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چکیده:
هال الدیپ عتیقی تبرینی ،شاعر ،واعظ و خطیب سر شناس دورة دوه ایل انی ،در تبرین ،به دنیا
آمدح از او دو ارر  -یکی "دیوان شعر" و دیگری "مجالس" (به نثر) -باقی مانده استح دیوان اشعار او
علیرغم پ تگی ذهپ و زبان و اهمیتی که در سخخیر تاول ادم فارسخخی به ویژه در تاول سخخبک ،از
خراسانی به عراقی و ورود مفاهیم و مبانی عرفان و تصوّف در شعر فارسی دارد ،کمتر شناخته شده
استح در دیوان شعر عتیقی ،عاوه بر صنایع و آرایه های ادبی ،مفردات و ترکیبات نادر فراوانی وهود
دارد که از نظر ادبی و زبانی حائن اهمیت اسخخختح افکار صخخخوفیانه و عارفانه ،ترهیا عشخخخال بر زهد،
خاک ساری مفرط به درگاه مع شوع ،وحدت وهود ،وحححازهمله اخت صا صات فکری شعر عتیقی ا ستح
نگارندگان ایپ مقاله کوشخخش خواهند کرد تا به ایپ پرسخخش پاسخخخ دهند که اهمیّت و م تصخخات
سبکی دیوان اشعار هال الدیپ عتیقی در چیست؟
کلمات کلیدی :هال الدیپ عتیقی ،دیوان شعر ،نس ة خطی ،م تصات سبکی
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مقدمه:
یکی از پ شتوانه های بالقوة زبان و ادبیات فار سی ،ن سخ خطی و متونی ا ست که تا کنون به هر
دلیلی ت صایا و تا شیه ن شده ا ستح ضرورتِ گنارش و معرفی ایپ د سته از متون ،از آنجا ست که
فر صتِ سیر تاول ذهپ و زبان ادبی و فرهنگی هامعه را از گذ شته تا امروز ،برای م اطبیپِ عاقه
مند فراهم می کند و شناخت سبک و سیاعِ بیان و راه و ر سم به کارگیری عنا صر تیریرگذار زبانی،
ادبی ،فکری وححح در پرتو تصایا و شناختِ درستِ متون ،حاص میشودح
شناخت رمن و رازهای دیوان شعر "هال الدیپ عتیقی تبرینی" به چند دلی عمده میتواند حائن
اهمیّت باشد؛
 -1هال الدیپ عتیقی تقریباً همعصخخر بنرگانی همچون؛ موالنای بل ی ،سخخعدی شخخیرازی و عطار
نی شابوری بوده ا ست و میتوان گفت که ایپ شاعران ،خاطرات و خطرات م شترکی از ح ضور مغوالن
در سخخرزمیپ ایران داشخخته اندح ایپ امر مبیّپ ایپ حقیقت اسخخت که عتیقی ،سخخعدی ،موالنا و عطار،
میراث دار و دانش آموختة مکاتب پیش از حضخخخور مغوالن بوده اند و کیفیت ذهپ و زبان ادبی ایپ
بنرگان به روزگار قب از مغول تعلال داردح لذا برای مطالعه و بررسی آرار ایپ مجموعة مهم از شاعران
زبان فارسی ،مطالعة دیوان شعر عتیقی میتواند راهگشا باشدح
 -2پیش از عتیقی و پس از وی ،شخخاعران بنرگی همچون سخخنایی و حافظ در عرصخخة ادم فارسخخی
ظهور کرده اند ،لذا برای بررسخخی سخخیر تاول زبان و ادم فارسخخی از سخخنایی تا حافظ که بنرگتریپ
شاهکارهای عارفانه و عاشقانة زبان فارسی پدید آمده اند ،مطالعة ذهپ و زبان عتیقی به عنوان حلقة
واسط ایپ تاول حائن اهمیت استح
 -3مکتب ادبی ارانی(آذربایجانی) یکی از مکاتب مهم زبان و ادم فارسی است که در زادبوه هال
الدیپ عتیقی شک گرفته و بالیده است و بنرگانی همچون خاقانی ،نظامی وححح به ایپ سبک و مکتب
ادبی شعر گفته اند ،لذا برای شناخت دقیقتر ایپ مکتب و سبک ادبی ،مطالعه و شناخت دیوان شعر
هال الدیپ عتیقی تبرینی ،سودمند و مهم استح
پیشینۀ تحقیق
در زمینة بررسی آرار و افکار هال الدیپ عتیقی تاکنون پژوهشهایی انجاه پذیرفته است که از آن
همله میتوان به شرا ذی اشاره کرد:
"ت صایا و تا شیة مجالس هال الدیپ عتیقی" به همت سعید کریمی ( )1392مرکن پژوه شی
میراث مکتوم
مقدمة"دیوان عتیقی"( چاپ عکسخخی از روی نسخخ ة خطی کتاب انة فاتا اسخختانبول ) نصخخراهلل
پورهوادی و سعید کریمی
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پایان نامة کار شنا سی ار شد با عنوان" :هایگاه هال الدیپ عتیقی در ت صوف سدة ه شتم هح ع
تبرین به همراه تصخخایا منابر عتیقی و مقایسخخة آن با برخی از آراء عرفانی اماه خمینی" از سخخعید
کریمی()1384
"نقد و معرفی ن س ه برگردان دیوان هال الدیپ عتیقی " از هواد ب شری ف صلنامة نامة بهار ستان
پایین و زمستان ()1389
ت صایا و معرفی "مثنوی مناظرة آهو و کمان" عتیقی تبرینی از مرت ضی چرمگی عمرانی و علی
اکبر رمضانی در فصلنامة بهارستان بهار و تابستان 1394
امابه طور ویژه در خ صو ،برر سی سبکی شعر عتیقی تبرینی ،تا آنجا که نگارنده ه ستجو کرده
است تاکنون تاقیقی هامع در ایپ حوزه انجاه نشده استح
معرفی جالل الدین عتیقی
" موالنا هال الدیپ عبدالامید بپ قطب الدیپ عتیقی تبرینی" مشخخخهور به عتیقی تبرینی «از
شاعران قرن هفتم هجری و از معا صران اولجایتو خان بوده و با خواهه ر شید الدیپ ف ض اهلل وزیر و
پسرش غیاث الدیپ مامد رابطه داشته است»( تاریخ ادبیات ایران ،صفا )1125 :ح عتیقی « گویا در
سال 646هح ع در تبرین زاده شد»ح(مقدمة دیوان عتیقی ،پور هوادی )30 :بنا به گفتة "ابپ کربایی"
« عتیقی یکی از علمای بنرگ دورة ایل انی بود که به علوه ظاهری و باطنی تسخخخلط داشخخختح او
واعظتوانایی نین بود و در عمارت غیاریة تبرین ،که بنای خواهه غیاث الدیپ وزیر است ،وعظ میکرد و
علمای بنرگی در مجالس او شخخرکت میکردندح» (مقدمة روضخخات الجنان و هنات الجنان ،سخخلطان
القرابی) « پدر عتیقی ،قطب الدیپ عبدالرحمان ،از مف سران و وعّاظ شهیر و عالمان بنرگ آذربایجان
در قرن هف تم هجری به شمار میرفته و خاندان وی به فض و احسان ،معروف و در علم و حشمت و
هوانمردی بی بدی بوده اند»ح( مقدمة مجالس ،کریمی) « ن سب عتیقی به برادر شیخ شهام الدیپ
مامود عتیقی اهری(متوفی  665هح ع) که خود شخخاگرد رکپ الدیپ سخخجاسخخی و از مشخخایخ صخخوفیة
سل سلة سهروردیه در قرن هفتم بوده ا ست ،می ر سد» ( مقدمة رو ضات الجنان و هنات الجنان،
سلطان القرابی)ح
آثار جالل الدین عتیقی
« مامد علی تربیت به نق از "اوحدی بلیانی" نو شته ا ست که « تآلیف و ت صانیف ب سیار دا شته
داست( ».مقدمة مجالس ،پورهوادی ،کریمی) اما در حال حاضر آرارشناخته شدة او که در دسترس
است عبارتند از:
 -1دیوان اشعار
 -2مجالس( منثور)
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 -3سه یادداشت کوتاه( تقریظ بر تفاسیر خواهه رشید الدیپ فض اهلل)
 -4منابر (ایپ ارر توسخخخط ابو المجد مامدبپ ملک مسخخخعود که خود از مریدان هال الدیپ بوده
ا ست و ما ضراو را درک کرده و از منابر او شنیده و نکاتی را یاددا شت کرده ا ستح) (مقدمة سفینة
تبرین ،حائری)
 -5مثنوی کوتاهی با عنوان" مناظرة آهو و کمان" در  118بیت به بار هنج مسخخدس ماذوف ،با
ژرف ساختی حما سی که در زمان حیات شاعر به سال  721کتابت شده ا ست و در سفینة تبرین
آمده استح( ر کح چرمگی عمرانی و رمضانیح)234 :
 -6تعداد قاب توههی از ا شعار و ابیات پراکنده عتیقی در هنگها و سفینه ها موهود ا ست از آن
همله تعداد  1250بیت در قالب غنل از ای شان در "خا صه اال شعار تقی کا شی" آمده ا ستح( اکثر
ایپ ابیات در دیوان او آمده استح)
کتاب شناسی دیوان عتیقی
 )1معرفی نس ه
نس ه ای از "دیوان هال الدیپ عتیقی تبرینی ،در سال 1388توسط انتشارات فرهنگستان زبان
و ادم فار سی به طبع ر سیده که در مقدمة آن آمده ا ست « :از روی ن س ة خطی نفیس آن ،متعلال
به کتاب انة فاتا استانبول ،بصورت عکسی چاپ شده است»(مقدمة دیوان عتیقی ،پورهوادی )7 :در
ادامة مقدمه ،ن س ة ارر ،به طور م ت صر چنیپ معرفی شده ا ست« :حححن س ه به خط ن سخ و شام
 399برگ است و در تاریخ بیستم ذی الاجة سال 743هحع بدست "علی شاه بپ احمد شاه بپ علی
الضایع االصفهانی" کتابت شده استح (ابیات و شاهد مثال های ایپ مقاله از روی همیپ نس ه تهیه
و تنظیم شده استح)
 )2ماتوای نس ه
در مجموع ایپ ن س ه قریب  16هنار بیت ا ست که م شتم بر قوالب شعری؛ ق صیده ،ترهیع بند،
قطعه ،غنل ،رباعی و مثنوی استح
ماتوای دیوان شام  100قصیده است که از ایپ مجموعه 11قصیده به زبان عربی و بقیه به زبان
فارسخخی اسخختح بیشخختر قصخخاید عتیقی در مدا بنرگان و وزیران دولت ایل انی سخخروده شخخده اسخختح
ازآنجاکه عتیقی از صوفیان بلندآوازة روزگار خود بوده است بعد از مدا ،اندیشه های صوفیانه عمده
تریپ موضوع شعری قصاید اوستح
تعداد 10ترهیع بند در دیوان عتیقی آمده است ،نکتة قاب توهه اینکه در ایپ نس ه ،قالب غنل و
دوبیتی هم در میانة ترهیعات آمده اسخخت و حتی در صخخدر بعضخخی از غنل ها عنوان "ترهیع بند"
نوشته شده است که یاتم سهو کاتب استح
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تعداد غنلیات عتیقی در ایپ نسخخ ه بالغ بر 1227غنل اسخخت که تقریبا در تماه حروف قافیة غنل
آورده است ،شهرت او نین در غنل سرایی بوده استح قهرمان غنلیات او پیرو سنت ادبی سبک عراقی
معشوع است که هم هنبة زمینی و هم هنبة افاکی دارد و حد فاص بیپ معشوع و معبود استح
عتیقی در ایپ نسخخ ه  52قطعه دارد که  7قطعه به زبان عربی و بقیه زبان فارسخخی اسخخت ،غالب
قطعات او در مدا و پند ا ستح همچنیپ تعداد  251رباعی وهود دارد که عمدة م ضامیپ آنها ع شال
در دو ساحت زمینی و افاکی استح
و نین تعداد  4مثنوی نسخخبتاً کوتاه آمده اسخخت که کاربرد ایپ قالب به نسخخبت دیگر قوالب شخخعری
کمتر استح
ممدوحان عتیقی
یکی از ویژگیهای قاب توهه در دیوان عتیقی اشخخعار و ابیاتی اسخخت که در مدا سخخاطیپ ،وزرا و
رهال عهد ایل انی سروده است از هملة ممدوحان عتیقی که می توان بدانها اشاره کرد عبارتند از:
 -1سلطان اولجایتو معروف به سلطان مامد خدابنده از ساطیپ بنرگ ایل انیح
 -2سلطان ابوسعید بهادر هانشیپ سلطان اولجایتوح
 -3خواهه رشیدالدیپ فض اهلل همدانی از وزیران و دانشمندان بنرگ عهد ایل انی که حداق در
عهد سه تپ از ساطیپ ایل انی یعنی؛ غازان خان ،اولجایتو و ابوسعید ،منصب وزارت داشته استح
 -4غیاث الدیپ مامد و نین خواهه مجدالدیپ ،فرزندان خواهه رشید الدیپ همدانیح
 -5هماه تبرینی از شاعران و صوفیان سرشناس دورة ایل انیحح

بررسی دیوان عتیقی و ویژگیهای آن:
شهرت شعری عتیقی عمدتاً در غنل سرایی بوده ا ست و در ن س ة موهود از دیوان او نین بی شتریپ
حجم اشعار او قالب غنل استح
 )1موسیقی بیرونی(وزن)
همانگونه که قبا اشخخاره شخخد دیوان عتیقی بیش از 16هنار بیت اسخخت و پرداختپ به رین اوزان و
باور بکار رفته در ایپ پژوهش مادود ممکپ نی ست ،لذا با عنایت به اینکه شهرت شاعری عتیقی
در غنلسرایی بوده است و نین بیشتریپ حجم دیوان موهود را نین قالب غنل تشکی داده است تنها
به پر کاربردتریپ باور و اوزان در غنلیات دیوان او با نمودار زیر اشاره میشود:
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نمودار 1
 )2موسیقی بیرونی (وزن):
بار رم و زحافات آن در مرتبة ن ست و بار هنج و زحافات آن در مرتبة دوه بیشتریپ بسامد را
در دیوان عتیقی دارد ،ایپ دو بار از باور دلن شیپ و مورد عاقة اکثر س نوران زبان فار سی ا ست
که اصخخطاحاً به اوزان هویباری معروفند « اوزان هویباری از ترکیب نظاه ایقاعی خاصخخی حاصخخ
می شود که با همة زاللی ،زیبایی و مطبوع بودن ،شوع به تکرار در ساختمان آنها اح ساس نمی شود»
(موسیقی شعر ،شفیعی کدکنی)395:
 )3موسیقی کناری( قافیه و ردیف)
قافیه :اکثر ق صاید دیوان عتیقی مردّف نی ستند و تنها قافیه رعایت شده ا ست و آن هم عمدتاً از
نوع قوافی اسمی کم کاربرد عربی استحاما ایپ امر در قالب غنل و دیگر قوالب شعری دیوان از بسامد
باالیی برخوردار نیستح
ردیف :در سرا سر دیوان ،قید ،ا سم ،گروه فعلی ،ضمیر ،فع ربطی و و فع تاه به عنوان ردیف به
کار رفته اسخخت که بسخخامد فع تاه و فع ربطی از دیگر موارد بیشخختر اسخختح ردیفهای نادر و کم
کاربردی مث ؛ شکم ،پا ،هگر ،هود ،سلک وحححهم در دیوان کم نیستندح
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مختصات سبکی شعر جالل الدین عتیقی
 )1م تصات زبانی
با آنکه هال الدیپ عتیقی ،اه تبرین و در مرکن رواج زبان ترکی و دورة ح یات و م مات او در
روزگار ایل انان مغول بوده است ،در سراسر دیوان شعر او نشانه ای از دلبستگی یا تسلط او -حداق
در ایپ دیوان-به زبان ترکی و مغولی دیده نمیشخخود ،ایپ در حالی اسخخت که یازده قصخخیده و تعداد
چ شمگیری ملمّعات و نین مفردات ،ا صطاحات و ترکیبات عربی در دیوان او دیده می شود که ن شان
میدهد بر زبان عربی تسلط کافی داشته استح
بطور کلی زبان شخخعری عتیقی در بسخخیاری از قصخخاید ،دیریام اسخخت و ایپ امر هم ناشخخی از به
کارگیری کلمات و ترکیبات نادر و کم کاربرد و هم به وا سطة افکار ظریف صوفیانه ای ا ست که در
س پِ او ،م شهود ا ستح در باقی قالبهای شعری ،زبان او ،ساده و به دور از ت صنّع و تکلّف ا ستح
شهرت عتیقی بیشتر در غنل است و به تاکید حمداهلل مستوفی « س نان خوم دارد به ت صیص در
غنلیات» ( تاریخ گنیده ،مسخخختوفی )725 :عاوه بر ایپ « قصخخخة مناظرة آهو نین از همله مناظرات
ارزندة به ها مانده از قرن ه شتم هجری از او ست» ( چرمگی عمرانی و رم ضانی )234 :ذیاً به پاره
ای از م ت صات زبانی دیوان شعر او ا شاره می شودح با ایپ یادآوری که آنچه به عنوان شاهد مثال
آورده میشود مصداع "مشت نمونة خروار" استح
 )1-1واژه های مفرد نادر و کم کاربرد؛
در سخخراسخخر دیوان عتیقی سخخه دسخختة عمده از مفردات نادر و کم کاربرد وهود دارد :الف) مفردات
دخی عربی که بی شتریپ ب سامد را دارندم) مفردات سره فار سیج) مفردات ترکی ( بر خاف انتظار
میتوان گفت کمتریپ بسخخخامد را مفردات وواژه های مغولی دارند) عاوه بر ایپ معدودی از مفردات
زبانهای هندی نین در ایپ ارر دیده میشوند که بیشتر اسم هنگ افنارها هستندح
-

مُرعج :پریشانی

بخخمخخانخخده در عخخقخخبخخات عخخقخخایخخد واهخخی
-

حُلوکت :تیرگی شدید ،س ت سیاه شد

بخخه آتشخخخی کخخه سخخخم بخخاره ات چو ا ن گ یند
-

ز کخخا ینخخات کنخخد پی ح لوکخخت شخخخ بهخخا
9م 8

مِقدحه :آتش زنه

آتشخخی چون مقدحه در هان توسخخت ار بشخخکنی
-

مهیّجی نخخه ز تبشخخخیر و مرعجی ز انخخذار
 58م 19

دانی آن خا صیّت اکنون گر نمی یاری چ ید
41م 4

استنارت :مدد خواستپ به شعاع و روشنی هستپ
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نخخه قخخدا کرده بخخه نوک سخخخیخخاه ز بخخد گخخذر
-

زُقّه:آم و دانه که طایر از گلو درآورد و در دهپ بچه اندازدح

مپ و حدیث تو بنجشخخخک و زقة سخخخیمرغ
-

نصخخخخیخخب یخخافخختخخم از یخخمخخپ خخخاطخخرپخخردان

بنجشک :گنجشک

مپ و حخخدیخخث تو بنجشخخخخک و زقخخة سخخخیمرغ
-

در ا یپ منا لال شخخخ بهخخت ز ا ع ترای عثخخار
60م 5

پردان :دانا و بسیار دان

ولی چخخه سخخخعی نموده کخخه تخخا ز هر علمی
-

شخخخخد از تورّط آن کار ما کشخخخ یده ع نان
185م 2

منالال :ج منلال به معنی لغنیدن

نخخگخخاه دار عخخنخخان سخخخخرود تخخوسخخخخپ طخخبخخع
-

تسخخخم یدش ار کن ند به خاک سخخخ یاه خوار
63م8

تَورّط :به کار دشوار افتادن

هوای منصخخخب و مالم چو گشخخخت بر دل سخخخرد
-

مپ و حال تو خورشخخخ ید و د یدة خ فاش
 474م 1

تسمید :از بپ کندن موی سر

نی نی کخخه آم گیرد نرگس نشخخخخان حسخخخپ
-

در اسخخخختخخنخخارت فخخرمخخان آفخختخخام آرخخار
61م 13

مپ و حال تو خورشخخخ ید و د یدة خ فاش
 474م 1

اقچه :اشرفی و نوعی سکه

اقچخخه هخخا کخخان شخخخخب رود از کم عیخخاری ری تخخه

وز حری فان هسخخخ ته از بهر گرو ن قد و ب قا
13م 12

)2-1ترکیبات نادر و کم کاربرد
عاوه بر مفردات ،پاره ای از ترکیبات نادر و کم کاربردنین در ایپ ارر وهود دارد که از نظر سخخخبک
شنا سی حائن اهمیتندح از نظر ب سامدی ترکیبات فار سی سره به ن سبت مفردات فار سی و عربی از
بسخخخامد باالتری برخوردارند و میتوان گفت که پاره ای از ایپ ترکیبات نه تنها کم کاربرد بلکه نادر
هستندح
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-

خلیع عذار

نخخدای هخخاتف غیبی بخخه گوش هخخان آمخخد
-

بقله الامقاء

خخخخرد رویخخخد ز تخخخیرخخخیخخخر هخخخوایخخخت
-

که خار می خورد آسخخان و آم خوش دشخخوار
59م 12

گردنی کردن

بخخه دل گخخفخختخخم بخخده هخخان گخخردنخخی کخخرد
-

هن خم انجیخ خوان کس نخخه کخخه می زد
خروش 496م 6

شترگربه

چرا ههخخان ز شخخخ ترگربخخه هخخاش چو شخخخ تر
-

نه مغن و گنده دماغی اسخخت مغن هان رنجان
126م 8

خُم انجی خوان

دوش به دیری شخخخده بسخخخ ته ه مه ده خموش
-

تر پرسخخشخخی ندیده لب خشخخکم از سخخاام
15م 10

پیازوار

پیخخازوار لبخخاسخخخنخخد سخخخر بخخه سخخخر ایپ قوه
-

از بتخخان عق خ بنخخد وز نیکوان دلگشخخخخا
13م 1

تر پرسشی

د ل گر م یی مرا نخخه ز خورشخخخخیخخد م هربخخان
-

دسخخخخخت ادراک عخخخقخخخ

ازو کخخخوتخخخاه
659م 5

بتان عق بند

مه که از عالم به زیبایی سخخخراید شخخخاهدیسخخخت
-

کخخه آده بخخود بخخیخخپ الخخمخخاء و الخخطخخیخخپ
182م 3

هایهای بی هایان(پارادوکس)

دیخخده اه هخخایخخهخخای بخخی هخخایخخان
-

بخخه هخخای بخخقخخلخخه الخخاخخمخخقخخا ز قخخنویخخپ
182م 19

بیپ الماء و الطیپ

تخخخو بخخخودی آفخخختخخخام آن والیخخخت
-

که ای عنان کش گردون مشخخخو خلیع عذار
60م 4

هفت هوش آینة عق

ز غخخم گخخفخختخخم حخخذر کخخپ بخخودنخخی بخخود
388م 13
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به چشخخخم وهم بریپ ه فت هوش آی نة ع ق
-

الفگاه هسمانی

بخخه عخخاریخخت ز هخخهخخان خخخوده بخخیخخاوردنخخد
-

به خون خویش مگر تشخخخ نه عمری از هها
5م 11

درع چناری

بخخوه گخخنخخدیخخده تخخر از درع چخخنخخاری الخخفخخاظ
-

از یک سخخخوار شخخخاه سخخخپهر ههان گشخخخا
 3م23

چشمة خورشیدِ آم تیغ

مجوی چشخخخمة خورشخخخیدِ آم تیغ که خواسخخخت
-

هخواسخخخخوار دلخم را ز دار مخلخخک سخخخخبخخا
4م 4

یک سوار

مخخاه اسخخخخت برافراشخخختخخه ز آیخخات صخخخباخخده
-

تقوی هنگامه گیر زهد دکانچه طراز 461م
22

هوا سوار

چه هدهدی است زریپ بال نامه آور مهر
-

بخرای زیخنخخت ایخپ الفخگخخاه هسخخخخمخخانخی
137م 22

تقوی هنگامه گیر

خخخانخخه برانخخداز عق خ بخخاده بخخده تخخا بخخه کی
-

ن ظر ف کنخخد ن ظ یرت ن می شخخخود دیخخدار
65م 19

قصخخد شخخاهیپ کند اینجا نه مقاه حذر اسخخت
35م 17

میمون دستکان

نخخه هخخمخخچخخون کخخارگخخاه صخخخخنخخع و تخخقخخدیخخر

بخخه م ی مون دسخخخخ تکخخان حسخخخخپ تصخخخخو یر
165م 14

قالب
دیوان عتیقی قریب به شخخاننده هنار بیت شخخام ؛ قصخخاید ،ترهیعات ،مقطعات ،مرریات ،مفردات،
غنلیات(غنل ملمع نین دارد) ،رباعیات و مثنویات ا ست که عمدتاً به زبان فار سی ا ست ،اما قریب به
یازده قصیده به زبان عربی و یک بیت هم به زبان پهلوی داردح عمدة قالب شعری عتیقی اول غنل و
بعد از آن هم قصیده استح قصاید عتیقی بسیار پربار و در مواردی قصایدی همسنگ قصاید سنایی
و خاقانی داردح
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تأثیرپذیری عتیقی از شاعران پیش از خود
اگرچه هال الدیپ عتیقی از شاعران طراز اول و هریان ساز زبان و ادم فارسی نیست و یا حداق
با ایپ عنوان شناخته نمیشود اما دیوان شعر او را میتوان تاقی مضامیپ و افکار پیش و پس از ظهور
مغوالن دان ست چرا که هم از شاعران طراز اول پیش از خود مانند؛ رودکی ،سنایی ،انوری ،وححح تیریر
گرفته و ابیاتی را آنها تضمیپ کرده است و هم با شاعران هم روزگار خود مث سعدی و مولوی و نین
شاعران بنرگ بعد از خود مث حافظ وحححا شتراک م ضامیپ ب سیاری دارد که ذیاً به مواردی در ایپ
خصو ،م تصراً اشاره میشود:
 )1تضمیپ
-

تضمیپ از سنایی

می فشخخخانده گ براو دسخخخت از ههان افشخخخانده گفت
ر به خون شوی ای عتیقی بهر کاه ایپ را ست نی ست
برگ بی بر گی نخخداری الف درویشخخخخی منن
-

تضمیپ از رودکی

چو ت م م هر ر

گ لش بره در خخخاک

سخخخ ماع و بادة گلگون و سخخخاق یان چو ماه
نظر چگو نه بدوزه که بهر د یدن دوسخخخت
کسخخخی کخخه آگهی از ذوع خوبخخان یخخافخخت
سخخخ ماع و بادة گلگون و سخخخاق یان چو ماه
نظر چگو نه بدوزه؟ که بهر د یدن دوسخخخت
کسخخخی کخخه آگهی از ذوع خوبخخان یخخافخخت
-

"بخخرگ بخخی بخخرگخخی نخخداری الف درویشخخخخی مخخنن"
---ر چو عیاران مدار و هان چو نامردان مکپ
عتیقی632 :م2-3
ر چو عیاران مدار و هان چو نامردان مکپ
سنایی251 :1375

تضمیپ از انوری

ز خخخاکم آتش اللخخه دمخخد بخخه هخخای گیخخاه
656م 9
اگر فرشخخختخخه ببینخخد کخخه هم رود از راه
---ز خاک مپ ه مه نرگس دمد به های گ یاه
658م 8-9
ز خویش حیف بود گر شخخخود دمی آگخخاه"
عتیقی658 :م 12
اگر فرشخخختخخه ببینخخد در اوفتنخخد بخخه چخخاه
ز خاک مپ ه مه نرگس د مد به های گ یاه
ز خو یش ح یف بود گر د می بود آگخخاه
رودکی108 :1385
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"کخخای انوریخخت بنخخده و چون انوری هنار"
آ خر نخخه آن کشخخخم کخخه ه می گویخخده خرد
عتیقی48 :م 1
ای انخخوریخخت بخخنخخده و چخخون انخخوری هخخنار
گفتم که ایپ ن سخخخت خداوندی تو نیسخخخت
انوری179 :1373
بخخارد بخخه هخخای ژالخخه ازو لؤلؤ خوشخخخخام
ابر ار ز فتا بخخام کفخخت حخخاملخخه شخخخود
عتیقی25:م119
مناج سخخخنخخگ شخخخود مسخخختع خدّ نشخخخو و نمخخا
تو آن کسخخخی که ز باران فتا بام ک فت
انوری15 :1373
(البته عتیقی و کاتب دیوان او ،هیچ گونه ا شاره ای که داللت بر ت ضمیپ ایپ ابیات از شاعر با شند
نکرده اندح)
 )2مضامیپ مشترک
-

مضامیپ مشترک با سعدی

گر ب گویی ز پ یش از دو ههخخان بر خ ینه
هر نصخخخیات که کنی بشخخخنوه ای یار عنین
نیسخخت معلوه که از عمر چه مانده اسخخت بیا
کخخاشخخخکی قیمخخت انفخخاس بخخداننخخدی خلال
گره ک ننخخد م ی ّر میخخان خلخخد و درت
گر م یر بکن نده به ق یا مت که چه خواهی
-

مضامیپ مشترک با موالنا

از ب هر مخخار ع یپ حیخخات اسخخخخت ز هر او
زهخخر مخخار آن مخخار را هخخم قخخوت و بخخرگ
-

لیخخک ازو صخخخبر مفرمخخای کخخه آن نتوانم
عتیقی610 :م 12
صخخخبره از دوسخخخت مفر مای که مپ نتوانم
سعدی681 :1371
تا دمی چند که داریم غنیمت شمردیمعتیقی:
603م 12
تا دمی چند که مانده ا ست غنیمت شمرند
سعدی1006 :1371
به خاک پات که هن خاک پات نگنینم
577م 17
دوسخخت ما را و همه نعمت فردوس شخخما را
سعدی 44 :1371

مضامیپ مشترک با حافظ

از بهر دیگری اسخخخت شخخخده زهر آن ل عام
29عتیقی :م 10
غخخیخخر او را زهخخر او درد اسخخخختخخومخخرگ
مولوی :1379ج159 : 5
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در دیوان هال الدیپ عتیقی بی شتریپ ا شتراک م ضامیپ ،موتیف ها ،اوزان ،شیوة و صف ،قافیه و
ردیف وحححبا حافظ دیده می شودح
در هان ما آتش زده با خاک ما آمی ته
در آم و گ بنهاده پا بوده که درد عشخخخال او
664م 1
ز ما نه طرا ما بت نه ایپ ز مان ا ندا خت
ن بود ن قش دو عخخا لم کخخه رنخخگ ا لفخخت بود
حافظ 13 :1358
د یدة بی حاصخخخلی نقش تو می زد برآم
دوش ز سخخخخودای تو ه یچ ن کرد یم خوام
221م 1
نقشخخخی بخخه یخخاد خط تو برآم می زده
دیشخخخب به سخخخی اشخخخک ره خوام می زده
حافظ229 :1358
که آتشخخخی که نمیرد در آن م یان بین ند
مغخخان ازیپ پس خخخاکم کننخخد قبلخخة خویش
417م 2
که آتشخخی که نمیرد همیشخخه در دل ماسخخت
از آن بخخه دیخخر مخخغخخانخخم عخخنیخخن مخخی دارنخخد
حافظ17 :1358
که برون ب سته دمم واو ز درون در غوغا ست
کیسخخت در مپ که بدیپ زندگی اه راضخخی نیسخخت
عتیقی33 :م 13
که مپ خمو شم و او در فغان و در غوغا ست
در ا ندرون مپ خسخخخ ته دل ندانم کیسخخخخت
حافظ17 :1358
آرایه ها و صنایع
با توهه به حجم صفاات و تعداد ابیات دیوان عتیقی ،برر سی ب سامد انواع آرایه ها و صنایع ادبی
در همة دیوان او کاری مشک و از حوصلة یک مقالة علمی فراتر است؛ بنابرایپ برای مش ص کردن
الگوی ب سامدی آرایه ها و صنایع ادبی ،مباث غنلیات – که عمدة شهرت عتیقی نین ا ست -مورد
بررسی قرار گرفته است و نتایج آن در ایپ ب ش آورده میشودح
 )1تشبیه
عمدة ت شبیهات در دیوان عتیقی ،از حیث طرفیپ ت شبیه ،ت شبیه ما سوس به ما سوس و معقول
به ما سوس ا ست ،اما ب سامد ت شبیه ما سوس به معقول نین چ شمگیر و قاب اعتنا استح از مجموع
 250ت شبیه تازه و بدیع در مباث غنلیات؛ تعداد  126ت شبیه آن ت شبیه ما سوس به ما سوس و
 43ت شبیه آن از نوع ت شبیه ما سوس به معقول و باقی انواع دیگر ت شبیه ا ست که البته با توهه به
کم کاربرد بودن نوع دوه تشخخبیه(ماسخخوس به معقول) ایپ تعداد از تشخخبیه در غنلیات عتیقی حائن
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اهمیت ا ستح اگرچه بی شتر صنایع پیچیدة عتیقی در ق صاید او آمده ا ست اما به دلی اینکه تعداد
ابیات ،در ب ش قصاید در قیاس با غنلیات بسیار اندک است ،در بررسی بسامدی صنایع ادبی اولویت
شاهد مثال ها با ب ش غنلیات استح
روی او از کخخخخدورت اشخخخخخخیخخخخاه
چخخخخون ضخخخخخخمخخخخیخخخخر مخخخخوحخخخخدان فخخخخارغ
خخخوبخخیخخش عخخیخخب پخخوش هخخره و گخخنخخاه
طخخرّه اش هخخمخخچخخو ظخخلخخم مخخعشخخخخخوقخخان
659م 9 -10
رفخخیخخع پخخایخخة قخخدرش چخخو مخخدرج افخخکخخار
وسخخخیع سخخخخا حت ملکش چو دسخخخت گاه ا م
/65م6
وا ندر م یان اشخخخخک چو گلبرگ در گام
در قرطخخة ک بود چو خورشخخخیخخد در سخخخ پ هر
227م 8
همچو یقینی نهفتخخه زیر گمخخان اسخخخخت
رشخخخختخخة دنخخدانخخت زیخخر پسخخخختخخة خخخنخخدان
 324م 7
روز کپ ایپ تیره شخخخب از ر چون آف تام
طرة شخخخب در شخخخکسخخخت برفکپ از ر ن قام
224م 11
در بیت ن ست رو شنی و زیبایی روی مع شوع که امری ح سی ا ست به ضمیر موحدان که امری
عقلی ا ست ت شبیه شده ا ست و در بیت دوه نین ،طره که امری ما سوس ا ست به ظلم که امری
معقول ا ست ت شبیه شده ا ست و در هر دو مورد وهه شبه امر ما سو سی استح در بیت سوه که از
ب ش قصاید شاهد آورده شده است؛ ساحت ملک که امری ماسوس است به دستگاه ام و آرزو که
امری معقول ا ست ت شبیه شده ا ستح و در م صرع دوه دو طرف ت شبیه ،معقول ا ست(م شبه :رفعت
قدر ،و مشبه به :مدرج افکار)ح در بیت چهاره دندان معشوع به یقیپ نهفته در زیر گمان تشبیه شده
است که مشبه مقید(دندان زیر پستة خندان) ماوس و مشبه به مقید(یقیپ نهفته زیر گمان) امری
معقول ا ستح نمونه های ب سیار فراوانی از ایپ نوع ت شبهات در سرا سر دیوان عتیقی وهود دارد که
چون بنا بر اختصار است به همیپ اندک بسنده می شودح
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 )2استعاره
زبان ا ستعاری ع تیقی در ایپ دیوان ،که عمدتاً در غنلیات به کار گرفته شده ا ست ،ساده و به دور
از پیچیدگی و دیریابی است و معموال استعاره های رایج سبک عراقی و از نظر بسامدی بیشتر از نوع
ا ستعارة م صرّحه ا ست اگر چه نمونه های ب سیار متعالی انواع دیگر ا ستعاره نین در ایپ ارر به چ شم
می ورد اما از نظر بسامد ،استعاره های مصرّحه در مرتبة ن ست استح از مجموع 220استعارة بدیع
و تازة بررسی شده در غنلیات 106 ،استعارة مصرحه 60 ،استعارة مکنیه و 54استعارة مرشاه بوده
استح
حسخخخپ اندر چمپ هان به چه آبش پرورد
یارم آن ال له که از سخخخرو سخخخهی سخخخر برکرد
296م 19
که روا ال قدس در دور قمر ز نار می گیرد
ز غنچه دور کپ سخخخنب به طعنه تا نگوید کس
307م 5
زو به صخخخخد ر نگ و بو گلسخخخ تان شخخخخد
بخخه چخخمخخپ سخخخخخرو او خخخرامخخان شخخخخخد
332م 8
گشخخخخت ریخخنانخخش سخخخختخخاره ز آفخختخخام
ژالخخه اش بخخر گخخ شخخخخد از نخخرگخخس روان
 226م 3
همچو یقینی نهفتخخه زیر گمخخان اسخخخخت
رشخخخختخخة دنخخدانخخت زیخخر پسخخخختخخة خخخنخخدان
 324م 7
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طرة شخخخب در شخخخکسخخخت برفکپ از ر ن قام

روز کپ ایپ تیره شخخخب از ر چون آف تام
224م 11

ایهاه
یکی از آرایه های مهمی که به ویژه در ب ش غنلهای دیوان عتیقی از ب سامد باالیی برخودار ا ست
آرایة لطیف ایهاه تناسب است که در سراسر غنلها به طور پنهان و بسیار هنری به کار رفته است و
عاوه بر م ضمون سازیهای لطیف ،کاه را چند صدایی کرده استح ایپ هنر بعدها در شعر حافظ به
کمال پ تگی رسیده استح
ایپ توبه را خواهم زدن بر سنگ قاشی سبو
با عارض با آم او آبی ندارد ز هد خشخخخک
689م 6
معنی قریب آم ،رنگ و ط راوت اسخخخت و معنی بعید آن مایع معروف اسخخخت که در ایپ معنی
دوه(بعید) با معنی بعید خشک(در مقاب تر) در ترکیب زهد خشک ایهاه تضاد داردح
میرمش در پا چو بوسخخخد پاش آن زلف دو تو
چون به پایان آوره سخخخودای تو چون سخخخایه هم
690م 14
ایهاه تناسب بیپ سودا در معنی بعید سیاه با سایه و زلف
سر پر از سودا چو سنگم تا ک شم در پات رو
هان به کف بر همچو لیفم تا فشخخخانم بر تو هان
360م 1314
معنی قریب کف سطا د ست ا ست و معنی بعید آن ،کف و حبام صابون ا ست که بیپ ایپ معنی
بعید کف و لیف ایهاه تناسب استح
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مختصات فکری:
همانگونه که در مباث" باث و برر سی" ایپ مقاله ا شاره شده ا ست اگرچه دب ستان فکری عرفان
و تصوف قب از ظهور و حضور مغوالن در هامعة ایران اسامی رواج داشته است و بازتام آن در آرار
گویندگان زبان فار سی دیده می شود اما ح ضور مغوالن باعث دگرگونی چ شمگیری در روش و منش
پویندگان ایپ راه شد و ایپ تاول در زبان و ادبیات هم تیریر داشته استح
 )1افکار صوفیانه
اگرچه بی شتر شهرت عتیقی ،در شاعری و وعظ ،بوده ا ست اما در دیوان شعر او ا شعار فراوانی
وهود دارد که حاوی معانی و مفاهیم و م ضامیپ لطیف عرفان عا شقانه ا ستح و گاه به دلب ستگی و
گرایش خود به عرفان هم اشاره میکند:
لیکپ ز گنج عرفخخان ویران دل اسخخخخت خرّه
گر چخخه خرام داره از غم سخخخراچخخة دل
106م 1
 )1-1مامت زاهدان (ترهیا عشال بر زهد)
آنچه مپ بینم از ع شال روی ساقی در شرام
بگذر ای زاهد که در صخخد خلوتت ناید به دسخخت
27م 16
کخخانچخخه فردا چخخه شخخخود چونکخخه نخخداریم یقیپ
ع یب مسخخخ تان مکپ ای زا هد ازیپ بیش امروز
648م2
راسخخخخت ب ی نی کژی مخخا همخخه چون ن قش ن گ یپ
تو چخخه دا نی ا گر ا یپ ن قش ز مخخا نپخخذ یرنخخد
همان3
بخخاز افکنخخده و رسخخختم هم از آن و هم از ایپ
زهخخد مخخا را ب ریخخد او بخخه می آن بخخاری بود
همان5
 )2-1مامت صوفیان
تو را دنیا و عقبی و مرا آن ترک یغمایی
مامت کم کپ ای صوفی که با تو صلا کرده مپ
743م2
 )3-1ترک دنیا کردن
بخخهخخر مخخرادهخخویخخی تخخو دیخخپ کخخنخخی بخخهخخانخخه
دانی کخخه دیپ چخخه بخخاشخخخخد ترک مراد گفتپ
674م 1

نتیجه:
عتیقی شخخاعری اسخخت که به حکم آموخته ها و پیشخخینة خانوادگی ،دل در گرو مفاهیم عرفانی و
افکار صوفیانه دا شته ا ست و ایپ دلب ستگی و تعلال خاطر در ا شعار او به رو شنی پیدا ستح آنچه از
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زبان ،و اندیشة عتیقی در دیوان شعر او بازتام یافته است او را س نور و ادیبی از زمرة عارفان شاعر
و صوفیان گرمرو ،معرفی میکند که ذهپ و زبان او در پرتو قرآن و علوه اسامی شک پذیرفته استح
زبان او پیرا سته از کلمات ترکی و مغولی و آرا سته به مفردات و ترکیبات نادر فار سی و عربی ا ستح
از نظر ادبی کاه او در بکارگیری صخخخنایع و آرایه ها ،معتدل و میانه اسخخخت و از نظر فکری ،افکار او
عمدتاً ریشه در مبانی تصوف وعرفان مث عشال ،وحدت وهود ،بنرگداشت مقاه معشوع ،اندوه فراع،
شوع وص ال وحححداردح که مجموعة ایپ نکات ،ضرورت مطالعه و شناخت اشعار او را بیشتر میکندح
فهرست منابع
الف) کتابها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

بااراالنوار ،مجلسی ،مامد باقر (بی تا) چاپ انة تهران
تاریخ مغول ،اقبال آشتیانی ،عباس( ،)1390تهران ،انتشارات ساح
تاریخ گنیده ،مستوفی ،حمداهلل ،تصایا عبدالاسیپ نوایی( ،)1368تهران ،انتشارات امیر کبیر
تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ذبیا اهلل( )1363چ ،3تهران ،انتشارات امیر کبیر
دانشمندان آذربایجان ،تربیت ،مامدعلی( )1314تهران ،مطبعة مجلس
دیوان انوری ،انوری ابیوردی ،اوحد الدیپ ،تصایا و مقدمه از مامد تقی مدرس رضوی(،)1373
چ ،4تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی
دیوان حافظ ،حافظ شیرازی ،شمس الدیپ مامد ،تصایا قاسم غنی و مامد قنوینی(،)1358
انتشارات علمی
دیوان عتیقی ،عتیقی ،هال الدیپ ،به کوشش نصراهلل پورهوادی و سعید کریمی( ، )1388تهران،
فرهنگستان زبان و ادم فارسی
دیوان حکیم سنایی ،سنایی غننوی ،ابوالمجد مجدود بپ آده( ،)1375تصایا پروین بابایی ،تهران،
انتشارات نگاه
خاصة االشعار و زبده االفکار ،کاشی ،میر تقی الدیپ ،تصایا نفیسه ایرانی( ، )1392تهران،
میراث مکتوم
روضات الجنان و هنات الجنان ،ابپ کربایی ،تصایا هعفر سلطان القرابی( ، )1349تهران ،بنگاه
ترهمه و نشر کتام
کلیات دیوان شمس تبرینی ،بل ی ،هال الدیپ مامد ،تصایا مامد عباسی( ،)1372تهران،
انتشارات طلوع
کلیات سعدی ،سعدی شیرازی ،شیخ مصلا الدیپ( ،)1371تصایا مامدعلی فروغی،تهران
انتشارات ققنوس
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.14

.15
.16
.17
.18
.19

سفینة تبرین(چاپ عکسی از روی نس ة خطی کتاب انة مجلس شورای اسامی) ،تبرینی،
ابوالمجد مامدبپ مسعود ( 721هح ع) با مقدمة عبدالاسیپ حائری ،تهران ،انتشارات مرکن
دانشگاهی
متپ و شرا مثنوی موالنا ،------ ،------- ،تصایا وشرا مامد استعامی( ،)1379تهران،
انتشارات س پ
مجالس ،----- ،----- ،تصایا سعید کریمی( ،)1392تهران ،انتشارات میراث مکتوم
مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف ،سجادی ،سیدضیاء الدیپ( )1385تهران ،انتشارات سمت
موسیقی شعر ،شفیعی کدکنی ،مامدرضا)1388(،چ  ،11انتشارات آگه
لغت نامه ،ده دا ،علی اکبر ،چاپ اول ( )1373از دورة هدید ،تهران ،دانشگاه تهران

م) مقاالت:
 .1تصایا و معرفی مثنوی مناظرة آهو و کمان عتیقی تبرینی ،چرمگی عمرانی ،مرتضی و علی اکبر
رمضانی،فصلنامة پیاه بهارستان ،ش  ،25بهار و تابستان  ،1394صص 234 -247

