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(از ص  39تا )52
تاريخ دريافت مقاله ،1395/12/17 :تاريخ پذيرش مقاله1396/6/25 :

چكیده
«عتّابی» و «عتابی» در شعر گروهی از شاعران گذشته و از جمله در بیتی از سعدی آمده است .مؤلّفان
فرهنگهای فارسی ،عموماً ،عتّابی را پارچهای دانستهاند که شخصی به نام عتّاب پديد آورده يا آنکه در
جايگاهی معروف به عتّابیّه (العتّابیّه) ،محلّهای در بغداد ،بافته شده است .به نظر ما در اينجا سهوی
پیش آمده است و اصوالً نام اين پارچة «راهراه و مخطّط» ،يعنی «عتّابی» با معنی اصلی کلمة «عتّاب»
در پیوند است؛ چنانکه در کاربرد «الحمار العتّابی :گورخر» در متون عربی نیز چنین است .در اين مقاله
با يادآوری رای عالّمة قزوينی در اين باره و عرضة شواهدی از متون عربی و فارسیِ پیش از قرن هفتم،
نشان دادهايم که سعدی در به کار بردن «جامة عتابی» و «خر عتّابی» به آثار فارسی و عربی پیش از
خود نظر داشته است.
واژههای کلیدی :عتّابی ،عتابی ،جامة عتّابی ،خر عتّابی ،شعر سعدی.

* .رايانامة نويسندة مسئول:
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 .1مقدّمه
از جمله پرسشهايی که مصحّح دانشمند کلّیّات سعدی ،محمّد علی فروغی (م،)1321 :
در نامهای طرح کرده و پاسخ آنها را از عالّمة قزوينی خواسته است« ،عتابی» در اين
بیت سعدی است:
ابلهـــی صـــد عتابـی خارا

گـــر بپوشــد خـری است عتّابی
(سعدی)750 :1367 ،

عالّمة قزوينی در پاسخ خود «عتّابی» (با تشديد تاء) را «نوعی پارچة مخطّط راهراه به
الوان مختلف» دانسته است .وی دربارة اين نوع پارچه چنین بیان میدارد« :اکنون در
فارسی اَلیجه 1میگويیم ،ولی عتّابی اعم بوده است از اينکه خطوط رنگارنگ آن بسیار
باريك باشد؛ مثل الیجة معمولی ،يا پهنتر باشد؛ مثل عباهای عربها يا قباهای آنها».
پس از آن ،با ذکر عین سخن دزی ( ،)Dozyخاورشناس معروف هلندی (1884-1820م،).
دربارة عتّابی و عباراتی از مؤلّفان عربیزبان ،مانند ابنبیطار ،اصطخری ،مقدسی و ياقوت
حموی و شواهدی از راوندی ،صاحب راحةُ الصّدور و جمالالدّين عبدالرّزّاق اصفهانی
میگويد:
« حال که معنی حقیقی عتّابی معلوم شد که نوعی جامة مخطّط راهراه بوده است،
عرض میکنم که بعدها از همین شعر سعدی و از عبارت آتیالذّکر 2سیّاح مشهور،
ابوحامد غرناطی 3،متوفّی در سنة [ 565ق] ،چنان معلوم میشود که کلمة عتّابی را بر
نوعی خر وحشی که رنگ پوست آن مخطّط و راهراه است و به فرانسه  zebreگويند...
اطالق میکردهاند؛ بهواسطة کمال مشابهت مابین جامههای عتّابی و پوست اين خر
وحشی. ...
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حال عرض میکنم که شیخ سعدی کلمة عتّابی را به هر دو معنی اصلی و منقول،
يعنی هم به معنی جامة مخطّط و هم به معنی  zebreدر اين بیت استعمال کرده
است ،منتها در مصراع اوّل محض ضرورت شعر ،عتّابی را مخفّف استعمال کرده . ...و
خالصه و ماحصل مذکورات در دو کلمه ،اينکه عتّابی دو معنی دارد :يکی جامة مخطّط
5
راهراه و ديگری خر وحشی که به فرانسه آن را  zebreگويند».
(قزوينی)404-401 :1323 ،

اين خالصة سخن عالّمة قزوينی بود و ظاهراً سخن تمامی است ،امّا خالی از فايده
نیست که با نگاهی به اصل و معنی عتّابی و عرضة شواهد ديگری از متون عربی و
فارسی ،توضیحی بر آن بیفزايیم؛ نخست ،آنچه را ارباب لغت در معنی «عتابی» آوردهاند،
بیان میکنیم.
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 .2عتّابي و اهل لغت
کتب لغت عربی به «عتّابی» و معنی آن اشارهای نکردهاند و به گفتة عالّمة قزوينی «در
اعصار قديمه ...از قوامیس فوت شده است» (قزوينی ،همانجا) ،امّا فرهنگهای فارسی نیز
عموماً در ذيل «عتّابی» [غالباً «عُتّابی»] جامة عتّابی را با تفاوتهايی و به تصوّر رابطه با
نخستین بافندة آن تعريف کردهاند و کمتر به اصل معنی آن پرداختهاند:
شرفنامة منیری :عتاب ،نام مردی که خارای عتّابی را وضع کرده ...عتّابی ،جامهای
است مخطّط ابريشمین که آن را خارای عتّابی نیز گويند.
مجمعالفرس :عُتّاب [به ضمّ عین و تشديد تای قرشت ،و تخفیف تا نیز گويند] ،نام
شخصی باشد که مخترع خاراست که نام يکی از جامههای قیمتی است و آن را خارای
عتّابی گويند؛ مثالش شیخ سعدی گويد:
ابلهـــی صـــد عتابـی خارا

گـــر بپوشــد خـری است عتّابی

برهان قاطع [ذيل خارا] :خارا ،نوعی از بافتة ابريشمی است که مانند صوف موجدار بوده
و آن ساده و مخطّط است و مخطّط آن را عتّابی خوانند و عتّاب نام شخصی است که
اين خارا منسوب است بدو.
غیاثاللّغات :عُتّابی ،قسمی خارا که جامة (جامهای) معروف است.
آنندراج :عُتابی ،به ضمّ اوّل ،قسمی از خارا که جامة (جامهای) معروف است.
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لغتنامة دهخدا :عتابی [عُ] [ص نسبی ،اِ][ ... ،منقوالت غیاثاللّغات و آنندراج]؛
خارايی موجدار منسوب به محلّهای از بغداد (ديوان البسة نظامقاری)202 :؛ 7و در اين بیت
منوچهری به تشديد تاء آمده است:
يا چنان زرد يکی جامـة عتّابی

پرز برخاسته زو چون سـر مرغابی

فرهنگ فارسي :عَتّابی ( attāb-iع ،صفت نسبی) ،نوعی پارچة (تافته) موجدار و مخطّط و
با الوان مختلف ،خارا .توضیح :محلّهای در بغداد به نام «عتابیّه» منسوب به يکی از افراد
بنیامیّه« ،عتّاب» ،به وجود آمد .در اين محلّه ،پارچههای موجدار و مخطّط میبافتند ،به
نام همان محلّه (عتّابیّه) و سپس «عتّابی» بدان پارچهها اطالق شد (دزی.)93/2 ،
فرهنگ بزرگ سخن :عتّابی [ ‚at]t[ābiعتّابیّ ،منسوب به عتّابیَّة ،نام محلّهای در

بغداد] (صفت نسبی ،اسم) ،نوعی پارچة موجدار و مخطّط يا لباسی که از اين پارچه
میدوختند« :ترك خطايی و عتابی 8کرده ،با بُردی به سر برديم» (افالکی« .)775 ،مگر
جامهای باشد که به خالف خرقة درويشان باشد و رنگ جامههای اهل دنیا داشته باشد،
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مثل عتابی و خاره» (باخرزی« .)256 ،بوعلی بر استری بود ،موزة بلندساق پوشیده و جبّة
عتابیِ سبز داشت» (بیهقی.)262 ،
از پژوهشگرانی که دربارة معنی و سابقة «عتّابی» بیشتر از ديگران سخن گفتهاند،
رينهارت دزی است .سخنان او در تألیف معروف خود با عنوان تكملة المعاجم العربیّة
( )Supplement aux Dictionnaries Arabsکه در اصل به زبان فرانسوی نوشته و به عربی
نیز ترجمه شده است ،تازگیهايی دارد :عتّابی ،نوعی پارچة ابريشمین (تافته) و موجدار .از
اين واژه  attabiالتینی tabi ،اسپانیولی ،پرتغالی و ايتالیايی و  tabisفرانسوی گرفته
شده است .پیشینة «عتّابی» بدان برمیگردد که محلّهای در بغداد ،به سبب رابطهاش به
يکی از افراد بنیامیّه به اسم عتّاب« ،عتابیّه /العتابیّه» نامیده شده و پارچة رنگارنگ
موجداری را هم که در آن محلّه بافته میشده است« ،عتّابی» گفتهاند.
در باب سخنان دزی ،چند نکته گفتنی است:
 .1اينکه خیابان /کوی /محلّهای (خطیب بغدادی ،1349 ،ج  235 ،212 ،93 :4و 294؛ ابن
دبیثی ،2006 ،ج  329 :1و ابن خلّکان ،1968 ،ج  )389 :4يا مسجدی (ابن جوزی،
 ،1992ج  )227 :18در بغداد به نام «العتّابیّه ،العتّابیّین» بوده است ،مورد تأيید
منابع تاريخی است؛
 .2اين احتمال که يکی از احفاد امیّه ،عتّابنام ،در عصر عبّاسی در محلّهای از
بغداد ساکن باشد و آن محلّه را به سبب حضور او «عتّابیّه /العتّابیّه» نامگذاری
کرده باشند ،نیز ممکن و پذيرفتنی است؛
 .3همچنین میتوان پذيرفت که در آن محلّه پارچهای (حتّی پارچههايی) میبافتهاند
و آن را (به حکم غلبه آنها را) «عتّابی» میگفتهاند ،امّا میتوان پرسید که آيا واقعاً
نوع رنگ آن پارچه در اين نامگذاری تأثیری نداشته است؟ و پارچة مخطّط و
موجداری که در اصفهان و تبريز و نیشابور و خوارزم میبافتهاند (ر.ك :اصطخری،
117 :2004؛ مقدسی 323 :1909 ،و الحموی الرّومی ،1995 ،ج  ،)13 :2تنها به سبب
مشابهت به آن پارچة بغدادی ،عتّابی گفتهاند؟ درحالیکه میدانیم کهنترين
متنی که در آن به جامة «عتابی» اشاره میشود ،آن را به فارس نسبت
میدهد؟ (ر.ك :دنبالة مقاله ،سخن ثعالبی).
ما برای رسیدن به پاسخی روشن و پذيرفتنی ،موضوع را با نگاهی ديگر بررسی
میکنیم.
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 .3عتّابي :لفظ و معني
«عتّابی» در زبان عربی ،مرکّب از «عتّاب» ،صیغة مبالغه /صیغة شغل و «ی» مشدّد
نسبت است .بنا بر منابع لغت ،يکی از معانی «عَتب و إِعتتاب»« ،لنگی و بر سه پای
رفتن ستور ،به يك پای رفتن و جَستن انسان» است (ن.ك :اشتقاق ،لسان العرب ،منتهی
اإلرب)؛ بهعبارتديگر« ،عَتب» و «إعتتاب» راهرفتنی غیرطبیعی و همراه با جستن و
پريدن است؛ حالتی که برای انسان يا حیوان در حال درد پا يا وجود نقصی در آن ديده
میشود .با نظر به همین معنی است که وقتی گفته میشود« :عَتَبَ فُالنٌ مِنْ قَوْلٍ إِلَی
قَوْلٍ»  ،مراد اين است که او در گفتار خود در موضوع واحدی متمرکز نبود و از قولی به
قول ديگر رفت( 9ن.ك :لسان العرب ،المعجم الوسیط) .با همین قیاس میتوان پذيرفت که
وقتی رنگ جامه /پارچهای ،مخطّط و راهراه باشد ،آن را «عتّابی» بگويند؛ يا حیوانی و
میوهای را با چنین رنگی به «عتّابی» توصیف کنند و در گفتارهای خود «الحمار
العتّابی» (خر عتّابی ،گورخر)« ،البطّیخ العتّابی» (نوعی هندوانه با خطوط راهراه) و «الفقوص
العتّابی» (خیار چنبر) بهکاربرند .مالحظة نمونههايی از کاربرد اين واژه در جامعة
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عربیزبان ،مقصود ما را روشنتر خواهد کرد.
 .4عتّابي در متون عربي
«عتّابیّ» در زبان (متون) عربی ،از قرون اوّلیّة هجری بهعنوان اسم منسوب (عتّاب  +ی

نسبت مشدّد) شیوع داشته است و بسیارند کسانی که به «عتّابیّ» مشهور بودهاند؛ ازجمله
شخصیّتهای معروفی را میشناسیم که نام يکی از پدرانشان «عتّاب» بوده است؛ مانند
ابوعمرو کلثوم العتّابی (م :حدود  220ق) ،شاعر مشهور و مدّاح هارونالرّشید که از
بنیعتّاب بود و ذکر او در تاريخ بغداد (خطیببغدادی ،1349 ،ج )448 :12و معجم األدبا
(الحموی الرّومی ،1993 ،ج )2243 :5آمده است و ابوخالد عبدالعزيز  ...بن عتّاب القرشی
األموی العتّابی که از بصره بود و در سال  284ق در همان شهر درگذشت (ن.ك :سمعانی،
 ،1998ج  .)147 :4همچنین بزرگانی که به محلّی نسبت يافتهاند ،مانند ابوالحسن محمّد
بن عبداهلل العتّابی که از عتّابیّین بغداد بود و در سال  479ق درگذشت (ن.ك :همان) و
ابومنصور محمّد بن علی العتّابی (م 566 :ق) نحوی و خطّاط معروف بغدادی که در محلّة
عتّابیّین بغداد سکونت داشت (ن.ك :ابن خلّکان ،1968 ،ج .)389 :4
امّا گذشته از اين کاربرد شايع ،يعنی کاربرد «عتّابی» بهعنوان اسمی منسوب به
شخص (عتّاب) 11يا محل (العتابیّه) ،به داللت معنای اصلی خود ،به پارچهای اطالق شده
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است که راهراه و مخطّط بوده است؛ دلیل بر اين سخن آن است که بنا بر شواهدی که
راهراه و مخطّط» و نه لزوماً «پارچة راهراه و
پس از اين میآيد ،از «عتّابی» معنی « 
مخطّط» اراده و فهمیده میشده است و مثالً در توصیف گورخر ،با آن رنگ خاصّ
معروف ،آن را «عتّابی» میگفتهاند يا آن را «الحمار العتّابی» مینامیدهاند .خوب است در
اينجا به داستانی ظاهراً تاريخی و فکاههوار اشاره کنیم که مؤلّفان عرب آوردهاند و اين
معنی را بهخوبی تأيید میکند .اين داستان در کتب متعدّد و به صورتهای متفاوتی نقل
شده است .ما در اينجا چند روايت از آن را میآوريم و چون پیشینة آن به قبل از قرن
هفتم میرسد ،احتمال آن هست که آگاهی سعدی از آن ،الهامبخش او در کاربرد جامة
عتابی /خر عتّابی شده باشد .ياقوت حموی (م 626 :ق) در معجم األدبا آورده است:
هنگامیکه کمالالدّين عبدالرّحمان األنباری 12،کتاب المیزان را در نحو نوشت ،نسخهای
از آن را به ابن الخشّاب 13داد .ابن الخشّاب پس از مطالعة آن گفت« :اين میزان را به
پیش محتسب ببريد 14که معیوب است» .از آن پس ،میان ابن الخشّاب و يکی از نحويان
خصومتی پیش آمد و او محمّد بن علی عتّابی نحوی بود .از اتّفاق ،يکی از امیران هدايايی به
بغداد فرستاد که در میان آنها «حمار عتابی» (گورخری) بود 15.در جمع حاضران در توصیف
زيبايیهای آن گفتوگويی درگرفت و از آن شگفتیها کردند .ابن الخشّاب گفت« :آقايان ،از
اين خر عتّابي (الحمار العتّابی) تعجّب نکنید؛ عجیب اين عتابي خری است که در پیش
خودمان است» ( ،1993ج .)1498 :4

در تاريخ اإلسالم شمسالدّين ذهبی (م 748 :ق) در ذيل حوادث سال  569ق آمده
است :در ماه رجب ،ابن الشَّهْرُزُورِیّ 16با هدايايی از طرف نورالدّين [ظ :نورالدّين محمود
بن زنگی ،م 569 :ق ] به حضور خلیفه رسید .در میان هدايای او خری عتّابی (گورخری)
بود .گروهی برای تماشای آن جمع شدند .در میان تماشاگران ،عتّابیِ پرمدّعا و نادان و
بیفضیلتی بود .يکی از میان جمعیّت گفت« :اگر خری عتّابي (حمارٌ عتّابیّ) برای ما
فرستادهاند ،ما خودمان در بغداد عتّابي خری (عتّابیّ حمار) داريم» ( ،1998ج .)48 :39

در الذيل علی طبقات الحنابله نوشتة ابن رجب بغدادی (م 795 :ق) میخوانیم :در
بغداد مردی معروف به عتّابی نحوی بود که معموالً در نحو بیش از آنچه میدانست ،ادّعا
میکرد .روزی که ابنالقصّار لغوی از مصر بازمیگشت ،ابن الخَشّاب او را ديد و از او
پرسید« :در مصر چه چیز عجیبی ديدی؟» ،گفت« :چیزهای بسیاری ديدم و در میان
آنها خری عَتّابیّ (حماراً عتّابیّاً :گورخری) ديدم که از همه عجیبتر بود» .گفت« :اينکه
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عجیب نیست ،ما خودمان در بغداد عتّابی خری (عتّابیّ حمار) داريم» (ابن رجب،2005 ،

ج.)256-255 :2
چنانکه مالحظه میشود ،برای اين مؤلّفان و خوانندگان اوّلیّة آثار آنان« ،عتّابی» دو
معنی روشن و صريح داشته است :يکی به معنای کسی که به جايی (العتابیّه) يا به
شخصی (عتّاب) منسوب است و ديگری به معنای گورخر ،يعنی حیوانی که رنگ بدن و
پوست آن مخطّط و راهراه است.
 .5عتّابي در آثار فارسي
عتّابی به معنای پارچة راهراه ،ظاهراً بهسبب کمیابی آن در جامعة عربیزبان ،در متون
کهن چندان شیوعی ندارد و بنا بر جستوجوهای ما نخستین متنی که در آن «عتّابی»
آمده است ،خاص الخاص ثعالبی (م 430 :ق) است که او هم از قول عبدالملك بن نوح
سامانی (م 350 :ق) چنین میآورد« :
»( 19ثعالبی.)80 :1994 ،
از نمونههای کاربرد آن در شعر عربی ،ابیاتی از شريف عقیلی (م 450 :ق) ظاهراً ساکن
مصر و عماد کاتب اصفهانی (م 597 :ق) است:

ترجمه :عروس شاخها بر کرسی تپّهها نمايان شدند /و در مجلس باغ فرشی از عتّابی (گلهای رنگارنگ)
گسترده شد.

ترجمه :وقتی روزگار را سرزنش کردم ،به من تسلیت گفت و درصدد دلجويی برآمد /خورشید روزگار بر
من پرتوهايی افکند و مرا با لباسی عتّابی (رنگارنگ) آراست.

شايد جستوجوی بیشتر در شعر شاعران عرب ،نمونههای ديگری نیز بهدستدهد،
امّا مقصود ما در اينجا رسیدن به نوع تلفّظ و معنی يا معانی «عتابی» در آثار فارسی
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است .از گويندگان قرن پنجم ،منوچهری دامغانی (م 432 :ق) ،ظاهراً نخستین 20شاعری
است که در شعر خود «عتّابی» را بهکارمیبرد:
ثوب عتّابـی گشتـه سَلَب قوسِ قُزَح
يا چنان زرد يکــی جامـة عتّابــی

سندس رومــی گشتــه سلب ياسمنا
پُرز برخاسته زو چــون سَرِ مرغابـــی
( 2 :1370و )202

در اين هر دو بیتِ منوچهری ،چنانکه میبینیم« ،عتّابی» به تشديد تاء خوانده
میشود و «ثوب عتّابی» او همانند «سَلَب قوسقُزَح» با رنگوبوی عربی ،جامة رنگینکمان،
يعنی مخطّط و راهراه است و «جامة عتّابی» او با رنگ زرد و نوع پرزهايش بهگونهای
«مخمل زرد» را بهيادمیآورد .شعر منوچهری در آثار گويندگان پیش از سعدی ،تنها
نمونهای است که عتّابی ،با تشديد تاء در آن بهکاررفته است.
از متون معروف قرن پنجم ،در تاريخ بیهقی و در توصیف ظاهر بوعلی سیمجور ،در
روز اسارت وی چنین آمده است« :بوعلی بر استری بود ،موزة بلندساق پوشیده و جبّة عتابی سبز
داشت و دستار خز» ( .)262 :1356از اين عبارتِ تاريخ بیهقی میتوان دريافت که عتابی ،به
رنگهای گوناگون بوده است و از گفتة مؤلّف راحة الصّدور در توصیف لباس سلطان

سنجر نیز برمیآيد که در قرن ششم ،عتابی انواعی داشته است« :در ملبوس ،تکلّفی
نفرمودی .بیشتر اوقات قبای زندنیجی 21پوشیدی يا عتابی ساده [بینقشونگار ،غیر
زربفت] و نیمچه پوستین بره داشتی» (راوندی.)171 :1362 ،
عتابی را در عبارت تاريخ بیهقی و راحة الصّدور ،مصحّحان با تشديد تاء آوردهاند .در
بیتی از مسعود سعد عتابی بهتخفیف (بی تشديد تاء) بهکاررفته و نوع سخن شاعر و شکوة
او از تغییر وضع ،خود نشانة آن است که عتابی و بُردی که احتماالً در خراسان
میبافتهاند ،چندان گرانبها نبوده است:
منقطع شــد ز مــن چنان بِرّش
الجــرم جبّــه و دراعــة مــن

کــه از آن نزد مــن نماند آثار
22
از عتابـی و برد گشت اين بار
بیتا)261 :
(مسعود سعد ،

حال آنکه در شعر جمالالدّين عبدالرّزّاق اصفهانی ،عتابی جامهای ابريشمین رنگارنگ
و موجدار و فاخر است:
گر به ديباهای رنگین آدمی گردد کســی

پس در اطلس چیست گرگ و در عتابی سوسمار
()166 :1362
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در میان شاعران فارسیزبان ،خاقانی با عتابیِ راهراهِ رنگارنگ بازیهای گونهگون کرده و
باتوجهبه عبارات و ابیاتی که از او در ذيل خواهیم آورد ،پیداست که وی نیز آن را
بهتخفیف میگفته و میخوانده است:
جبّة عتابي« :عِتاب و عتب نمیکنم ،امّا اگر جبّة عتابی به عتّاب وَرقا و به کلثوم عتّابی
و به ابونصر عُتبی فرستادمی ،عَتَبة در بوسیدندی و در پوشیدندی» (خاقانی.)304 :1349 ،
عتابيبافان شب و روز« :اصغرالخَدَم [يعنی خاقانی] را حال بر جهانیان پوشیده
نیست ...در کارگاه عتابیبافان شب و روز هیچ طرازی که دستباف کمال باشد ،نديده که
نقش جاودان دارد» (همان.)150 :
عتابي صبح و شام[« :مجلس سامی] اگر همه ...عتابی صبح و شام بود ،از کارگاه
بوقلمونباف شب و روز بیرون آورده» (همان.)40 :

عتابي ملمّع« :چندين هزار سال است که ذات خورشید ...صبحگاه افق را قبای
زندنیجی درپوشد ...و چاشتگاه عتابی ملمّع به قوسقزح بخشد»( 23همان.)302 :
عتابي ملوّن« :حقیقت است الريب که مجلس سامی شمسالدّين ...به عمامة بیضا 24و
عتابی ملوّن فرستادن عتاب نمايد ،بل که عیب فرمايد» (همان 40 :و .)41

و عتابی راهراه و مخطّط:
جیبِ من بر صُدرة خارا عتابی شد ز اشك

کوه خارا زير عطف دامــن خارای مــن
(خاقانی)321 :1357 ،

نیز ،خر مصری عتابی و جُل عتابی که ظاهراً در هجو کسی سروده است:
خواجه بر استر رومی خر مصری میديد
تو به قیمت ز خر مصر نیای کم به يقین
آن خر مصر عتابی است و ز اطلس جل او

گفتم از صد خر مصری است به آن دلدل تو
نه ز بانگ خر مصری است کم آن غلغل تو
تو خــر اطلســی و هست عتابــی جل تــو
(همان)917 :

میبینیم که خاقانی «عتابی» خر مصری را هم بهتخفیف خوانده است .چهبسا عتابی/
عتّابی را پیش از سعدی ،ديگران هم بهکاربرده باشند 25،آنچه در اينجا قابلتوجه است
اين است که در شعر عطّار نیز عتابی بدون تشديد آمده و او در ابیاتی که نقل میشود،
هر دو معنی (پارچه و خر مصری) را خواسته است .در اسرارنامه در نوع دهش و بخشش
دنیا چنین میخوانیم:
خوش است اين کهنه ديــر پـرفسانه
چــو تـو پیکـی کنـی مانند هـدهـد

اگـــر نـــه مُـــردنستی در میانـه...
کنــد صـــد ريشخندت تاج البــد
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مکــن چنديـــن عتاب ار تخت يابی
تو را همچون عتابی تخت چند است

کــه تختـــی نیــز میيابد 26عتابی
عتابی را چه تخت آن تخت بند است
(عطّار)177 :1368 ،

«عتابی» در مصراع دوم بیت سوم ،خر عتابی است که مانند شعر پیشگفتة خاقانی
(و ظاهراً تحتتأثیر آن) 27بهتخفیف بهکاررفته است و «تخت» در آن تخت روان و محمل
است که بر عتابی حمل میکنند ،درحالیکه نوع کاربرد شاعر در بیت چهارم ،معنای
ديگر تخت (تخته يا صندوقی که پارچههای لطیف و ابريشمی را در آن میگذاشتهاند و میبستهاند تا
چینوچروك پیدا نکند ← .لغتنامه ،ذيل «تخت») و عتابی (پارچة ابريشمی راهراه) را نیز
بهيادمیآورد.
و سرانجام يك بار ديگر به بیت سعدی برگرديم:
ای که پنجاه رفت و در خوابـی
ابلهــی صـــد عتابـــی خــارا

مگـــر اين پنج روزه دريابـــی...
گــر بپوشــد خــری است عتّابی
()750:1367

 .6نتیجه
نتیجه اينکه میبینیم شیخ شیراز به سبب آشنايی با آثار خاقانی و ديگران يا به سبب
شیوع واژه در میان معاصران« ،عتابی» را برای پارچه ،بدون تشديد ،و در نتیجة الفت با
آثار مؤلّفان عرب« ،عتّابی» را به معنای گورخر (خر عتّابی) با تشديد گفته است.
پينوشت
 .1اَلیجه :نوعی پارچة راهراه ابريشمی که با دست بافته میشود (ر.ك :فرهنگ فارسی معین)« .الیجه»
(الجه ،الچه ،مخفّف االجة ترکی) در متون گذشته هم سابقه دارد و از جمله در کلّیّات نظام قاری
بهصورت «الجه» ( )237 ،45 ،16 :1391بهکاررفته است.
 .2عبارت ابوحامد غرناطی در کتاب تحفة األلباب چاپ پاريس ( )110 :1925چنانکه علّامة قزوينی
آورده ،چنین است« :
» (به نقل از
قزوينی ،1361 ،ج .)688-687 :3
 .3تحفة األلباب و نخبة اإلعجاب کتاب معروف ابوحامد غرناطی ،سفرنامهای است آمیخته با واقعیّت و
تخیّل که تاکنون چند بار به چاپ رسیده است؛ از جمله به سال  1925در پاريس و بار ديگر در سال
 2003با تحقیق علی عمر در قاهره.
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 .4معنی اصلی و منقول :حقیقی و مجازی؛ و از اين سخن معلوم میشود که عالّمة قزوينی معنی اصلی
(حقیقی) عتّابی را «مخطّط و راهراه» میدانسته است.
 .5نیز قزوينی ،1361 ،ج .689-684 :3
 .6مؤلّف فرهنگ آنندراج در ذيل «خر عتابی» آورده است« :االغی بوده که مردی عتابنام ،مخترع
خارای مخطّط ،پیوسته آن خاراها را بر آن بار کردی و به جاهای بردی» [؟].
 .7توضیح منقول از دهخدا دربارة «عتابی» از فرهنگ (فهرست) پارهای از لغات مشکل و تعبیرات ديوان
البسه است که میرزا حبیب اصفهانی در پايان کتاب (نظام قاری )205-195 :1303 ،ترتیب داده است.
 .8در مناقب العارفین (افالکی )775 :1362 ،بهصورت «عُتّابی» مشکول شده است.
 .9معادل آنچه در فارسی گفته میشود «از شاخهای به شاخهای پريد».
 .10دزی در سخنان خود ذيل «عتّابی» ،به «البطّیخ العتابی» و «الفقوص العتابی» اشاره کرده است.
 .11منطق حکم میکند که وقتی کسی بیهیچ نسبت و سابقهای ،به «عتّاب» مشهور میشود ،اين
شهرت به پیوند معنايی اين واژه و صاحب نام (مسمّی) ناظر باشد.
 .12کمالالدّين عبدالرّحمان األنباری (م 577 :ق) ،از عالمان نحو و ساکن بغداد بود .ابن خلّکان نیز
المیزان را در نحو به او نسبت داده است (ر.ك :إبن خلکان ،1968 ،ج .)139 :3
 .13ابومحمّد عبداهلل بن احمد ،معروف به ابن الخشّاب البغدادی (م 567 :ق) از عالمان مشهور زمان خود
در ادب و تفسیر و نحو بود که خط را نیز خوش مینوشت (الحموی الرّومی ،1993 ،ج  1496 :3و إبن
خلکان ،1968 ،ج .)102 :3
 .14در گذشته ازجمله وظايف محتسبان ،تنظیم و راستداشتن ترازو (میزان) بود (ر.ك :خواجه
نظامالملك طوسی60 :1364 ،؛ ابن إخوة.)101 :1367 ،
 .15فرستادن «حمار عتابی» به عنوان هديه تا قرن هفتم و هشتم نیز مرسوم بود؛ برای مثال ،نوشتهاند
که سلطان ناصر محمّد بن قالوون در سال  721ق به همراه خواجه مجدّالدّين سالمی بالغ بر پنجاه
رأس شتر و اسب و حمار عتابی برای ابوسعید بهادرخان سعید ،حاکم ايلخانی فرستاده بود (ر.ك :ابن
کثیر ،بیتا ،ج .)99 :14
 .16ظاهراً محمّد بن عبداهلل بن قاسم شهرزوری (م 572 :ق) و معاصر نورالدّين محمود بن زنگی (م:
 569ق) (ر.ك :إبن خلکان ،1968 ،ج .)241 :4
« .17حفی» (الحفیة) از جامههايی است که در نیشابور بافته و به ديگر سرزمینها صادر میشد
(مقدسی.)323 :1909 ،
 .18صورت صحیح اين واژه« ،الوذاری /الويذاری» ،جامهای است منسوب به وذار /ويذار که روستايی در
دو فرسنگی سمرقند بوده است (سمعانی ،1988 ،ج 581 :5؛ ابنحوقل 245 :1366 ،و الحموی الرّومی،
 ،1995ج .)386 :5
 .19قابلتوجه اينکه در خاصّ الخاص ثعالبی کهنترين متنی که در آن عتّابی از زبان عبدالملك بن نوح
سامانی (م 350 :ق) آمده است ،عتّابی فارسی است.
 .20برخی اين قطعه را که در «لغز شمع» است به رودکی نسبت دادهاند:
آن چیست که بر طبق همیتابد؟

چـــون ملحم زيـــر شعــر عتّابـــی
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پايش بـــه مَثَل چـــو پای مرغابـــی
ساقی به مَثَل چـــو ساعــد حـورا
(رودکی)109 :1382 ،
و اگر اين نسبت مسلّم باشد ،رودکی (م 329 :ق) پیش از منوچهری و مانند او «عتّابی» را با تشديد
«تا» به کار برده است و اين همانندی قابلتوجه است.
 .21زندنیجی :منسوب به زندنه ،قريه ای در چهار فرسنگی بخارا .به گفتة سمعانی ثیاب زندنیجی به آن
منسوب است (ر.ك :سمعانی ،1998 ،ج .)172 :3
 .22برای مثال ،از اين بیت مسعود سعد (بیتا )68 :نیز میتوان دريافت که «برد» در مقابل ديبا،
پارچهای کمبها بوده است:
برد نو بهتر از کهنديباست
خويشتن را خلق مکن بر خلق
 .23اين عبارت خاقانی را بسنجید با مصراع منوچهری که در متن آوردهايم« :ثوب عتابی گشته سلب
قوس قزح».
 .24عمامة بیضاء :عمامة سفید؛ در صدر اسالم شماری از صحابه و تابعین ،عمامة سفید بر سر
میگذاشتهاند (رك :العلی )63 :1396 ،و چنانکه میبینیم از نظر خاقانی هم عمامة سفید بهترين نوع
آن دانسته شده است.
 .25انوری بربط را به سبب خطوط موازی و راهراه که بر روی کاسة آن بوده است« ،عتابیپوش» خوانده
است:
چـــون ربابش فلك بمالـــد گـوش
آنکــه او تــای خـــدمتت نــزند
کــه چـــو بـربط شـوم عتابیپوش
چنگ مـــدح تـــو ساختم چه شود
( ،1340ج)660 :2
 .26در متن اسرارنامه «میبايد» آمده است (عطّار )177 :1386 ،و از نسخهبدلها نیز چیزی نمیدانیم.
در اسرارنامه ،بهتصحیح صادق گوهرين (عطّار )123 :1361 ،نیز نسخهبدلی نیامده است؛ با توجّه بهمعنی
بیت« ،میيابد» صحیح است.
 .27مگر اينکه بگويیم اين واژه در حوزة زندگی عطّار (نیشابور) رايج و شايع بوده و بدينصورت تلفّظ
میشده است.

منابع
ابن إخوة (قرشی) ،محمّد بن احمد ( ،)1367آيین شهرداری (معالم القربة فی احکام الحسبة) ،ترجمة
جعفر شعار ،چاپ سوم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
إبن جوزی ،ابوالفرج عبدالرّحمن ( ،)1992المنتظم فی تاريخ الملوك و األمم ،دراسة و تحقیق :محمّد
عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیّة.
ابن حوقل ( ،)1366سفرنامة إبن حوقل (ايران در صورة األرض) ،ترجمة جعفر شعار ،تهران ،امیرکبیر.
ابن خلکان ،شمسالدّين احمد ( ،)1968وفیات األعیان انباء أبناء الزّمان ،حقّقه احسان عبّاس ،بیروت ،دار
صادر
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ابن دبیثی ،محمّد بن سعید ( ،)2006ذيل تاريخ مدينة السّالم ،محقّق و معلّق بشار عوّاد معروف ،بیروت،
دار الغرب اإلسالمی.
ابن رجب ،عبدالرّحمن بن أحمد ( ،)2005الذيل علی طبقات الحنابلة ،المحقّق عبدالرّحمن بن سلیمان
العثیمین ،الرّياض ،مكتبة العبیکان.
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر (بیتا) ،البداية و النهاية ،إعداد :خلیل شحاده ،بیروت ،دارالفکر.
اصطخری ،أبی اسحاق ابراهیم ( ،)2004المسالك و الممالك ،محقّق محمّد جابر حینی ،قاهره ،الهیئة
العامة لقصور الثّقافة.
اإلصبهانی ،عمادالدّين محمّد الکاتب (بیتا) ،خريدة القصر و جريدة العصر ،تحقیق و شرح :محمّد بهجة
األثری ،بغداد ،المجمع العلمی العراقی.
جمالالدّين محمّد ( ،)1362ديوان ،تصحیح وحید دستگردی ،تهران ،سنايی.

اصفهانی،
افالکی ،شمسالدّين احمد ( ،)1362مناقب العارفین ،با تصحیحات و حواشی و تعلیقات تحسین يازيجی،
چاپ دوم ،تهران ،دنیای کتاب.
انوری ،اوحدالدّين محمّد ( ،)1340ديوان انوری ،به اهتمام محمّدتقی مدرّس رضوی ،جلد دوم ،تهران،
بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
بیهقی ،ابوالفضل محمّد ( ،)1356تاريخ بیهقی ،تصحیح علیاکبر فیّاض ،مشهد ،دانشگاه فردوسی.
ثعالبی ،أبومنصور ( ،)1994خاص الخاص ،شرّحه و علّق علیه مأمون بن محییالدّين الجنان ،لبنان ،دار
الکتب العلمیة.
الحموی الرّومی ،ياقوت ( ،)1993معجم األدبا ،تحقیق احسان عبّاس ،بیروت ،دار الغرب اإلسالمی.
( ،)1995معجم البلدان ،بیروت ،دار صادر.
خاقانی ،افضلالدّين بديل ( ،)1357ديوان خاقانی شروانی ،به تصحیح ضیاءالدّين سجّادی ،تهران ،زوّار.
( ،)1349منشآت ،به تصحیح محمّد روشن ،تهران ،دانشگاه تهران.
خطیب بغدادی ،ابوبکر احمد ( 1349ق) ،تاريخ بغداد؛ قاهره و بغداد ،دراسة و تحقیق مصطفی
عبدالقادرعطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
دوزی ،رينهارت ( ،)1999تكملة المعاجم العربیّة ،المحقّق :محمّد سلیم النّعیمی ،دار الرّشید.
ذهبی ،شمسالدّين محمّد ( ،)1998تاريخ اسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،محقّق عمر عبدالسّالم
تَدْمُری ،بیروت ،دارالکتاب العربی.
راوندی ،محمّد ( ،)1362راحة الصّدور ،به تصحیح محمّد اقبال ،تهران ،امیرکبیر.
رودکی ،جعفر بن محمّد ( ،)1382ديوان شعر رودکی ،به تصحیح جعفر شعار ،چاپ سوم ،تهران ،قطره.
سعدی ،مصلحالدين ( ،)1367کلّیّات سعدی ،به اهتمام محمّد علی فروغی ،چاپ هفتم ،تهران ،امیرکبیر.
سمعانی ،عبدالکريم بن محمّد ( ،)1998األنساب ،تقديم و تعلیق عبداهلل عمر البارودی ،بیروت،
دارالجنان.
الصفدی ،صالحالدّين خلیل ( ،)2000/1420الوافی بالوفیات ،المحقّق أحمد األرناؤوط و ترکی مصطفى،
بیروت ،دار إحیاء التراث.
طوسی ،خواجه نظامالمك ( ،)1364سیرالملوك ،به اهتمام هیوبرت دارك ،تهران ،علمی و فرهنگی.
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عطّار ،فريدالدّينمحمّد ( ،)1386اسرارنامه ،مقدّمه ،تصحیح و تعلیقات محمّد رضا شفیعیکدکنی ،تهران،
سخن
( ،)1361اسرارنامه ،به تصحیح صادق گوهرين ،چاپ دوم ،تهران ،زوّار.
العلی ،صالح أحمد (« ،)1396ألوان المالبس العربیّة فی العهود اإلسالمیّة األولی» ،المجمع العلمی العراقیّ،
العدد .101-62 ،27
قزوينی ،محمّد ( ،)1361مقاالت علّامه محمّد قزوينی ،گردآورنده عبدالکريم جربزهدار ،تهران ،اساطیر.
(« ،)1323بحث لغوی :نامة قزوينی به فروغی» ،ماهنامة آموزش و پرورش (تعلیم و
تربیت) ،سال  ،14ش .404-401 ،8
مسعود سعد سلمان (بیتا) ،ديوان مسعود سعد سلمان ،به تصحیح مهدی نوريان ،اصفهان ،کمال.
مقدسی ،شمسالدّين أبی عبداهلل محمّد ( ،)1909أحسن التّقاسیم فی معرفة األقالیم ،چاپ دوم ،لیدن،
بريل.
منوچهری ( ،)1370ديوان منوچهری دامغانی ،بهکوشش سیّد محمّد دبیرسیاقی ،تهران ،زوّار
نظامقاری ،محمود ( ،)1303ديوان البسة موالنا نظام قاری ،بهکوشش میرزا حبیب اصفهانی ،قسطنطنیّه،
ابوالضّیاء.
( ،)1391کلّیّات نظامقاری ،تحقیق و تصحیح رحیم طاهر ،تهران ،مجلس و سفیر اردهال.

