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چنانکه اشتر ابله سوي کنام شده

ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بیخبرا

که گوشهچشمی به حکایتی از کلیله و دمنه دارد ،بررسی کنند و دربارهي ضبط مصراع
دوم نیز پیشنهادي ارائه دهند.

واژههای کليدی :تصحیح ،دیوان رودکی ،رودکی ،کلیله و دمنه ،لغت فرس.

 .1مقدمه
دیوان اشعار رودکی سمرقندي ،ازجمله دیوانهاي برجستهي شعر حوزهي خراسان است
که علی رغم کوشش فراوان مصححان و پژوهشگران ،تاکنون متن مستقلی از آن بهدست
نیامده است .باوجود این ،از اشعار پراکندهي منسوب به این شاعر در منابع کهن ،تا کنون

چاپهاي متعددي صورت گرفته است که مهمترین آن ،کتاب محیط زندگی و احوال و
اشعار رودکی اثر نفیسی است.1
بسیاري از ابیات بازماندهي رودکی ،با توجّه به دیرینگی زبان و بنابه دالیل مختلفی،
از جمله کاستیهایی که خواسته و ناخواسته به دست کاتبان نسخههاي خطّی در ضبط
اشعار رقم خورده ،داراي ایرادات تصحیفی ،تحریفی و ضبطهایی برساخته است که
مصححان و پژوهشگران در سدهي اخیر درصدد رفع این آنها برآمده و آثاري در این
زمینه تألیف کردهاند .در پژوهش حاضر ،نگارندگان با توجّه به اهمیت وافر شعر شاعران
حوزهي خراسان ،بهویژه رودکی ،سعی دارند یک بیت از ابیات پراکندهي بازمانده از اشعار
وي را با توجّه به قراین و شواهد متقن بررسی و تصحیح کنند .این بیت در اغلب
چاپهاي دیوان رودکی بدین صورت نقل شده است:
چنانکه اشتتتر ابلتته ستتوي کنتتام شتتده

ز مکتتر روبتته و زاغ و ز گتترگ بیخبتترا
(نفیسی)519:1341 ،

در مصراع نخست این بیت ،واژهي «ابله» و در مصراع دوم ،واژهي «روبه» ،با توجّه
به داستان کلیله و دمنه ،که بیت رودکی گوشهچشمی به آن دارد ،محلّ بحث است.
نگارندگان در ادامهي این پژوهش ،پس از ارائهي گزارش ضبط این بیت در منابع مستند
و مراجعه به سایر منابع ،دربارهي این دو ایراد و چگونگی رفع آن ،بحث خواهند کرد.
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 .2بحث و بررسی
رودکی نخستین شاعري است که پس از حملهي اعراب و تغییر زبان ایرانیان از پهلوي
به فارسی دري ،دست به نظم کلیله و دمنه از ترجمهي پهلوي آن زده است .با وجود این،

بیتی که قرار است در پژوهش حاضر دربارهي آن بحث شود ،از مثنوي کلیله و دمنهي
منظوم رودکی (که در بحر رمل سروده شده) نیست؛ بلکه این بیت اشارهاي به یکی از

حکایات این اثر دارد .بیت در برخی چاپهاي دیوان رودکی ،از جمله چاپ دوّم محیط
زندگی و احوال و اشعار رودکی ،به صورت زیر نقل شده است:
چنانکه اشتتر ابلته ستوي کنتام شتده

ز مکتتر روبتته و زاغ و ز گتترگ بیخبتترا
(همان)

در چاپ نخست محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی این بیت با اختالف« :بیبُد»

بهجاي «ابله» ،ضبط شده است (نفیسی .)1048:1319 :همین اختالف در دو چاپ محیط
زندگی و احوال و اشعار رودکی ،موجب آن شده که مصححان در برخورد با این بیت،
برخی آن را بهصورت چاپ اول و برخی دیگر همانند چاپ دوم نفیسی نقل کنند.
میرزایف ،دانشپژوه ،هاديزاده و کریمیان سردشتی ،بیت را همانند چاپ نخست
(رک .میرزایف519:1958 ،؛ رودکی65:1374 ،؛ رودکی68:1387 :؛ رودکی)196:1388 :
و سایر مصححان نظیر :شعار ،امامی ،قادر رستم ،احمدنژاد ،منصور ،رواقی و ،...بیت را
مطابق چاپ دوّم نفیسی ضبط کردهاند (رک .رودکی67:1378 :؛ رودکی67:1386 :؛
رودکی[1391 :الف]55:؛ رودکی[1391 :ب]83:؛ رودکی182:1396 :؛ رواقی.)44:1399 ،
دهخدا نیز در همهي مواضع لغتنامه ،بیت را به همین صورت نقل کرده است (رک.
دهخدا :1378 ،ذیل واژههاي الف ،ابله ،اشتر ،روبه ،زاغ ،شدن ،کنام ،گرگ ،مکر).
دلیل این اختالف در ضبط مصراع نخست شعر رودکی ،ضبط متفاوت دو نسخهي
لغت فرس به شرح ذیل است که نفیسی با توجّه به آنها بیت را ضبط کرده است.
نخست در نسخهي لغت فرس مورّخ 733ه.ق ،ذیل واژهي «کنام» ،بیت رودکی
اینگونه آمده است« :کنام :چرانیذن اشتر باشذ گویند اشتر را بکنام بر یعنی بچرا بر روذکی
گفت
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چنانک اشترِ بیبتد ستوي کنتام شتذه

ز مکتترِ روبتته و زاغ و ز گتترگ بیخبتترا»
(اسدي طوسی :1897 ،ذیل کنام)

دو دیگر در نسخهي لغت فرس نخجوانی ،بیت مدّنظر ذیل واژهي «کنام» ،به این
صورت ضبط شده است« :کنام چرانیذن شتر بوذ روذکی گویذ شعر
چنانکه اشترِ ابلته ستوي کنتام شتذه

ز مک ترِ روبتته و زاغ و ز گتترگ بیخبتترا»
(اسديطوسی)116 :1312 :

نسخهي خطّی لغت فرس نخجوانی کتابخانهي مجلس(ص)116

نفیسی در چاپ نخست محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ،بیت را تنها از لغت
فرس چاپ برلین نقل کرده و در چاپ دوم ،عالوهبر این چاپ ،بیت را به چاپهاي اقبال
و دبیرسیاقی نیز استناد داده است .ازآنجاکه اقبال در تصحیح لغت فرس ضبط نسخهي
دوم را درستتر دانسته (رک .نفیسی :1319 :ذیل کنام) ،نفیسی نیز در چاپ دوم ،بیت را
براساس آن تغییر داده است.
شایان ذکر است که اقبال ،مصراع دوّم را بدین صورت ضبط کرده است« :ز مکر روبه
وز زاغ و گرگ بیخبرا»؛ و این در حالی است که هیچیک از دو نسخهي مذکور ،مصراع
دوّم را به این صورت ضبط نکردهاند و ازآنجاکه مصحح به ترجیح خود در حاشیه اشارهاي
نکرده ،ممکن است این ضبط ،اغماض مصحح یا اشتباه چاپی باشد.
بیت مدّنظر عالوهبر دو منبع مذکور ،در فرهنگ لغت شرح بحرالغرائب (لغت حلیمی)
نیز بهصورت زیر ضبط شده که تحریر دوّم این فرهنگ ،تاکنون توجّه رودکیپژوهان را
به خود جلب نکرده است:
چنانکتته اشتتتر بتتدپی ستتوي کنتتام شتتده

ز مکتتر روبتته و زاغ و ز گتترگ بیخبتترا
(حلیمی ،بیتا :برگ )150
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نسخهي کتابخانهي مجلس(برگ)150

بدینترتیب ،ما در مصراع نخست با سه ضبط و شاید با بهدستآمدن منابع دیگر با
چند ضبط ،روبهرو هستیم که تشخیص ضبط اصیل از ضبط برساخته و فاسد ،مستلزم
بررسی دقیق بیت و کسب شواهد و قراین با استفاده از منابع دیگر است.
 .1 .2اشتر «ابله» یا «بیبُد» یا «بدپی»؟
همان گونه که اشاره شد ،در منابع مستند اشعار رودکی ،تاکنون سه ضبط متفاوت در
مصراع نخست به دست ما رسیده که دو ضبط آن وارد چاپهاي دیوان رودکی شده
است .حال پرسش این است که کدام ضبط براي مصراع نخست دقیقتر است؟
دربارهي ترکیب «بیبُد» ،در فرهنگهاي معاصر ،توضیحی ارائه نشده و تنها دربارهي
واژهي «بُد» ،به معنی «چاره و گزیر» ،تعریفی مختصر ارائه شده است .این واژهي کمکاربرد
در متون ،ترجمهي «البدّ» در زبان عربی است .در نمونهاي دیگر از شعر رودکی که در
قصیدهي معروف «مادر می» آمده ،نخستینبار بهار ،دربارهي این واژه بحث کرده است.
بیت رودکی در قصیدهي مذکور ،بدین صورت است:
ورم ضتتعیفی و بتتی نتتدیم نبتتودي

وانتتک نبتتود از امیتتر مشتترق فرمتتان
(تاریخ سیستان)323:1352 ،

بهار در حاشیهي بیت ،واژهي «بیندیم» را بهصورت «بیبدیم» و «پیریم» =(پیريام)،
حدس زده است (تاریخ سیستان ،323 :1352 :ح.)1

همچنین وي پس از تحریر کتاب در مقدمهاي که بعداً به آن افزوده ،در تأیید حدس
خود نوشته است« :در صفحهي  323در این شعر رودکی:
ورم ضعیفی و بی ندیم نبودي

وانک نبود از امیر مشرق فرمان
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کلمهي «بیندیم» را غلط پنداشته و در حاشیه با تردید «بیبُدیم» را اصل آن کلمه
دانسته بودیم و تصور شده بود که «بیبُدي» همان کلمهاي است که امروز «البدّي» گویند،
یعنی ناچاري و بیچارگی ،اما چون در فرهنگها و کتب ادبی هنوز چنین کلمهاي دیده

نشده بود آن را با تردید نوشت ،تا آنکه اخیراً کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب
تألیفشدهي ( )372منتشر گردید ،حقیر در ضمن مطالعهي این کتاب ناگاه به کلمهي
«بیبدي» بههمین معنی حدسی خود برخورد و آن در صفحهي  ،58طبع طهران ،سطر 8
است که گوید« :و مردمان این ناحیت مردمانیاند سلیم و بیبد و شبانانند و برزیگر »...
از اینرو معلوم شد حدس ما درست بوده است» (همان :1352 :صص «لد»«-له»).
عالوهبر بهار ،دهخدا در لغتنامه ،پیشنهادي دیگر براي ضبط این واژه ارائه داده است.
وي حدس زده است که احتما ًال واژهي «بیبُدي» ،در اصل بهصورت «بییَدی» بوده که
به معنی «بیدستی» و کنایه از «بیقدرتی» است (رک .دهخدا :1378 ،ذیل بییدي).
ترکیب «بیبُدي» و «بیبُد» ،عالوهبر بیت رودکی و حدودالعالم ،در دیوان فرخی و به
نوعی در مثنوي معنوي مولوي نیز دیده میشود .فرخی در یکی از قصاید خود آورده است:
دل بتته تتتو دادم و دلتتت نستتتدم

متتردم دیتتدي تتتو بتتدین بیبُتتدي
(فرخیسیستانی)396:1380 ،

در دیوان فرخی چاپ عبدالرسولی این ضبط بهصورت« :بییَدی» ،آمده است
(فرخیسیستانی.)398:1311 :
مولوي نیز در مثنوي ،ترکیب «بیبد» را بهصورتهایی چون« :بیهیچ بُد»« ،نیست بُد»،
«نباشد ...بُد» و ...بهکار برده است:
خلتتتق را میخوانتتتدي بتتترعکس شتتتد

از خالفتتت مردمتتان را نیستتت بُتتد
(مولوي)385:1386 ،

غفلت از تتن بتود چتون تتن روح شتد

بینتتتد او استتترار را بتتتیهیچ بُتتتد
(همان)493 :

گفت روبه را جگتر کتو؟ دل چته شتد؟

کتته نباشتتد جتتانور را زیتتن دو بُتتد
(همان)849 :
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بتتتاز کتتترد استتتتیزه و راضتتتی نشتتتد

کتته بتتر ایتتن افتتزون بتتده بتتیهیچ بُتتد
(همان)959 :

چنانکه مالحظه میشود ،کاربرد «بیبُدي» یا «بیبُد» ،در متون هرچند کمسابقه است،
اما بیسابقه نیست و می توان با جستجو در منابع خطّی و دیوانهاي شاعران ،به شواهد
متعدد دیگري نیز دست یافت .باوجود این ،واژهي مذکور به دلیل آنکه در فرهنگها ذکر
نشده ،نزد برخی کاتبان و ادبیان در سدههاي اخیر شناخته شده نبوده و در آن دخل و
تصرف کردهاند.

با توجّه به اهمیت ضبط دشوار در تأیید اصالت واژه و تصحیح آن که در شاهنامهي
فردوسی نیز بسیار به کار پژوهشگران آمده ،میتوان عنوان کرد که این ضبط از دو ضبط
دیگر دشوارتر و به همین دلیل قابلیت دخل و تصرف بیشتري در مقایسه با ضبطهاي
دیگر دارد .تا جایی که ممکن است کاتب نسخهي نخجوانی یا نسخهي منقو ٌلعنه وي،

به دلیل عدم درک درست از واژه ،آن را به صورت «ابله» درآورده باشد .در نسخهي لغت
حلیمی نیز اگر ضبط «بدپی» (=بدشگون) را از مؤلف فرهنگ بدانیم ،بسیار به واژهي
«بیبد» نزدیک است که مشخص است صاحب فرهنگ مذکور یا نسخههاي استفادهشدهي
وي ،عامدانه و به دلیل نداشتن درک درست از واژه ،آن را به این صورت فهمپذیرتر
کردهاند.
هرچند با توجه به «دشواري ضبط» و «دیرینگی واژه» (که در تصحیح ابیات کاربرد
فراوان دارد) می توان یک ضبط را بر دیگري ترجیح داد ،امّا با توجّه به اشارهي شاعر به
«بیخبري» شتر ،هنوز با صراحت تمام نمیتوان گفت که صورت اصیلتر بیت دقیقاً
«بیبُد» است؛ زیرا «بیخبربودن از مکر» یک دلیل آن «ابلهّیت» (= نادانی) است .باوجود
این ،ما به دلیلی محکمتر براي پذیرش ضبط «بیبُد» ،نیازمندیم که رسیدن به آن در گرو
بررسی دقیق داستان و درونمایهي آن است.
بیت مدّنظر اشاره به داستان «زاغ و گرگ و شغال و شیر و شتر» در باب «شیر و گاو»
دارد .اگر قرار باشد بپذیریم که رودکی در این بیت دقیقاً به یک موضع از داستان اشاره
کرده ،به احتمال زیاد ،معناي حاصل از بیت به این بخش از داستان اشاره دارد که در
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ترجمهي منشی آمده« :این فصول با اشتر درازگردنِ کشیدهباال بگفتند ،و بيچاره را بدمدمه
در کوزهي فُقّاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند» (منشی .)109-108 :1389 ،امّا
اگر بپذیریم که رودکی مفهوم کلّی حکایت را مدّنظر داشته ،ناگزیریم به کل داستان در
ترجمههاي مختلف کلیله و دمنه مراجعه کنیم تا با توجّه به موضوع و درونمایهي داستان
دربارهي ضبط بیت نظر بدهیم.
در برخی تحریرهاي دیگر کلیله و دمنه از جمله :پنچاتنترا (رک .شیکهر،)73-70 :1385 ،
ترجمهي عربی ابنالمقفع (رک .ابنالمقفّع ،)107 :1989 ،داستانهاي بیدپاي (رک .بخاري،

 ،)113-112 :1369کلیله و دمنهي منظوم (رک .قانعیطوسی ،)162 :1358 ،و کلیله و دمنهي
جدید (رک .اویسی )77-76 :1332 ،و ،...داستان با اندک تغییراتی روایت شده اما موضوع و

بنمایهي داستان در همهي آنها یکسان است .2باوجود این مشخص است که در داستان،
«ابلهیّت» و «بدپی»بودن اشتر ،توجیهی ندارد .بلکه زاغ با سیاست و مکر خود ،با پیشقدمشدن
در تقدیم جان و همراهشدن سایر حیوانات با وي ،اشتر را ناچار و ناگزیر به این عمل میکند
تا جان گرانمایه را فداي شیر کند .حالت ناگزیري اشتر به دو لحظه از حکایت اشاره دارد:
نخست لحظهاي که با سایر حیوانات بهناچار همراه میشود و به سمت شیر میرود و دیگر،
لحظهاي که حیوانات دیگر قصد دارند یکبهیک جان خود را فداي شیر کنند ،ولی دوستان
آنها نمیپذیرند .در اینجا اشتر همانند سایران ناچار به انجام این فعل میشود؛ زیرا اگر جان
خود را تقدیم نمیکرد ،مغضوب واقع میشد و مرگ ،سرنوشتش میبود .بنابراین ضبط «اشتر
بیبُد» ،در اینجا با توجّه به حکایت کلیله ،دقیقتر بهنظرمیرسد .ذکر این نکته نیز با توجّه به
بیت دیگر رودکی و فرخی ضروري مینماید که «بیبُدي» میتواند حالتی مابین «بدبختی و
بینوایی» و «ناگزیري» باشد.
 .2 .2ایراد موجود در مصراع دوم و تصحيح آن
همانطور که پیش از این گزارش شد ،مصراع دوم در سه منبع مستند مذکور برخالف
مصراع نخست ،بدون اختالف نقل شده :ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بیخبرا؛ تنها در
برخی چاپهاي دیوان رودکی به واسطهي ضبط لغت فرس چاپ هرن و اغماض اقبال
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در خوانش یا به دلیل اشتباه چاپی ،تغییري مختصر بهوجود آمده است .امّا ایراد جدّي با
توجّه به شخصیتهاي داستان کلیله و دمنه در مصراع این است که در حکایت مذکور،
شخصیت «روباه» وجود ندارد و به جاي آن «شغال یا شگال= ابنُ آوي» حضور دارد.3
با توجّه به ایراد موجود در این مصراع ،پیشنهاد ما براي ضبط درستتر بدین صورت
است« :ز مکر زاغ و شغال وز گرگ بیخبرا»
نکتهي دیگري که این ضبط را تأیید میکند این است که در داستان ،رهبري نقشه با
«زاغ» است و مکّار اصلی داستان اوست؛ پس «مکر زاغ» بر مکر دو حیوان دیگر اولویت
دارد .همچنین این سه ،هنگامی که خود را بر شیر عرضه میکنند ،نخست زاغ و بعد از
آن شغال و گرگ سخن میگویند و در آخر نوبت به شتر میرسد .بنابراین صورت
معرفیشده ،منطقیترین حالت ممکن بیت با توجّه به متن حکایت است .شایان ذکر است

که نظامیگنجوي در بخش «گفتن چهل قصّه از کلیله با چهل نکته» از مثنوي خسرو و
شیرین تعریضی به این داستان داشته است و در آنجا بدین صورت اشخاص داستان را
آورده که کامالً با داستان کلیله و دمنه مطابقت دارد:
شغال و گترگ و زاغ ایتن ستاز کردنتد

کتته از شتتخص شتتتر ستتر بازکردنتتد
(نظامیگنجوي)466 :1392 ،

 .3نتيجهگيری
در این نوشتار ،یک بیت اصالح شده است .تصحیح اشتباهات کاتبان در بیت بحثشده
از رودکی ،در مصراع نخست ضبط «ابله» به جاي «بیبد» ،با قاعدهي آسانکردن ضبطهاي
دشوار بهوسیلهي کاتبان و مصراع دوّم با قاعدهي نقل اشعار از حافظه یا حواسپرتی
کاتب و ،...بهخوبی توجیهپذیر است .زیرا ازآنجاکه روباه در امثال و حکایات به مکّاري
و حیله گري مشهور است ،ذهن کاتب ممکن است از صورت اصل بیت به مکر روباه
سوق یابد که در داستان کلیله و دمنه و ترجمههاي موجود از آن ،نقشی ندارد .بنابراین
ضبط بیت رودکی به این صورت در مقایسه با سایر صورتهاي بیانشده بهتر است:
چنانک اشتتر بیبتد ستوي کنتام شتده

ز مکر زاغ و شغال و ز گرگ بیخبرا
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یادداشتها
 .1براي شناخت بیشتر سایر رودکیپژوهان و معرفی و نقد آثار آنان ،رک .پیشگفتار دیوان اشعار
رودکی ،به تصحیح نادر کریمیان سردشتی و همچنین کتاب پیرامون رودکی و رودکیشناسان،
اثر میرزا مالاحمداف ،صص.11-1
 .2به دلیل حجم اندک این پژوهش ناگزیریم خوانندگان جستار حاضر را به متن این آثار ارجاع
دهیم.
 .3شایان ذکر است که در کتاب پنچاتنترا به جاي شخصیت «گرگ» ،شخصیت «پلنگ» آمده
(رک .شیکهر )70:1385 ،و سایر شخصیتها در این کتاب همانند ترجمههاي دیگر است.
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