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فردوسـی در تنـور
سجاد آیدنلو

*

جغرافیایی افس��انهپردازی دربارۀ فردوسی و
گستردگی قلمرو
ِ
ِ
تع ّدد این داستانها چنان بوده است که از اشارات بعضی منابع
میت��وان احتمال داد که متن ش��ماری از این روایات در طول
زمان  -ش��اید به دلیل جنبۀ شفاهی آنها  -از میان رفته و یا
تا امروز در مأخذی مکتوب یافته نش��ده است .نمونهای از آنها
1
این بیت ّ
عطار در مصیبتنامه است:
مینبای��د ش��د بحم��دهلل ب��ه زور
2
همچ��و فردوس��ی ز بیت��ی در تن��ور
مرحوم��ان علاّ م��ه قزوین��ی و دکت��ر ریاحی اش��ارۀ ّ
عطار به
درتنوررفتن فردوس��ی از بهر یک بیت را مبهم   دانس��تهاند 3و
ِ
از یادآوری روش��ننبودن موضوع،
دکتر ش��فیعی کدکنی پس
ِ
حدس زدهاند که ش��اید مربوط باش��د به گریختن فردوسی از
دست محمود و نهانشدن او در تنور که در قدیم از مکانهای
4
معمول مخفیشدن بوده است.
ِ
پس بیت مورد بحث نش��ان میدهد که
د ّقت در ِ
ابیات پیش و ِ
ّ
عطار در آنها از طبع روان سخنوری خویش یاد کرده است:
آب ه��ر معن��ی چنانم روش��ن اس��ت                 
ِ
کانچه خواهم جمله در دست من است
مینبای��د ش��د بحم��دهلل ب��ه زور                                  
همچ��و فردوس��ی ز بیت��ی در تن��ور
از تن��ورم چون رس��د طوف��ان به زور                         
هی��چ حاج��ت نیس��ت رفت��ن در تنور
از س��وی دیگر در داس��تانهای مردمی /شفاهی روایاتی آمده
است که بر اس��اس آنها فردوسی در سرودن مصراع دوم بیتی

م ّدته��ا درمیماند و ب��رای یافتن دنبالۀ بی��ت از جمله در کنج
منزل س��ر در جیب ّ
تفکر فرو میبرد .یک��ی از این روایات که
با نام «فردوس��ی و تنگ��ی قافیه» در مجموعۀ فردوس��ینامۀ
شادروان استاد انجوی ش��یرازی موضوعبندی /عنوانگذاری
شده ،اینگونه است:

میگویند حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی موقع نوشتن کتاب
مجسم میشود
شاهنامه صحنۀ نبرد هفت لشکر در نظرش ّ
و میرسد به جایی که« :چکاچاک خنجر به گردون رسید».
میخواه��د بند دوم ش��عر را بگوید ول��ی چیزی به نظرش
نمیرس��د .فردوس��ی به فکر فرو میرود به طوری که دو
هفته تمام برای تکمیل این ش��عر وق��ت صرف میکند و
آخرش هم موفق نمیش��ود؛ تا ی��ک روز که طبق معمول
در اط��اق مخصوص خودش خل��وت میکند و برای گفتن
بقیۀ ش��عر به فکر فرو میرود .از قضا وقت صرف ناهارش
میرس��د و غالم مخص��وص هندی حکیم با س��ینی غذا
وارد میش��ود و س�لام میکند ولی فردوسی طوری غرق
ّ
متوجه ورود غالم نمیشود .غالم ناچار پیش
تفکر اس��ت و ّ
میرود و سینی غذا را جلو روی حکیم میگذارد و با صدای
متوجه سینی غذا میکند .فردوسی
کمی بلند فردوس��ی را ّ
که میبیند غالم رش��تۀ فکرش را بریده اس��ت با شمشیر
گردن او را میزند به طوری که خون کف اطاق را میگیرد.
وقت��ی به خون کف اطاق نگاه میکند نیمۀ دیگر ش��عر به
نظرش میرسد و مینویسد« :ز هندوستان خون به جیحون
5
چکید».

*
اورمیه /پست الکترونیکaydenloo@gmail.com :
استادیار دانشگاه پیام نور ّ

 .1نمونۀ دیگر بیتی منس��وب به فردوس��ی در فرهنگ مدرس��ۀ سپهس��االر به شاهد واژۀ اندراب (= شهری در خراسان) اس��ت که از آن ظاهرا ً چنین برمیآید که
فردوسی در افسانۀ گریختنش از غزنه ،به این شهر نیز رفته است« :ز غزنی سوی اندراب آمدم  /از آسایش ره شتاب آمدم» (نک :صادقی.)21 :1380 ،
احتمالی مورد اشارۀ آن (گذشتن فردوسی از شهر اندراب) هم
این بیت از فردوس��ی نیس��ت و در نسخههای موجود از هجونامۀ منسوب نیز نیامده است .داس��تان
ِ
در میان افسانههای منابع رسمی و عامیانۀ چاپشده دیده نمیشود و شاید مربوط به روایتی رایج در زمان تألیف فرهنگ سپهساالر (میان سالهای     993 -744
هـ .ق) بوده استّ .2      .
عطار ،449 :1386 ،ب  .3      .7139به ترتیب ،نک :ریاحی ،258 :1372 ،ح1؛ قزوینی      .103 /6 :1388 ،
  .4نکّ :
عطار ،همان ،ص  760تعلیقات .5      .نک :انجوی :1369 ،ج ،1صص 47و .48
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از این روی ش��اید بتوان حدس زد که در داس��تانی هم که در
عطار رایج بوده  -و ص��ورت مکتوب آن فع ً
نیش��ابو ِر عصر ّ
ال
به دس��ت ما نرسیده  -فردوسی برای سرودن یا تکمیل بیتی
ب��ه منظور تأ ّمل بهت��ر در خلوت ،درون تنور رفته اس��ت (؟) و
ّ
توجه به این افس��انه میگوید که الحمدهلل که قریحۀ
عطار با ّ
ش��اعری او چنان توانا و زودیاب اس��ت که نی��ازی ندارد برای
یافتن مضمون یا نظم بیتی خود را به رنج و دشواری افکند و به
منظور اندیشیدن در خلوت ،مانند حکیم توس داخل تنور برود.
تنها یک حدس کام ً
ال محتاطانه است و احتمال
این اس��تنباط
ِ
دارد در روایات شفاهی /عامیانۀ متداول در میان مردم ،داستان/
داس��تانهای دیگری باشد که با اشارۀ ّ
عطار رابطۀ روشنتری
مندان فردوسی
داشته باش��د .نگارنده از همۀ محقّقان و عالقه ِ
درخواست میکند که اگر با چنین روایت /روایاتی آشنایی دارند
متن مکتوب آن /آنها را در همین نشر ّیۀ گزارش میراث منتشر
های کهن
سرگذشت فردوسی،
کنند تا ش��اید یکی از افس��انه
ِ
ِ

معلوم و نیز ابهام بیت مصیبتنامۀ ّ
عطار رفع شود.
منابع:

 انجوی ،سید ابوالقاس��م1369 ،؛ فردوسینامه ،چاپ سوم ،تهران:انتشارات علمی.
 ریــاحی ،محمــدامین1372 ،؛ سـرچشمههـای فردوسیشناسی،تهران :مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
(مصحح)1380 ،؛ فرهنگ مدرسۀ سپهساالر،
 صادقی ،علیاشرفّ
منسوب به قطران ،تهران :سخن.
 عطار ،فریدالدی��ن ،مصیبتنامه ،به تصحیح و تعلیقات محمدرضاشفیعی کدکنی ،تهران :سخن.1386 ،
 قزوینی ،محمد1388 ،؛ یادداش��تها ،به کوشش ایرج افشار ،چاپچهارم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

پـوزش و پـروا

در بخش بايس��تههاي تصحيح و پژوهش دو ش��ماره قبل (ش  ،45خرداد و تير  )1390نس��خهاي نويافته از ديوان
طالب جاجرمي به شمارۀ  4226محفوظ در موزۀ ملي ايران معرفي شده بود .در اين فاصله دوستاني تماس گرفتند
و گفتند كه هرچه جستهاند نسخهاي بدين نشاني نيافتهاند .ضمن پوزشخواهي از خوانندگان عزيز و سپاسگزاري
از پيگيريهاي نتيجهبخش دوس��ت گرامي ،آقاي محمد محمودي ،به آگاهي ميرس��انيم ش��مارۀ نس��خۀ ديوان
طالب جاجرمي ،محفوظ در موزۀ ملي ايران 4326 ،اس��ت ،نه  .4226ش��مارۀ اين نسخۀ خطي در صفحۀ  76كتاب
اش��عار فارسي كاش��يهاي تخت سليمان (عبداهلل قوچاني ،1371 ،تهران :مركز نشر دانشگاهي) اشتباه ضبط شده و
همين مس��ئله معرفيكنندۀ نسخه را به اش��تباه انداخته است .همچنين به آگاهي میرسانيم كه چندي پيش آقاي
محمدهادی خالقزاده ،عضو هیئت علمی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد یاسوج با ما تماس گرفته ،گفتند مدتي است
كه نسخههاي خطي ديوان طالب جاجرمي را تهيه كرده و مشغول تصحيح اين متن هستند ــ و ما علينا إال البالغ.
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