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چکیده
سأأید الشأأعرا لبیبی از شأأاعران آ ر قرن هارم و اوایل قرن پنجم هجری ،قصأأیدهای دارد با م،لع « و
برکندم دل از دیدار دلبر /نهادم مهر رسأندی به دل بر  .این قصأیده اولین قصأیدۀ شأنا تهشأده از لبیبی
اسأه که محل بحثهای فراوان توسأط عوفی ،ر أاقلی ان هدایه ،ملکالشأعرا بهار ،دبیرسأیاقی و
ابراهیم قیصری بوده اسه .در مقا تی که رشحس قلم هریک از این افراد بوده زوایایی از حیات و شاعری
لبیبی نمایانده شأده اسأه .این محققان و در کأدر ایشأان بهار دریافتهاند که انتسأاب این قصأیده به فر ی
و منو هری بأه ،أا بوده اسأأأه و هریأک ت ش کردهانأد تأا ریشأأأس این ،أا را بیأابنأد ،امأا همگی در
شأناسأاندن مل ذ اکألی این قصأیده و منبع انتسأاب آن به فر ی و منو هری به ،ا رفتهاند .در این مقال
به بررسأی منبع اکألی قصأیدۀ لبیبی و کأورت کامل این قصأیده واهیم پردا ه؛ کأورتی که بی از
یافتهها و اشارههای نگارندگان و یادکنندگان شنا تهشده از این قصیده اسه.
کلیدواژهها :لبیبی ،فر ی ،منو هری ،قصیدۀ رائیه ،عوفی ،هدایه ،ملکالشعرا بهار ،دبیرسیاقی.
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مقدمه

در باب مقام شأاعری و شأعر و شأخصأیه لبیبی در منابع مختلف سأخنانی ذکر شأده اسأه ،لیکن هرگز به کمال از
احوال و زمأان حیأات و محأل تولأد و وفأات وی او عی حأاکأأل نشأأده اسأأه (عوفی 620 ،ق40 /2 :.؛ اوحأدی
بلیأانی 1024 ،ق3638 :.؛ هدایه 1288 ،ق1752 :.؛ بهأار 1324 ،ش518 :.؛ دبیرسأأیأاقی 1334 ،ش10-4 :.؛
سأروری 1391 ،ش )32-30 :.این همه ناظر به آن اسأه که لبیبی در دورۀ غزنویان بوده اسأه و از دربار غانیان به
جمع شأأعرای غزنی پیوسأأته و زمان وفات او پس از فر ی بوده –به اعتبار این شأأعر او (گر فر ی بمرد را عنصأأری
نمرد) .-همچنین تعداد اشأعار او که توسأط دبیرسأیاقی فراهم آمده اسأه نزدیک به دویسأه بیه در گاج بهزیهفا آمده
و پس از آن امید سأروری  34بیه دیگر از وی را در سافاا تره منتشأر کرده اسأه و در أمن مقالتی به این قصأیدۀ نو
یافته اشاره کرده.
اما آنچه مورد بحث ما در این مقال اسأه قصأیدهایسأه وو نی از لبیبی که در منابع مختلف مورد بررسأی قرار
گرفته و هریک از آنها به شأأکلی این قصأأیده را آورده و ناق ن د ار ،اهای زیادی شأأدهاند .این قصأأیده در واقع
رائیهای اسه با م،لع:

چنننو برکنننند دل از دیننندار دلبنننر

نهنناد مهننر خرسننندی بننه دل بننر

این قصأیده اول بار در لبها ا)لبها وی  33بیه ذکر شأده اسأه ،أس س اوحدی بلیانی در لرفه العهشاقان 32
بیه آن را از روی نسأأخهای که از لبها البها عوفی در ا تیار داشأأته 1در تذکرۀ ود بی ذکر منبع ا ذ آورده اسأأه،
پس از او ر أاقلی ان هدایه در هجمع الفصاحه به ذکر این قصأیده ذیل احوال فر ی سأیسأتانی میپردازد (هدایه،
 1288ق )1589 :.و در ترجمأس احوال لبیبی یأادی از این قصأأیأده نمیکنأد! پسازاین منأابع تأاریخی اسأأأه کأه
ملکالشعرا بهار در سال  1324ش .من مقالهای با عنوان فصایۀ لبابی به این رائیس او پردا ته و در من آن به همس
منابع مذکور در با اشأاره کرده اسأه ،جز آنکه لرفه العهشقان را از قلم اندا ته و در من این مقاله به نسخهای از
ّ
مجموعس دواوین منو هری و عنصأری اشأاره میکند که در تملک لسأان الملک سأ هر بوده و وی  56بیه این قصأیده
را در کفحات بیاض میان دو دیوان با ذکر انتساب این قصیده به فر ی و منو هری آورده اسه.
پس از مرحوم بهار اسأأه که محمد دبیرسأأیاقی در لبابی و اشااعهر او به سأأال  1331ش .به شأأر احوال لبیبی
میپردازد و تمامی آنچه را مرحوم بهار دیده اسه ذکر میکند ،بع وه به دیوانی ،ی از منو هری و نیز کورتی از آن
به شأیوۀ اپ سأنگی اشأاره میکند که متض ّأمن این قصأیده اسأه و سأ س در گاج بهزیهفا بهوور مبسأوب به این قصأیده
و کورتهای مختلف آن در هریک از منابع با –جز لرفه العهشقان که او نیز آن را ندیده اسه -میپردازد .پس از

 .1برای شر نسبه میان لبها ا)لبها با لرفه العهشقان رب .به تهریخ ت کرهنهی فهرسی  ،2 .د .86-80
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ایشأان اسأه که ابراهیم قیصأری در سا فصاایۀ نمههای  1391ش .به ذکر قرابهها و کأورتهای سأه قصأیدۀ لبیبی،
فر ی و منو هری میپردازد که ّ
متضمن یک مو و هستند و شکل قصیدۀ لبیبی را ناق میداند.
در کأورتهای مختلفی که از این قصأیده وی ت شهای پژوهشأگران ادب فارسأی به دسأه آمده اسأه مجموعا
 59بیه از آن فراهم شأأده و هنوز نواق

آن پا برجاسأأه و نیز سأأؤا ت متعددی دربارۀ اینکه این قصأأیده ،ور از

منو هری و یا فر ی دانسته شده باقیسه.
ّ
بهار بر این عقیده بود که این قصأیده از نسأخس در تملک لسأان الملک سأ هر به دسأه هدایه رسأیده و ذیل اشأعار
فر ی در مجمع الفصأحا قرار گرفته اسأه «مرحوم للهباشأی این قصأیده را که بدون تردید از روی نسأخس لسأان الملک
برداشأته اسأه یک بار در أمن دیوان منو هری و هم به نام او اپ کرده و بار دیگر در جلد اول مجمع الفصأحا سأر
و دسأأه شأأکسأأتس آن را به اسأأم فر ی أأبط نموده اسأأه (بهار 1324 ،ش ،)43 :.این همان عقیدهایسأأه که
دبیرسأیاقی نیز آن را در گاج بهزیهفا پذیرفته و بر آن ک ّ
أحه گذاشأته اسأه (دبیرسأیاقی 1334،ش .)6 :.اما ه شأده که
این قصأیده در هجمع الفصاحه به نام فر ی و در دیوان منو هری تدوین شأده توسأط هدایه ذیل اشأعار او آمده اسأه
و در زمرۀ اشعار لبیبی که ترجمس احوال او را هدایه به واس،س لرفه العهشقان از لبها ا)لبها آورده از آن یاد نکرده،
ّ
این نکتهایسأه که ینحل باقی مانده .بهار و دبیرسأیاقی به این مهم رسأیدهاند که هدایه به واسأ،س دیوان در تملک
لسأان الملک سأ هر د ار این ،ا شأده ،ولی این سأخن د ار دشأه اسأه ،راکه دواوین دیگری از منو هری را به
تازگی میشأناسأیم که پی از نسأخس لسأان الملک بوده و این رائیه در أمن آنها نیز از منو هری دانسأته شأده اسأه
(نسأخس ش ،1074 .د60-55 .؛ نسأخس ش ،1075 .د )51-48 .و این نسأخس آ ر پس از انتشأار مقالس او در
 1331ش .به دسأه وی رسأیده و در حاشأیس همین قصأیده به انتسأاب آن به لبیبی و مقالس وی اشأاره میکند .نسأخس
ش )1075( .در قرن سأیزدهم کتابه شأده اسأه ،لیکن نسأخس نخسأه از دیوان منو هری در قرن یازدهم اسأتنسأاخ
شأده و این امر مشأخ

میکند که انتسأاب قصأیده به منو هری حداقل دو قرن پی از دسأتنویس سأ هر نیز وجود

داشأته اسأه .همچنین در دو مجموعس شأعری دیگر از اوا ر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم این قصأیده آمده اسأه
که در مجموعس ( 53د)  18بیه از آن و در مجموعس ( 17 )2446بیه قصیده به نام لبیبی در شده اسه.
در همس این منابع سخن از انتساب قصیدۀ رائیه به نام لبیبی و یا منو هری اسه ،جز آنکه س هر در نسخس وی
قصأیده را میان دو دیوان منو هری و عنصأری در کرده؛ بنابراین انتسأاب آن به فر ی از کجا نشألت گرفته اسأه این
پرسأشأی اسأه که با بررسأی تذکرۀ خالصا ا)شاعهر و زبیة ا)فدهر اثر میرتقی الدین کاشأانی (  1016-970 .ق).
معلوم میشأود .در نسأخهای از این تذکره به تاریب  1007ق .کأورتی از این قصأیده ذیل احوال فر ی سأیسأتانی آمده
اسه که معلوم میدارد انتساب این قصیده به فر ی به حوالی سالهای  1007-1000ق .میرسد ،راکه تقیالدین
کاشأانی نگارش این بخ از تذکره (فر ی) را با توجه به فاکألس زمانی میان نسأخس انصأاری اکأفهانی -که نشأانی از
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فر ی در آن نیسأه -با نسأخس فیروز بین این سأالها انجام داده اسأه و البته در مجمع القصأاید از این قصأیده نشأانی
نیسأه و باید بررسأی کرد که ه زمانی به نادرسأتی انتسأاب این قصأیده به فر ی پی برده اسأه و این مسأتلزم آن اسأه
که دستنو یس موزۀ بریتانیا از

کة ا شعار که پس از  1007ق .تدوین شده اسه نیز بررسی گردد.

با این وجود ارتباب میان هدایه و دیوان فر ی و در قصأأیدۀ رائیس لبیبی ذیل احوال او به کأأورت معمایی باقی
ّ
میماند ،تا این که با دقه بیشأتر در خالصا ا)شاعهر میبینیم که نسأخس مورخ  1007ق .در حاشأیس برگ  48ر 1.در
ّ
متضأمن یادداشأتی اسأه« :از این حد از معی اسأه نه از منو هریّ ،
حرره فقیر هدایه .
میان اشأعار منو هری
بنابراین معلوم میشأود که این دسأتنویس در ا تیار ر أاقلی ان بوده اسأه و او احتما از اینجاسأه که رائیس لبیبی را
با اقتفا به ،ای تقی الدین کاشانی ذیل احوال فر ی آورده اسه.
ّ
اما کأورتی که تقی الدین کاشأانی از قصأیدۀ رائیه در تذکرۀ ود آورده متضأمن  72بیه اسأه و البته پن بیه از
ابیات سیوسهگانس مندر در لبها ا)لبها و دیوان منو هری را نیز ندارد و معلوم میشود کورت کامل قصیدۀ لبیبی
حداقل  77بیه داشأأته اسأأه که از کاملترین شأأکل آن که توسأأط پژوهشأأگران ادبی دورۀ ما تکمیل شأأده  18بیه
افزونتر دارد.
صورتهای ناقصۀ قصیدۀ لبیبی

در این بخ به کأورتهای مختلف قصیدۀ رائیس لبیبی در منابع مختلف میپردازیم و در پایان کورت کاملس آن را به
نقل از خالص ا)شعهر واهیم آورد.
 .1لباب االلباب

تعداد ابیات نقل شأده در آن  33بیه اسأه که به ترتیم از این قرار اسأه،28 ،26 ،25 ،20 ،19 ،18-11 ،6 ،3 ،1 :
 .69 ،68 ،61 ،60 ،58-55 ،47-44 ،42–38 ،36 ،34 ،33 ،30 ،29در این میأان ابیأات  39 ، 30 ،20 ،13و
 69در لباب اسه و خالص ا)شعهر آن را ندارد.
 .2عرفات العاشقین

ابیات و ترتیم آنها در آن مانند لبها ا)لبها اسأه ،راکه اوحدی در بخ قدمای تذکرۀ ود نسأخهای از لبها را
در ا تیار داشأأته اسأأه .اما بیه  26در عرفات نیسأأه و این بیه همان بیتی اسأأه که دو مصأأر آن هیچ ارتباب
معناییای با یکدیگر ندارد و ظاهرا کورت اکلی همان اسه که در خالص ا)شعهر آمده اسه.

 .1برگشماری این نسخه به ،ا از برگ دوم آغاز شده اسه و ما برگ نخسه آن را هم محاسبه کردهایم.
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 .3دیوان منوچهری ش1074 .

این دسأأتنویس فأاقأد تأاریب از دیوان منو هری کأه متعلق بأه آ ر قرن یأازدهم اسأأه  56بیأه از رائیأس لبیبی را در ود
حفظ کرده و از این میان فاقد ابیات  77-67 ،65-62 ،20 ،18-14اسه.
 .4دیوان منوچهری ش1075 .

نسأخهایسأه از دیوان منو هری که بنا بر قرائن نسأخهشأناسأی در اواسأط قرن سأیزدهم هجری قمری کتابه شأده
ظاهرا از نسخس با استنساخ شده و کام شبیه به آن اسه.
 .5دیوان عنصری و منوچهری در تملک ستهر

این مجموعس شعری که به شمارۀ  7245در کتابخانس مجلس شورا نگهداری میشود در  1260ق .کتابه شده و رائیس
لبیبی با عبارت «این قصأیده بعضأی از فر ی و بعضأی از منو هری دانند شأرو شأده اسأه به کأورت لی ا در میان
دو مجموعساشأعار عنصأری و منو هری به ،ی متل رتر از ط اکألی آمده اسأه و بعدها در تملک بهار قرار گرفته
اسه .تعداد ابیات و ترتیم آن نیز مانند دو دیوان منو هریسه که در با ذکر آن رفه.
 .6دیوان منوچهری فراهمآمده توسط هدایت

بهار در مقالس ود به دیوانی از منو هری اشأاره میکند که توسأط هدایه فراهم شأده بوده و البته به کأورت سأنگی هم
منتشأر شأده اسأه ،در این دیوان نیز ما  56بیه از قصأیدۀ رائیس لبیبی را مشأاهده میکنیم و این همان  56بیتی اسأه که
در نسأخههای دیگر دیوان منو هری از اوا ر قرن یازدهم به او نسأبه داده شأده اسأه (نسأخس ش 11217 .ملی ایران:
 1288ق.).
 .7مجموعۀ  2446دانشگاه تهران

این مجموعأه کأه اشأأعأار بسأأیأاری از قأدمأا را بأه ترتیأم الفبأایی نأام هر شأأاعر در ود دارد حأدودا در آ ر قرن یأازدهم
کتابه شأده اسأه و  17بیه از قصأیدۀ رائیس مورد بحث ما به نام لبیبی در کأفحات  622و  623آن ذکر شأده اسأه.
ابیات مذکور از این قرار اسه.57-55 ،36 ،34 ،33 ،30-28 ،26 ،25 ،20 ،19 ،12 ،6 ،3 ،1 :
 .8مجموعۀ 53د .دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران

این مجموعه نیز در اوا ر قرن یازدهم فراهم آمده اسه و از این قصیده  18بیه در کفحس  425آن یاد شده که به این
کورت اسه.69 ،68 ،58 ،47 ،44 ،42-38 ،34 ،33 ،29 ،25 ،18 ،13 :
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 .9مجمع الفصحا

هدایه ذیل احوال فر ی سأأیسأأتانی قصأأیدۀ مورد بحث ما را آورده اسأأه ،اما معلوم نیسأأه که را او با وجود در
درسأه داشأتن لرفه العهشاقان به انتسأاب این قصأیده به لبیبی توجه نکرده اسأه ،او پی از در قصأیده میگوید:
«همانا نخسأأتین قص أیدهییسأأه که بمد ابو الم فر محتا

غانی گفته و از آنجا بخدمه امیر نصأأر و سأأل،ان

محمود افتاده نانچه از هار مقاله ن امی عرو أی علیهالرحمة این فقره نوشأته شأد (هدایه 1288 ،ق)1589 :.
اما آنچه او ذکر کرده نه از چههر هقهل بلکه از خالصا ا)شاعهر اسام .کأورت  28بیه نقل شأده در اپ سأنگی ذیل
احوال فر ی از این قرار اسه.66 ،61 ،60 ،58 ،53 ،52 ،49-46 ،44 ،42-38 ،36 ،33 ،31-25 ،3-1 :
قصیدۀ رائیه 1

)1

چننننو برکننننند دل از دینننندار دلبننننر

نهننناد مهنننر خرسنننندی بنننه دل بنننر

 )2تنننو گنننویی دا سنننوزان برنهننناد

بنننه دل کنننز دل بنننه دینننده بنننرزد آ ر

 )3شننرر دینند  2کننه بننر رویننم همننی جسننت

ز مژگنننان همرنننو سنننوزان شفشنننۀ 3زر

 )4مننرا دینند آن نگننار ین چشننم گر یننان

و بننر

-

جگر بر یننان و پننر خننون عننار
-

 )5بننه چشننم اننندر شننرار از آتننش عش ن

بننه چنننگ اننندر عنننان جنننگز یور

-

 )6مننننرا گفننننت آن دلآرا بننننیآرا

5

-

-

-

بگشننتی در جهننان همرننون سننکندر
-

 )9نننندانم تنننا تنننو را چنننند آزمنننایم
-

چنننه ماینننه بیننننم از کنننار تنننو کیفنننر
ّ
چننه داری عننیش مننن بننر مننن مکنندر
-

 )10مننرا در آتننش هجننران چننه سننوزی
7

-

 )12فسنننان ز ینننن بادپنننای کنننوه دیننندار
-

همنننان از بننناختر رفتنننی بنننه خننناور
-

 )8سنننکندر نیسنننتی لنننیکن دوبنننناره

-

-

کننه داری مننر مننرا 6بیخننواب و بیخننور

-

 )٧ز جابلسنننا بنننه جابلقنننا رسنننیدی

 )11گلنننننه دار از اینننننن راه بنننننیآرا

4

-

فنننرو ننننه ینننک ره و برگینننر سننناغر
-

فسنننان ز ینننن رهننننورد هجرگسنننتر
-

 .1متن از خالص ا)شعهر اسه ( ل) و در بر ی موارد از لبها ا)لبها (لم) و یا دیوانهای منو هری مذکور در متن (من) استفاده شده
اسه؛ ابیات ستارهدار* اشعاریسه که قدیمیترین کورت آن را تاکنون کرفا در خالص ا)شعهر یافتهایم و نسخس دیگری از آن سراغ نداریم.
 .2دیدی «،ل  :دیدی.
 .3شفشس« ،لم  :سون ؛ شفشه [.ش َ ش ِ ش ُ ش َ ش ِ ] (ا) شوشس طال و نقرۀ گداخته در ناو س آهنین ریخته( .برهان).
 .4جن زیور« ،من  :ن رهبر.
 .5بیآرام« ،من  :ای بیارام.
 .6که داری مر مرا« ،من  :همیشه تازیان.
 .٧گله … بیآرام« ،لم  :هوا اندوده ر ساره به دوده.
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 )13همارنننناس از فنننراآ اسنننت آفر ینننده
-

* )14فراموشیسننت بننا او دور و نزدیننک
-

* )15از او هفتنناد کشننور بننا تننو یننک پننی
-

* )16منننرا بنننا کنننا دارد کنننا زخمنننش
-

کنننه دارد دور منننا را ینننک ز دیگنننر
بننه وهننم اننندر بننه سننیر از کن ّنر و از فننر
-

-

ز تننو یننک پننی بنندو هفتنناد کشننور
-

نننننداد گننننر ببننننالم رو بننننه داور
-

* )1٧همی گفت و همننی خننورد ت سننف
-

ز درد فرقنننننت آن خنننننوب دلبنننننر
-

 )18خننرد زیننن سننو کشننید و عش ن زان سننو
-

 )19بننه دلبننر گفننتم ای از جننان شننیر ین
-

فروماننند مننن اننندر کننار م
-

منننرا بایسنننتهتر بسنننیار و خنننوشتر
-

ولنننننیکن زود بنننننازآیم تنننننوانگر2

 )20مخننور غننم مننیرو درویننش ز ینجننا
-

-

 )21سننفر بسننیار کننرد راسننت گننویی
-

 )22بننندانم 3سنننرزنش کنننردی روا بنننود
-

سننفرهایی همننه بننی سننود و بننی بننر
-

گذشننته اسننت از گذشننته ینناد منناور
-

 )23از ایننن رفتننه نگننر تننا غننم نننداری
-

 )24برفنننت از پیشنننم و پنننیش منننن آورد
-

 )25رهننی صننعز 6و شننز تار یننک و تیننره
-

 )26هننننوا اننننندوده رخسنننناره بننننه دوده
-

* )2٧گمننان بننردی کننه بنناد اننندر پراکننند
 )28خننم شننوله 9چننو ّ
خننم زلننف جانننان
ق
 )29مکلن نل گنننوهر انننندر تننناج اکلینننل
-

-

-

ننطر1

کنننه زی تنننو زود بنننازآیم تنننوانگر
-

4

5

بیابنننانبر رهانجنننامی م نننمر ر 54رس
هننوا چننون قیننر زو هننامون ّ
مقیننر7

-

-

سنننتهر آراسنننته چهنننره بنننه گنننوهر8
-

بنننه روی سنننبز در ینننا بنننر عبهنننر
ق
مسنننرآ گشنننته انننندر ل لننن ی تنننر
ق
بنننه تنننار برنهننناده غفنننره 10مسفنننر
-

-

-

 .1رد … مض،ر « ،ل  ،- :از «لم نقل شد.
 .2مخور … توانگر « ،ل  ،- :از «لم نقل شد.
 .3ندانم « ،ل  :ندانم ،از «من نقل شد.
 .4از این … توانگر« ،لم  :مخور غم میروم دروی از اینجا /ولیکن زود بازآیم توانگر.
مضمر« ،سپ ّ :
ّ .5
مشمر؛ مضمر[ .م ُ ض َم ْ م َ] ( د ) اسم تیزرفتار باریک میان.
 .6کعم« ،لم  :دور.
ّ
 .٧هوا … ّ
مقیر« ،لم  :هوا فیروز و هامون ون مقیر.
 .8این بیه در دو بیه مجزا بدین کورت در «لم آمده اسه :هوا اندوده ر ساره به دوده /فرو نه یک ره و برگیر ساغر -فرودآ زود و زین را
زین بیارام /س هر آراسته هره به گوهر.
 .9شوله« ،لم  :شوکه؛ شوله[ :ش َ ل َ] (اخ ) نام یکی از منازل قمر( .برهان)[ ،ش َ شُو ل َ ل ِ] (از  ،ا) شولة :نی عقرب که مرتفع باشد.
 .10پوش .
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(ادبیات و علوم انسانی سابق)

کننه اننندر قعننر او بگذشننت لشننکر1

 )30مجنننره چنننون بنننه در یابنننار موسنننی

-

-

 )31بنننات النننعش 2چننون بطنناب 3سننیمین

نهننناده دسنننت ز ینننر و پهننننه از بنننر
-

-

 )32همننی گفننتم کننه بطنناب فلننک را

چننه گننویی گننوی شنناید بننردن اینندر
ق
بنننه رننننگ روی مهجنننوران م قزعفنننر
شنننند از دینننندار 4او گیتننننی منننن ّنور
ّ
روان مننندهوش و مسنننز دل مفکنننر
-

-

 )33زمننانی بننود و مننه سننر بننرزد از کننه

-

-

 )34چننو زراننندود کننرده گننوی سننیمین
-

-

 )35مننرا چشننم اننندر ایشننان خیننره مانننده
-

 )36بنه رینگ انندر همننی شند بناره زان سننان

-

کننننه 6در غرقنننناب مننننرد آشننننناور

5

-

-

 )3٧بننرون رفننتم ز ر یننگ 7و شننکر کننرد

بنننه سنننجده پنننیش ینننزدان گروگنننر
-

-

 )38دمنننننده اژدهننننایی پننننیش آمنننند

خروشنننان و بنننی آرا

و زمنننیندر8

شنننده هنننامون بنننه ز ینننر او ّ
مقعن نر9

-

-

 )39شکم ماالن به هننامون بننر همننی رفننت

-

-

 )40گرفتنننه دامنننن خننناور بنننه دنبنننال

نهنننناده بننننر کننننران بنننناختر سننننر

-

)41

شمارة سوم

-

بنننه بننناران بهننناران بنننوده فربنننی10

ز 11گرمنننای حزینننران گشنننته الغنننر

-

-

 )42از او زاده اسننت هرچننه اننندر جهننان هسننت

ز هرچننه اننندر جهننان اسننت او جننوانتر
-

-

 )43شنننکوه آمننند منننرا و جنننای آن بنننود

کنننه جنننای او دخنننانی بنننود منکنننر
ّ
برآمننند باننننگ از آب اللنننه اکبنننر
-

-

 )44منندیح شنناه برخواننند بننه جیحننون

-

-

 )45تواضنننع کنننرد بسنننیار و منننرا گفنننت

ز منننن مشنننکوه و بنننی آزار بگنننذر
-

-

ّ .1
مجره … لشکر « ،ل  ،- :از «لم نقل شد؛ بار« ،سپ  :راه .مجره[ :م َ ج َرْ رَ] ( ا) کهکشان و آن ط سفیدی اسه که به شم در
آسمان دیده می شود (غیا ).
 .2بنات النع [ :ب َ تُن ْ ن َ] (اخ) هفه اورن (حاشیس فرهن

اسدی نخجوانی) ستارۀ معروا به هفه ستارگان در شمال و جنوب ،

هار از وی را نع و سه را بنات گو یند .و آن دواند :بنات النع الکبری و بنات النع الصغری (شرفنامس منیری).
ّ
َ
 .3وب،اب[ :ب] ( ا) آن وب که گوی بر آن براندازند (مهذب ا سماو).
 .4دیدار« ،به  :انوار.
 .5به ری … زان سان « ،ل  :به رن اندر همی شد باره تازان ،متن نقل از «لم .
 .6که « ،ل  :و ،متن از «لم .
 .٧رن  :به قرینس بط «لم (ری ) در بیه قبل احتما «ری

اسه.

 .8دمنده … زمیندر« ،لم  ، + :در «سپ پس از بیه  33آمده اسه.
 .9این بیه در « 10٧4قبل از بیه  3٧اسه.
 .10بوده فربی « ،ل  :گشته فربه ،متن نقل از «لم .
 .11ز « ،ل  :به.
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 )46کنننه منننن شننناگرد کنننف راد اوینننم
 )4٧بنننه ّ
فنننر شننناه از بینننرون گذشنننتم
-

-

 )48وز آنجنننا تنننا بننندین درگننناه گفتنننی
-

 )49همنننه بننناال پنننر از دیبنننای رومنننی

کننه تننو منندحش همیخننوانی از بننر
-

یکننی مننوی از تننن مننن ناشننده تننر
-

گشادسننننتند منننننر فنننننردوس را در
-

کجننا سننبز اسننت بننر فننرآ مفقنند1

همنننه پسنننتی پنننر از کننناالی ششنننتر
کجا شاخ اسننت بننر شنناخش مشن ّ
نجر

-

-

-

)50
ّ
 )51یکننی چننون صننورت مننانی منننقش
-

 )52تننو گفتننی هیکننل زردشننت 2گشننته اسننت
-

 )53گمننان بننردی کننه هننر سنناعت برآینند
-

 )54بننندین ح نننرت بدانگوننننه رسنننید
-

 )55همننان کننین منظننر عننالی بدینند

3

-

4

-

 )5٧بنننه نامنننه در نبشنننته 5کنننای دلآرا
-

 )58بنننه درگننناهی رسنننید  6کنننز بنننر او
-

 )59سنننرایی منننر سنننعادت پیشنننکارش
-

 )60بننه صنندر اننندر نشسننته پادشنناهی
-

 )61بنننه تننناجش 8برنبشنننته عهننند آد
-

* )62مبننننایع رای او را بخننننت مسننننرور
-

* )63ننننندارد خشننننم او را روز بهننننرا
-

* )64ره صننلح و ره جنننگش گشنناده اسننت
ّ
ّ
 .1فرق مفقد« ،من  :فرق معقد ،مفقد :پنهان ،نهان.
 .2زردشه « ،ل  :زرد اسه ،متن از «من .
 .3همان … بدیدم« ،لم  :بدین درگاه عالی ون رسیدم.
 .4بال بگشاد« ،لم  :کرد پرواز.
 .5نبشته «،ل  :نوشته.
 .6رسیدم« ،لم  :س ردم.
 .٧زو گذشتن ط«،لم  :تند رفتن رخ.
 .8تاج «،لم  :نام .
 .9تیغ « ،لم  :کین .

یکننننی چننننون نامننننۀ آ ر مصننن ّنور
-

ز بننس اللننه همننه صننحرا سراسننر
-

فنننراوان آتنننش از در ینننای اخ نننر
-

کننننه زی فرزننننند یعقننننوب پیمبننننر

 )56کبننوتر سننوی جانننان بننال بگشنناد

-

-

-

رهنننا کنننرد سنننوی جاننننان کبنننوتر
بشننننارتنامه ز یننننر ّ
پننننرش اننننندر
-

-

رسننید دل بننه کننا و کننان بننه گننوهر
-

نینننارد زو گذشنننتن خنننط 7محنننور
-

زمانننننه چنننناکر و دولننننت کنننندیور
-

ظفر یننناری بنننه کنینننت بنننوالمظفر
-

بننه تننیسش 9درسرشننته هننول محشننر

-

موافنن ن لفننننس او را سننننعد اکبننننر
-

نننندارد جنننود او را پایوننننای کنننو ر
-

نهننناده پنننیش نینننک و بننند برابنننر
-
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* )65یکننی روشنننتر اسننت از رای م ن من
-

 )66زن ار از هیبنننننت او بنننننار گینننننرد
-

* )6٧سننخاوت کننف او را قهرمننان اسننت
-

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة سوم

یکننی تنناریتر اسننت از جننان کننافر
-

چننه خواهنند زاد تمسننا و غ

نننفر1

-

شننننننجاعت نیننننننزۀ او را بننننننرادر
-

جهننان را خننور کننند روشننن ولننیکن2

ز رای او سننننتاند روشنننننی خننننور3

-

-

)68
ّ
 )69ز بننننار همنن نت او گشننننت گننننوئی
-

-

* )٧0بننه افسننر فخننر باشنند خسننروان را
-

از او دارد نشنننننان مفخنننننر افسنننننر
-

* )٧1به لشکر داشننت شنناید ملننک لننیکن
-

بننه زور اننندر تواننند داشننت لشننکر
-

* )٧2درخنننننت از مینننننوۀ دیننننندار او را
-

بننه جننای بننر چشننم آرد همننی بننر
-

* )٧3نخسننبد دشننمنش بننس گننر بخسننبد
-

نباشننند ز ینننر وی جنننز خنننار بسنننتر
-

* )٧4به شنناخ خشننک برخننوان منند او را
-

* )٧5صننننوبر را ز راینننش یننناد کنننن تنننا
-

* )٧6بخننوان بننر خننا وصننف رادی او
-

* )٧٧اینننننا خورشنننننید آزادان گیتنننننی
-

بنندین کننردار پشننت چننرخ چنبننر

4

برآینند راسننت همرننون شنناخ عرعننر
-

همنننه خورشنننید بنننار آرد صننننوبر
-

اگننر خننواهی کننه گننردد خننا عنبننر
-

سننتهر رادی و دریننای مفخننر ر 54پس
-

نتیجهگیری

وی این مقال با بررسأی سأخنان بهار و دبیرسأیاقی و هدایه معلوم شأد که تعداد ابیات بازیافتس ایشأان از رائیس لبیبی 59
بیه اسأه ،درحالیکه کأورت اکألی آن حداقل  77بیه و یا متجاوز از آن اسأه و نیز ایشأان در یافتن منبع اکألی
انتسأأاب این قصأأیده به فر ی بازماندهاند ،همچنین مل ذ هدایه در انتسأأاب قصأأیده به منو هری را که مقصأأود
نگارش مقالس ایشأان بوده اسأه درسأه تشأخی

ندادهاند .بع وه توانسأتیم مل ذ ،اها را بشأناسأانیم و  18بیه از

ابیات ناپیدای قصأیده را به آن بیفزاییم و نیز دریافتیم که محل ا ت ا در انتسأاب قصیده به فر ی و منو هری حداقل
دو قرن پی تر از زمان شنا ته شده توسط محققان ادبی روزگار ما بوده اسه.

 .1زن … غضنفر « ،ل  :زمان از هیبه او بار گیرد /و واهد زاد تمسا و غضنفر.
 .2روشن ولیکن « ،ل  :جهان را ور کند رای تو روشن.
 .3ز رای … ور« ،لم  :ز رای اوسه دایم روشنی ور.
 .4ز بار … نبر « ،ل  ، - :از «لم نقل شد.

سال پنجاه و سوم

رائیۀ ناقاۀ لبیبی
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