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 اسم  َعَلم 
بخصوص   فارسي  ــ  زبان   در  واژگان   معناي  تغيير 
براي   مي تواند  كه   است   مواردي   جمله   از  متون ــ  در 
پژوهشگران  و مصححان، مشكل  آفرين  بوده و گاه  باعث  
لغزش هايي  شود. اين  تغييرات  هنگامي  بيشتر مي شود كه  

فاصلة  زماني  تأليف  اثر از ما دور باشد.
اين امر در مورد تغييرات جغرافيايي نيز صادق است؛ 
چرا كه گاه ممكن است يك واژه در دو متن كه همزمان 
اما در دو منطقة جغرافيايي متفاوت پديد آمده اند، داراي 
كاربردهاي معنايي متفاوت باشد؛ و اين نشان مي دهد كه 
تغيير معنايي ممكن است در يك منطقه زودتر از منطقة 

ديگر پديد آيد.
 گاه اين  تغييراِت معنايي ، حاصل  تغيير عادات  و رسوم ، 
از  برخي   عيني  (مانند  عناصِر  به  كارگيري   عدم   يا  كاربرد 
«بر  مي گويد  كسي   امروز  وقتي   نمونه   براي   است .  اشيا) 
و  طريق   همين   «به   معادل   معنايي   معموالً  منوال »،  همين  
مي دانيم   كه   حالي   در  مي شود؛  متداعي   ذهن   در  شيوه » 
جوالهگان  بوده  و يكدستِي پارچه اي  كه  از  منوال ، نوردِ 
دستگاه  خارج  و دور اين  نورد پيچيده  مي شد، به  كنايه  از 
يكدستي  و يكنواختي  به  كار رفته است؛  ولي  امروز معني  
اصلي  در ذهن  تداعي  نمي شود و معني  مجازي  در اذهان  

جايگير شده  است .
يكي از اين واژگان واژة  «َعَلم » و به خصوص  استفادة  
بدان   نوشته  اين  در  كه   است   علم »  «اسِم  تركيب   در  آن  

مي پردازيم.
مدت ها پيش  نگارنده در جستجوي  مفهوم  چهار بيت  

ذيل  از تحفةالعراقين: 

 فضــل اهللا  بـر ِطــرازِ جامــه  
نــوراهللا  ريـشــة  ِعمــامــه 

والفجـر دليل رفعــت تسـت  
والّشمس  طراز خلعت تست 

ز آن  جامه  كه  بافم  از سر دين  
بطرازمش  از طــراز يـــس 

نامـش  به  طــرازِ آن  جهــاني  
كردنــد رقـم ، خليـل ثانـي 

به  دنبال  شواهدي  در متون  بود تا بلكه  مقصود شاعر 
مي شود،  مشاهده  چنان كه   شود.  روشن   برايش   دقيقًا 
چون   عباراتي   و  واژگان   كه   برمي آيد  ابيات   فحواي   از 
از  سه   هر  كه   (يس ) ـ  «ياسين »  و  «والفجر»  «فضل  اهللا »، 
بر  ممدوح ،  نامِ  همچنين   و  شده  ـ  اقتباس   قرآني   آيات  

طرازِ جامه  نقل  مي شده  . 
با رجوع  به  فرهنگ ها مشخص  مي شود كه  طراز، نوار 
پهني  است  كه  بر آستين  و سطِح جامه  دوخته  مي شد و بر 
سطِح آن ، نوعي  نقش  و نگار وجود داشت . اما اين  معني  
با آنچه  در ابيات  تحفة العراقين  ديده  مي شود، مطابقت  تام 
ندارد، لذا الزم  است  تا شواهدي  مبني  بر نگارش  عبارات  
يا اسامي  اشخاص بر طراز جامه  يافته  شود. خوشبختانه  
در تاريخ  بيهقي  شواهدي  موجود است  كه  نشان  مي دهد 
اصحاب   برخي   يا  وليعهد  يا  پادشاه   نام   جامه ها  طراز  بر 
مناصب  را نقش  مي كردند: «... نخست  بر منابر نام ما برند 
به  شهرها و خطبه  به  نام ما كنند، آنگاه  نام وي ؛ و  بر سكة  
درم  و دينار و طرازِ جامه ، نخست  نامِ ما نويسند، آنگاه  نامِ 

وي » (تاريخ  بيهقي ، چاپ فياض، ص  92 ).
سياه   علم هاي   و  كرد  ولي عهد  را  او  مأمون   و   ...»  
برانداخت  و سبز كرد و نام رضا [(ع )] بر درم  و دينار و 

طرازِ جامه ها نبشتند» (همان، ص  172).
نقل   اسكافي   بوحنيفة   از  قصيده اي   متن ،  همان   در   

شده  كه  اين  واژه  در آن  به  كار رفته  است :
 كه  دار ملك  تو را جز به  نام  ما نايد

طرازِ كسوت  آفاق و سكة  دينار
(همان، ص  369)
دانسته   و  گشت  حل   ابيات   از  يكي   مشكل   اينجا  تا   
بر  نيز  را  افراد  نام   گاه   نگار،  و  نقش   بر  عالوه   كه   شد 
طراز جامه  مي دوختند؛ اما در مورد نگاشتن  آيات  بر طراز 
آستين  هيچ  شاهدي  يافت  نشده. مراجعه اي  به  فرهنگ ها، 
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معادل هاي   از  يكي   كه   مي كند  مشخص   را  موضوع  اين 
بالعكس ،  و  است   علم »)  «نگارِ  (يا  «َعَلم »  واژة  «طراز»، 
يكي  از معاني  ذكر شده  براي  «علم »، «طراز» است . براي  

نمونه  در تكملة االصناف  (ج  1، ص  425) آمده  است:
َراُز: كارگاه  و نگار علم .»  «الطَّ

 بر اين  اساس ، براي  ارتباط  «علم » با نوشته هاي  ياد شده، 
به دست  آمده   شواهد  از  و  گرفت   صورت   جستجويي  
مشخص  شد كه  برخي  نويسندگان  و سرايندگان ، «علم » 
ديوان   در  نمونه   براي   برده اند.  كار  به   معني   همان   در  را 

ابوالفرج  روني  (ص  206)  آمده است :
 فلك  چو بر قد او كسوت  بقا دوزد 

سعادتش  علم  آستين  تواند بود
 در ديوان  امير معّزي   (ص  512)  نيز آمده  است:

 گوهر سلجوق همچون  گوهِر باقيمت  است  
كز خطاب  و نامِ او دارد علم  بر آستين 

و در ميان  شواهد، بيتي  در ديوان  قوامي  رازي  (ص13) 
به  دست  آمد كه  نشان  مي دهد، گاه  عباراتي   غير از نام 

بزرگان  را نيز بر علم  نقش  مي كردند:
 اين  شاعران  كه  پاي  بر اين  آستان  نهند 

داني  كه  شعِر من  علم آستين  كنند
البته  بيت  فوق نمي تواند دقيقًا به  اين  معني  باشد كه  
گمان   و  است  مي شده   نقش   آستين   علم   بر  قوامي   شعِر 
او  مي رود منظور شاعر اين  بوده  كه  ارج  و قيمِت اشعارِ 
تسامحي ــ  با  ــ  يا  بزرگان   نام   مانند  كه   واالست   آنقدر 
آيات  كريمه  بر علم ها نقش  مي شده  است. قطعًا خواننده  
فوق  مقدمات   نقل   از  ما  قصد  كه   است   دريافته   اينجا  تا 
علم   روي   بر  منقوش   اسم هاي   ارتباط   به   كه   بود  اين  
حدس   اين   شود.  اشاره   َعَلم »  «اسِم  اصطالِح  با  جامه ها 
با يافت شدن  يك  مينياتور در نسخه اي  از كتاب  األغاني  
ابوالفرج اصفهاني كه  در سال  615 ـ 616 ق كتابت  شده  
است تأييد مي شود.1 چنانكه در تصوير مشاهده مي شود، 
نوشتة روي علِم آستين بدين قرار است: «بدرالّدين + لؤلؤ 

بن عبداهللا».
گفتني است كه استفادة  اين  تركيب  در معناي  مجازي ، 
همه جا  در  تغيير  اين   منتها  دارد،  ديرينه اي   نسبتًا  سابقة  
همزمان رخ نداده است. ابياتي كه پيش از اين از خاقاني  
األغاني  دستنويس  از  كه  تصويري  همچنين   و  شد  نقل 
ديديم، نشان مي دهد كه اين  كاربرد حداقل  تا اوايل  سدة  

هفتم  هجري  در شمال  غربي  ايران  و مناطق غربي دنياي 
اسالم همچنان وجود داشته است؛ ولي  تقريبًا همزمان  با 
اين شواهد در نواحي  مركزي  و شرقي  ايران  شاهد تغيير 
معنايي اين واژه هستيم . براي  نمونه  در تفسير ابوالفتوح  
اهللا ،  گفت :  درستويه   «ابن   است:  آمده     (55 ص    ،1 (ج  
كيسان   ابن   و  است   علم   اسم   بمثابة   جل و عّزــ  خداي ــ 

گفت : لقب  است ...» 

مينياتوري از االغاني: 
نام لؤلؤ بن عبداهللا روي بازوان

تصوير درشت تر نوشتة روي بازوان
 در همان  متن  (ج  7، ص  299) آمده است : «... گفتند 
علم   اسم   دو  "بكره"  و  "غدوه "  كه :  است   گفته   سيبويه  

است  اين  وقت  را؛ از آنجا المِ تعريف  در او نبردند...»
 دو شاهد از ديوان  سوزني هم هست كه  البته  داراي  

اندكي  ايهام  به  هر دو معني  است : 
در استـرنـگ  هيئـت  مردم  نهاد حق  

مردم  گيــاه  اســم  علــم  يافــت  استرنگ 
 (ديوان  سوزني، ص  60)
 1. گفتني  است  كه  نسخة  مذكور در زماني  كتابت  شده  كه  بدرالدين  لؤلؤ 
(متوفي  657 يا 659 ق) در اوج  قدرت  قرار داشت . اين  شخص  از 
اتابكان  موصل  بود كه  پنجاه  سال  به  استقالل  حكومت  كرد و نسخة  
است .  شده   استكتاب   همو  كتب   خزانة   براي   زياد  احتمال   به   مذكور 
نسخة  مورد گفتگو هم  اكنون  در يكي از كتابخانه هاي استانبول (گويا 

كتابخانة فيض اهللا) نگهداري مي شود.
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 هست  اسم  علمت  نام  رسول  قرشي
  كه  برد مركب  او غاشيه  بر دوش ، سروش 

 (همان، ص  230)
آنچه ذكر شد نمونه هايي اندك از كاربرد واژة «َعَلم» 
در معناي واقعي و مجازي آن بود و قطعًا با جستجوي 
بيشتر، شواهد بيشتري ــ به خصوص در نگاره هاي كهن ــ 
به دست خواهد آمد. در پايان اين نوشته، تصويري از يك 
چهارم  سدة  ساخته هاي  از  كه  ايران  در  بافته شده  پارچة 
هجري و داراي نام يكي از بزرگان است مي آيد. عبارت 
منقوش بر اين نسيج بدين قرار است: «عّز و اقبال للقائد 

ابي منصور [ظ] بختگير اطال اهللا [بقائه].»

علي صفري آق قلعه

ترجمة  كهن تريـن   از  كهن تر  نسخـه اي  
نهج البالغه 

چند سال  پيش  ترجمــه اي  كهــن  از نهج البالغه  به  اهتمام  
دكتر عزيزاهللا  جويني  منتشر شد (تهران، علمي و فرهنگي، 
1368، چ 2: دانشگاه تهران، 1377). اين  ترجمه  بر اساس  
نسخة شمارة  768 كتابخانه  آستان  قدس  رضوي  است كه  

در سال  973 هجري  استنساخ  شده  است .
متأسفانه  از مترجم  و تاريخ  ترجمه  اطالعي  در دست  
شيخ   با  هم روزگار  را  ترجمه   زمان   جويني   دكتر  نيست . 
ابوالفتوح  رازي  يا اندكي  پيش  از وي ، يعني  در قرن  پنجم  
و ششم  هجري ، دانسته  اند كه  البته  قرينه  و سندي  براي  

آن  نداريم .
نسخة  اين ترجمه تاكنون  منحصر به فرد دانسته  مي شد،  
كتابخانة   در  آن،   از  ديگري   دستنويس   خوشبختانه  اما 
ق    882 آن   كتابت   تاريخ   كه   است   موجود  يزد  وزيري  
(91 سال  كهن تر از نسخة  پيشين ) است  و به  شمارة  120 
(شمارة عمومي  5021) در آن  كتابخانه  نگهداري  مي شود  
[ج1]،  يزد  وزيري  كتابخانة  خطي  نسخه هاي  (فهرست 

محمد شيرواني، انجمن آثار ملي،1350، ص 152).

شناسايي اين ترجمه از روي چند صفحه اي ــ كه در 
فهرست كتابخانة وزيري به چاپ رسيده است ــ انجام 
همزمان،  شد.  نوشته  آن  معّرفي  براي  نيز  مقاله اي  و  شد 
پژوهشي  مركز  سوي  از  نسخه،  از  تصويري  درخواست 
آن  اولياي  از  سپاس  جاي  و  شد  ارسال  مكتوب  ميراث 
كتابخانه و همچنين كتابخانه مركزي آستان قدس است 
كه تصوير نسخه را پيش از انتشار آن مقاله به مركز ارسال 

كردند.

از آنجا كه مقاله براي انتشار ارسال شده بود، فرصتي 
به  دهيم.  قرار  بررسي  مورد  را  نسخه  تا  داشتيم  اندك 
صورت خالصه مي توان گفت كه نسخة كتابخانة وزيري 
قدس  آستان  نسخة  از  كهن تر  نسبتًا  تحريري  حاوي 
و  است  اندك  نسبتًا  نسخه  دو  اختالفات  هرچند  است 
از آنجا كه ترجمه، تحت اللفظي است، بيشتر در حّد به 
روز رساني واژگان مي باشد. براي نمونه در واژه مسجد 
كه بصورت «مزگت» يا عبارت «واشمشير» كه در نسخه 
وزيري به صورت «ها شمشير» و در ترجمة «الي السيف» 
آمده است. اين اختالف ها در كل كار شامل شمار زيادي 
واژگان با ساختاري كهن تر خواهد بود و بدون ترديد در 

چاپ هاي بعدي بايد اين تحرير را پاية كار قرار داد.
كاري   حال   هر  به   نسخه   دو  دقيق   مقايسه   و  بررسي  
جويني )  (دكتر  پيشين  مصحح   توسط   بايد  كه   است  
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انجام  شود. عجالتًا اين  مطلب  را ذكر كرديم  تا به  آگاهي  
پژوهشگران  برسانيم  كه  دستنويس  ديگري  از اين  ترجمه  
در دست  است  و مي توان  در چاپ هاي  بعدي  از آن  بهره  

گرفت .
 با توجه  به  اينكه  معموالً از ترجمه هاي  تحت اللفظي  
بيش  از يك  نسخه  به  دست  نمي آيد، پيداشدن  اين  نسخه  

نيز  متون   در  كاتبان   دخالت   ميزان  بررسي  در  مي تواند 
سودمند واقع  شود.

را  اخيرالذكر  دستنويس  بتوان  شايد  اينكه  ضمن 
نهج البالغه  از  فارسي  به  مترجم  دستنويس  كهن ترين 

دانست كه تاكنون شناسايي شده است.
ع.ص.آ

1. دولت فقر (مفهوم فقر در زبان اهل معرفت)/ محمود عابدي
2. مفاهيم «نفس امّاره»، «نفس لّوامه» و «نفس مطمئنه» در انديشه هاي مولوي/ احمد كتابي

3. صورت و حقيقت نزد موالنا جالل الدين بلخي رومي/ نجدت طوسون
4. دغدغه هاي بنيادين انسان در آموزه هاي موالنا/ عليرضا خواجه گير

5. آفتاب در آينه (بررسي تطبيقي نظرات مولوي و ترزا آوياليي دربارة خدا)/ بخشعلي قنبري
6. زبان عرفاني در انديشه موالنا/ علي تاجديني

7. مثنوي: انگيخته اي آموخته يا آموخته اي انگيخته؟/ مير جالل الدين كزازي
8. خداشناسي علوي در مثنوي مولوي/ احد فرامرزقراملكي، محمدجواد فالح

9. ساختار كلي دفتر سوم مثنوي مولوي/ سيد سلمان صفوي
10. ساختار كلي دفتر ششم مثنوي مولوي/ سيد سلمان صفوي

11. دو متن غربي و مثنوي معنوي (يك بررسي تطبيقي)/ جليل نوذري
12. تأويل گرايي موالنا: نگرشي دوسويه در مثنوي/ مريم دانشگر

13. ابهام و دوگانگي زبان در مثنوي موالنا/ علي بادامي
14. مقايسة دو داستان عاميانة نوش آبادي با قصة موسي و شبان مثنوي معنوي/ محمد مشهدي نوش آبادي

15. پيشه و فرهنگ (گرو ه هاي پيشه وري بر اساس مثنوي معنوي)/ يزدان فرخي
16. شرح «اسرار» بر مثنوي معنوي شريف/ رضا مصطفوي سبزواري

17. تأملي در كتاب شناسي مولوي/ يداهللا نصراللهي
18. سه نسخة كهن مثنوي مولوي از يك كاتب/ عارف نوشاهي
19. تأثير مولوي بر انديشة محمد اقبال الهوري/ تحسين فراقي

20. شرح ديباچه هاي منثور مثنوي مولوي/ محمدحسين حسيني قزويني شيرازي، تصحيح و توضيح: جويا جهانبخش
21. بررسي ديدگاه تني چند از مستشرقان در خصوص آراء و افكار موالنا/ نازيال اصالنپور

آينة ميراث شمارة 38 ويژة موالنا جالل الدين محمد بلخي


