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 تصحیح یک بیت از لبیبی در تاریخ بیهقی
 (101-107)ص

 5حمید غالمی3،)نویسنده مسئول(مجید منصوری
 3/5/3131تاریخ دریافت مقاله:

 32/7/3131تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده

 قرآنمطهّر های مهم متون مختلف ادب فارسی، اثرپذیری این دست متون از آیات یکی از شاخصه

شنایی آانس و  این کتاب آسمانی کافی با قدربنابراین مصححان متون مختلف، باید بِ ؛است کریم

طُرُقِ ببعبارت دیگر، گاه، در برخی متون، قسمتی یا کلماتی از آیات قرآن در بیت، داشته باشند. 

گون، همانند ترجمه و درج قسمتی از یک آیه و یا استفاده از کلمات قرآنی، آمده که اگر مصحح گونه

، تواند با مراجعه به قرآناین دقیقه را دریابد، در مواردی که متن دچار تغییر و تحریف شده، می

 صورت اصلی متن را بازیابی کند.

در این جُستار یک بیت از چند بیت مشهور لبیبی در تاریخ بیهقی را بر اساس دو آیه از قرآن کریم 

از سایر متون و نیز موتیفی که از ترجمه و مضمون این آیات و همچنین با در نظر داشتن شواهدی 

حیح ، تصشاعران این دوره ظ مختصات سبک فکریاز لحانیز ن دوره پدید آمده و در شعر گویندگان ای

ته بدلها وجود داششده است. البته باید اشاره کنیم هرچند ضبط اصلی و درست این بیت در نسخه

اند، آن را در حاشیه توجه بودهاست، باز هم مصححان چون به اثرپذیری این بیت از قرآن کریم، بی

 اند.اند و ضبط اصیل را بحاشیه راندهآورده

 

 لبیبی، تصحیف، قرآن کریم، قسوره، خران کلمات کلیدی:

  

                                                           
 سینا همداناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی 1
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 مقدّمه

بسیاری از محققان بر این نکته اجماع نظر دارند که مرتبة تصحیح متن، مهمترین گام در عرصة 

ها و ترکیبهای یک شاعر یا نویسنده است، چنانکه تا زمانی که تصحیح منقّحی از متنی شناخت واژه

وجود و وفور تصحیفات و تحریفات »شرح آن نیز امری مستبعد و دشوار است.  صورت نگرفته باشد،

ند اکه در زبان فارسی و دیگر زبانهایی که در تمدن اسالمی از الفبای اسالمی و خط آن استفاده کرده

نقد و ) «دیده میشود، به دلیل نقصهایی است در خط فارسی که گریبانگیر کاتبان گذشته بوده است

 (.11ص: ون، مایل هرویتصحیح مت

وقوعِ تصحیف در الفبای فارسی، مولود دالیلِ زیادی است که اشاراتِ فوق، تنها چند دلیلِ پیدایش 

تصحیف است و میتوان دالیلِ بسیاری از قبیل: بیسوادی و کمسوادی برخی کاتبان، بدخوانی و 

 افزود. را بدفهمی کاتبان، نامرغوب بودن کاغذ، بدخوانیِ برخی مصححان و...

هر روی، البته راههای زیادی را مصححان و محققان در زمینة تصحیح متون کهن فرا روی خویشتن بِ

 تنِبا مد نظر داششناسی است. برای مثال میتوان گفت دارند که یکی از آنها توجه به مسائل سبک

ص،  وجود های خامختصات فکری و مضامینی که دربارۀ برخی موضاعات در ادب فارسی، در دوره

 داشته میتوان بسیاری از این خطاها و تصحیفها را بازجُست.

یک بیت از لبیبی را که در تمام تصحیحهای تاریخ بیهقی بصورت نادرست در این تحقیق تالش داریم 

دو آیه از قرآن کریم و نیز با توجه بشواهدی چند، تصحیح کنیم و صورت اصلی و بر اساس  ،آمده

 نشان دهیم. اصیل بیت لبیبی را 

 و بیان مسئله پیشینۀ تحقیق

بردن امیر محمد به قلیعة مندیش، بیهقی ضمن اشاره به رفتار نامناسب مسعودیان، در  در داستانِ

 :ده استکرچند بیت زیبا از لبیبی شاعر نقل حال امیر محمد و وابستگانش، 

 شاعر سخت نیکو گفته است درین معنی، واالبیات: )لبیبی(لیثی»

ــرهکاروانی ه ـــ              شد می از ری به سوی دسکـ

            4د چو آنـــــــ  دنــــ  ــ گلة دزدان از دور بدی

ــدنــد   آنچــه دزدان را رای آمــد بردنــد و شـ

 

 آب پیش آمد و مردم همه بر قنطـــــره شد 

هر یکی زیشــان گفتی که یکی قســوره شــد 

 که با دزد همی یکسره شـــــــــدکسی نیز بد
 (31-39: ص تاریخ بیهقی، به تصحیح فیاض)

نیز، بیت « قسوره»است. البته در لغتنامة دهخدا و ذیل « گلة دزدان از دور...»بیت مورد بحث ما 

(. ظاهرا همة دهخدا: ذیل قسورۀلغتنامه مذکور، طبق تصحیح مرحوم فیّاض مضبوط است. رک )

                                                           
 : خران.B: چو آن. 51حاشیۀ .  3
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لبیبی  بیتهمین اند! اند، منبعی جز همان تاریخ بیهقی نداشتهمنابعی که این ابیات لبیبی را آورده

 در برخی منابع، با اندک تغییراتی، به صورت ذیل آمده است: 

ــگلة دزدان از دور چ ــد  دیدنو آن میـ ـــ ـــ  ـ

 

ــهر یکی زیشان گفتی که یک  ی قسوره شدــ

 

-در مجمع .(تنامه دهخدا، ذیل دسکره؛ به نقل از لغ79ص  :پیشاوری )تاریخ بیهقی، چاپ ادیبرک: 

 .(1952ص / 4ج: الفصحاءمجمعالفصحا نیز به همین صورت آمده است. رک )

« : حزانNLBچو آن، »، آمده: 3نیز منطبق است بر ضبط فیاض، در حاشیة تصحیح یاحقّی و سیّدی، 

/ 1ج :رهبرتاریخ بیهقی، شرح خطیب) و نیز (74ص/ 1ج :، به تصحیح یاحقی و سیدیبیهقیتاریخ )

 (.70ص

 بحث و بررسی

در بیت مانحن فیه، یک تصحیف مهم رخ داده و کلّ بیت را دستخوش تغییر کرده، چنانکه زیبایی 

نیم و در کضبط صواب بیت لبیبی را اشاره می از لحاظ معنایی و لفظی را از بین برده است. ذیالًبیت 

 ادامه، دالیل خود را برای برگزیدن این ضبط خواهیم آورد.

 خرانگلــــة دزدان از دور بدیــــــدنــــد       

 

 شــان گفتی که یکی قســوره شــدهر یکی زی

دالیل اثبات  دزدان از دور خران را بدیدند و هر کدام از این دزدان همانند شیری شد. جماعت یعنی، 

 این تصحیح، از قرار زیر است:

بة ی جنهمین تصحیح قیاسبتأیید این ضبط، بسیار کمک میکند و بنوعی ب که دلیل اصلیی. الف

: 93« )کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَۀٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَۀٍ»است:  مجید شریفة قرآنآیة دو بخشد، این قطعیت می

و این یک اثرپذیری مهم  3«.انداندکه از مقابل شیرى فرار کردهگویى گورخرانى رمیده»؛ (51، 50

در ادب  حدیثن و ای اعال وارد کتابهای تأثیر قرآعنوان نمونهرسی از قرآن کریم است که باید بشعر فا

 دانشجویان معرفی گردد.فارسی، شود و ب

 

است و در عین شگفتی دانشمند بزرگی همانند ایشان، « خران». نسخه بدل مرحوم فیاض، ب

اند که میبایستی همین نسخه بدل را وارد متن نمایند. و از این عجیبتر اینکه استاد یاحقّی، درنیافته

 اند!در حاشیة تصحیح فیاض نکرده« خران»ای به بدلها اشارهدر قسمت نسخه
 

                                                           
 اند:. استاد امید مجد در ترجمة منظوم قرآن، این آیات را چنین ترجمه کرده 3

  تو گویی که هستند همچون حمار                 که سازند از شیـــر وحشی فرار
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زبان، قابل ( از برابر شیران، مضمونی است که در اشعار شاعران فارسیان)خر رمندگی گوران .ج

 مشاهده است.

 رـــــاه دلیـــــ  د آن دالور سپــــ  ــــ  ــ رمی

 

ــی ــ به کردار گوران ز چنگال ش ـــــ ـــــ  رـــ
 (290/ ص1: جچاپ مسکوبر اساس شاهنامه )

 توان همین دقیقه را دریافت:این بیت منسوب به ناصرخسرو نیز میدر 

 از علی کو شــیر دین ایزد استچون گریزی 

 

 گر نگشـتستی به دین اندر حمار ای ناصبی  

 ( 543: صدیوان ناصرخسرو)

برابر قسوره)شیر(، مضمون  ازدر ادب عرب نیز بر اساس همان آیة شریفه، رمندگی )حمر(گورخر، 

 ابیات بسیاری شده است:

ــور کــل مــن هخــیــفــ یــنــفــروا لــم  هقسـ

 

ــرّ و ــم   ف ــه ــع ــم ــّا ج ــم و إل ــر  ه ــم   ح

 (54: ص ،42ج :األربمنتهی)

آمده است. « دمنده»و برای گور صفت  آمده« شیر»در کنار « گور»اژۀ در دو بیت از ویس و رامین، و

د، باش« گور رمنده»وی بایستی در هر دو بیت بر اساس همان مطالب مطرح شده، قالبته به احتمال 

 جانوری همانند گور در نهایت رمندگی و ترسانی. چه دمنده صفت شیر و پیل و جانوران قوی است نه

ــــــان دلیران شد قضچو بر ج ــــ ــر          ــ  ا چیــ

ــد روز جـنــ  چـو بـر     دلیران تنــ  شــ

 

ــیـــــر   یکی گور دمنــــــــــده شــد یکی ش

ــوز    ــده شــد یکی یــ ــــ ــــ               یکی غرم دونــ

 .(30ص: ویس و رامین، چاپ کلکته)( و 39ص: به تصحیح مجوب ،ر.ک )ویس و رامین

ــی   ت ـــ ــایـ ـــ ـــ ـــ  و با شیران چرا شیری نمـ

 

 یـــکه با گور دمنــــــــــــــــــده برنیـــــــــای

ــحیح مجوب: ص  . با این (140رامین، چاپ کلکته: ص( و )ویس و 143ر.ک )ویس و رامین، بـه تصـ

است. روشن است « گور رمنده»همان « گور دمنده»ماند که صورت صواب اوصـا،، شـکی باقی نمی  

که شـاعر تقابلی بین شـیران که مظهر شجاعت هستند با گوران که مظهر ترس و رمندگی هستند،   

 ر اشاره کرده است:ایجاد کرده است. فردوسی در بیت زیر به رمندگی گوران از چنگال شی

ــپاه دلیــــــــــــــــــر     رمید آن دالور سـ

 

ــر   ــی ــگــال شــ ــوران ز چــن ــردار گ ــه ک  ب
 (290ص ، 1ج)شاهنامه بر اساس چاپ مسکو: 

 گیرینتیجه

از آن است که در نظر های گویندگان ادب فارسی، بیش نقش قرآن و حدیث، در بین آثار و نوشته

اول ممکن است بذهن برسد. شاعران و گویندگان ادب فارسی همواره در اشعار و ابیات خود به 

اند تا با این انوار آسمانی، شعر خویش را روشنی بخشند. اند و تالش میکردهمضامین قرآنی توجه داشته
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رپذیری شاعران مختلف از قرآن و های فراوانی را برای اثاگرچه بسیاری از محققان معاصر، نمونه

اند، هنوز هم مضامین مختلفی در ادب فارسی میتوان یافت که یکسره اند و ذکر نمودهحدیث، یافته

 است. پدید آمدهبر اساس آیات قرآنی 

را در تاریخ بیهقی با توجه به دو آیه از قرآن کریم و مضامینی که  در این تحقیق یک بیت از لبیبی

شعر دیگر شاعران، بوجود آورده است، تصحیح کردیم. فایدۀ دیگر این تحقیق این است این آیات در 

که در آن، یک مورد تأثیرپذیری مهم و یادکردنی از قرآن در شعر گویندگان نخستین ادب فارسی، 

هایی که در متن تحقیق بدان اشاره رفت، دو بیت از ویس و نکتهه نشان داده شد. ضمناً با توجه ب

 نیز تصحیح شد و صورت اصلی و اصیل آنها نمایانده گردید. رامین

 و مآخذ منابع

 .قرآن کریم .1

 ،انتشارات امید مجد :وم، شاعر: امید مجد، تهرانظباشرح من .)قرآن نامة منظوم( جیدقرآن م .2

(1430). 

تصحیح علی اکبر فیاض، به اهتمام محمدجعفر یاحقّی، ب .حسینبیهقی، ابوالفضل محمد بن تاریخ  .4

 .(1414) ،مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد
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های اسالمی آستان قدس رضوی، . مشهد: بنیاد پژوهشهرویمایلنقد و تصحیح متون، نجیب  .11
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(1449.) 

ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی. بتصحیح کاپیتان لیس و احمدعلی منشی، کلکته:  .14

 م(.1175انتشارات کالج، )


