
 

 

 

 

 

 

 عتّابي، عتابي و معاني آن در عربي و فارسي

 *عابدیمحمود 
 دانشگاه خوارزمي گروه زبان و ادبیّات فارسي استاد

 شهره معرفت
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي تصحیح متونگروه استادیار 

 (52تا  39)از ص 

 25/6/1396، تاريخ پذيرش مقاله: 17/12/1395تاريخ دريافت مقاله: 
 

  چكیده
لّفان جمله در بیتی از سعدی آمده است. مؤ شعر گروهی از شاعران گذشته و از در« ابیعت»و « ابیعتّ»

که در ی به نام عتّاب پديد آورده يا آناند که شخص ای دانسته ابی را پارچهعتّهای فارسی، عموماً،  فرهنگ

جا سهوی  به نظر ما در اين شده است.بافته  ای در بغداد، ، محلّهجايگاهی معروف به عتّابیّه )العتّابیّه(

« عتّاب»با معنی اصلی کلمة « عتّابی»، يعنی «راه و مخطّط راه»پیش آمده است و اصوالً نام اين پارچة 

در اين مقاله  در متون عربی نیز چنین است.« الحمار العتّابی: گورخر»که در کاربرد در پیوند است؛ چنان

، پیش از قرن هفتم ر اين باره و عرضة شواهدی از متون عربی و فارسیِمة قزوينی دبا يادآوری رای عالّ

از بی پیش آثار فارسی و عر به« خر عتّابی»و « جامة عتابی»ايم که سعدی در به کار بردن  نشان داده

  خود نظر داشته است.
 

 .عتّابی، عتابی، جامة عتّابی، خر عتّابی، شعر سعدی :های کلیدی واژه
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 مقدّمه  .1

، (1321)م: علی فروغی   ، محمّدکلّیّات سعدیهايی که مصحّح دانشمند  جمله پرسش از

در اين « عتابی»مة قزوينی خواسته است، ا را از عالّنهکرده و پاسخ آای طرح  در نامه

  :بیت سعدی است

 ی خاراـد عتابـــی صـــابله

 

 ری است عتّابیـد خــر بپوشـــگ 

 (750: 1367 ی،سعد)             

راه به  نوعی پارچة مخطّط راه»را  )با تشديد تاء(« عتّابی»خود  پاسخمة قزوينی در عالّ

اکنون در » دارد: . وی دربارة اين نوع پارچه چنین بیان میدانسته است« الوان مختلف

خطوط رنگارنگ آن بسیار  هنکگويیم، ولی عتّابی اعم بوده است از اي می 1فارسی اَلیجه

 .«انهها يا قباهای آ مثل عباهای عرب ؛تر باشد يا پهن ،مثل الیجة معمولی ؛ريك باشدبا

، م.(1884-1820)، خاورشناس معروف هلندی (Dozy)کر عین سخن دزی پس از آن، با ذ

مقدسی و ياقوت بیطار، اصطخری،  زبان، مانند ابن و عباراتی از مؤلّفان عربی دربارة عتّابی

الدّين عبدالرّزّاق اصفهانی  و جمال الصّدور راحةُوندی، صاحب حموی و شواهدی از را

 : گويد می
راه بوده است،  حال که معنی حقیقی عتّابی معلوم شد که نوعی جامة مخطّط راه»

سیّاح مشهور،  2کرالذّ کنم که بعدها از همین شعر سعدی و از عبارت آتی عرض می

که کلمة عتّابی را بر شود  ان معلوم می]ق[، چن 565متوفّی در سنة  3،ابوحامد غرناطی

گويند...  zebreراه است و به فرانسه  نوعی خر وحشی که رنگ پوست آن مخطّط و راه

های عتّابی و پوست اين خر  کمال مشابهت مابین جامهواسطة  اند؛ به کرده اطالق می

 .. . وحشی.

 4،صلی و منقولکنم که شیخ سعدی کلمة عتّابی را به هر دو معنی ا حال عرض می
در اين بیت استعمال کرده  zebreيعنی هم به معنی جامة مخطّط و هم به معنی 

در مصراع اوّل محض ضرورت شعر، عتّابی را مخفّف استعمال کرده... . و  ااست، منته

عتّابی دو معنی دارد: يکی جامة مخطّط اينکه خالصه و ماحصل مذکورات در دو کلمه، 

 5.«گويند zebreحشی که به فرانسه آن را راه و ديگری خر و راه

  ( 404-401 :1323 ،قزوينی)
مة قزوينی بود و ظاهراً سخن تمامی است، امّا خالی از فايده اين خالصة سخن عالّ     

نیست که با نگاهی به اصل و معنی عتّابی و عرضة شواهد ديگری از متون عربی و 

، اند آورده« عتابی»ارباب لغت در معنی  را هنخست، آنچ ؛فارسی، توضیحی بر آن بیفزايیم

  کنیم. بیان می
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  . عتّابي و اهل لغت2

در »مة قزوينی اند و به گفتة عالّ ای نکرده اشارهو معنی آن « عتّابی»کتب لغت عربی به 

های فارسی نیز  امّا فرهنگ ،(قزوينی، همانجا) «اعصار قديمه... از قوامیس فوت شده است

هايی و به تصوّر رابطه با  جامة عتّابی را با تفاوت«[ عُتّابی»]غالباً « تّابیع»عموماً در ذيل 

 اند:  اند و کمتر به اصل معنی آن پرداخته نخستین بافندة آن تعريف کرده

ای  عتاب، نام مردی که خارای عتّابی را وضع کرده... عتّابی، جامه شرفنامة منیری:

 ابی نیز گويند. است مخطّط ابريشمین که آن را خارای عتّ

عُتّاب ]به ضمّ عین و تشديد تای قرشت، و تخفیف تا نیز گويند[، نام  الفرس: مجمع

های قیمتی است و آن را خارای  شخصی باشد که مخترع خاراست که نام يکی از جامه

 عتّابی گويند؛ مثالش شیخ سعدی گويد: 
 ابلهـــی صـــد عتابـی خارا

 

 ابیگـــر بپوشــد خـری است عتّ 
 

دار بوده  ]ذيل خارا[: خارا، نوعی از بافتة ابريشمی است که مانند صوف موج برهان قاطع

عتّابی خوانند و عتّاب نام شخصی است که و مخطّط آن را  استو آن ساده و مخطّط 

 اين خارا منسوب است بدو. 

 ای( معروف است.  عُتّابی، قسمی خارا که جامة )جامه اللّغات: غیاث

  6ای( معروف است. عُتابی، به ضمّ اوّل، قسمی از خارا که جامة )جامه ج:آنندرا

[؛ آنندراجو  اللّغات غیاثعتابی ]عُ[ ]ص نسبی، اِ[، ... ]منقوالت  :نامة دهخدا لغت

و در اين بیت  7؛(202قاری:  نظامديوان البسة )ای از بغداد  دار منسوب به محلّه خارايی موج

 ده است: منوچهری به تشديد تاء آم
 يا چنان زرد يکی جامـة عتّابی

 

  پرز برخاسته زو چون سـر مرغابی 
 

 

دار و مخطّط و  موج )تافته(، نوعی پارچة نسبی( )ع، صفت attāb-iعَتّابی : فرهنگ فارسي

منسوب به يکی از افراد « بیّهعتا»ای در بغداد به نام  محلّه :توضیحبا الوان مختلف، خارا. 

بافتند، به  دار و مخطّط می های موج ، به وجود آمد. در اين محلّه، پارچه«ابعتّ»امیّه،  بنی

 . (2/93 )دزی،ها اطالق شد  بدان پارچه« عتّابی»( و سپس نام همان محلّه )عتّابیّه

ای در  ، نام محلّهعتّابیَّةمنسوب به  ]عتّابیّ، ‚ābi[t]atعتّابی سخن: فرهنگ بزرگ 

که از اين پارچه دار و مخطّط يا لباسی  ی پارچة موجبغداد[ )صفت نسبی، اسم(، نوع

مگر . »(775 )افالکی،« با بُردی به سر برديم ،کرده 8ترك خطايی و عتابی: »دوختند می

های اهل دنیا داشته باشد،  که به خالف خرقة درويشان باشد و رنگ جامهای باشد  جامه
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، موزة بلندساق پوشیده و جبّة ودبوعلی بر استری ب. »(256 )باخرزی،« ابی و خارهمثل عت

 . (262 )بیهقی،« ابیِ سبز داشتعت

اند،  بیشتر از ديگران سخن گفته« عتّابی»که دربارة معنی و سابقة  پژوهشگرانیاز 

 تكملة المعاجم العربیّةبا عنوان  در تألیف معروف خوداو  سخنان. رينهارت دزی است

(Supplement aux Dictionnaries Arabs)  به عربی  و نوشته در اصل به زبان فرانسویکه

دار. از  و موج )تافته(پارچة ابريشمین هايی دارد: عتّابی، نوعی  تازگی ،ترجمه شده استنیز 

گرفته  فرانسوی tabisپرتغالی و ايتالیايی و  ،اسپانیولی tabiالتینی،  attabi واژهاين 

 اش به ای در بغداد، به سبب رابطه گردد که محلّه بدان برمی« عتّابی». پیشینة شده است

پارچة رنگارنگ  ونامیده شده « عتابیّه/ العتابیّه»امیّه به اسم عتّاب،  بنیافراد يکی از 

 اند.  گفته« عتّابی»، است شده که در آن محلّه بافته میداری را هم  موج

 در باب سخنان دزی، چند نکته گفتنی است: 

 ؛ ابن294و  235، 212، 93: 4، ج 1349 ب بغدادی،)خطیای  ه خیابان/ کوی/ محلّهنکاي .1

 )ابن جوزی،مسجدی يا  (389: 4 ، ج1968 ابن خلّکان، و 329: 1 ج ،2006 بیثی،د

، مورد تأيید بوده است« العتّابیّه، العتّابیّین»در بغداد به نام ( 227: 18 ج ،1992

 منابع تاريخی است؛

ای از  ام، در عصر عبّاسی در محلّهن اين احتمال که يکی از احفاد امیّه، عتّاب .2

گذاری  نام« عتّابیّه/ العتّابیّه»سبب حضور او   کن باشد و آن محلّه را بهبغداد سا

 ؛کرده باشند، نیز ممکن و پذيرفتنی است

اند  بافته میهايی(  )حتّی پارچهای  توان پذيرفت که در آن محلّه پارچه می چنینهم .3

توان پرسید که آيا واقعاً  می ، امّااند گفته می« عتّابی»ا را( نهحکم غلبه آ)به  را و آن

؟ و پارچة مخطّط و گذاری تأثیری نداشته است در اين نامنوع رنگ آن پارچه 

 اصطخری،: ك.ر)اند  بافته که در اصفهان و تبريز و نیشابور و خوارزم میداری  موج

سبب   تنها به ،(13 :2 ، ج1995 ،الرّومی الحموی و 323: 1909 ؛ مقدسی،117: 2004

ترين  دانیم کهن که می حالی؟ دراند مشابهت به آن پارچة بغدادی، عتّابی گفته

شود، آن را به فارس نسبت  اشاره می« عتابی»متنی که در آن به جامة 

 . ك: دنبالة مقاله، سخن ثعالبی(.)ردهد؟  می

گر بررسی ما برای رسیدن به پاسخی روشن و پذيرفتنی، موضوع را با نگاهی دي

  کنیم. می
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 . عتّابي: لفظ و معني 3

مشدّد « ی»/ صیغة شغل و ، صیغة مبالغه«عتّاب»، مرکّب از در زبان عربی« عتّابی»

لنگی و بر سه پای »، «عَتب و إِعتتاب»بر منابع لغت، يکی از معانی  نسبت است. بنا

منتهی ، ان العربلس، اشتقاقك: .)ناست « رفتن ستور، به يك پای رفتن و جَستن انسان

طبیعی و همراه با جستن و غیررفتنی  راه« إعتتاب»و « عَتب»ديگر،  عبارت ؛ به(اإلرب

حالتی که برای انسان يا حیوان در حال درد پا يا وجود نقصی در آن ديده ؛ است پريدن

ی عَتَبَ فُالنٌ مِنْ قَوْلٍ إِلَ: »شود شود. با نظر به همین معنی است که وقتی گفته می می

، مراد اين است که او در گفتار خود در موضوع واحدی متمرکز نبود و از قولی به «قَوْلٍ

که توان پذيرفت  . با همین قیاس می(المعجم الوسیط، لسان العربك: .)ن 9قول ديگر رفت

بگويند؛ يا حیوانی و  «عتّابی»آن را باشد،  راه مخطّط و راه ،ای / پارچهجامهوقتی رنگ 

 الحمار»و در گفتارهای خود  توصیف کنند« عتّابی»ا چنین رنگی به ای را ب میوه

الفقوص »و  راه( )نوعی هندوانه با خطوط راه «البطّیخ العتّابی»، گورخر(خر عتّابی، ) «ابیعتّال

 ةدر جامع واژههايی از کاربرد اين  نمونه ظةمالح. برندکار به)خیار چنبر(  «العتّابی

  10تر خواهد کرد. شنزبان، مقصود ما را رو عربی
 

 . عتّابي در متون عربي4

)عتّاب + ی عنوان اسم منسوب  عربی، از قرون اوّلیّة هجری به)متون( در زبان « عتّابیّ»

 جمله ند؛ ازا بوده مشهور« عتّابیّ»شیوع داشته است و بسیارند کسانی که به نسبت مشدّد( 

مانند  ؛بوده است« عتّاب»رانشان شناسیم که نام يکی از پد های معروفی را می شخصیّت

الرّشید که از  ، شاعر مشهور و مدّاح هارونق( 220)م: حدود ابوعمرو کلثوم العتّابی 

 معجم األدباو ( 448 :12، ج1349 بغدادی، )خطیب تاريخ بغدادعتّاب بود و ذکر او در  بنی

. بن عتّاب القرشی خالد عبدالعزيز ..آمده است و ابو( 2243: 5، ج1993 ،الرّومی حمویال)

 ك: سمعانی،.)نق در همان شهر درگذشت  284األموی العتّابی که از بصره بود و در سال 

اند، مانند ابوالحسن محمّد  همچنین بزرگانی که به محلّی نسبت يافته .(147: 4، ج 1998

و  (ك: همان.)نق درگذشت  479بن عبداهلل العتّابی که از عتّابیّین بغداد بود و در سال 

نحوی و خطّاط معروف بغدادی که در محلّة ق(  566)م: ابومنصور محمّد بن علی العتّابی 

 . (389: 4، ج 1968 ك: ابن خلّکان،.)نعتّابیّین بغداد سکونت داشت 

عنوان اسمی منسوب به  به« عتّابی»امّا گذشته از اين کاربرد شايع، يعنی کاربرد 

ای اطالق شده  به پارچه ،به داللت معنای اصلی خود، )العتابیّه( يا محل 11)عتّاب(شخص 
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بنا بر شواهدی که  ن است کهدلیل بر اين سخن آ ؛بوده است راه و مخطّط است که راه

راه و  پارچة راه»و نه لزوماً « راه و مخطّطراه»معنی « عتّابی»آيد، از پس از اين می

ورخر، با آن رنگ خاصّ گو مثالً در توصیف  شده است اراده و فهمیده می« مخطّط

اند. خوب است در  نامیده می« الحمار العتّابی»اند يا آن را  گفته می« عتّابی»معروف، آن را 

اند و اين وار اشاره کنیم که مؤلّفان عرب آورده ا به داستانی ظاهراً تاريخی و فکاههنجاي

های متفاوتی نقل  تکتب متعدّد و به صوراين داستان در کند. خوبی تأيید می معنی را به

آن به قبل از قرن  يم و چون پیشینةآور روايت از آن را میا چند نجشده است. ما در اي

کاربرد جامة بخش او در  که آگاهی سعدی از آن، الهامرسد، احتمال آن هست  هفتم می

 آورده است: معجم األدبادر ق(  626)م: ياقوت حموی عتابی/ خر عتّابی شده باشد. 

ای  را در نحو نوشت، نسخه المیزانکتاب  12الدّين عبدالرّحمان األنباری، ه کمالک هنگامی

را به  میزاناين »داد. ابن الخشّاب پس از مطالعة آن گفت:  13از آن را به ابن الخشّاب

الخشّاب و يکی از نحويان   از آن پس، میان ابن«. معیوب است که 14پیش محتسب ببريد

 به امیران هدايايی از يکی ،اتّفاق از بود. نحوی عتّابی علی بن دمحمّ او و آمد پیش خصومتی

در جمع حاضران در توصیف  15بود. )گورخری( «عتابی حمار» آنها میان در که فرستاد بغداد

آقايان، از »گفت:  الخشّاب  ابن کردند. ها شگفتی آن از و درگرفت وگويی گفت آن های زيبايی

است که در پیش  عتابي خریتعجّب نکنید؛ عجیب اين  ابی()الحمار العتّخر عتّابي اين 

 (.1498: 4ج  ،1993) «خودمان است

ق آمده  569در ذيل حوادث سال  ق( 748)م: الدّين ذهبی  شمس تاريخ اإلسالمدر 

: نورالدّين محمود با هدايايی از طرف نورالدّين ]ظ 16در ماه رجب، ابن الشَّهْرُزُورِیّ :است

 )گورخری([ به حضور خلیفه رسید. در میان هدايای او خری عتّابی ق 569بن زنگی، م: 

بود. گروهی برای تماشای آن جمع شدند. در میان تماشاگران، عتّابیِ پرمدّعا و نادان و 

برای ما  )حمارٌ عتّابیّ(خری عتّابي اگر »يکی از میان جمعیّت گفت: فضیلتی بود.  بی

 .(48: 39 ج ،1998) «داريم  )عتّابیّ حمار(تّابي خری عاند، ما خودمان در بغداد  فرستاده

 در: خوانیم میق(  795 )م:نوشتة ابن رجب بغدادی حنابله الطبقات  علی ذيلالدر 

 ادّعا دانست، می آنچه از بیش نحو در معموالً که بود نحوی عتّابی به معروف مردی بغداد

 او از و ديد را او الخَشّاب  ابن ،گشت بازمی مصر از لغوی القصّار ابن که روزی. کرد می

 میان در و ديدم بسیاری چیزهای: »گفت ،«ديدی؟ عجیبی چیز چه مصر در: »پرسید

 هنکاي: »گفت. «بود تر عجیب همه از که ديدم (گورخری: عتّابیّاً حماراً) عَتّابیّ خری آنها
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 ،2005رجب،  بنا) «داريم( حمار عتّابیّ) خری عتّابی بغداد در خودمان ما نیست، عجیب

 .(256-255: 2ج

دو « عتّابی»شود، برای اين مؤلّفان و خوانندگان اوّلیّة آثار آنان،  که مالحظه می چنان

يا به )العتابیّه( کسی که به جايی  يکی به معنای :معنی روشن و صريح داشته است

 گورخر، يعنی حیوانی که رنگ بدن و ديگری به معنای و منسوب است)عتّاب( شخصی 

  .راه است آن مخطّط و راهپوست 

 

  . عتّابي در آثار فارسي5

زبان، در متون  سبب کمیابی آن در جامعة عربی راه، ظاهراً به پارچة راهبه معنای عتّابی 

« عتّابی»وجوهای ما نخستین متنی که در آن  و بنا بر جست ردندا یکهن چندان شیوع

که او هم از قول عبدالملك بن نوح  استق(  430)م: ثعالبی خاص الخاص آمده است، 

»آورد:  میچنین  ق( 350)م: سامانی 

  .(80 :1994 )ثعالبی، 19«

ظاهراً ساکن ق(  450)م: آن در شعر عربی، ابیاتی از شريف عقیلی  کاربردهای  از نمونه

 است: ق(  597)م: مصر و عماد کاتب اصفهانی 

 (ی رنگارنگها عتّابی )گلها نمايان شدند/ و در مجلس باغ فرشی از  ها بر کرسی تپّه عروس شاخترجمه: 

 گسترده شد. 

ترجمه: وقتی روزگار را سرزنش کردم، به من تسلیت گفت و درصدد دلجويی برآمد/ خورشید روزگار بر 

 آراست. )رنگارنگ( فکند و مرا با لباسی عتّابی ی اهايمن پرتو

دهد،  دست های ديگری نیز به ران عرب، نمونهوجوی بیشتر در شعر شاع شايد جست

در آثار فارسی « عتابی»معانی  يا و معنی ظبه نوع تلفّ نجا رسیدامّا مقصود ما در اين
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شاعری  20نخستین اهراًظ، ق( 432)م:  دامغانی ، منوچهریاز گويندگان قرن پنجماست. 

 برد:  میکار را به« عتّابی»ست که در شعر خود ا
 

 ه سَلَب قوسِ قُزَحـی گشتـثوب عتّاب

 یــة عتّابـی جامــيا چنان زرد يک

 

 ه سلب ياسمناــی گشتــسندس روم 

 ـــیون سَرِ مرغابــپُرز برخاسته زو چ

 (202و  2: 1370)                      

به تشديد تاء خوانده « عتّابی»بینیم،  که می منوچهری، چنان در اين هر دو بیتِ

کمان،  رنگین ةجام عربی، بویو رنگ با «حزَقُ قوس بلَسَ» همانند او «عتّابی ثوب» و شود می

ای  گونه او با رنگ زرد و نوع پرزهايش به «عتّابی ةجام»راه است و  يعنی مخطّط و راه

نوچهری در آثار گويندگان پیش از سعدی، تنها آورد. شعر م میياد را به« مخمل زرد»

 رفته است. کار در آن به است که عتّابی، با تشديد تاء ای نمونه

در توصیف ظاهر بوعلی سیمجور، در  و بیهقی  تاريخدر  ،از متون معروف قرن پنجم

ساق پوشیده و جبّة عتابی سبز  بوعلی بر استری بود، موزة بلند»آمده است: چنین  وی روز اسارت

، به که عتابی توان دريافت می تاريخ بیهقی از اين عبارتِ. (262 :1356) «داشت و دستار خز

در توصیف لباس سلطان  الصّدور راحةگفتة مؤلّف  ازو است های گوناگون بوده رنگ

در ملبوس، تکلّفی »: انواعی داشته است آيد که در قرن ششم، عتابی جر نیز برمیسن

ونگار، غیر  نقش ]بیپوشیدی يا عتابی ساده  21زندنیجی قبای اوقات نفرمودی. بیشتر

 .(171 :1362 )راوندی، «زربفت[ و نیمچه پوستین بره داشتی

در اند.  ، مصحّحان با تشديد تاء آوردهالصّدور راحةو تاريخ بیهقی  عبارت عتابی را در

رفته و نوع سخن شاعر و شکوة کار به)بی تشديد تاء( تخفیف  به عتابیسعود سعد بیتی از م

ی که احتماالً در خراسان ردعتابی و بُ، خود نشانة آن است که او از تغییر وضع

 بها نبوده است:  اند، چندان گران بافته می
 

 ن چنان بِرّشــد ز مــمنقطع ش

 نــة مــه و دراعــرم جبّــالج

 

 ن نماند آثارــآن نزد مه از ــک 

 22ی و برد گشت اين بارـاز عتاب

 (261 تا:بی )مسعود سعد،      

ای ابريشمین رنگارنگ  جامه عتابیالدّين عبدالرّزّاق اصفهانی،  حال آنکه در شعر جمال

 : دار و فاخر است و موج
 

 تابی سوسمارپس در اطلس چیست گرگ و در ع  ی     ــگر به ديباهای رنگین آدمی گردد کس

                                          (1362 :166) 
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گون کرده و  گونه های بازی رنگرنگا راهِ راه عتابیِ با خاقانی زبان، فارسی شاعران نمیا در

نیز آن را  وید، پیداست که آورخواهیم  در ذيلابیاتی که از او عبارات و به  باتوجه

 ه است: اندخو گفته و می میتخفیف  به

کنم، امّا اگر جبّة عتابی به عتّاب وَرقا و به کلثوم عتّابی  عِتاب و عتب نمی: »جبّة عتابي

 . (304: 1349 )خاقانی،« ، عَتَبة در بوسیدندی و در پوشیدندیمیو به ابونصر عُتبی فرستاد

 الخَدَم ]يعنی خاقانی[ را حال بر جهانیان پوشیده اصغر» :روز و شب بافان عتابي

کمال باشد، نديده که  باف دست که طرازی هیچ روز و شب بافان کارگاه عتابی نیست... در

 . (150: )همان« نقش جاودان دارد

مجلس سامی[ اگر همه... عتابی صبح و شام بود، از کارگاه »] عتابي صبح و شام:

 . (40: )همان« باف شب و روز بیرون آورده بوقلمون

صبحگاه افق را قبای سال است که ذات خورشید... چندين هزار » عتابي ملمّع:

 . (302: )همان 23«قزح بخشد و چاشتگاه عتابی ملمّع به قوسزندنیجی درپوشد... 

 و 24الدّين... به عمامة بیضا حقیقت است الريب که مجلس سامی شمس» عتابي ملوّن:

  .(41 و 40: )همان« ن فرستادن عتاب نمايد، بل که عیب فرمايدعتابی ملوّ

 راه و مخطّط:  و عتابی راه
 

 کوه خارا زير عطف دامــن خارای مــن  جیبِ من بر صُدرة خارا عتابی شد ز اشك

 (321: 1357)خاقانی،                     
 :که ظاهراً در هجو کسی سروده است مصری عتابی و جُل عتابینیز، خر 

  
 ديد خواجه بر استر رومی خر مصری می

 کم به يقینای  خر مصر نی تو به قیمت ز

 آن خر مصر عتابی است و ز اطلس جل او 

       

 گفتم از صد خر مصری است به آن دلدل تو 

 ت کم آن غلغل تونه ز بانگ خر مصری اس

 وــی جل تــست عتابی و هــر اطلســتو خ

 ( 917: )همان                                    

عتابی/  بسا چهتخفیف خوانده است. خر مصری را هم به «عتابی»بینیم که خاقانی  می

ست ه اتوج قابلجا  در اينآنچه  25،برده باشندکار ، ديگران هم بهعتّابی را پیش از سعدی

شود،  بدون تشديد آمده و او در ابیاتی که نقل می اين است که در شعر عطّار نیز عتابی

در نوع دهش و بخشش  اسرارنامهدر را خواسته است. )پارچه و خر مصری( هر دو معنی 

 خوانیم:  میچنین دنیا 
 رفسانهـر پــخوش است اين کهنه دي

 دـدهـی مانند هـی کنـو پیکـو تــچ

 ه...ـردنستی در میانـــه مُـــر نـــاگ 

 دــاج البخندت ت د ريشـــد صــکن
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 ن عتاب ار تخت يابیـــن چنديــمک

 تو را همچون عتابی تخت چند است             

  

 عتابی 26يابد ز میــی نیـــه تختــک

 عتابی را چه تخت آن تخت بند است

 (177: 1368 )عطّار،                    

 خاقانی ةگفت پیش مانند شعردر مصراع دوم بیت سوم، خر عتابی است که « عتابی»

روان و محمل در آن تخت  «تخت» و رفته استکار تخفیف به به 27تأثیر آن( ظاهراً تحتو )

شاعر در بیت چهارم، معنای  که نوع کاربرد حالیکنند، در است که بر عتابی حمل می

اند تا  بسته اند و می گذاشته های لطیف و ابريشمی را در آن می )تخته يا صندوقی که پارچهديگر تخت 

را نیز  (راه پارچة ابريشمی راه) عتابیو ( «تخت»، ذيل نامه لغت ← ك پیدا نکند.وچرو چین

 آورد.  میياد به

  بار ديگر به بیت سعدی برگرديم:  و سرانجام يك
 

 یـای که پنجاه رفت و در خواب

 اراــی خـــد عتابـــی صــابله

 

 ی...ـــر اين پنج روزه دريابـــمگ 

 ری است عتّابیــد خــر بپوشــگ

                        (750:1367) 

 . نتیجه6

 سبب  سبب آشنايی با آثار خاقانی و ديگران يا به  م شیخ شیراز بهبینی مینتیجه اينکه 

و در نتیجة الفت با  ،بدون تشديد ،هپارچرا برای « عتابی» ،در میان معاصران واژه شیوع

 با تشديد گفته است.  (خر عتّابی)گورخر را به معنای « عتّابی» ،آثار مؤلّفان عرب
 

  نوشت پي
« الیجه»شود )ر.ك: فرهنگ فارسی معین(.  راه ابريشمی که با دست بافته می . اَلیجه: نوعی پارچة راه1

  کلّیّات نظام قاریجمله در  زا)الجه، الچه، مخفّف االجة ترکی( در متون گذشته هم سابقه دارد و 

 رفته است. کار ( به237، 45، 16: 1391) «الجه»صورت  به

که علّامة قزوينی  ( چنان110: 1925)چاپ پاريس  األلباب تحفة عبارت ابوحامد غرناطی در کتاب .2

»، چنین است: آورده

 به نقل از« )

 (. 688-687: 3 ج ،1361 قزوينی،

واقعیّت و  باای است آمیخته  کتاب معروف ابوحامد غرناطی، سفرنامه اإلعجاب و نخبة تحفة األلباب .3

در پاريس و بار ديگر در سال  1925جمله به سال  ون چند بار به چاپ رسیده است؛ ازتخیّل که تاکن

 با تحقیق علی عمر در قاهره.  2003
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مة قزوينی معنی اصلی شود که عالّ میم . معنی اصلی و منقول: حقیقی و مجازی؛ و از اين سخن معلو4

 دانسته است.  می« راه مخطّط و راه»)حقیقی( عتّابی را 

 . 689-684: 3 ج ،1361 نیز قزوينی، .5

نام، مخترع  االغی بوده که مردی عتاب»آورده است: « خر عتابی»در ذيل فرهنگ آنندراج . مؤلّف 6

  ]؟[.« ی و به جاهای بردیخارای مخطّط، پیوسته آن خاراها را بر آن بار کرد

ای از لغات مشکل و تعبیرات ديوان  از فرهنگ )فهرست( پاره «عتابی»توضیح منقول از دهخدا دربارة  .7

 ( ترتیب داده است. 205-195: 1303نظام قاری، البسه است که میرزا حبیب اصفهانی در پايان کتاب )

 مشکول شده است. « عُتّابی» صورت به (775 :1362افالکی، )مناقب العارفین در  .8

 «. ای پريد ای به شاخه از شاخه» شود معادل آنچه در فارسی گفته می .9

 اشاره کرده است.« الفقوص العتابی»و « البطّیخ العتابی»، به «عتّابی»دزی در سخنان خود ذيل  .10

شود، اين  می مشهور« عتّاب»ای، به  هیچ نسبت و سابقه کند که وقتی کسی بی منطق حکم می .11

 و صاحب نام )مسمّی( ناظر باشد.  واژهشهرت به پیوند معنايی اين 

. ابن خلّکان نیز بود ق(، از عالمان نحو و ساکن بغداد 577الدّين عبدالرّحمان األنباری )م:  کمال .12

 (. 139: 3 ج ،1968 را در نحو به او نسبت داده است )ر.ك: إبن خلکان، المیزان

ق( از عالمان مشهور زمان خود  567عبداهلل بن احمد، معروف به ابن الخشّاب البغدادی )م: محمّد ابو .13

إبن و  1496: 3 ج ،1993 ،الرّومی حمویالنوشت ) که خط را نیز خوش می بود در ادب و تفسیر و نحو

 (. 102: 3 ج ،1968خلکان، 

)میزان( بود )ر.ك: خواجه  داشتن ترازو تنظیم و راستوظايف محتسبان،  هجملدر گذشته از .14

 (. 101: 1367، ة؛ ابن إخو60: 1364 ،طوسی الملك نظام

اند عنوان هديه تا قرن هفتم و هشتم نیز مرسوم بود؛ برای مثال، نوشته به« حمار عتابی»فرستادن . 15

ه بالغ بر پنجا ق به همراه خواجه مجدّالدّين سالمی 721در سال  که سلطان ناصر محمّد بن قالوون

فرستاده بود )ر.ك: ابن  حاکم ايلخانی ،خان سعیدبهادربرای ابوسعید  رأس شتر و اسب و حمار عتابی

 (. 99: 14 ج ،تا بی کثیر،

ق( و معاصر نورالدّين محمود بن زنگی )م:  572ظاهراً محمّد بن عبداهلل بن قاسم شهرزوری )م: . 16

  (.241: 4 ج ،1968إبن خلکان، ق( )ر.ك:  569

شد  ها صادر می هايی است که در نیشابور بافته و به ديگر سرزمین ( از جامهالحفیة) «فیح». 17

  (.323: 1909 )مقدسی،

ويذار که روستايی در وذار/ ای است منسوب به  ، جامه«الويذاریالوذاری/ »صورت صحیح اين واژه، . 18

 ،الرّومی حمویال و 245: 1366 حوقل، ابن؛ 581: 5 ج ،1988 سمعانی،دو فرسنگی سمرقند بوده است )

  (.386: 5 ج ،1995

عتّابی از زبان عبدالملك بن نوح ترين متنی که در آن  ثعالبی کهن خاصّ الخاصکه در توجه اين قابل .19

  است. ق( آمده است، عتّابی فارسی 350سامانی )م: 

 اند:  است به رودکی نسبت داده« لغز شمع»برخی اين قطعه را که در  .20
 

 یـــر عتّابــر شعـــون ملحم زيـــچ  تابد؟ چیست که بر طبق همی آن
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 وراـد حــو ساعـــمَثَل چ  ساقی به

 

 یـــو پای مرغابـــمَثَل چ  هـــپايش ب

  (109: 1382 )رودکی،                   

با تشديد  را« عتّابی»ق( پیش از منوچهری و مانند او  329و اگر اين نسبت مسلّم باشد، رودکی )م: 

 ه است.توج و اين همانندی قابل به کار برده است« تا»

ای در چهار فرسنگی بخارا. به گفتة سمعانی ثیاب زندنیجی به آن  زندنیجی: منسوب به زندنه، قريه .21

  (.172: 3 ج ،1998 سمعانی، :ك.منسوب است )ر

 ،در مقابل ديبا« برد»ريافت که توان د ( نیز می68: تا بیبرای مثال، از اين بیت مسعود سعد ) .22

 :بها بوده است ای کم پارچه

 ديباست برد نو بهتر از کهن    خويشتن را خلق مکن بر خلق 
 

ثوب عتابی گشته سلب : »ايمکه در متن آورده اين عبارت خاقانی را بسنجید با مصراع منوچهری .23

 «. قوس قزح

اری از صحابه و تابعین، عمامة سفید بر سر عمامة بیضاء: عمامة سفید؛ در صدر اسالم شم .24

بینیم از نظر خاقانی هم عمامة سفید بهترين نوع  که می ( و چنان63 :1396 اند )رك: العلی، گذاشته می

 آن دانسته شده است. 

خوانده « پوش عتابی»بر روی کاسة آن بوده است، راه که  سبب خطوط موازی و راه  انوری بربط را به .25

 است: 

 زندــدمتت نـــای خــه او تــکآن

 و ساختم چه شودـــدح تـــچنگ م

 

  وشـد گـــون ربابش فلك بمالـــچ 

 پوش وم عتابیـربط شـو بـــچ هــک

 (660: 2ج ،1340)                    

م. دانی ها نیز چیزی نمی بدل و از نسخه (177: 1386ار، عطّ)آمده است « بايد می» اسرارنامهدر متن  .26

معنی  بدلی نیامده است؛ با توجّه به ( نیز نسخه123: 1361ار، عطّتصحیح صادق گوهرين ) ، بهاسرارنامهدر 

 صحیح است. « يابد می»بیت، 

صورت تلفّظ  ( رايج و شايع بوده و بديننیشابور) در حوزة زندگی عطّار واژهکه بگويیم اين مگر اين .27

 شده است. می
 

 منابع 
، ترجمة (معالم القربة فی احکام الحسبةآيین شهرداری )(، 1367، محمّد بن احمد ))قرشی( إخوةابن 

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ،چاپ سوم جعفر شعار،

 محمّد : و تحقیق دراسة، المنتظم فی تاريخ الملوك و األمم(، 1992) ابوالفرج عبدالرّحمن إبن جوزی،

  .العلمیّةدار الکتب  ،بیروت عبدالقادر عطا، عبدالقادر عطا و مصطفی

 .کبیر، امیرة جعفر شعار، تهران، ترجماألرض( ةة إبن حوقل )ايران در صورسفرنام(، 1366) ابن حوقل

دار  ،، حقّقه احسان عبّاس، بیروتوفیات األعیان انباء أبناء الزّمان(، 1968)الدّين احمد  خلکان، شمس ابن

 صادر
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 ،، محقّق و معلّق بشار عوّاد معروف، بیروتالساّلممدينة  ذيل تاريخ، (2006ابن دبیثی، محمّد بن سعید )

 .دار الغرب اإلسالمی

حمن بن سلیمان الرّعبد ، المحقّقالحنابلة يل علی طبقاتالذ(، 2005رجب، عبدالرّحمن بن أحمد )  ابن

 .العبیکان مكتبة، الرّياض ،العثیمین

 .دارالفکر، خلیل شحاده، بیروت :، إعدادو النهايةالبداية  تا(، کثیر، اسماعیل بن عمر )بی  ابن

الهیئة  ،محمّد جابر حینی، قاهره ، محقّقالمسالك و الممالك(، 2004) اصطخری، أبی اسحاق ابراهیم

 .العامة لقصور الثّقافة

بهجة محمّد  :، تحقیق و شرحالعصر جريدةالقصر و  خريدة(، تا )بی کاتبال، عمادالدّين محمّد اإلصبهانی

 .المجمع العلمی العراقی، ألثری، بغدادا

 .یسناي ،، تصحیح وحید دستگردی، تهرانديوان(، 1362الدّين محمّد )جمال ،اصفهانی

، با تصحیحات و حواشی و تعلیقات تحسین يازيجی، مناقب العارفین(، 1362الدّين احمد ) کی، شمسافال

  .دنیای کتاب ،تهران ،چاپ دوم

 ،تهران ،جلد دومرضوی،   اهتمام محمّدتقی مدرّس  ، بهديوان انوری(، 1340) انوری، اوحدالدّين محمّد

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

 .دانشگاه فردوسیمشهد، اکبر فیّاض، ، تصحیح علیتاريخ بیهقی(، 1356) بیهقی، ابوالفضل محمّد

دار  ،ن الجنان، لبنانالدّي ، شرّحه و علّق علیه مأمون بن محییخاص الخاص(، 1994ثعالبی، أبومنصور )

 .العلمیةالکتب 

 .دار الغرب اإلسالمی ،احسان عبّاس، بیروت ، تحقیقمعجم األدبا(، 1993الحموی الرّومی، ياقوت )
                        

 .دار صادر ،، بیروتمعجم البلدان(، 1995) 

 .زوّار ،الدّين سجّادی، تهران ، به تصحیح ضیاءديوان خاقانی شروانی(، 1357الدّين بديل ) خاقانی، افضل
                        

 .دانشگاه تهران تهران،تصحیح محمّد روشن،   ، بهمنشآت(، 1349) 

و تحقیق مصطفی  دراسة، قاهره و بغداد ؛تاريخ بغدادق(،  1349خطیب بغدادی، ابوبکر احمد )

 .العلمیةدارالکتب  ،عطا، بیروترعبدالقاد

 .محمّد سلیم النّعیمی، دار الرّشید :، المحقّقالعربیّة المعاجم كملةت ،(1999دوزی، رينهارت )

، محقّق عمر عبدالساّلم تاريخ اسالم و وفیات المشاهیر و األعالم(، 1998الدّين محمّد ) ذهبی، شمس

 .دارالکتاب العربی، بیروت ،تَدْمُری

 .امیرکبیر ،هرانتصحیح محمّد اقبال، ت  ، بهالصّدور راحة(، 1362راوندی، محمّد )

  .قطره ،تهران ،چاپ سومتصحیح جعفر شعار،   ، بهديوان شعر رودکی(، 1382رودکی، جعفر بن محمّد )

 .امیرکبیر ،تهران ،چاپ هفتم ،، به اهتمام محمّد علی فروغیکلّیّات سعدی(، 1367) الدينسعدی، مصلح

 ،بیروتعبداهلل عمر البارودی،  ، تقديم و تعلیقاألنساب(، 1998سمعانی، عبدالکريم بن محمّد )

  .دارالجنان

، ترکی مصطفى ق أحمد األرناؤوط والمحقّ، الوافی بالوفیات(، 1420/2000)ين خلیل الدّ صالحصفدی، ال

 .دار إحیاء التراث ،بیروت

 .علمی و فرهنگی، اهتمام هیوبرت دارك، تهران  به ،سیرالملوك(، 1364لمك )ا خواجه نظامطوسی، 
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، کدکنی، تهران محمّد رضا شفیعی ، مقدّمه، تصحیح و تعلیقاتاسرارنامه(، 1386محمّد ) الدّين دعطّار، فري

 سخن
                        

  .زوّار ،تهران ،چاپ دومتصحیح صادق گوهرين،   ، بهاسرارنامه(، 1361) 

، المجمع العلمی العراقیّ، «ولیاأل اإلسالمیّةفی العهود  العربیّةألوان المالبس »(، 1396العلی، صالح أحمد )

 .101-62، 27العدد 

 .اساطیر ،دار، تهران، گردآورنده عبدالکريم جربزهمقاالت علّامه محمّد قزوينی(، 1361قزوينی، محمّد )
                        

ماهنامة آموزش و پرورش )تعلیم و ، «بحث لغوی: نامة قزوينی به فروغی»(، 1323) 
 .404-401، 8 ، ش14، سال تربیت(

 .کمال ،تصحیح مهدی نوريان، اصفهان  به ،ديوان مسعود سعد سلمانتا(،  مسعود سعد سلمان )بی

 ،لیدن چاپ دوم،، األقالیم معرفة أحسن التّقاسیم فی(، 1909الدّين أبی عبداهلل محمّد ) مقدسی، شمس

  .بريل

 زوّار ،مّد دبیرسیاقی، تهرانکوشش سیّد مح ، بهديوان منوچهری دامغانی(، 1370)  منوچهری

 ،میرزا حبیب اصفهانی، قسطنطنیّهکوشش  به، ديوان البسة موالنا نظام قاری(، 1303)قاری، محمود  نظام

 .الضّیاءابو
                        

  .مجلس و سفیر اردهال، ، تحقیق و تصحیح رحیم طاهر، تهرانقاری کلّیّات نظام(، 1391) 

 


