ِی آن می ِنهادند تا از کاف ُمَتمایز َشــَود. َخیال می ُکَنم َســعدی به َهمین »ُنْقطه«ِنهادن بر رو ُنقطه هائی بر رو

که فرموده: َکِلَمۀ »کنج«( و َتبدیِل آن - از این َطریق - به »گاف« َنَظر داشته است، و آنجا   در 
ً

»کاف« )َمَثال

ُکْنجی بــــــــــه  ُنْقطه  چــــــــــون  کــــــــــه  ْنَجســــــــــت 
َ
گ َســــــــــِر  َبر   آن 

َنباَشــــــــــد، َپــــــــــرگار  چــــــــــو  ْشــــــــــته 
َ
َسرگ و  بْنشــــــــــٖیَند 

ِت شاِرحان نیز ُافتاده است،  ّیَ َیت و َرو حوظ و َمْشموِل رای و ُرْؤ
ْ
که بیش وَکم َمل صلِی بْیت 

َ
کناِر آن َمعناِی أ در 

که: نده است و موِهم بوده 
َ

ر و َتصویر را نیز به ِذهِن خواَننده و شَنَونده َدر می افگ این َتَصّوُ

َوقتــی »ُنْقطــه« َبــر َســِر »کاف« می نشــیَند، آن را »گاف« می ُکَنــد؛ یعنی هرگاه »ُنْقطه« َبر َســِر »کنج« بنشــیَند، آن 
که َبر َســِر »کنج« نشســته اســت، َبر َســِر »گنج« نشســته؛ ُدُرست چونان  را »گنج« می گرداَند و در واِقع، ُنقطه ای 
نج« 

َ
زینانه( به »ُکنجـ«ـــی می نشــیَند؛ ُچنین َکســی َهم َبر َســِر »گ

ُ
کــه ُنقطــه وار )و کناره جویانــه و َخلَوْت گ کســی 

نشسته است.

صل!
َ

کذا فی األ  .11
ِر خاِلقی ـ و ـ دکتر توَرِج َعْقدایی، چ: 1، تهران: ِاْنِتشاراِت َزّوار، 1386 هـ. ش.، 1 / 448.

َ
درضا برزگ 12. َشرِح َغَزلهاِی َسعدی، به کوِشِش: دکتر ُمَحّمَ

13. َشرِح َغَزلّیاِت َسعدی، َفَرِح نیازکار، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ِهرِمس )با َهمکارِی: َمرَکِز َسعدٖی شناسی(، 1390 هـ. ش.، ص 584.
14. نمونه را، َسنج: َغَزلّیات و َقصایِد َسعدی، به کوشِش: ُغالمِرضا َارَژنگ، چ: 1، تهران: َنشِر َقْطره، 1383 هـ. ش.، ص 527؛ و: َغَزلّیاِت شیخ شیراز 

سۀ ِاْنِتشاراِت َقْدیانی، 1386 هـ. ش.، ص 286. مه و َشرح: َبهاءالّدیِن اسَکنَدری، چ: 6، تهران: ُمَؤّسَ
َ

َسعدی، ُمَقّد
یرایِش ُدُوم، چ: 11، تهران: َنشِر َقطره، 1385 هـ. ش.، ص 129 و 130. نَوری، و

َ
15. َسنج: ُگزیدۀ َغَزلّیاِت َسعدی، ِاْنِتخاب و َشرح: دکتر َحَسِن أ

ر نیز 
َ
، از چشــم انداِز دیگ حوِظ شــاِعر اســتـ 

ْ
صلِی َمل

َ
رانـ  که َمعناِی أ ردانی و َدَو

َ
16. َکما اینکه َخیال می ُکَنم شــاَید به َسرَگشــتگِی َپرگار َهم، ِعالوه َبر َســرگ

شــتگی )= ِانِحنا(«ای که در َســِر )/ یک َســر یا َهر دو َســِر( َبعِض َپرگارها َهست، گوشۀ چشــمی َنداشته است؟ ... 
َ
َتوان نگریســَتن. آیا َســعدی به »گ

یختها و ساختارهایی داشته اند؟ زگاِر شْیخ، چه ر راستی، َپرگارها، در رو

َمعناِی کُّلِی بْیت، البّته 
بیش و کَم روَشن است و 

گُزاَرندگان نیز گویا در َفهِم 
آن، ُجز در َبعِض نِکاِت ریز، 
َتباُعدی نیافته اند. نمونه را، 
َبرخی، در َفهِم واژۀ »ُنقطه«، 

بر »مرکزِ دایره« پای َفُشرده اند 
و برخی، بظاِهر، »ُنقطه« را به 
َمعناِی َأَعمِّ آن لِحاظ کرده اند 
که گُمان می کَُنم َحق نیز به 

َدسِت َهمین گُروِه َأخیر باَشد.

مقاله آن َبر َسِر َگْنَجست که ...
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ّب و  مین ِفی الّطِ ُمَتَعّلِ
ْ
یه و ِهداَیة ال دو

َ
بنیه20 َعن َحقاِئــق األ

َ
داَرد چونــان األ

یانی و َتفسیِر سورآبادی، َمْسطور و  ک و َترُجمان الَبالَغه رادو َتفسیِر ُقرآِن پا
َمْحفوظ و َمْشهود است.21

فتیــم از بــراِی نمایــِش »گ« بــه طــوِر ُمَتماِیــز، از »ک« 
ُ
گ کــه  بــاری، ُچنــان 

ُنقطه دار استفاده می کرده اند.22

میــن ِفــی  ُمَتَعّلِ
ْ
کتــاِب ِهداَیــة ال کهنــۀ  ِر دستنوشــِت 

َ
نمونــه را، رونویســگ

ݣ«( نمایــش داده، و  ــّب، »گ« را بــا ِنهــادِن ســه ُنقطــه َبــر َفــراِز »ک« )»کݦݦݦݨݨݨݒ الّطِ
یه، »گ« را بــا ِنهادِن  دو

َ
بنیه َعــن َحقاِئــق األ

َ
کتاَبــِت األ َســدِی طوســی در 

َ
أ

ک، از  کاِتِب َتفســیِر ُقرآِن پا کــرده، و  ݤ«( ُمَتماِیز  ســه ُنقطــه در زیــِر »ک« )»کݕ
براِی نمایِش »گ«، گاهی دو ُنقطه و در َمواِرِد بیشــتر ســه ُنقطه َبر َفراِز »ک« 

«( ِنهاده است.23 «، »ݣکݦݦݨݨݨݦݒ )»کݦݦݦݦݦݨݨݨݨݑ

فهیــِم بیرونی و َترُجمان  کتابهاِی دیگر چونان الّتَ کهــِن  در دستنوشــتهاِی 
ســامی َمیدانــِی نیشــابوری و َوَرقــه و 

َ
یانــی و الّســامی ِفــی األ الَبالَغــه رادو

ُگْلشــاِه َعّیوقی و َمثَنوِی َمعنوی مولوِی َبلخــی نیز، این »ک«هاِی ُنقطه دار 
که نموداِر »گ« است، دیده می شود.24

گاه »ک«هــاِی نمــوداِر »گ« را، تنهــا بــا یــک ُنقطــه )/ َعالَمــت( َبر َفــراِز آن 
ص می داشته اند.25

َ
ُمَشّخ

کتاَبِت »ک«هاِی ُنقطه دار از براِی نمایِش »گ«، در َبعِض َدستنوشــتهاِی 
ِخ 761 و 777 و َحّتــٰی 864 و 873 و 982هـــ. ق، َیعنــی َدهه هــا و  ُمــَوّرَ
َســده ها َپس از َوفاِت َسعدی، هم دیده می َشَود؛26 و َهمین َبَسنده است 
نج / َگنج«،  تا َفرانماَید نشستِن ُنقطه َبر َسِر »ُکنج« و َتبدیِل آن به »ڬنج / کݒ

ری دربارۀ  رخوانــی و داَو
َ
نبیه« مــی خواَنند. َبحث در ایــن ِدگ

َ
بنیــه«، »األ

َ
20. َبعــِض ُفَضــال، بــه جاِی »األ

َصواب و َخطاِی آن، از حوَصلۀ این ُسَخْنگاه بیرون است.
َخّطِ 

ْ
َدبّیــاِت َمشــَهد، س 3، ش 2 و 3، ص 159 و 172 ـ از َمقالۀ »َرْســم ال

َ
21. نگــر: َمَجّلــۀ داِنشــَکدۀ أ

َدبّیاِت َمشــَهد، س 
َ
ــِم دکتر َجالِل َمتینیـ  و: َمَجّلۀ داِنشــَکدۀ أ

َ
فارســی در قــرِن پنُجــِم هجری« به َقل

َخّطِ فارســی از قــرِن 
ْ
ِل َرْســم ال 4، ش 2، ص 139 و 141 و 144 و 159 و 160 و 161 ـ از َمقالــۀ »َتَحــّوُ

ری، چ: 2، 
َ
یِز ناِتِل خانل یِخ زباِن فارســی، دکتر َپرو ؛ و: تار ِم َهموـ 

َ
ششــم تا َقرِن ســیزدُهِم هجری« به َقل

تهران: َنشــِر نو، 1365 هـ. ش.، 2 / 46 و 47؛ و: َوزِن ِشــعِر فارســی، َهمو، چ: 2، تهران: ِانِتشــاراِت 
دَتقِی  ِر َنثِر فارســی(، ُمَحّمَ یــِخ َتَطــّوُ تــوس، 1367 هـــ. ش.، ص 135 و 136؛ و: َسَبْک شناســی )تار
میرکبیر(، 1355 

َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ ــَعرا(، چ: 4، تهران: کتابهاِی َپَرســتو )با َسرمایۀ مَؤّسَ َبهار )َمِلُک الّشُ

شــَرِف صاِدقی، 
َ
یخِی زباِن فارســی )َمجموعۀ َمقاالت(، دکتر َعلی أ هـ. ش.، 1 / 216؛ و: َمســاِئِل تار

چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1380 هـ. ش.، ص 258 ـ 260.
َخّطِ فارسی در 

ْ
َدبّیاِت َمشَهد، س 3، ش 2 و 3، ص 159 ـ از َمقالۀ »َرْسم ال

َ
22. نگر: َمَجّلۀ داِنشَکدۀ أ

َدبّیاِت َمشَهد، س 4، ش 2، ص 126 
َ
ِم دکتر َمتینی ـ؛ و: َمَجّلۀ داِنشَکدۀ أ

َ
قرِن پنُجِم هجری« به َقل

ِم َهمو 
َ
َخّطِ فارســی از قرِن ششم تا َقرِن سیزدُهِم هجری« به َقل

ْ
ِل َرْســم ال و 157 و 158 ـ از َمقالۀ »َتَحّوُ

ینی، به کوِشــِش: ایَرِج افشــار، چ: 1، تهران: ُبنیاِد موقوفاِت دکتر َمحموِد َافشار، 1386  ـ؛ و: به یاِد َقزو
هـ. ش.، ص 261 و ص 256 ـ 258 و 262 ـ 270.

َخّطِ 
ْ
َدبّیاِت َمشــَهد، س 3، ش 2 و 3، ص 173 و 174 ـ از َمقالۀ »َرْســم ال

َ
23. نگر: َمَجّلۀ داِنشــَکدۀ أ

ئِی َدســتنویِس تفســیِر ُقرآِن  ؛ و: ویژگیهاِی ِإمال ــِم دکتر َمتینــیـ 
َ
فارســی در قــرِن پنُجــِم هجــری« به َقل

باِن ایران، 1357 هـ. ش.، ص 17 ـ 31. رِی آشتیانی، چ: 1، تهران: فرهنِگستاِن َز ک، ُحَسیِن داَو پا
ِل  َدبّیاِت َمشَهد، س 4، ش 2، ص 140 و 141 و 142 و 143 ـ از َمقالۀ »َتَحّوُ

َ
24. نگر: َمَجّلۀ داِنشَکدۀ أ

َخّطِ فارسی از قرِن ششم تا َقرِن سیزدُهِم هجری«.
ْ
َرْسم ال

َدبّیاِت َمشَهد، س 4، ش 2، ص 158 ـ از َهمان َمقاله.
َ
25. نگر: َمَجّلۀ داِنشَکدۀ أ

َدبّیاِت َمشَهد، س 4، ش 2، ص 145 و 147 و 150 ـ از َهمان َمقاله.
َ
26. نگر: َمَجّلۀ داِنشَکدۀ أ

ِکتاَبتِی َمزبور  ِت  که با ُسّنَ فته است 
ُ
َسعدی، از براِی ُمخاَطبانی ِشعر می گ

که ایشــان  گماِن َمن - چشــم می داشــته اســت  آشــنا بوده اند، و ِلذا - به 
َکالِم او نیز ُمنَتِقل َشَوند. بدین ریزه کارِی ُهَنریِن 

ِکتاَبتِی  که شــاَید بــا ُســَنِن  ت  َدبّیَ
َ
بــۀ ُفنــوِن أ

َ
توضیًحــا، از َبــراِی َبعــِض َطل

شتگان نیک آشنا َنبوده باَشند، َعرض می ُکَنم:
َ

ذ
ُ
گ

ِکتاَبِت زباِن فارسی به ِخدَمت  خّطِ َعَربی از براِی 
ْ
ِلفبا و َرسم ال

َ
که أ زمانی 

ــران این 
َ

ِکتاَبتگ گرفتــه ُشــد، یکــی از ُپرســمانهاِی اندیشــه َبرانگیز از َبــراِی 
گرفته  کار  که در َعَربِی َفصیح )/ َرســمی( بــه  کــه آواهاِی فارســیی را  بــود 
خّطِ َعَربی ابزار و َتمهیدی از َبراِی َفرانموَدِن 

ْ
ِلفبا و َرْســم ال

َ
نمی َشــَود و در أ

ِکتاَبت آَرند. کار نیست، چه سان نشان ِدَهند و به قْیِد  آنها در 

کــه از َبــراِی ِبروْن ُشــدن از این َتْنگنا اندیشــیده ُشــد،  یکــی از َتمهیداتــی 
که  یختی ُمَتفاِوت بود  لفباِی َعَربی و ساختِن ر

َ
ف در َبعِض ُحروِف أ َتَصّرُ

کارُبرِد  در خدمــِت نمایــِش آواِی ُمَتفاوِت مورِد َنَظر واقع َشــَود؛ از ُجمله با 
حاق می ُشد.17

ْ
که به َحرِف ُمَتعاَرِف پیشین ِإل ُنقطه هائی 

ِلفبــاِی َعَربی ُوجود 
َ
کــه در أ نویَســندگاِن زبــاِن فارســی، َبراِی نمایِش »گ« 

 :
ً

کردنــد و بــا افــزودِن نشــانه ای )َمَثــال ف  نداشــت، در حــرِف »ک« َتَصــّرُ
ُنقطه هائــی( بــر آن »گ« را نمایش دادند، ُچنــان که در َعصِر ما نیز نمایِش 

ِی »ک« صوَرت می پذیرد.18 »گ« با قرارگرفتِن سرکش بر رو

گرفته ُشــده اســت؛  ف، در میاِن خوِد َعَربٖی زبانان هم پْی  ایــن َنحوۀ َتَصّرُ
َتبدیــل  بــه »ف«  َتعریــب  در  غاِلًبــا  کــه  فرنگــِی »V« را  ُچنان کــه حــرِف 
یتامین ← فیتامین / واتیکان ←  یتنام ← فیتنــام / و می شــود )ِمثِل: و
رداَنند که با ســه ُنقطه 

َ
گاه به َحــرِف دیگری َبَدل می گ خیــًرا 

َ
الفاتیــکان(، أ

ِلفبائِی 
َ
یتامین ← ڤیتامیــن( و در َترتیِب أ نوشــته می شــود )»ڤـ« / ِمثــِل: و

فرهنگها، در حرِف »ف« جای می گیرد.19

گویا صدایی بیِن  که  از َقضا، در َقدیم نوعی »ف« در فارســی بوده اســت 
حیاًنا آن را با 

َ
»ف« و »و« یا »ف« و »ب« داشــته و در َدستنوشــتهاِی کهن أ

یک »فـ / ف« که به جاِی یک ُنقطه، سه ُنقطه داشته است )»ڤ« / »ڤ«(، 
عَجمی« 

َ
نشان می داده اند. نمونه هاِی این »ف« که َبعِض ُقَدما آن را »فاِء أ

فته انــد، - ِبَحْمــِد اهلل - در کتابهــاِی کهنی که ُنســخه هاِی بســیار َقدیم 
ُ
گ

یِخ  17. ســاخَتِن َحرفــی از َحــرِف دیگر با افزایِش ُنقطه هاِی آن، پیشــینۀ دراز داَرد. نمونه را، َســنج: تار
ری، چ: 2، تهران: َنشِر نو، 1365 هـ. ش.، 1 / 329.

َ
یِز ناِتِل خانل زباِن فارسی، دکتر َپرو

یا از ُحدوِد َســده هاِی یازَدُهم و َدوازَدُهِم  ز شــاِیع اســت، گو 18. این نوشــتِن »گ« با دو َســرکش که امرو
ِهجری َرواج یافته باَشد.

ینی، به کوِشــِش: ایَرِج افشــار، چ: 1، تهران: ُبنیاِد موقوفاِت دکتر َمحموِد َافشار، 1386  َســنج: به یاِد َقزو
هـ. ش.، ص 259 و 272.

صوِل َنَظری وَعَملِی َترَجَمه از َعَربی به فارســی و فارســی به َعَربی، دکتر َیحیٰی 
ُ
19. نگــر: َفــّنِ َترَجَمــه: أ

ـ   ُکُتــِب ُعلــوِم ِإنســانِی داِنشــگاهها )َســمت(ـ  و یــِن  َمعــروف، چ: 6، تهــران: ســازماِن ُمطالعــه و َتدو
ِکرماْنشاه: داِنشگاِه رازی، 1386 هـ. ش.، ص 69.

مقاله آن َبر َسِر َگْنَجست که ...



9 162سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1395

نوسی بوده است.
ْ
موِس َمأ

ْ
براِی َسعدی و ُمخاَطباَنش، چه َمفهوِم َمل

٭٭٭

ف بجوییم؛ و در 
ُّ
َبرخــی از مــا عاَدت کرده ایم اینگونه َصْنَعْت َکرَدْن ها را در ُســَخِن حاِفظ ببینیــم و َحّتٰی بَتَکل

ُسخِن َسعدی، نه.

گون، در غاَیِت  گونا َیتهاِی 
ْ
ٰی به ِحل

ّ
که ِشــعِر خواجه، به َعروسی َهرَهفْت َکرده27 می ماَند، ُمَحل َحق، آن اســت 

ی، چاُبْک َخرام و  ل، افسانه ســان و ُپرافســون، و ُسَخِن شــْیخ، به خوْبرویی شاداب و َرخشنده رو ل و َتَجّمُ
ُ

َتَحّف
یاِن  که خوْبرو َیِت عاِرضی عارٖی گونه و از َمحاِسِن ُخداداد َبرخوردار.28 لیک غاِفل َنباید بود 

ْ
شیریْن کار، از ِحل

ِگریبان َیله  رَدن آویزی َبر 
َ
گ بی َبــَزک نیــز گاْهگاه پیرایه ای بر خویش می َبنَدند؛ گوْشــواری در گوش می آویَزند، یا 

کرد.  ُرباِی آن را ُجز با َدقیْق ُشدن و خیره ماْندن در َحَرکات و َسَکناتشان نمی توان صْید 
ْ
ِؤ ِدل

ُ
ل

ْ َ
که َتل ُکَنند،  می 

وه ها و دَرْخِشــْش هاِی جاْنَفــزا، دیدۀ »َنَظربازاِن ِحرفه ای«، بکار اســت! َهمانان که به 
ْ
از بــراِی ِشــکاِر ُچنین جل

شیوۀ َنَظر از ناِدراِن دوراَنند!29

ُخداَونِد ُسْبحان همۀ ما را از خیرگی و خیره َسری َمصون و َمحفوظ داراد! اصفهان/ 1395 هـ. ش.

کرده است«. م آرایش 
َ
َیند: »َهفت َقل گو ز  که در َتداُوِل امرو کسی است  27. »َهرَهفْت َکرده«، در اصطالِح ُقَدما، َوصِف 

یند که آن َحنا و َوســمه و ُســرخی و ســفیدآب و ُســرمه و َزَرک باشد  یَنِت زنان را نیز گو رَبفت، به َمعنِی آراِیش باشــد ُمطلًقا؛ و آراِیش و ز زِن َز »َهرَهفت، بر و
ب یا جاهای دیگر از 

َ
ُکنِج ل یی باشــد، و َبعضی خاِل عاِرضی را گفته اند که از ُســرمه به  َرق اســت، و َبعضی َهفتم را غالیه گفته اند که خوشــبو رَو که َز

َسۀ ِانِتشاراِت  ِد ُمعین، چ: 5، تهران: ُمَؤّسَ ص به »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ ِ
ّ
ِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَسْین بِن َخل ذاَرند«. )ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ

ُ
ُرخساره گ

میرَکبیر، 1376 هـ. ش.، 4 / 2329(.
َ
أ

28. آقاِی دکتر َسعیِد َحمیدیان، در َسعدی در َغَزل )چ: 3، تهران: ِانِتشاراِت نیلوَفر، 1393 هـ. ش.، ص 349(، نوشته اند:
یبایِی ذاتی و ِسِرشتی است. ]در[ بسیاری از أبیاِت ناِب او، یا صنعت به مفهوِم پیرایه وار و زنگوله ای  »غزِل َسعدی از َنَظرگاِه َبدیعی، بهترین نمودگاِر ز
گر آن را صنعت می خواَنم، جز به  گر نیز صنعت دارد، بیشــتر از آن دســت اســت که در َبطِن هر شــعِر خوشــی َهســت، و من ا بر گردِن شــعر نیســت، یا ا

کراه نیست«. ِإ
َخواِن ثاِلث، چ: 19، تهران: َنشِر زمستان، 1391 هـ. ش.، ص 225(، از 

َ
فته اند )از این َاِوستا، َمهدِی أ

ُ
گ آری، آن »روِح سادگی و َصفاِی َطبیعِی ِشعر« که 

ب، در ُمواجهه با ُسَخِن شْیِخ شیراز، »ِالِتذاِذ َطبیعی و ِشعری« )همان، همان ص( را بر »ِالِتذاِذ َبدیعِی غیِر 
َ
غل

َ
ِز سخِن َسعدی است. أ َخصاِئِص باِر

َطبیعی« )همان، همان ص( غاِلب می یابیم؛ ... و آَفرین َبر َسعدی!
ْع تر بوده اند، از این َدر، َســزاِی َتْقریع 

َ
ری مول

َ
یژه داَرد، و الُبد ِشــعِر حاِفظ و ُجز حاِفظ را که به َصنَعتگ بماَنــد کــه ِالِتــذاذاِت َبدیعــی نیــز در جاِی خود َارجی و

َنباَید شمرد.
یَدنشــان به ِالِتذاذاِت َبدیعی و فاصله گرفتن شان از َبالَغِت  ناِه گرو

ُ
گ کیســت که َنداَند آنجا که باراِن ِاّتهام َبر َســِر ُســَخنَوراِن ُبُزرِگ پیشــین بارانیده اند و به 

ِت زبان و ذاِئقۀ هنریشــان ُســَخنها رانده اند )َســنج: از این َاِوســتا، چ: 19، ص 224ـ   ت و َممســوخّیَ سِرشــتیِن زبــان، از بیمــاری و آلودگــی و َمســمومّیَ
مرِو ُسَخْن َســنجی، و در پیوند با ُخصوَمتی کــور با َتباُدالِت 

َ
غراضی اســت بیــرون از َقل

َ
ری، نــه یکَســره ُسَخْن َســنجانه، کــه آمیخته به أ 230(، ایــن داو

َدبِی َعَربی و فارسی.
َ
أ

رَدِن  رُدشــتی و َمزَدکی و بودایــی و َبرآو ِک خود را در بــاِب درآمیخَتِن آیینهاِی َز ـ«ـــنا
ْ
ری«ـ؟!ـ  داشــت، و بی َپروا أوهاِم »َهزل

َ
از کســی کــه ســوداِی »َمزُدشــتیگ

گاه خود را »َمزُدشتی«  کیِش ناَهمساز، بـ »ـــِجد« َمجاِل َطرح می داد )ِمْن ُجمله، َسنج: از این َاِوستا، چ: 19، ص 163 و 164(، و  َمعجونی از این سه 
ق، 

َ
ِم شاِهدی عْینی و َهمِنشینی بینا و ُمَوّث

َ
یی را و ایستارش را در این مقوله، از َقل حواِل ُچنو

َ
یم؛ و آنان که خواهان اند، خود أ ذر

ْ
می خواْند تا ... ... )ُبگ

یها َغریب نیســت، و  ر در حالت و َمقاماِت م. ُاّمیِد دکتر َشــفیعِی َکدَکنی ـ تهران: ِانِتشــاراِت ُســَخن ـ بخواَنند( ...، باری، از ُچنان َکســی، ُچنین داو
َیندگان، ُچنین ُسَخنان، ناَمعهود، نه. گو بانَزِد ُچنان  ِم َمْخموری و ناُهشٖیواری هاِی َز

َ
در عال

یی را در بــاِب »تازٖی زدگی« و »َبدیْع َزدگی« پــْی بگیَرند )نگر: َســعدی در َغَزل، چ:  َعَجــب از ُسَخْن َســنجاِن بیَغــَرِض داِنشــَور اســت که ِرشــتۀ کالِم ُچنو
زیر با بی ِمهری هاِی 

ُ
گ شــته را بنا

َ
ذ

ُ
راِن ِســُترگ و بی َهماِل گ ری در بــاِب ُســَخنَوراِن ُبــُزرگ و َفرُخنده فــال و زبان آَو 3، ص 348 و 349 و ...( و آنــگاه داَو

که َنشاَید، َعجین ساَزند! یغ انگیزی  ِدر
ران باش!«. 29. حاِفظ می فرمود: »به شیوۀ َنَظر از ناِدراِن دو

زمانی که َألِفبا و َرسم اْلخطِّ 
َعَربی از براِی ِکتاَبِت زباِن 
فارسی به ِخدَمت گرفته 
ُشد، یکی از ُپرسمانهاِی 

اندیشه َبرانگیز از َبراِی 
ِکتاَبتگَران این بود که 

آواهاِی فارسیی را که در 
َعَربِی َفصیح )/ َرسمی( به 

کار گرفته نمی َشَود و در 
َألِفبا و َرْسم اْلخطِّ َعَربی ابزار 
و َتمهیدی از َبراِی َفرانموَدِن 

آنها در کار نیست، چه سان 
نشان ِدَهند و به قْیِد ِکتاَبت 

آَرند.

مقاله آن َبر َسِر َگْنَجست که ...


