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 *حسین ایمانیان

 

 

 

 

 

 چكیده:

خوهدان دوران مردطو،ه  در    در نوشتۀ پیش رو به تالش شیخ عبدالعلی موبد بیددللی  ا  نوسسدگدلان و ا اد   

پطداخته شده اسد.  پدا ا  توحدیحاتی کوتداه دربدارۀ       شاهگامۀ امیطبهادر تصحیح چاپ شاهگامۀ معطوف به 

ها  پیرین  به شیفتگی موبد به فطهگگ اسطان باسدتان و   و مقاسسۀ ان با دسگط چاپ شاهگامهها  اسن چاپ  سژلیو

توان در نظارت بط کار چداپ    می شاهگامهدر چاپ اسن را فطدوسی اشاره شده اس.  نقش موبد  شاهگامۀکتاب 

انچه در اسن جستار امده  روشدن شدده   نامۀ ان خالصه کطد  با توجه به  تگظیم بخش ملحقات  و تألیف فطهگگ

  سطودۀ موبد بیدللی نیس. و بهتط اسد. ان را بده   شاهگامهاس. که ابیات موجود در صفحۀ الحاقی اسن چاپ 

 شاعط  به نام سید محمد بقاء خطاسانی نسب. دهیم 

   شاهگامهکار  در  چاپ امیطبهادر  موبد بیدللی  تصحیح  دس. شاهگامۀ ها: واژه کلید

                                                           
 m.sadat@yahoo.com/ دكتری تاریخ محلی سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی ایران *

 (۸۱م )پپاپی نامه کاشان  شمارۀ ده پژوهش
 ۸31د۸۲۱  ص۸31۶ستان بهار و تاب
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 همقدم

ابوالقاسم فردوسی  شاهنامۀها( و سپس  ها )سیرالملوک خداینامه ترجمۀ از همان زمان كه تألیف و

ها اهمیت داده و گاه آن را سند برتری  پرست، به این نوع نوشته آغاز شده، همواره ایرانیان وطن

پس از به  ویژه به با مشروطه و زمان همهای  اند. در سال نژاد خود بر دیگر نژادها و اقوام قرار داده

به فرهنگ ایران باستان  ستیزی، توجه عرب دلیل گسترش اندیشۀ اشاه پهلوی، بهقدرت رسیدن رض

فردوسی نیز نزد برخی از روشنفکران ایرانی فزونی گرفت. یکی از كسانی كه در  شاهنامۀو 

ی فرزند العل كشاكش جنبش مشروطه، چنین گرایش افراطی را آرمان خود قرار داده، شیخ عبد

شیفتگی موبد به فرهنگ و تاریخ ایران باقر بیدگلی است كه سپس به موبد معروف شد.  محمد

كارگیری  نویسی و به او به سره ۀمند كرده است. عالق فردوسی نیز عالقه شاهنامۀباستان، وی را به 

 این امر دارد.، نشان بر «موبد»فارسی و در واقع، دساتیری، و برگزیدن تخلص  ۀكهن واژگان ظاهراً

معروف به امیربهادری است؛ نقش  شاهنامۀكارهای وی در این زمینه، همکاری در چاپ  هجملاز

فرهنگنامۀ پایانِ نسخه، تنظیم پیوستگان )ملحقات( و نگارش توان در  سخن می وی را به كوتاه

بیدگلی  بهادری به تصحیح موبد شاهنامۀنظارت بر چاپ این نسخه برشمرد؛ و شاید بتوان گفت 

 انجام شده است.

و  شااهنامه  ۀمااجرای تصاحیح ایان نساخ     ۀدر جستار پیش رو پس از آوردن مقدماتی دربار

 شااهنامۀ  ۀترین موضوع دربار ایم. شاید جالب های آن، به نقش موبد در این كار اشاره كرده ویژگی

ای  رسید، صفحه به پایان می شاهنامهامیربهادری، گسترش این سخن است كه وقتی كار چاپ این 

از  ،جساتار  ۀسفید مانده و موبد، خود اشعاری سروده و در آن صفحه جاای داده اسات. در اداما   

 ایم. سخن گفته ین صفحه و نقش نداشتن موبد در آندالیل الحاقی بودن ا

 یشاهنامۀ امیربهادر .1

 ،نوشاته اسات   هاادری امیرب شاهنامۀالممالک فراهانی بر  صادق امیری ملقب به ادیبای كه محمد در مقدمه

را بناا   تصاحیح شااهنامۀ معاروف باه امیربهاادری      قاجار سنگ اساس شاه مظفرالدینخوانیم كه ظاهراً  می

روانش از گلشن مینو شاد باد، نیّت پاک شاهانه را بار تصاحیح و    بزرگ كه پاک آن شهریار» :گذاشته است

 ،روّح اهلل روحاه  ،ابوالقاسام فردوسای طوسای    ،تبار استاد بزرگوار و حکیم ماجد واال شاهنامۀتنقیح كتاب 

دست آورده و هریک از  ههای جهان ب كتاب را از كتابخانه تصمیم داده و بفرمود تا چندین نسخ باستانی آن

« اش را فرهنگی صاریح و متاین برنگاارد...    ابیات آن را با یکدیگر در ترازوی مقابلت سنجیده، لغات نادره

و این كار بازرگ را بار عهادۀ    » :این كار را امیربهادر بر عهده گرفت ،ۀ همو( و به گفت6: 6731ی، فردوس)

 ،حضرت مستطاب اجال  اشارف اكارم    ،تدبیر صاحب السیف والقلمضمیر و وزیر كافی با ر بخردِ روشنامی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (۸۱)پپاپی  مشمارۀ ده
 ۸31۶ستان بهار و تاب

 
 
 

421   

آمااده شاد،    شااهنامه جا(. اما زمانی كه این نساخۀ   )همان« محول فرمود ...بهادر جنگ حسین پاشاخان امیر

ست كاه در   جای او بر تخت سلطنت نشسته بود و از همین رو شاه به علیدرگذشته و محمد شاه لدینمظفرا

شاه ترسیم  محمدعلی ، تصویرشاه مظفرالدینجای تصویر  نخست، به در صفحۀ ،های این نسخه برخی چاپ

مالک آمده، الم ادیب ای نیز كه در احوال فردوسی و سلطان محمود غزنوی پس از مقدمۀ ده است. مقدمهش

 از روی نسخۀ بایسنقری نوشته شده است.

تاا   6761بیش هفت سال )و ، كمشاهنامۀ بهادریاز آغاز مرحلۀ خوشنویسی تا تصحیح و بازبینی كامل 

پس از پایان مجلد چهارم این كتاب كه در كنار دیگر جلدها در یک دفتر چاپ طول كشیده است. ( 6731

ای در حدود شانزده صفحه دیده  نامه آمده است و در پایان، فرهنگ مهشاهناشده، بخشی با عنوان ملحقات 

 شااهنامه پیشاین   ویاژه  باه های  كه آن را با دیگر ویراست شاهنامههای ظاهری این  جمله ویژگیشود. از می

های زیبا و خطِ خوشِ متن است.  متفاوت ساخته است، دارا بودن قطع بزرگ )سلطانی( و تصاویر یا نگاره

هاای الحااقی،    زیارا شاامل داساتان    ؛شااره كارد  اتوان به جامع بودن آن  های این نسخه می ویژگی از دیگر

 دلیال  باه بیشاتر   شااهنامه شاهرت ایان    ،كلای  طور بهنامۀ لغات دشوار و مقدمۀ نسبتاً مفصل است.  فرهنگ

حساین عمادالکتااب باوده و    محمد خوشانویس كتااب،   6اسات. های ظاهریِ مربوط باه چااپ آن    زیبایی

بدالعلی موبد بیدگلی بر روند نگارش و تصحیح نسخه نظارت داشته است. این نسخه نخساتین باار باه    ع

تولیاد و چااپ    ،خانۀ( آقا سید مرتضی به چاپ رسیده است. باه هار شاکل    در مؤسسۀ )تفت 6731سال 

شروطه و باه  مبا صدور فرمان  زمان همهای سیاسیِ  هایی بوده كه ایران آشوب در سال بهادری شاهنامۀ امیر

 3.كرده است ... را تجربه میتوپ بسته شدن مجلس و

هزینه شاده اسات و اختالفای كاه بار سار مقادار آن میاان          شاهنامهدربارۀ مبلغی كه برای چاپ این 

توانیاد باه    می ،ار وكیل حسین پاشاخان امیربهادر و اسنادِ مربوط به آنالکتابِ خوشنویس و قوام الت جعماد

جنااب   ،نگاه كنید. طبا  اسانادی كاه در ایان مقالاه آماده      « یر بهادری یا شاهنامۀ مظفریشاهنامۀ ام»مقالۀ 

(؛ و چاون  71: 6731ی چاپ آن اختصاص داده باوده اسات )كیاانفر،    تومان برا 0555مبلغ  شاه مظفرالدین

( جنااب  70 تومان هزینه كرده )هماان:  30555 از بیشتروكیل حسین پاشاخان مدعی شده كه حسین پاشا 

تومان به عبادالعلی مموباد    15نشده است... و  شاهنامهخرج این  3005از  پاسخ داده كه بیش ادالکتابعم

(. و چون پس از مهلتی كه باه وكیال حساین پاشاا     05 اند )همان: تصحیح آن پرداخت كرده برایبیدگلی[ 

شاود كاه حساین     این میآوری كند، قرار بر  تواند سندهای كافی جمع ایشان نمی ،دهند برای ارائۀ اسناد می

شده را تحویل اولیای دولات علیاۀ    های چاپ كتاب ،برده است سر می شاخان كه در آن زمان در اتریش بهپا

 7.(03 :ایران بدهد )همان

 امیربهادر .2

... در ابتادا در دساتگاه مظفرالادین میارزای     شااه  مظفرالدینحسین پاشاخان امیربهادر سردار و وزیر دربار 
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جاای   ق باه 6757ق... ساپس ترقای كارده و در ساال     6756در ساال   ،وارد خادمت شاد   ولیعهد در تبریز

باشی ولیعهد هم شاد.   ، آجودان6751باشی )رئیس غالمان( نشست. در سال  خان قوللر آقاسی محمدحسین

رئایس   ،ق6736تاا   شااه  مظفرالادین ملقب به امیربهادر جناگ گردیاد. در زماان سالطنت      ،6765در سال 

الملک از وزارت درباار، جاای او را    ، پس از عزل میرزا محمودخان حکیم. در همین سالخانه بود.. كشیک

كنندگان در حرم حضرت عبدالعظیم كاه خواهاان گارفتن     برای بازگرداندن تحصن ،6737گرفت. در سال 

هاای ساوم و چهاارم میارزا      عدالتخانه بودند، به آنجا رهسپار شد اما ماوفقیتی حاصال نکارد... در كابیناه    

، شااه  علای  پس از فاتح تهاران و خلاع محماد     ،ق6733السلطنه وزیر جنگ بود و در سال  خان مشیر حمدا

همراه شاه به سفارت روس در زرگنده پناهنده شد و سپس با وی به اروپا رهسپار گردید... وی مدتی با  به

س از گرفتن تأمین زیست و پ در وین پایتخت اتریش می .سپس از او جدا شد ،شاه در روسیه )اودسا( بود

 :6ج، 6703، باماداد ق در تهاران درگذشات )ناک:    6771از دولت به ایاران بازگشات و در حادود ساال     

 (.701ا700

دلبساتگی و   ،فردوسای  شااهنامۀ  ویاژه  باه  ،دوست بوده و به ادبیات و تاریخ ایران بهادر مردی ادب امیر

ری را نیز با پیگیری و همت خود به چاپ معروف به امیربهاد شاهنامۀشیفتگی زیادی داشته است و همین 

هاای   و از حفا  خوانادن اشاعارش در فرصات     شااهنامه دلبستگی عمیقش به  دلیل بهوی »رسانده است. 

(. مرحاوم ققفای اعازاز    00 :6701ماارزلف،  « )گرای صاادق نیاز شاهرت دارد    عنوان یک ملی گوناگون، به

 شااهنامه رفته بود و برای معالجه هم بود، باز هم مرتبااً   ها كه به آلمان بهادر حتی آن روز نویسد كه امیر می

 (.613های خصوصی ققفی اعزاز، اعلم الدوله:  ؛ به نقل از یادداشت031: 6707خواند )باستانی پاریزی،  می

و  0باوده اسات   شااهنامه نیز مانند بسیاری دیگر از شااهان قاجاار ساخت شایفتۀ      شاه مظفرالدینخود 

ازجملاه موباد بیادگلی     شاهنامۀ بهادریاندركاران  یک از دست، هركنیم ن اشاره میگونه كه پس از ای همان

 اند. داشته شاهنامهای شدید به تاریخ و فرهنگ ایران باستان و كتاب  ای، عالقه گونه هم به

 موبد و بانیان چاپ شاهنامه .3

در  ق6335ماون ساال   گویاا پیرا  ه،بیدگلی كه سپس به موبد معروف شاد  باقر العلی فرزند محمد شیخ عبد

بیدگل زاده شده است. وی پس از آنکه مقدمات علوم را در زادگاهش آموخته، مدتی را نیاز در عتباات و   

گشته و در تهران سرگرم تدریس و پاژوهش شاده    باز در كربال و نجف به سر برده، سپس به وطن ویژه به

با چاپ سنگی از ایشان در دست اسات.   اكنون دیوانی سرایندگی نیز مهارت داشته و هم است. وی در هنرِ

چون نامه و نسخ موبد، پساتای موباد، صارف موباد و     همهایی  های علمی او نگارش كتاب نتیجۀ پژوهش

هاای سیاسای دوران مشاروطه و در عرصاۀ      وی در درگیری است. افزون بر این، شاهنامۀ بهادریتصحیح 

در دورۀ سالطنت   یعنی یدیخورش 6760ش در سال هایی داشته است. موبد كمابی نگاری نیز تکاپو روزنامه

 0.در ابن بابویه به خاک سپرده شده است رضاشاه پهلوی بدرود گفته و ظاهراً
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ارادت  ،كم تا پیش از حوادث مربوط به مشروطه و سپس به تاوپ بساتن مجلاس    موبد بیدگلی دست

شااهنامۀ  سه در شمار بانیان اصلی چاپ بهادر كه هر  شاه و البته امیر علیو محمد شاه مظفرالدینبه ای  ویژه

بساط معیشت مرا  /مبارک شبی تیره از لیل الیل» با مطلعای  هستند، داشته است. وی در قصیده امیربهادری

 گفته است: شاه مظفرالدیندر ستایش « بود مختل

 ساااتاید همااای تات گیتااای پنااااهی  

 

 خداوناااد شمشااایر فااای اهلل منسااال   

 شهنشااااه اساااالم سااالطان ایااااران     

         

 زباایمش شااهانند دور از غااش و غاال   

 

 
 ابوالنصاار شاااه مظف اار كااه حکمااش   

          

 باااوتد تاااالی و تاااوزم وحااای منااازل   

 ؤمناااااون رئوفااااااً      یزبٌ لألولااااای  

      

 ن عاااااذابٌ معجّااااال یو للکاااااافر 

 از او یافتاااه ملاااات پاااارس نیاااارو   

           

 شده ضاعف ایماان باه قاوّت مبادل...      

 ارآزمااااوده   ساااپاهش هماااه ببااار ك   

        

 عاادویش چااو روباااه واماناادۀ شاال...   

 دل و چشاام ایرانیااان شاااد و روشاان   

           

 ساارایند شااکرش بااه گفتااار اجماال    

 زبااانی كااه در ماادح او نیساات گویااا   

           

 همان باه شاوداخرس و گناگ و معتال...     

 

 
 اش یافاات موبااد  فضاایلت ز مااداحی 

           

 یاااز افضاااالاش ن شاااود از دعااااگویی 

 (61د6۶ق: ۸3۲۲)موبد             

هاای آغاازین آن در    هم ابیاتی آورده كاه برخای از بیات    شاهنامۀ امیربهادریدر پایان بخش ملحقات 

 جمله:است، از شاه ستایش مظفرالدین

 فروزنااادۀ تخااات و دیهااایم و گااااه  

 

 باااه تااان یادگاااار مناااوچهر شااااه    

 بیفاااازود باااار بناااادگانش امیااااد    

 

 شاااد كلیاااد...  در علااام را پادشاااه  

 كنون جهال را دسات بربسات و پاای     

 

 مظفااار شهنشااااه ایاااران خااادای...    

 چاااو بركناااده آیاااین بیاااداد شاااد    

 

 هنرمناااااد و فرزاناااااه آزاد شاااااد   

 بااه هاار شااامگاه و بااه هاار بامااداد      

 

 خااادایا شهنشااااه ماااا زناااده بااااد    

 (60۲ق: ۸3۲۶)فطدوسی   

 ستاید: گونه می در همین ابیات، امیربهادر را این

 ادر باااه جناااگ و ساااتیز امیااار بهااا 

 

 كاااه بااار باااد ساااگال آورد رساااتخیز 

 بااااه فرمااااان شاهنشااااه دادگاااار    

 

 خداوناااد هاااوش و خداوناااد فااار     

 پراكنااااد گاااانو آشااااکار و نهفاااات 

 

 بااه دانااای راد ارشااد الدولااه گفاات...   

 نباشااد چااو شااهنامه یااک نامااه نغااز    

 

 كاه افازون كناد مارد را هاوش و مغاز       

 تاااو ایااان ناماااه را نغاااز بنیااااد كااان 

 

 اش شااااااد كااااان  رایندهروان سااااا 

 جا( )همان 
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 بیشاتر به چاپ رسایده اسات )چااپ سانگی( و      ق6733، در سال دیوانی كه از موبد در دست داریم

غزل و... است. در زمان چاپ این دیوان، موباد   های ستایش، وصف طبیعت و دربردارندۀ اشعاری در مایه

اش اسات. وی   احوال او در نیمۀ نخست زندگیآینۀ اندیشه و  كمابیش پنجاه سال داشته و اشعار آن ظاهراً

ناوایی و تنهاایی زیساته     نشینی، گمنامی، بای  پس از این تاریخ، گویا حدود چهل سال دیگر، البته در گوشه

 1،خواهی او ساله سروده باشد و با توجه به آزادی چهل بایست اشعاری در این دورۀ است و به هر روی می

دست ها به  یک از این سروده ؛ ولی هیچایران در دورۀ مشروطه داشته است اشعاری نیز دربارۀ اوضاع حتماً

جمله هایی در ح  مخالفان مشروطه از نکوهش ،احتمال فراوان دست آید، به ما نرسیده است و اگر روزی به

بهادر نیز در آن دیده شود. جناب موحدی برای بنده تعریف كرده كه زمانی حااج آقاا    شاه و امیر علیمحمد

هدی مصباحی بیدگلی در تهران به دیدار موبد كه در آن روزگار سالخورده بوده، رفتاه و موباد بارای او    م

علی سردار افخم )حاكم وقت گیالن و از مخالفان مشاروطه( كاه گویاا    محمدگونه در نکوهش  ابیاتی طنز

 زمانی در حوادث پس از مشروطه او را شکنجه كرده بوده، خوانده است.

مشرب  طنز دربارۀ اوضاع مشروطه در شعر شاعر و رفی  هم های معموالً وجود هجونامهاز سوی دیگر 

الممالک كاه در مقدماۀ    این ادعا باشد. ادیب تواند گواهی بر تأیید می ،الممالک فراهانی او، ادیب دورۀ و هم

انی شادن  ، پس از بمباران مجلس شورای ملای و كشاته یاا زناد    شاه را ستوده علی، محمدشاهنامۀ بهادری

ای باا دو بیات    خواهان، بارها زبان به نکوهش این شاه خودكامه گشوده است، مانناد قصایده   برخی آزادی

 آغازین:

 امروز كه ح  را پای مشاروطه قیاام اسات     

              

 باار شاااه محماادعلی از عاادل پیاااام اساات 

 كای شه به زمینت زند ایان توسان دولات    

               

 گشاته و رام اسات   و روانكامروز به زیار تا   

 

 

 (۱۶تا:  فطاهانی  بی الممالک ادسب)                                                               

 و در همین قصیده در نکوهش امیربهادر گوید:

 ساااالر سااپاه تااو امیاااری اساات بهااادر     

       

 كش جای خرد، پتشک خر اندر باه مشاام اسات    

 (۱6 :)همان                                                                               

ای در تهنیت باه وزارت رسایدن امیربهاادر     قطعه ،6733تر به سال  كه همین جناب ادیب پیش درحالی

 سروده بود:

 بخات شااد زی كاه كناون     ایا امیر جاوان 

            

 امارت تو همی گشاته باا وزارت جفات    

 (۸۲1 :)همان                                                                           

 مانناد  ،شاه و امیربهادر پس از حوادث مشاروطه  علیرابطۀ موبد نیز با محمد ،غرض اینکه بدون شک

ران اشعاری در نکوهش این دو و دیگر مخالفان مشروطه و اوضااع آن روزگاار ایا    گذشته نبوده و احتماالً

 سروده است؛ اما جای شوربختی است كه هیچ نشانی از این اشعار نیست.
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 موبد و شاهنامۀ فردوسی .4

مند كارده   فردوسی نیز عالقه شاهنامۀوی را به  شیفتگی موبد به فرهنگ و تاریخ ایران باستان، ،بدون شک

رسااختۀ دسااتیری و   كارگیری واژگان كهان فارسای و البتاه واژگاان ب     نویسی و به . تالش او در سرهاست

ای دارد كه همۀ  قصیدهگیرد.  ای از زندگی خود، از همین نکته ریشه می در دوره« موبد»برگزیدن نام شعری 

 است و فهمش دشوار، با مطلع:« پارسی آویژه»هایش به فارسی سره یا به گفتۀ خود او  واژه

 دال روز و شب، آن بِه چاه رنادان میگساار   

          

 هاای پاار   وشم مای از ماناد  به آیین جم ن 

 

 

 (۱۲د61ق: ۸3۲۲)نک: موبد                                                                    

 خواند: گونه می و خود را این

 گاااوی  مااانم پارساااا موباااد پارسااای 

         

 ز تخااام كیااااان از تباااار اطایااااب    

 

 

 (۸36 :)همان                                                              

تاوان   ی او نیاز مای  پستاهای این كتاب در كتاب  را از گزارش برخی داستان شاهنامهشیفتگی موبد به 

( 01ا01 :( و داستان دارا )همان70ا75ق: 6763، بیدگلی موبد)دریافت؛ وی در این كتاب، داستان جمشید 

هاای   هاا سافیر ایاران در كشاور     باداهلل موحادی مادت   آورد. آنچه آقای علی معتمدی كه به گفتۀ ع را می

آورد،  مای  باازی سرنوشات  ت خود با عناوان  نوش نامۀ خود در زندگی ،هندوستان، هلند و كانادا بوده است

معلم فارسی و عربی مماا[ دانشامندی باود باه ناام شایخ       »نویسد:  شده؛ وی می تأییدی است بر ادعای یاد

عری خود را موبد گذارده بود و علت انتخاب این عنوان آن بود كه عبدالعلی بیدگلی كاشانی كه تخلص ش

به تاریخ ایران باستان و كیش زردشت و آداب و رسوم قدیم ایران دلبستگی مخصوصی داشت و كتابی در 

خواناد و اشاک در    تاریخ ایران به فارسی سره نوشته بود، اشعار فردوسی را برای ما به آهنگ حازین مای  

قاجار و دساتور   شاه مظفرالدینوی سفارش  (.670 :6700موحدی محب، )نک: « زد... یچشمان او حلقه م

اناد،   فردوسی بوده شاهنامۀمردان روزگار قاجار عاش   بهادر جنگ را كه هر دو، چون بسیاری از دولت امیر

 پذیرد: بهادری می معروف به امیر شاهنامۀبرای نظارت به چاپ 

 شااااناس     ماااانم موبااااد پادشاااااهان 

       

 ز دساااااتور درباااااار دارم ساااااپاس 

 (60۲ق: ۸3۲۶فطدوسی  )                                                    

 موبد و شاهنامۀ امیربهادری .5

بهاادری نقاش    امیار  شااهنامۀ گونه كه پیش از این یاد آمد، چندین نفر در به سرانجام رسیدن چااپ   همان

 فرهنگناماۀ نگدارش  تاوان در   سخن می ی است. نقش موبد را به كوتاهها موبد بیدگل جملۀ آناند و از داشته

صادق حسینی ملقب این نسخه برشمرد. محمد نظارت بر چاپ)ملحقات( و  تنظیم پیوستگانپایانِ نسخه، 

و از نخستین روز شیم عبدالعلی موبد »... نویسد:  می شاهنامهالممالک فراهانی در مقدمۀ این چاپ  به ادیب

نامه  سنجد به نگارش فرهنگ بیدگلی از دانشیان بزرگ كه پیوسته و پراكندۀ سخن را نیکو همیگوی  پارسی
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 (.0 همان:« )و ویژه كردن در پیوستگانش نامزد گردید...

دگان به نقش موبد و دیگر كوشان  عمادالکتابكه در پایان هر لختِ )جلد( این شاهنامه جناب  همچنان

بهتر است عین آنچاه را   ،که دقیقاً نقش وی را در این باره بدانیمای اینچاپ این نسخه اشاره كرده و ما بر

 او نوشته است بیاوریم:

بهاادر جناگ... و باه     و به سرپرستی حساین پاشااخان امیار    شاه مظفرالدینپایان جلد اول: به فرمان ز. 

حماد حساین   سركاری ارشدالدوله و به رسیدگی شت مجناب[ موبد شیم عبدالعلی كاشانی و به نگارش م

الساادات آقاا    ةنشاین تهاران در چاپخاناۀ ساالل     در پادشااه  شااهنامه قزوینی نخساتین لخات    عمادالکتاب

 (.366 همان:هجری ) 6761ماه جاللی مطاب   مرتضی انجام رسید، سالمه دی سید

 6735... ساالمه  شایم عبادالعلی كاشاانی   پایان جلد دوم: .... و رسیدگی فرجاد یگانه شات موباد   ب. 

 (.700 :... )همانهجری

 (.065 :)همان 6736ساز عبدالعلی موبد ... سال  ج. پایان جلد سوم: ... و رسیدگی شیم آرش

سااز راز كهان،    آرای میادان ساخن، پدیاد    گیری رده د. پایان جلد چهارم: ... و كوشش و غلت مغلط[

 (.103 :هجری )همان 6733نژاد شیم عبدالعلی بیدگلی ... سالمه  بنیاد، موبد پارسی الدافکن بخردی

 گوید: می ،خود موبد هم در پایان بخش ملحقات نسخه در پایان ابیاتی كه سرودۀ خود اوست

 مااان ایااان ناماااه را نیاااک آراساااتم  

 

 كااااام و كاساااااتش را بپیراساااااتم  

 كااااه از بینااااوا موبااااد عباااادالعلی  

 

 بمانااااد تاااا حشااار ناااامی جلااای     

 (60۲ :)همان  

ها یا عبااراتی   زی كه دربارۀ موبد گفته شده است نداریم؛ واژهآمی های ستایش در اینجا كاری به عبارت

، «گیاری  غلات »، «كوشاش »، «رسایدگی »كند شامل  بهادری را روشن می كه نقش موبد در چاپ نسخۀ امیر

 .است« انتخاب پیوستگان آن»و « نامه نگارش فرهنگ»و « پیراستنِ كم و كاست شاهنامه»، «آراستن»

بهادری به تصحیح موبد بیدگلی انجام شده است. اما  شاهنامۀن گفت كه توا می ،آنچه گذشت براساس

شناسی یا تصحیح متون بوده است و  های نسخه یکی از روش براساساین تصحیح نه بر مبنای علمی و نه 

و امیربهادر به چاپ رسایده و   شاه مظفرالدینعالقۀ شخصی  دلیل بهگونه كه معروف است این نسخه  همان

هاای گونااگون و پیراساتن     سانجی نساخه   بند هم كاران تصحیح آن، خود را پای اندر ک از دستی گویا هیچ

[ نیات پااک   شااه  مظفرالادین آن شاهریار بازرگ م  »چند كه  اند؛ هر دانسته ها و داشتن دقت علمی نمی اشتباه

باساتانی آن   ... تعمیم داده و بفرمود تا چندین نساخۀ فردوسی شاهنامۀحیح و تنقیح كتاب شاهانه را بر تص

یاک از ابیاات آن را باا یکادیگر در تارازوی مقابلات        دست آورده و هر های جهان به كتاب را از كتابخانه

اش را فرهنگی صریح و متین برنگارند و اغالط و دسایسش را كه از تداول ابادی و   سنجیده و لغات نادره

برخی  براساس شاهنامهاست این چاپ (. البته ممکن 6 :)همان« تصرف عامیان فراهم شده است زایل كنند
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هاای   هیچ سخنی از نساخه یاا نساخه    ،امیربهادری شاهنامۀهای قدیمی باشد، اما در مقدمۀ نسخۀ  از نسخه

انادركاران   دست» ،مورد اعتماد مصحح یا مصححان و روش تصحیح متن نیامده است. به گفتۀ ایرج افشار

پسندها بودند و چون كاالً   الممالک فراهانی از دستاتیر دیببهادری شیخ عبدالعلی موبد بیدگلی و ا شاهنامۀ

های دیگری كه در هند و ایران چاپ  تر از چاپ ای مضبوط نتوانستند نسخه ،انتقادی نداشتند نگاهی تحقیقی

طور مثال اولیا سمیع( عرضه كنند. طبعاً شمایل و تصااویرش موجاب شاهرت و چشامگیری      هشده بود )ب

رود كه متن آن از روی چاپ ماكان منتشر  احتمال می»که یا این( 630: 6701افشار، )« چاپ امیربهادری شد

 (.611 :6707و6703آزادیان، )نک: « شده باشد

 شااهنامۀ موبد بیدگلی سرپرست و ناظر گروهی بوده كه باه چااپ، نگاارش و تنظایم ماتن       ،بنابراین

و خاط   الممالاک  ادیاب وشاش او و مقدماۀ   ایان چااپ باه ك    اصطالح امروز، اند و به بهادری اهتمام داشته

هاای   بدل و حف  صورت نساخه  نسخه»به انجام رسیده است. و گویا در روش تصحیح قدما  عمادالکتاب

كرد و  ها مطلب مهمی نبود... و در موارد اختالف، كاتب به توق و معلومات خود تکیه می مختلف برای آن

 (.607و  603 :)همان« كرده است ا حذف یا مسخ میراحتی آن ر هفهمید، ب جایی هم اگر متن را نمی

، در شانزده صفحۀ كاغذ قطاع بازرگ   امیربهادری فراهم كرده شاهنامۀای كه موبد برای  نامه اما فرهنگ

ده ترتیب حروف الفبا مرتب شا  واژه است و به 6055 بردارندۀ و كمابیش در (360ا357ق: ۸3۲۶فطدوسی  )

 شااهنامۀ رفتاه در ماتن    هاای تخصصای باه كاار     و اصطالح  كسان و جاهانامه شامل نام  است. این فرهنگ

 فردوسی است.

یاا حتای   فارسی  های سرۀ كمابیش هرگز تالش نکرده از واژه ،شاهنامههای مبهم  موبد در توضیح واژه

ها در جاهای دیگر نشاان   دساتیری كه خود نیاز به توضیح دوباره دارد و موبد شیفتگی خود را به این واژه

مانند: آزردن: اژیده كردن و آلودن؛  ؛بینیم هایی از این دست را می چند گاه نمونه داده است، كمک بگیرد؛ هر

 .3آشنا: وشناوری؛ خام: وكمند و نادان

مانناد:   ؛آنقدر روشن هستند كه نیاز به توضیح ندارند ،نامه آمده هایی كه در این فرهنگ بسیاری از واژه

 هنگ )قصد(، اختر، اندام، آغاز، باستان و...آزرم، آساییدن، آوازه، آ

 ا درباارۀ اساامی خااص    بیشاتر  ا ها معموالً كوتاه و در اندازۀ یاک یاا دو واژه اسات و گااهی     توضیح

 آزاد، زرهون و سگزی آمده است. مانند آنچه دربارۀ كاوه، چهر ؛آید بیش گسترده می توضیحاتی كما

هشات؛ شایت:   ب رزبان، باغباان ب ؛ برای نمونه: رضوان: معرها اشاره كرده است موبد گاه به اصل واژه

 ب كرته، گوشواره و...د است؛ صاروج: معرب چاروک؛ قرته: معربش سیّشید، برای تعظیم و معر

خوشاب: كنایه از دندان؛ آب گرم: اشک و  ؛ مانند:ها را آورده است و در برخی موارد معنای كنایی واژه

 فهم؛ دفتر شکستن: كنایه از دفتر ساختن و ... م زودمغز: كنایه از مرد اندوه؛ تیز

آمده  شمار می سابقه به كم در روزگار خود، سودمند و كم تنامه دس درمجموع باید گفت كه این فرهنگ
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 353تا  100 ۀتقریباً شامل پنو هزار بیت و از صفح دار گزینش آن بوده، ملحقاتی هم كه موبد عهده 0.است

 ۀ فردوسی(.)نک: شاهنام استكتاب 

 وچهار موبد بیدگلی و ماجرای الحاق صفحۀ سی .6-1

 دلیال  باه  ،فردوسای، در گاام نخسات    شااهنامۀ  ویژه بهكاری در متون ادب فارسی  دخل و تصرف یا دست

شده بوده  اهمیت و شهرت این كتاب نزد ایرانیان، از همان زمان سرایش ابیات آن تاكنون موضوعی شناخته

 دلیال  باه ها بوده است و گاه  دقتی یا تعصب دین و مذهبی آن جهل كاتبان یا بیاست. این امر گاهی از سر 

ویاژه در ایان    باه  ،نبود روش علمی در تصحیح متون دلیل بهشیفتگی به ایران و داستان باستان و زمانی نیز 

 سالۀ اخیر و پس از پیدایی صنعت چاپ و نشر كتاب.  دویست

بهادری  امیر شاهنامۀلحاق یک صفحۀ كامل در میان یک داستان ترین ماجرا در این زمینه، ا شاید جالب

 1.بوده است ،به آن معنایی كه برای تصحیح یاد كردیم ،باشد كه از قضا همین موبد بیدگلی مصحح كتاب

چند روایت گوناگون گزارش شده و برخی افراد، ابیات صفحۀ الحاقی را به خاود موباد    ،در این باره

كاه باا همکااری حبیاب یغماایی       شااهنامه محمدعلی فروغی در كتااب منتخاب   دهند. مرحوم  نسبت می

در زماان خاود ماا در    »نویساد:   گویاد، مای   سخن می شاهنامهكاری در  وقتی دربارۀ دست ،آوری كرده گرد

بهاادر جناگ در اواخار عمار      ای كاه امیار   شااهنامه تصرفی شده كه شااهد بار مادعای ماسات.      شاهنامه

یار بزرگ چاپ كرد در وقت ترتیب اوراق، یک صفحه از آن سافید ماناده باود.    به قطع بس شاه مظفرالدین

قدر یک صفحه شعر گفتند و آن صفحۀ سفید را پُر ه مباشر طبع كتاب این نقص را جایز ندانسته واداشت ب

گفت من مجباور باودم ایان     كرد و می كاتبِ كتاب، این داستان را خود نقل می عمادالکتابكردند. مرحوم 

را بکنم. كاری كه توانستم این بود كه آن صفحه را غر ه نگذاشتم تا نشانی برای الحااق باشاد و االن   عمل 

 77نمره است و بین صفحۀ  تواند آن صفحۀ الحاقی را كه بی ، میرا داشته باشد شاهنامههر كسی آن چاپ 

 بیست(. :6736، فراهانی« )[ واقع شده ببیند...70م 70و صفحۀ 

« چهاار داساتان شااهنامه از ساید محماد بقاا       »ای با عنوان  سهیل خوانساری در مقالهاما آقای احمد 

آقا میرزا محمود خوانساری گفته است كه بعد از اتمام چاپ كتاب دریافتم كه كاركنان چاپخانه »نویسد:  می

ایان   سفید و خالی مانده است، برای رفع 70چاپ كرده و صفحۀ  70را در صفحۀ  70صفحۀ  ،اشتباه كرده

مناسبت اشعار صفحۀ مقابل تعبیه و نقش شود، امکان نیافت. با دوستان ه نقص خواستم مجلسِ تصویری ب

مصلحت چنین دیدند كه چند داستان ساخته در این صفحه جای داده چاپ كنم، از سید  ،در میان گذاشتم

شده و بدین ترتیاب نقاص   چاپ  ،نوشته عمادالکتابآورد.  نظم دره محمد بقا  خواستم او چهار داستان ب

 (.310: 6717) «كتاب را برطرف كرده منتشر ساختم

 شااهنامه در مقدماۀ   الممالک ادیبو  بوده شاهنامهاین میرزا محمد خوانساری یکی از بانیان چاپ این 

 دربارۀ او گفته است:
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 یکاای زان مهااان نااام محمااود داشاات 

 

 كه دل بست در كاار و گاردن فراشات    

 و پااارداختشباااه طباااع انااادر آورد   

 

 باااه پااااداش، آن خواجاااه بناااواختش 

 بااه محمااود شااد فااال شااه را گشاااد   

 

 

 كاااه آغااااز و انجاااام محماااود بااااد   

 (۲ق: ۸3۲۶)فطدوسی    

، نداشات وسعت  شناسی مانند امروز آقا میرزا محمود در آن موقع كه كتاب»به گفتۀ سهیل خوانساری، 

دانستند... او بیش از ساایر   ی، قول او را حجت مینظیر و اهل كتاب، خاصه دربارۀ كتب خط در این فن كم

بهادر و بسیار كتاب فارسی و عربی دیگر كه  امیر شاهنامۀكوشید...  های مفید می اقران در چاپ و نشر كتاب

برای نخستین بار باه همات و كوشاش وی چااپ شاده       ،آمد می شمار بهبهترین چاپ سنگی در آن زمان 

 (.317: 6717سهیلی خوانساری، ) «است

ق( از شااعران و خوشنویساان مشاهور خاط نساخ و رقااع از       6776ا6303سید محمد بقا ِ تخلص )

اهلل كاسامی هام وقتای     صارت (. آقای ن310 )همان:العابدین اشرف الکتاب است  شاگردان معروف آقا زین

داناد و   شاده مای  ابیاات الحااقی یاد   وی را سارایندۀ  ،گوید دربارۀ این سید محمد بقا  خراسانی سخن می

كه مشهور است صد و پنجاه بیت در بحر تقارب سااخته و   سرود. چنان ... شعر را نیز نیکو می»نویسد:  می

 «بیات آن در داساتان روداباه اسات...     16پرداختۀ او در شاهنامۀ فردوسی چاپ امیربهادری درج است كه 

 (.110 :6700كاسمی، )

كند سرایندۀ ابیات  اما گمان می ،آورد شکل یادشده میباستانی پاریزی نیز ماجرای الحاق را كمابیش به 

كنید چه كردند؟ همان كاری كه متأسفانه نظر آقای مینوی  ... فکر می»نویسد:  الحاقی موبد بیدگلی باشد، می

كند، شاعری آمد و حدود صد بیات شاعر بار     تأیید می شاهنامههای  را در مورد نامطمئن بودن همۀ نسخه

گذاری و بعد چاپ كارد و آب از   را از خود، شعر ساخت و شماره 70... او صفحۀ  ساخت! شاهنامهوزن 

 (.030 :6707، )باستانی پاریزی «آب تکان نخورد

راوی آن مماجرای الحاق[ آقای دكتر مظفر بقایی كرمانی »نویسد:  باستانی در پانوشت همین صفحه می

 «اناد  هاا دیاده   بار او را بعضی بوده و پایان نکبت است؛ گویا نام شاعر موبد بیدگلی است كه شیخِ مسلمانی

از »گوید:  برد و می مانند از موبد به پایان می جا(. وی سخن خود در این زمینه را با نکوهشی ستایش )همان

ح  نباید گذشت كه ویراستاری موبد بیدگلی در حد استادی انجام گرفته است و بسایاری از خواننادگان   

(. وی در جایی دیگار، صافحۀ الحااقی را آورده و در زیار آن نوشاته      031 :)همان «كند وارد را اغفال می نا

 ( حتماً منسوب به موبد بیدگلی.011: )همان« بیدگلی شاهنامۀ»است: 

، كناد )موساوی گرماارودی    گزارش آقای باستانی پاریزی را نقل می آقای موسوی گرمارودی هم عیناً

 (.337 :6ج، 6700

تنها جناب باستانی پاریزی آن هم با تردید و بدون استناد باه   ،زارشی كه یاد كردیماز میان این چهار گ
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علی فروغای نیاز ناامی از    اسات و آقاای محماد   هیچ منبعی سرایندۀ ابیات الحاقی را موبد بیدگلی دانسته 

ابیات را اهلل كاسمی این  آقا میرزا محمود خوانساری و نصرتآورد. اما دو گزارش دیگر از  سرایندۀ آن نمی

 دهند. به سید محمد بقا  خراسانی نسبت می

شده بدانیم و ناه   تر این است كه همین سید محمد بقا  را سرایندۀ اشعار یاد مطمئن ،بنابر آنچه گذشت

زیرا همو باوده كاه    ؛كاری باشد گوی این دست بایست پاسخ جناب موبد می ،چه باشد. اما هرموبد بیدگلی

که بگاوییم  عهده داشته است. مگر اینامیربهادری را بر  شاهنامۀپ یا تصحیح سرپرستی و رسیدگی كار چا

ماجرای الحاق پس از آن بوده كه نظارت و تصحیح موبد به پایان رسیده و این كاار در چاپخاناه و بادون    

مااجرا را باا موباد در میاان      عمادالکتااب توان هم احتماال داد كاه    آگاهی وی انجام گرفته است. البته می

ولای آن صافحه را    ،بیاورناد  70اشته و هر دو چاره را در آن دیاده كاه ابیاات الحااقی را در صافحۀ      گذ

چاه   ها را بپذیرد. هر گذاری نکنند تا به نوعی خواننده را از ماجرا آگاه كرده و از او بخواهند عذر آن شماره

اما نسبت  ؛شود پای او نوشته می باشد از آنجا كه موبد، ناظر یا ویراستار یا مصحح كتاب بوده، این نقص به

 نماید. دادن سرایش این ابیات به وی نادرست می

تر این بود كه آن صفحه را  تر و منطقی شده را نباید موجّه دانست. كار ساده وجوداین، علت الحاق یادبا

را در آن  هشاهنامكردند یا تصویری مربوط به پادشاهی منوچهر یا یکی از ماجراهای  سفید یا خالی رها می

هاای بسایاری سافید     صفحه ،اكنون در دست است شاهنامهدادند. در همین نسخۀ چاپی كه از این  قرار می

سفید است و صفحۀ پاس از آن   33رها شده یا دارای تصویر است. برای نمونه یک صفحه پس از صفحۀ 

 (.6731كیانفر، است )نک: آمده  30دارای تصویر است و سپس صفحۀ 

و بادون   70و  77بهادری میاان صافحۀ    شاهنامۀابیات الحاقی در چاپ سنگی  ،كه یاد شدگونه  همان

: فردوسای،  كتاب جای داده شده است )ناک  10های جدید در صفحۀ  تكر شمارۀ صفحه است و در چاپ

(. صفحۀ الحاقی كه در لخت نخست كتاب و در میان داستان پادشاهی منوچهر و مرباوط باه   10 ق:6731

 ال و رودابه است، با بیت:گوی زو گفت

 بساااای رنااااو بااااردم شاااابان دراز 

 

 ز هجاااار تااااو ای دلباااار ساااارفراز  

 آغاز شده و با بیت: 

 كه هان تیار شاب مای بپار د ز شسات     

 

 نبایسااات فرصااات نهاااادن ز دسااات 

زند كه روح فردوسی از سااختن مان    رسد و به گفتۀ باستانی پاریزی همین بیت آخر فریاد می به پایان می 

 (.031 :6707، باستانی پاریزیخبر ندارد )

 

 وچهار سیهای صفحۀ  ویژگی .6-2

شاناختی اسات.    چهار شامل دالیل نقلی، عقلی و سابک و سیدالیل ما در اقبات الحاقی بدون ابیات صفحۀ 
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 عمادالکتااب گفتۀ  ویژه به ؛هایی است كه پیش از این ارائه كردیم ها و سند منظور ما از دالیل نقلی، گزارش

گذاری نکردم تا نشانی بر الحاق باشاد. دلیال    گوید آن صفحه را شماره بهادری كه می ۀشاهنامخوشنویس 

بهادری، اولین واژه صفحۀ  ۀشاهنامدیگر این است كه در حاشیۀ سمت چپ پایین هر صفحۀ چاپ سنگی 

احتماال بسایار    الحاقی و به كتاب یعنی پیش از صفحۀ 77بعد )= تعقیبه( نوشته شده است مگر در صفحۀ 

 اند. چنین كرده 70یا موبد برای نشان دادن الحاقی بودن صفحۀ عمادالکتاب  ،قوی

شده به راه یکای از   در افزودن ابیات یاد شاهنامهای گمان كند مصحح  كه احتمال دارد خواننده و ازآنجا

ماا در  ا ؛ما این نسخه را با چندین نسخۀ دیگر مقایساه كارده   ،های غیر اصلی و ناشناخته رفته است نسخه

از ایان   ،بهادری مقایسه شاد  هایی كه با چاپ امیر جا حتی یک بیت از این ابیات را هم ندیدیم. نسخه هیچ

را اساس تصحیح قرار  شاهنامهنویس  قرارند: چاپ مسکو، چاپ جالل خالقی مطل  كه خود شانزده دست

رگردان شااهنامۀ اواخار   ب داده است، چاپ ژول مُل، چاپ دبیر سیاقی، چاپ محمد رمضانی و چاپ نسخه

سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم هجری قمری به كوشش ایرج افشاار، محماود امیاد سااالر و ناادر مطلبای       

 كاشانی.

شناختی هم در این صفحۀ الحاقی وجود دارد كه نشان بر اختالف سابکی آن باا    اما چند ویژگی سبک

در ابیاات ایان   « ا، طاقت، سها، بادر منیار  وصلت، تمن»های عربیِ  شعر فردوسی دارد. از جمله وجود واژه

 مصراع بیت زیر:دو یا اختالف قافیه در  65.فردوسی نیامده است شاهنامۀجای دیگر  صفحه كه در هیچ

 یکااای نالاااه بااار كااارد دساااتان زال  

 

 كاااه باااانو از آن گفتاااه شاااد منفعااال 

 یا ضعف تركیب در دو بیت: 

 یکاای پااوزش آرد باااه درگاااه شااااه   

 

 ارگااااااهشْ خااااااک درِ بببوستااااادْ 

 و:  

 كه هان تیار شاب مای بپار د ز شسات     

 

 نبایسااات فرصااات نهاااادن ز دسااات 

ولی سه بار تکرار آن در یک صافحه   ،كاربرد دارد شاهنامهكه البته در « بسی»یا سه بار استفاده از واژۀ  

باه   ا سات ا هر كه ه هم است، نشان از آن دارد كه سرایندۀ ابیات الحاقی  سرآن پشت  كه دو بارِ این ویژه به

 كار برده است. نگاه كنید: های پركاربرد او را به تأقیر از فردوسی برخی از تركیب

 بساااای رنااااو بااااردن شاااابان دراز 

 

 ز هجاااار تااااو ای دلباااار ساااارفراز  

 بسااای الباااه كاااردم باااه پروردگاااار  

 

 بماناااادم شاااابان ساااایه سااااوگوار  

 و: 

 بساای رنااو بااردم نگفااتم بااه كااس    

 

 آفاارین دانااد ایاان راز و بااس   جهااان 

در این صفحه، مانند: یکی دید، یکی نالاه، یکای پاوزش،    « یکی...»بارۀ تركیب  بر كاربرد چندینافزون  

 یکی جان.
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 خیلی تركیب درستی نباشد در بیت:« بومِ این مرز»رسد عبارت  نظر می كه به چنان هم

 همااه بااوم ایاان ماارز ویااران كاانم     

 

 كنااااام پلنگااااان و شاااایران كاااانم   

 نماید. مفهوم و نادرست می شده بی كار رفته است، اما تركیب یاد به« وممرز و ب»، تنها تركیب شاهنامهدر  

 ضمن اینکه اگر صفحۀ الحاقی را نخوانیم و آخرین بیت صفحۀ پیش از آن را یعنی:

 كناااون شااااد گشاااتم باااه آواز تاااو  

 

 گفتااار و بااا ناااز تااو    باادین چاارب  

 با نخستین بیت صفحۀ پس از صفحۀ الحاقی یعنی بیت: 

 دیاااادار جااااوییکاااای چااااارۀ راه 

 

 چه پرسی تو بار بااره و مان باه كاوی      

گوید تو بر باالی دیوار هستی و  رسد. زیرا زال به رودابه می تری به تهن خواننده می بیاوریم، مفهوم منطقی 

فرصتی فراهم كن كه حضوری، چهارۀ تاو را نیاز     ،من در كوچه، اكنون كه از شنیدن صدای تو ح  بردم

 الحاقی یعنی:ببینم. اما بیت اول صفحۀ 

 بساااای رنااااو بااااردم شاااابان دراز 

 

 ز هجاااار تااااو ای دلباااار ساااارفراز  

چسبیدگی این وصالۀ نااجور و    ،برد. به دیگر سخن روشن است كه ترتیب منطقی سخن زال را از بین می 

  ست. فردوسی بسیار روشن و هویدا شاهنامۀناسازگار به 

 ؛از او باقی نمانده اسات  شاهنامهحیح و شاید، برخالف آرزوی موبد بیدگلی، نامی نیک در عرصۀ تص

 گوید: آنجا كه می

 مااان ایااان ناماااه را نیاااک آراساااتم  

 

 كااااام و كاساااااتش را بپیراساااااتم  

 كااااه از بینااااوا موبااااد عباااادالعلیّ  

 

 بمانااااد تاااا حشااار ناااامی جلااایّ     

ه و بهاادری بادگمان شاد    امیار  شااهنامۀ شود ما به كل  البته وجود این صفحۀ الحاقی هرگز سبب نمی 

جهااتی  همچناان از   شااهنامه جمله موبد بیدگلی را نادیده بگیریم. این نساخۀ  ندركاران آن ازا تالش دست

 است. ارزشمند و ستودنی

 نتایج

نامه، تنظیم ملحقات و نظارت بار   توان در نگارش فرهنگ بهادری را می شاهنامۀتالش موبد در تصحیح . 6

 چاپ این نسخه خالصه كرد.

بهادری، سرودۀ موبد نیسات بلکاه    شاهنامۀاشعار موجود در صفحۀ الحاقیِ  ،شده با توجه به اسناد ارائه. 3

 بهتر است آن را به سید محمد بقا  خراسانی نسبت بدهیم.

آساانی    باه  ،هاای نقلای   شناسای و نشاانه   امیربهادری از راه سابک  شاهنامۀ 70اقبات جعلی بودن صفحۀ . 7

 پذیر است. امکان

 ها: نوشت پی

 .6701افشار، ؛ 00 :6701مارزلف، نک: ، شاهنامههای مثبت این  ازبرای آگاهی از امتی .6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (۸۱)پپاپی  مشمارۀ ده
 ۸31۶ستان بهار و تاب
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 .6701مارزلف،  در این زمینه، نک: بیشتربرای آگاهی  .3

بر طب   را با هزینۀ شخصی خود به چاپ رسانده است كه ظاهراً شاهنامهبهادر این  البته معروف است كه امیر .7

 اسناد موجود در این مقاله نادرست است.

 .075 :6707کته نک: باستانی پاریزی، این ن ۀدربار .0

 .6700موحدی محب، نک:  بیشتربرای آگاهی  .0

 .07ا70 ، نک: همان:خواهانه و مبارزات سیاسی او در دورۀ مشروطه برای آگاهی از تکاپوهای آزادی .1

 .603ا607 :6713ایمانیان، نک:  ،دربارۀ شیفتگی موبد به واژگان سرۀ فارسی و دساتیری .3

 .6731خطیبی، نک:  ،شاهنامههای  رۀ فرهنگبرای آگاهی دربا .0

بنیااد شااهنامۀ   ؛ 671اا 01 :6707نک: باستانی پااریزی،   ،شاهنامهكاری در متن  سازی و دست شاهنامه دربارۀ .1

 .13ا37: 3071، فردوسی

 .6700زاده،  نک: جمال .65

 

 منابع
دانشکدۀ ادبیاات  ، مجلۀ «اجارق دورۀ در متون تصحیح به نگاهی»، 6707و بهار  6703زمستان  ا آزادیان، شهرام،

 .635ا606 (:611و  610) و علوم انسانی دانشگاه تهران

، مجلاۀ  «سخنانی دربارۀ شاهنامۀ چاپ خالقی مطل  ؛خوش باد این نیکبختی»، 6701آتر و اسفند  ،افشار، ایرجا 

 .633ا636(: 10) بخارا

، «وبد نوشتۀ شایخ عبادالعلی موباد بیادگلی    نگاهی به كتاب صرف م» ،6713پاییز و زمستان  ا ایمانیان، حسین،

 .611ا635 (:7)، دورۀ جدید، نامۀ كاشان پژوهشمجلۀ 

 تهران، نشر علم.، 1چ، شاهنامه آخرش خوش است، 6707 ،باستانی پاریزی، محمدابراهیما 

انی چاپخانۀ باناک بازرگا   ، تهران:هجری 60و  67و  63شرح حال رجال ایران در قرن ، 6703 ،بامداد، مهدیا 

 ایران.

 انتشارات بنیاد شاهنامه. :، تهرانمینوی و شاهنامه ،شاهنشاهی 3071 ،بنیاد شاهنامۀ فردوسیا 

كلمه )لغت( عربی كه  010كلمات عربی در شاهنامۀ فردوسی صورت »، 6700تیر  ،زاده، سید محمدعلی ا جمال

 .003ا003(: 76) وحید، مجلۀ «در شاهنامه آمده است

كلمه )لغت( عربای كاه در شااهنامه     010كلمات عربی در شاهنامۀ فردوسی صورت »، 6700ر ا اااااااااا ، تی

 .103ا130 (:73) وحید، مجلۀ «آمده است

 (:60) ناماۀ بهارساتان  ، «اماروز  تاا  آغااز  از شااهنامه  های فرهنگ به نگاهی»، 6731تابستان  ،خطیبی، ابوالفضلا 

 .03ا73

(: 65) ناماه  ایاران ، «چهاار داساتان شااهنامه از ساید محماد بقاا       » ،6717زمساتان   ،سهیلی خوانساری، احمدا 

 .310ا313
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 چاپخانۀ مروی. :، تصحیح وحید دستگردی، تهراندیوان كامل ،تا بی الممالک(، )ادیب فراهانی، میرزا صادقا 

باد  دالعلی مو)چاپ سنگی(، رسیدگی و تصحیح عبا  بهادری شاهنامۀ امیرق، 6731 ا فردوسی طوسی، ابوالقاسم،

 :، تهاران عمادالکتااب حسین الممالک(، خط محمد ادیبمحمدصادق حسینی فراهانی ) بیدگلی كاشانی، مقدمۀ

  .مطبعه سید مرتضی

تهاران،  ، 3چ، عمادالکتااب ، خاط  بهاادر  شاهنامۀ فردوسی از روی چاپ مشاهور امیار  ، 6731 ا ااااااااااااا ،

 انتشارات جاویدان.

 نا. بی جا: علی فروغی و حبیب یغمایی، بی، اهتمام محمدهنامهمنتخب شا، 6736 ا ااااااااااااا ،

، «بقا شرف المعالی مؤسس نخستین انجمان ادبای در قارن اخیار    سید محمد » ،6700آبان  ،اهلل كاسمی، نصرتا 

 .111ا116 (:00) گوهرمجلۀ 

 (:75و  31) كتااب نامۀ ، فصال «شاهنامۀ امیربهادری یا شاهنامۀ مظفاری »، 6731بهار و تابستان  ،كیانفر، جمشیدا 

 .00ا31

 كتااب مااه  ، ترجمۀ آزاده افراسایابی،  «شاهنامۀ بهادری آخرین شاهنامۀ قاجار»، 6701اسفند  ،مارزلف، اولریشا 

 .00ا00 (:7)، سال چهاردهم، )كلیات(

 )چاپ سنگی(، با همکاری جعفر حسینی طالقانی، تهران. پستای موبد ،ق6763 ،موبد بیدگلی، عبدالعلیا 

 كوشاش میارزا عبااس خاان، تهاران:      ، باه )چاپ سانگی(  هنایش خرد و دیوان موبد، ق6733 ااااااااااااا ،ا 

  .چاپخانۀ آقا سید مرتضی

  (.3) شناخت كاشان، مجلۀ «گذری بر شأن و شعر موبد بیدگلی»، 6700پاییز و زمستان  ،موحدی محب، عبداهللا 

 .، تهران، انتشارات قدیانی6چ، الممالک فراهانی ادیب زندگی و شعر ،6700، موسوی گرمارودی، سید علیا 

 

 
 
 

 


