سجاد آیدِنلو

فارسی دانشگاه پیام نور اورمیه
دانشیار زبان و ادبیات
ِ
aydenloo@gmail.com

زبان عموم
شاید یکی از آشناترین و مشهورترین ِ
ابیات ذهن و ِ
ایرانیان عالقهمند به شاهنامه و رستم این بیت باشد:
ِ
کـــه رســـتم یلـــی بـــود در سیســـتان
منـــش کـــردهام رســـتم داســـتان
فرط شهرت و تکرار ،جزو امثال منظوم فارسی هم
این بیت از ِ
1
درآمده و در امثال و حکم دهخدا بدون نام ِ گوینده و در
انتساب تردیدآمیز به
فرهنگ جامع ضربالمثلهای فارسی با
ِ
فردوسی ،ذکر شده است (نک :دهخدا 867/2 :1386؛ دهگان :1383
 .)548یکی از شاعران معاصر با توجه به مفهوم این بیت ،در
بزرگداشت فردوسی سروده است:

پـــرداز طـــوس
نبـــودی اگـــر نکته
ِ
ک ــه گفت ــی ز کیخس ــرو و گی ــو و ط ــوس؟
بــه شــهنامه نظمــی کــه بنیــاد کــرد
ز هـــر بیـــت اقلیمـــی آبـــاد کـــرد  
اگــر او عنــان قلــم میکشــید
ز رســـتم کـــه میگفـــت و دیـــو ســـفید؟

بگیـــرد یلـــی را و رســـتم کنـــد
وزو پشـــت ناراســـتی خـــم کنـــد

نمیگشــت از طالــع ارجمنــد
در ایـــن هفـــت خـــان نـــام رســـتم بلنـــد

(حسینی جهان آبادی )190 :1391

بــود ایــن ســخن ورد پیــر و جــوان
کـــه مـــن کردمـــش رســـتم داســـتان

گاهی برخی محققان نیز به این بیت مشهور توجه داشتهاند و با
دادن آن به فردوسی یا بدون تصریح به این نکته ،بدان
نسبت ِ
اشاره و استناد کردهاند .برای نمونه ژیلبر الزار نوشته است:
فردوسی «بانگ برآورد که :رستم یلی بود در سیستان /منش
کردهام رستم داستان» (الزار  .)537 :1385و پژوهشگر دیگری
گفته« :معروف است که رستم تنها "یلی بود در سیستان" و این
فردوسی بود که از او رستم دستان ساخت» (دارا .)11 :1391
متن
تا جایی که نگارنده بررسی کرده است ،این بیت در ِ

(ن ک :گلچی نمعانی )239 :1368

ً
سالک قزوینی در سال (1021ق) زاده شده و ظاهرا بین سالهای
(1090 -1083ق) درگذشته است (نک :صفا .)1294 ،2/5 :1378
بودن «که من کردمش رستم
بر این اساس اشارۀ وی به ورد زبان ِ
شفاهی
متداول
صورت
داستان» -آن هم با این ضبط که با
ِ
ِ
ِ
مصراع «منش کردهام رستم داستان» اندکی متفاوت است-

 .1در امثال و حکم« ،که» در آغاز مصراع اول نیامده است.
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بیت
دربارۀ ِ
«که رستم یلی بود درسیستان»

»ناتسیسرد دوب یلی متسر هک« ِتیب ۀرابرد

معتبر شاهنامه نیست و در
هیچیک از چاپهای معتبر و نیمه ِ
زیرنویسها /نسخهبدلهای تصحیح دکتر خالقی مطلق و
همکارانشان و دستنویس سن ژوزف نیز نیامده است .چون
متأخرترین نسخۀ مورد استفاده در چاپ خالقی مطلق ،نسخۀ
بیت «که رستم
توپقاپوسرای (903ق) است ،میتوان گفت که ِ
یلی بود در سیستان »...تا اوایل سدۀ دهم در معتبرترین نسخ
شاهنامه وجود ندارد و به رغم اشتهار و تداول آن ،سرودۀ
فردوسی نیست .یادآور میشود که نگارنده در دستنویسهای
سنگی شاهنامه استقصا
قرن دهم و پس از آن و چاپهای
ِ
بیت مورد بحث در این نسخهها
نکرده است و نمیداند که آیا ِ
و چاپها به نام فردوسی در متن حماسۀ ملی ایران افزوده شده
است یا خیر؟
در حدود جستوجوهای نگارنده ،کهنترین مأخ ِذ
مکتوبی که بیت یاد شده را به نام فردوسی آورده ساقینامۀ
سالک قزوینی از سدۀ یازدهم است .سالک در مثنوی بلند
( 1200بیتی) خویش در بخشی که به «تعریف سخن» پرداخته
و از شعرا نام برده ،دربارۀ فردوسی گفته است:
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در جاودان کردن نام رستم آن را بردارد و فردوسی نیز چنین
میکند (نک :انجوی  .)49- 48 /1 :1369در داستان تاجیکی ،رستم
در خواب به فردوسی میگوید «ای شاعر تو مرا رستم داستان
نشانی گنجینۀ
کردی» و مانن ِد روایت ایرانی به پاداش این کار
ِ
شاه توران را به فردوسی میدهد (نک :شیر محمدیان و عابدزاده :1996
بیت «که
 .)49 - 48در این هر دو
داستان شفاهی -مردمیِ ،
ِ
رستم یلی بود  »...به فردوسی نسبت داده شده ،اما نکته
اینجاست که در روایت ایرانی ،رستم نخست از مفهوم این
خوارداشت خویش
سخن ناخشنود است و آن را به نوعی مایۀ
ِ
تبیین فردوسی است که مراد شاعر
میداند و پس از توضیح و
ِ
را درمییابد و راضی میشود ،ولی در داستان تاجیکی ،پهلوان
از همان ابتدا بر مقصود بیت و اهمیت رنج فردوسی آگاه است
و با تصریح به اینکه «تو مرا رستم داستان کردی» میخواهد از
او قدرشناسی کند .از آنجا که روایات مردمساخته نشاندهندۀ
خواست و پسندها ،باورها و دریافتهای پردازندگان و ناقالن
شنوندگان این داستانهاست به استناد ِ روایت ایرانی شاید
و
ِ
بیت
تلقی بعضی از عامۀ ایرانیان در  گذشتهِ ،
بتوان گفت که در ِ
پهلوانی رستم
«که رستم یلی بود در سیستان »...از مقام
ِ
میکاسته است و احتمال دارد آن داستان برای رفع چنین
شبههای و روشن کردن منظور بیت ساخته شده باشد.
3
در هر حال ،همچنانکه گفتیم ،این بیت از فردوسی نیست
دلیل
و شاید از سرودههای نقاالن عصر صفوی باشد که به ِ
مجالس نقالی و شاهنامه خوانی به تدریج «ورد
بازگویی در
ِ
زبان پیر و جوان» گشته و در برخی روایات عامیانه ،منقوالت
شفاهی و حتی نوشتههای تحقیقی به نام فردوسی آورده شده
درخور ذکر اینکه این بیت مشهور و
است .نکتۀ جالب و
ِ
ضرب المثل شده در منابع مکتوب ،رسمی ،عامیانه و شفاهی
ضبطهای مختلفی دارد .معروفترین و متداولترین
صورت
ِ
آن «که رستم یلی بود در سیستان /منش کردهام رستم داستان»
حکم دهخدا
است .در نسخۀ طومار هفت لشکر و امثال و
ِ
بدون «که»ی ابتدای مصراع آمده (رستم یلی بود در
همین وجه
ِ
تاجیکی جای دو مصراع پس و پیش
روایت
سیستان )...و در
ِ
ِ

بیت «که رستم یلی بود در سیستان »...در قرن
نشان میدهد که ِ
زندگی سالک ،به نام فردوسی
یازدهم هجری ،یعنی زمان
ِ
مشهور بوده است.
دستنویسطومارنقالیهفتلشکر
پسازساقینامۀسالک،
ِ
(کتابت سوم ذیالحجۀ سال 1292ق) دومین منبع مکتوبی
ِ
بیت مورد بحث در آن آمده است .در این نسخه کاتب
است که ِ
بعد از اتمام متن ،ابیاتی از خود افزوده که یکی از آنها همین
بیت است .در اینجا هیچ اشارهای به نام گوینده (فردوسی یا
کس دیگر) نیست و «که» هم در آغاز مصراع نخست نوشته
ِ
نشده است:
رســـتم یلـــی بـــود در سیســـتان
منـــش کـــردهام رســـتم داســـتان
(هفت لشکر ،1292 ،ص 443؛ همان ،1377 ،ص  ،570زیرنویس)

1

ً
احتماال کاتب دستنویس هفت لشکر که در دو بیت پیش
دربارۀ نسخۀ کتابت کردۀ خویش سخن گفته 2،با آوردن این بیت
خواسته است اهمیت کار خود را در رواج داستانهای پهلوانی
رستم  -با نوشتن نسخهای از طومارهای نقاالن  -بیان کند و
شاید او نیز بنا بر رسم زمانه بیت را از فردوسی میپنداشته
است .این را هم باید افزود که در قدیمترین نسخۀ تا کنون
(کتابت 1135ق) و متن چاپ
شناخته شده از طومارهای نقالی
ِ
شده یا دستنوشتۀ دیگر طومارها  -البته در محدودۀ آگاهی و
دسترس نگارنده  -این بیت دیده نمیشود.
در سنت شفاهی و عامیانۀ ایران و تاجیکستان ،بر پایۀ این
بیت داستانی دربارۀ فردوسی و رستم ساخته شده است .در
روایت ایرانی ،شبی رستم به خواب حکیم توس میآید و از او
ِگله میکند که چرا گفته است «که رستم یلی بود در سیستان.»...
فردوسی توضیح میدهد که منظور وی این بوده که با نظم
پهلوانی رستم نام او را زنده و مشهور کرده و مانع
داستانهای
ِ
فراموشیاش شده است .تهمتن از این سخن شادمان میشود
و محل گنجی را به شاعر نشان میدهد تا به پاس کوششهایش
 .۱تصویر نسخۀ طومار هفت لشکر به لطف آرش اکبری مفاخر در اختیار بنده قرار
گرفت .از ایشان بسیار سپاسگزارم.
ً
 .2این دو بیت که ضبط آنها آشفته و مغلوط است عینا آورده میشود:
کتابی نوشتم به صد از ناز                 که ترسم فروشند به نخل پیاز
کتابی نوشتم به سد عز ناز                    به وقت جوانی و عمر دراز

 .3در کتاب راهنمای گزیدۀ اشعار فارسی هم -که در بردارندۀ صورت
کامل
ِ
معروفترین مصراعها و ابیات فارسی است -این بیت ذکر و در زیرنویس به
درستی نوشته شده است «به طور قطع از فردوسی نیست» (متوجه ،833 /2 :1384
زیرنویس .)1
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منـــش ســـاختم رســـتم داســـتان        
وگـــر نـــه یلـــی بـــود در سیســـتان
(شیرمحمدیان و عابدزاده )37 :1996

ً
ضبط
مکتوب مصراع دوم ِآن نیز «که من کردمش
فعال کهنترین ِ
ِ
رستم داستان» در ساقینامۀ سالک قزوینی است.
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شده و با اختالفی در ضبط کلمات این گونه نوشته شده است:

»ناتسیسرد دوب یلی متسر هک«ِتیب ۀرابرد
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