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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

سجاد آیدِنلو

 دربارۀ بیِت
»که رستم یلی بود درسیستان«

شایدیکیازآشناترینومشهورترینابیاِتذهنوزباِنعموم

ایرانیاِنعالقهمندبهشاهنامهورستماینبیتباشد:

ـــتان ـــوددرسیس ـــیب ـــتمیل ـــهرس ک

ــتان ــتمداسـ ــردهامرسـ ــشکـ منـ

اینبیتازفرِطشهرتوتکرار،جزوامثالمنظومفارسیهم

گوینده1ودر
ِ
امثال و حکمدهخدابدوننام درآمدهودر

فرهنگ جامع ضرب المثلهای فارسیباانتساِبتردیدآمیزبه

فردوسی،ذکرشدهاست)نک:دهخدا867/2:1386؛دهگان1383:

548(.یکیازشاعرانمعاصرباتوجهبهمفهوماینبیت،در

بزرگداشتفردوسیسرودهاست:

بگیـــردیلـــیراورســـتمکنـــد

وزوپشـــتناراســـتیخـــمکنـــد

)حسینیجهانآبادی190:1391(

گاهیبرخیمحققاننیزبهاینبیتمشهورتوجهداشتهاندوبا

نسبتدادِنآنبهفردوسییابدونتصریحبهایننکته،بدان

اشارهواستنادکردهاند.براینمونهژیلبرالزارنوشتهاست:

فردوسی»بانگبرآوردکه:رستمیلیبوددرسیستان/منش

کردهامرستمداستان«)الزار537:1385(.وپژوهشگردیگری

گفته:»معروفاستکهرستمتنها"یلیبوددرسیستان"واین

فردوسیبودکهازاورستمدستانساخت«)دارا11:1391(.

تاجاییکهنگارندهبررسیکردهاست،اینبیتدرمتِن

1.درامثال و حکم،»که«درآغازمصراعاولنیامدهاست.

هیچیکازچاپهایمعتبرونیمهمعتبِرشاهنامه نیستودر

و مطلق خالقی دکتر تصحیح نسخهبدلهای زیرنویسها/

همکارانشانودستنویسسنژوزفنیزنیامدهاست.چون

متأخرتریننسخۀمورداستفادهدرچاپخالقیمطلق،نسخۀ

توپقاپوسرای)903ق(است،میتوانگفتکهبیِت»کهرستم

یلیبوددرسیستان...«تااوایلسدۀدهمدرمعتبرتریننسخ

آن،سرودۀ تداول و اشتهار بهرغم و ندارد شاهنامهوجود

فردوسینیست.یادآورمیشودکهنگارندهدردستنویسهای

قرندهموپسازآنوچاپهایسنگِیشاهنامه استقصا

نکردهاستونمیداندکهآیابیِتموردبحثدرایننسخهها

وچاپهابهنامفردوسیدرمتنحماسۀملیایرانافزودهشده

استیاخیر؟

مأخِذ کهنترین نگارنده، جستوجوهای حدود در

ساقی نامۀ  مکتوبیکهبیتیادشدهرابهنامفردوسیآورده

سالکقزوینیازسدۀیازدهماست.سالکدرمثنویبلند

)1200بیتی(خویشدربخشیکهبه»تعریفسخن«پرداخته

وازشعرانامبرده،دربارۀفردوسیگفتهاست:

طـــوس نکتهپـــرداِز اگـــر نبـــودی

ـــوس؟ ـــووط ـــرووگی ـــیزکیخس ـــهگفت ک

کــرد بنیــاد کــه نظمــی شــهنامه بــه

آبـــادکـــرد اقلیمـــی بیـــت زهـــر

میکشــید قلــم عنــان او اگــر

زرســـتمکـــهمیگفـــتودیـــوســـفید؟

ارجمنــد طالــع از نمیگشــت

درایـــنهفـــتخـــاننـــامرســـتمبلنـــد

جــوان و پیــر ورد ســخن ایــن بــود

کـــهمـــنکردمـــشرســـتمداســـتان

)نک:گلچینمعانی239:1368(

بینسالهای
ًً
سالکقزوینیدرسال)1021ق(زادهشدهوظاهرا

)1083-1090ق(درگذشتهاست)نک:صفا1294،2/5:1378(.

برایناساساشارۀویبهوردزبانبودِن»کهمنکردمشرستم

داستان«-آنهمبااینضبطکهباصورِتمتداوِلشفاهِی

مصراع»منشکردهامرستمداستان«اندکیمتفاوتاست-

دانشیارزبانوادبیاتفارسِیدانشگاهپیامنوراورمیه

aydenloo@gmail.com
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نشانمیدهدکهبیِت»کهرستمیلیبوددرسیستان...«درقرن

فردوسی نام به سالک، زندگِی زمان یعنی هجری، یازدهم

مشهوربودهاست.

پسازساقی نامۀسالک،دستنویِسطومارنقالیهفت لشکر

)کتابِتسومذیالحجۀسال1292ق(دومینمنبعمکتوبی

استکهبیِتموردبحثدرآنآمدهاست.درایننسخهکاتب

بعدازاتماممتن،ابیاتیازخودافزودهکهیکیازآنهاهمین

بیتاست.دراینجاهیچاشارهایبهنامگوینده)فردوسییا

کِسدیگر(نیستو»که«همدرآغازمصراعنخستنوشته

نشدهاست:

ــتان ــوددرسیسـ ــیبـ ــتمیلـ رسـ

ــتان ــتمداسـ ــردهامرسـ ــشکـ منـ

)هفتلشکر،1292،ص443؛همان،1377،ص570،زیرنویس(1

کاتبدستنویسهفت لشکرکهدردوبیتپیش
ًً
احتماال

دربارۀنسخۀکتابتکردۀخویشسخنگفته،2باآوردناینبیت

خواستهاستاهمیتکارخودرادررواجداستانهایپهلوانی

رستم-بانوشتننسخهایازطومارهاینقاالن-بیانکندو

شایداونیزبنابررسمزمانهبیتراازفردوسیمیپنداشته

است.اینراهمبایدافزودکهدرقدیمتریننسخۀتاکنون

شناختهشدهازطومارهاینقالی)کتابِت1135ق(ومتنچاپ

شدهیادستنوشتۀدیگرطومارها-البتهدرمحدودۀآگاهیو

دسترسنگارنده-اینبیتدیدهنمیشود.

درسنتشفاهیوعامیانۀایرانوتاجیکستان،برپایۀاین

بیتداستانیدربارۀفردوسیورستمساختهشدهاست.در

روایتایرانی،شبیرستمبهخوابحکیمتوسمیآیدوازاو

ِگلهمیکندکهچراگفتهاست»کهرستمیلیبوددرسیستان...«.

بانظم فردوسیتوضیحمیدهدکهمنظورویاینبودهکه

داستانهایپهلوانِیرستمناماورازندهومشهورکردهومانع

فراموشیاششدهاست.تهمتنازاینسخنشادمانمیشود

ومحلگنجیرابهشاعرنشانمیدهدتابهپاسکوششهایش

1.تصویرنسخۀطومارهفت لشکربهلطفآرشاکبریمفاخردراختیاربندهقرار

گرفت.ازایشانبسیارسپاسگزارم.

آوردهمیشود:
ً
2.ایندوبیتکهضبطآنهاآشفتهومغلوطاستعینا

کتابینوشتمبهصدازنازکهترسمفروشندبهنخلپیاز

کتابینوشتمبهسدعزنازبهوقتجوانیوعمردراز

درجاودانکردننامرستمآنرابرداردوفردوسینیزچنین

میکند)نک:انجوی48/1:1369-49(.درداستانتاجیکی،رستم

درخواببهفردوسیمیگوید»ایشاعرتومرارستمداستان

کردی«وماننِدروایتایرانیبهپاداشاینکارنشانِیگنجینۀ

شاهتورانرابهفردوسیمیدهد)نک:شیرمحمدیانوعابدزاده1996:

48-49(.دراینهردوداستاِنشفاهی-مردمی،بیِت»که

نکته اما شده، داده نسبت فردوسی به »... بود یلی رستم

اینجاستکهدرروایتایرانی،رستمنخستازمفهوماین

سخنناخشنوداستوآنرابهنوعیمایۀخوارداشِتخویش

میداندوپسازتوضیحوتبییِنفردوسیاستکهمرادشاعر

رادرمییابدوراضیمیشود،ولیدرداستانتاجیکی،پهلوان

ازهمانابتدابرمقصودبیتواهمیترنجفردوسیآگاهاست

وباتصریحبهاینکه»تومرارستمداستانکردی«میخواهداز

اوقدرشناسیکند.ازآنجاکهروایاتمردمساختهنشاندهندۀ

خواستوپسندها،باورهاودریافتهایپردازندگانوناقالن

وشنوندگاِناینداستانهاستبهاستنادِروایتایرانیشاید

بتوانگفتکهدرتلقِیبعضیازعامۀایرانیاندرگذشته،بیِت

رستم پهلوانِی مقام از سیستان...« در بود یلی رستم »که

چنین رفع برای داستان آن دارد احتمال و است میکاسته

شبههایوروشنکردنمنظوربیتساختهشدهباشد.

درهرحال،همچنانکهگفتیم،اینبیتازفردوسینیست3

وشایدازسرودههاینقاالنعصرصفویباشدکهبهدلیِل

بازگوییدرمجالِسنقالیوشاهنامهخوانیبهتدریج»ورد

زبانپیروجوان«گشتهودربرخیروایاتعامیانه،منقوالت

شفاهیوحتینوشتههایتحقیقیبهنامفردوسیآوردهشده

است.نکتۀجالبودرخوِرذکراینکهاینبیتمشهورو

ضربالمثلشدهدرمنابعمکتوب،رسمی،عامیانهوشفاهی

ضبطهایمختلفیدارد.معروفترینومتداولترینصورِت

آن»کهرستمیلیبوددرسیستان/منشکردهامرستمداستان«

دهخدا
ِ
است.درنسخۀطومارهفت لشکروامثال و حکم

همینوجهبدوِن»که«یابتدایمصراعآمده)رستمیلیبوددر

سیستان...(ودرروایِتتاجیکِیجایدومصراعپسوپیش

فارسیهم-کهدربردارندۀصورتکامِل اشعار  راهنمای گزیدۀ  3.درکتاب

معروفترینمصراعهاوابیاتفارسیاست-اینبیتذکرودرزیرنویسبه

درستینوشتهشدهاست»بهطورقطعازفردوسینیست«)متوجه833/2:1384،

زیرنویس1(.
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شدهوبااختالفیدرضبطکلماتاینگونهنوشتهشدهاست:

ــتان ــتمداسـ ــاختمرسـ ــشسـ منـ

وگـــرنـــهیلـــیبـــوددرسیســـتان

)شیرمحمدیانوعابدزاده37:1996(

آننیز»کهمنکردمش
ِ
کهنترینضبِطمکتوِبمصراعدوم

ً
فعال

رستمداستان«درساقی نامۀ سالکقزوینیاست.
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