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شاهنامه فردوسي به تصحيح ملک الشعراي بهار
سيدعلي آل داود

[ افست چاپ ١٢٧٦ ق بمبئي] به تصحيح ملک الشعراي بهار٬ به کوشش علي شاهنامه فردوسي
ميرانصاري٬ تهران٬ انتشارات اشتاد٬ ١٣٨٠ش٬ قطع رحلي.

يکي از چاپ هاي قديمي شاهنامه فردوسي همان است که به اهتمام و خط محمدابراهيم
شيرازي٬ فرزند محمدحسين خان اولياء سميع شيرازي٬ به سال ١٢٧٦ در بمبئي به خط
نستعليق و قطع رحلي به وجهي زيبا و شايسته انتشار يافته است. اين چاپ در چهار جلد
همراه با تصاوير٬ به انضمام ملحقات و فرهنگ واژه ها٬ کًاّل در يک جلد٬ همراه با تصاوير
به طبع رسيده است و همه صفحات متن مجدول است. ممکن است پردازندگان چاپ
مشهور امير بهادر در ايران به آن نظر داشـته و از آن بـه نـوعي الگـوبرداري کـرده انـد.
صفحه شمار هر جلد مستقل است. به پايان هر جلد٬ بخشي٬ تحت عنوان «فرهنگ الفاظ

نادره و اصطالحات غريبه»٬ در چندين صفحه افزوده شده است.
نسخه اي از اين چاپ در تملک روان شـاد مـحمدتقي مـلک الشـعراء بـهار (وفـات:
ارديبهشت ١٣٣٠) بوده و او٬ با آن انسي تام داشته و شايد آن را مصحح ترين چاپ شاهنامه
در آن عصر مي دانسته است. پس از آن که در اواسط دوران رضاشاه٬ بهار گرفتار زندان و
تبعيد شد٬ يگانه مونسش٬ در ايّام گرفتاري و تنهايي٬ هـمين شـاهنامه بـود. وي٬ در ايـن
فرصت مغتنم٬ بارها به دقت آن را مطالعه کرد. هر وقت نکته اي به نظرش مي رسيد در
ي واضح و گـاه زيـبا و خـوش حاشيه٬ به خط خود٬ مي نوشت. اين يادداشت ها به خطّ
نوشته شده٬ و در مواردي٬ تاريخ و امضاي بهار ذيل آنها آمده است. از مالحظه اجمالي
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تاريخ اين حواشي چنين برمي آيد که شاعر بعضي از آنها را در زندان شهرباني يا روزگار
تبعيد در شهر اصفهان نوشته است.

بهار٬ پس از آزادي از زندان٬ هم چنان در اوقات فراغت٬ از مطالعه و دقت در شاهنامه
ام٬ مطالب تازه اي در تصحيح ابيات و شـرح و مـعاني لغـات و غافل نماند و در طول ايّ
نکات دستوري و بالغي و تاريخي و ادبي آن در حواشي نوشت. وي٬ در حل مشکالت
شاهنامه ٬ بيش از همه به متون پهلوي و برخي کتب کهن فارسي چون ترجمه تاريخ طبري ٬
مقدمه شاهنامه ابومنصوري و مجمل التواريـخ و القـصص تـوجه داشت. از اشـارات او چـنين
برمي آيد که وي متون موجود اين زبان را مي شناخت و آنها را با دقت مطالعه کرده بود.
بدين سان٬ شاهنامه اي از وي به يادگار ماند که از هر حيث درخور توجه و اعتناست. اين
نسخه٬ پس از درگذشت بهار٬ در خاندان او محفوظ ماند٬ تا آن کـه در سـال هاي اخـير
نگهداري آن به يکي از فرزندانش٬ پروانه بهار٬ سپرده شد که در آمريکا سکونت داشت.
سپس٬ به خواهش آقاي ميرانصاري و توجه خاص خاندان بهار٬ اين نسخه از شاهنامه به
ايران بازگردانده شد و٬ به اهتمام ايشان٬ به صورت عکسي به وجهي مطلوب و آراسته به
چاپ رسيد. حواشي بهار به همان صورت اصلي و به طور کامل در چاپ منعکس شده

است.
چاپ مذکور مشتمل بر دو مقدمه از وير استار٬ مقدمه اصلي شاهنامه بمبئي و متن کامل
اثر و تعليقات انتهايي آن است. در بخش اخير٬ ابياتي از شاهنامه که بهار توضيحي بر آنها

نوشته کًال استخراج شده است. تعليقات شامل بخش هاي زير است:
١. ابيات تصحيحي: مشتمل بر اشعاري که بهار آنها را تصحيح قـياسي کـرده است.

بسياري از اين تصحيحات با ضبط مندرج در شاهنامه چاپ مسکو برابر است.
٢. ابيات تشکيکي: مشتمل بر مفرداتي از شاهنامه که بهار در اصالت انتساب آنها به

فردوسي ترديد داشته و شک خود را با عالمت سؤال بيان کرده است.
٣. واژگان و ترکيبات فارسي.

٤. نکته هاي دستوري و بالغي.
٥. نکته هاي تاريخي و ادبي.

٦. فهرست هاي آيات و احاديث؛ اعالم؛ اقوام٬ قبايل و خاندان ها؛ اماـکن؛ کتاب ها.
وير استار٬ در دو مقدمه خود٬ مطالبي در باب شاهنامه و بـهار و روش او در نگـارش
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حواشي آورده است. اينک يکي دو نمونه از يادداشت هاي بهار در حواشي شاهنامه بـه
عنوان نمونه نقل مي شود: در شرح بيت زير:

نباشي بس ايمن به بازوي خويش خورد کام نـادان زپـهلوي خـويش

آورده است: «اين معني مثلي است پارسي٬ چنانـکه شاعري گويد:
ظالم که کـباب از دل درويش خـورد چون درنگري زپهلوي خويش خورد
دنيا عسل است هر که زو بيش خورد خون افزايـد تب آورد نـيش خـورد»

و در شرح بيِت
ـکنون گاو ما را به چرم اندر است ـکه پاداش بـادـافـرِه ديگـر است

نوشته است: «مثلي است به معني آن که کاري نامعلوم و به پايان نـبرده و مـورد تـرديد
باشد. مثل گاوي که هنوز در چرم است و تا سالخي شود و گوشت او به خوردن رسد٬

طول دارد. اين سومين بار است که اين مثل در اين کتاب ذـکر شده است».
بهار يکي از مؤلفان کتب ادبي درسي در زمان خود بوده؛ از اين رو٬ يک بار هم شاهنامه
را به منظور انتخاب برخي از قطعات آن براي دانش آموزان بهـدقت مطالعه کـرده و٬ در

حاشيه همين نسخه در چند مورد٬ به انتخاب هاي خود اشاره مي کند.
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