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فردوسـی در تنـور
سجاد آيدنلو*

ــانه پردازی دربارۀ فردوسی و  گستردگِی قلمرو جغرافيايِی افس
تعّدد اين داستان ها چنان بوده است كه از اشارات بعضی منابع 
ــماری از اين روايات در طول  ــوان احتمال داد كه متن ش می ت
ــايد به دليل جنبۀ شفاهی آنها - از ميان رفته و يا  زمان - ش
ــده است. نمونه ای از آنها  تا امروز در مأخذی مكتوب يافته نش

اين بيت عّطار در مصيبت نامه است:1 
زور ــه  ب ــدهللا  بحم ــد  ش ــد  می نباي
ــور2 ــی در تن ــی ز بيت ــو فردوس همچ

ــارۀ عّطار به  ــر رياحی اش ــی و دكت ــه قزوين ــان عّالم مرحوم
ــته اند3  ــی از بهر يك بيت را مبهم   دانس ــِن فردوس درتنوررفت
ــفيعی كدكنی پس از يادآورِی روشن نبودن موضوع،  و دكتر ش
ــد به گريختن فردوسی از  ــايد مربوط باش حدس زده اند كه ش
دست محمود و نهان شدن او در تنور كه در قديم از مكان های 

معموِل مخفی شدن بوده است.4 
ــان می دهد كه  دّقت در ابياِت پيش و پِس بيت مورد بحث نش

عّطار در آنها از طبع روان سخنوری خويش ياد كرده است:
ــت                  ــن اس ــی چنانم روش ــر معن آِب ه
كانچه خواهم جمله در دست من است
زور                                   ــه  ب ــدهللا  بحم ــد  ش ــد  می نباي
ــور ــی در تن ــی ز بيت ــو فردوس همچ

ــان به زور                          ــد طوف ــورم چون رس از تن
ــن در تنور ــت رفت ــت نيس ــچ حاج هي

ــتان های مردمی/ شفاهی رواياتی آمده  ــوی ديگر در داس از س
ــاس آنها فردوسی در سرودن مصراع دوم بيتی  است كه بر اس

ــت از جمله در كنج  ــرای يافتن دنبالۀ بي ــا درمی ماند و ب مّدته
ــی از اين روايات كه  ــر در جيب تفّكر فرو می برد. يك منزل س
ــی نامۀ  ــی قافيه» در مجموعۀ فردوس ــی و تنگ با نام «فردوس
ــيرازی موضوع بندی/ عنوان گذاری  شادروان استاد انجوی ش

شده، اين گونه است: 
ــی موقع نوشتن كتاب  ــم فردوس می گويند حكيم ابوالقاس
شاهنامه صحنۀ نبرد هفت لشكر در نظرش مجّسم می شود 
و می رسد به جايی كه: «چكاچاک خنجر به گردون رسيد». 
ــی چيزی به نظرش  ــعر را بگويد ول ــد بند دوم ش می خواه
ــی به فكر فرو می رود به طوری كه دو  ــد. فردوس نمی رس
ــت صرف می كند و  ــعر وق هفته تمام برای تكميل اين ش
ــك روز كه طبق معمول  ــود؛ تا ي آخرش هم موفق نمی ش
ــوت می كند و برای گفتن  ــاق مخصوص خودش خل در اط
ــعر به فكر فرو می رود. از قضا وقت صرف ناهارش  بقيۀ ش
ــينی غذا  ــوص هندی حكيم با س ــد و غالم مخص می رس
ــالم می كند ولی فردوسی طوری غرق  ــود و س وارد می ش
ــت و متوّجه ورود غالم نمی شود. غالم ناچار پيش  تفّكر اس
می رود و سينی غذا را جلو روی حكيم می گذارد و با صدای 
ــی را متوّجه سينی غذا می كند. فردوسی  كمی بلند فردوس
ــت با شمشير  ــتۀ فكرش را بريده اس كه می بيند غالم رش
گردن او را می زند به  طوری كه خون كف اطاق را می گيرد. 
ــعر به  ــی به خون كف اطاق نگاه می كند نيمۀ ديگر ش وقت
نظرش می رسد و می نويسد: «ز هندوستان خون به جيحون 

چكيد».5
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ــت كه از آن ظاهراً چنين برمی آيد كه  ــاالر به شاهد واژۀ اندراب (= شهری در خراسان) اس ــۀ سپهس ــی در فرهنگ مدرس ــوب به فردوس 1. نمونۀ ديگر بيتی منس
فردوسی در افسانۀ گريختنش از غزنه، به اين شهر نيز رفته است: «ز غزنی سوی اندراب آمدم / از آسايش ره شتاب آمدم» (نك: صادقی، 1380: 21).

ــتان احتمالِی مورد اشارۀ آن (گذشتن فردوسی از شهر اندراب) هم  ــت و در نسخه های موجود از هجونامۀ منسوب نيز نيامده است. داس ــی نيس اين بيت از فردوس
در ميان افسانه های منابع رسمی و عاميانۀ چاپ شده ديده نمی شود و شايد مربوط به روايتی رايج در زمان تأليف فرهنگ سپهساالر (ميان سال های 744- 993    

هـ .ق) بوده است.      2. عّطار، 1386: 449، ب 7139.      3. به ترتيب، نك: رياحی، 1372: 258، ح1؛ قزوينی، 1388: 6/ 103.      
4.  نك: عّطار، همان، ص 760 تعليقات.      5. نك: انجوی، 1369: ج1، صص47 و 48.
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ــتانی هم كه در  ــايد بتوان حدس زد كه در داس از اين روی ش
ــورت مكتوب آن فعًال  ــابوِر عصر عّطار رايج بوده - و ص نيش
ــت ما نرسيده - فردوسی برای سرودن يا تكميل بيتی  به دس
ــت (؟) و  ــر در خلوت، درون تنور رفته اس ــه منظور تأّمل بهت ب
ــانه می گويد كه الحمدهللا كه قريحۀ  عّطار با توّجه به اين افس
ــازی ندارد برای  ــت كه ني ــاعری او چنان توانا و زودياب اس ش
يافتن مضمون يا نظم بيتی خود را به رنج و دشواری افكند و به 
منظور انديشيدن در خلوت، مانند حكيم توس داخل تنور برود.
ــتنباط تنها يك حدِس كامًال محتاطانه است و احتمال  اين اس
دارد در روايات شفاهی/ عاميانۀ متداول در ميان مردم، داستان/ 
ــتان های ديگری باشد كه با اشارۀ عّطار رابطۀ روشن تری  داس
ــد. نگارنده از همۀ محّققان و عالقه منداِن فردوسی  داشته باش
درخواست می كند كه اگر با چنين روايت/ رواياتی آشنايی دارند 
متن مكتوب آن/ آنها را در همين نشرّيۀ گزارش ميراث منتشر 
ــانه های كهِن سرگذشِت فردوسی،  ــايد يكی از افس كنند تا ش

معلوم و نيز ابهام بيت مصيبت نامۀ عّطار رفع شود.

منابع:
ــم، 1369؛ فردوسی نامه، چاپ سوم، تهران:  - انجوی، سيد ابوالقاس

انتشارات علمی.
- ريــاحی، محمــدامين، 1372؛ سـرچشمه هـای فردوسی شناسی، 

تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات فرهنگی.
- صادقی، علی اشرف (مصّحح)، 1380؛ فرهنگ مدرسۀ سپهساالر، 

منسوب به قطران، تهران: سخن.
ــن، مصيبت نامه، به تصحيح و تعليقات محمدرضا  - عطار، فريدالدي

شفيعی كدكنی، تهران: سخن، 1386.
ــت ها، به كوشش ايرج افشار، چاپ  - قزوينی، محمد، 1388؛ يادداش

چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
■

پـوزش و پـروا

ــخه اي نويافته از ديوان  ــماره قبل (ش 45، خرداد و تير 1390) نس ــته هاي تصحيح و پژوهش دو ش در بخش بايس
طالب جاجرمي به شمارۀ 4226 محفوظ در موزۀ ملي ايران معرفي شده بود. در اين فاصله دوستاني تماس گرفتند 
و گفتند كه هرچه جسته اند نسخه اي بدين نشاني نيافته اند. ضمن پوزش خواهي از خوانندگان عزيز و سپاس گزاري 
ــخۀ ديوان  ــمارۀ نس ــانيم ش ــت گرامي، آقاي محمد محمودي، به آگاهي مي رس از پيگيري هاي نتيجه بخش دوس
ــمارۀ اين نسخۀ خطي در صفحۀ 76 كتاب  ــت، نه 4226. ش طالب جاجرمي، محفوظ در موزۀ ملي ايران، 4326 اس
ــيهاي تخت سليمان (عبداهللا قوچاني، 1371، تهران: مركز نشر دانشگاهي) اشتباه ضبط شده و  ــعار فارسي كاش اش
ــتباه انداخته است. همچنين به آگاهي می رسانيم كه چندي پيش آقاي  ــئله معرفي كنندۀ نسخه را به اش همين مس
ــگاه آزاد اسالمی واحد ياسوج با ما تماس گرفته، گفتند مدتي است  محمدهادی خالق زاده، عضو هيئت علمی دانش
ـ و ما علينا إال البالغ. كه نسخه هاي خطي ديوان طالب جاجرمي را تهيه كرده و مشغول تصحيح اين متن هستندـ 


