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دكتر عبدالرضا مدرس زاده
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دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد فسا
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تاريخ بيهقي و پژوهش هاي ادبي

تاریخ دریافت مقاله: 89/9/17
تاریخ پذیرش مقاله: 89/11/20

چكيده

تاريخ بيهقي به عنوان يكي از مهم ترين و نام دارترين متون نثر فارسي، 
در همه هزاره ی گذشته مورد توجه و احترام دوست داران ادب فارسي بوده 
است. اين كتاب كه چند برابر آن چه اكنون در دست داريم، بخش هاي گم 
شده و از دست رفته دارد، به رغم اين كه با محوريت دوره مسعود غزنوي 
فراهم شده است، كتابي صرفاً تاريخي و سياسي نيست و اعتبار و ارزش هاي 

اجتماعي، فرهنگي و به ويژه اخالقي آن قابل توجه است.
از  گزارشي  كتاب،  اين  ارزش هاي  كردن  مرور  ضمن  حاضر  مقاله  در 
طرحي تحقيقي كه درباره اين كتاب به مناسبت گردآوري مقاالت گوناگون 

محققان فراهم شده است تقديم خوانندگان مي شود.
از  گزارشي  كتاب،  اين  ارزش هاي  كردن  مرور  ضمن  حاضر  مقاله  در 
طرحي تحقيقي كه درباره اين كتاب به مناسبت گردآوري مقاالت گوناگون 

محققان فراهم شده است تقديم خوانندگان مي شود.

ادبي،  پژوهش هاي  بيهقي،  ابوالفضل  بيهقي،  تاريخ  كليدی:  واژگان 
مقاالت ادبي.

Email: drmodarreszadeh@yahoo.com
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1- مقّدمه

تاريخ بيهقي اثر نويسنده توان مند خراسان بزرگـ  ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي 
ـ امروز با نام يكي از يادگارهاي ارزش مند زبان و ادب فارسي توجه و عالقه همه اهل ادب 
و عالقه مندان فنون ادبي را به خود جلب كرده است و شگفت اين كه اين كتاب با ارزش 
به رغم آن كه بخش زيادي از صفحات خود را از دست داده است، هنوز در كار جلوه گري 

و د ل ربايي است.
ترديدي نيست كه تمدن با شكوه ساماني به رغم سپري شدن دوره ی تاريخي و افتادن 
ايران به دست تركان غزنوي، از اثر آفريني و تأثيرگذاري باز نايستاده است و آن چه كه 
با پسوند بيهقي و نيشابوري و هروي و بخاري از دانش مند و اديب و شاعر در قرن پنجم 

سراغ داريم، بازمانده ی آن دوره ی پرشكوه و در نوع خود بي تكرار است.
پاي  كه  بود  آن  ـ  خود  نوع  در  ـ  درست شان  كوشش  تنها  غزنويان  اتفاق،  از حسن 
جاي پاي سامانيان نهادند و به اين تشخيص رسيدند كه از اهل علم و شعر و ادب بي نياز 
نيستند. از اين رو كساني چون ابوريحان بيروني دانش مند و منجم و رياضي دان و ابونصر 
مشكان دبير و نويسنده و امثال آن ها را گرامي مي داشتند و از اصرار خود براي استقبال و 

در حضور خود داشتن با ابن سينا هم هيچ گاه دست برنداشتند.
پايان دوره اي كه تاريخ بيهقي در آن نوشته شده است، به معني آغاز استيالي كامل 
عنصر ترك در روابط و مناسبات سياسي و فرهنگي ايران و توجه بيش تر به خالفت عباسي 
بغداد و در نتيجه روي آوردن دوباره به زبان و ادب عربي است و در اين مقطع است كه 
ارزش كار ماندگار ساماني ها در حفظ استقالل نسبي ايران خود را نشان مي دهد و نيز در 
مي يابيم كه دوره ی غزنوي اندك مايه اي از اين آبشخور زالل و روان را با خود بيش تر 

ندارد.
 به هر روي، اين ابوالفضل بيهقي كه از حارث آباد بيهق خود را مانند ديگر مستعدان و

 عالقه مندان به پايتخت مي رساند، موفق مي شود در سايه پرورش و راهنمايي هاي دقيق و 
اثر گذار بونصر مشكان راه را بيابد و در دربار به خدمت فرهنگي و سرانجام دبيري بپردازد.

به  او  البته  و  است  دربار  در  نويسنده  خدمت  اين  يادگار  و  محصول  بيهقي  تاريخ 
سبب عالقه اي كه به كار خود دارد با تشخيصي درست به ثبت مقطعي طوالني تر از تاريخ 
مي پردازد. از اين رو »دوره ی سي جلدي كتاب از سال 409 يعني اواسط كار محمود و 
بوده  مسعود  بن  ابراهيم  سلطنت  زمان  يعني  مؤلف  درگذشت  از  پيش  اندكي  آن  پايان 

است.« )سعادت، 193: 1386(
با اين همه، ارزش كتاب صرفاً اطالعات سياسي دوره ی غزنوي نيست »بلكه از جهات 
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ديگري چون اطالعاتي درباره ی تاريخ غزنويان پيش از مسعود1، تاريخ سامانيان، سلجوقيان 
و صفاريان، روش كار مؤلف، درستي مطالب و دقت بيهقي و آداب و رسوم بسياري و نيز 
آگاهي هاي سودمند از شعر، و نويسندگاني كه اطالع ما از آن ها تنها منحصر به همين 

كتاب است، داراي ارزش است.« )انوشه، 244: 1381(
نيز از ياد نبريم كه تاريخ بيهقي در مقايسه با كتاب هاي هم جنس خود مانند تاريخ 
بلعمي يا هم روزگار خود مانند قابوس نامه و سياست نامه2 و حتي كتاب هايي كه بعد 
از آن آمده اند و نتوانسته اند اين كتاب را از نظر برانند و پشت سر بگذارند، مانند: تاريخ 
بايست در  را  از آن ها  برخي  فرد دارد كه  به  ارزش مندي هايي منحصر   ،  ... و  جهانگشا 
از ميان شش ويژگي عمده  نويسنده جستجو كرد كه  تربيت شخصي  روحيه و منش و 
كتاب مانند »امانت تاريخي، توجه به جزئيات، شخصيت پردازي، برخورد فلسفي و انساني، 
توان مندي راوي به عنوان قصه گو و سبك زنده و پرنشاط« )موسوي بجنوردي، 209: 

1385( كاماًل اين صفات مشهود و برجسته است.
مي دانيم كه نويسنده اي كه در دربار كار مي كند و به عبارتي با »قدرت سياسي« با 
همه خطرهايش مأنوس است، كاري دشوار پيش رو دارد كه البته بيهقي از عهده تعامل 
با قدرت به نيكي برآمده است. او »از نقل آن چه روي داده است، به همان گونه كه روي 
داده است پرهيز ندارد و در مورد آن چه نمي تواند همه چيز را به بيان آرد، ظاهراً سكوت 
را بر نقل دروغ ترجيح مي دهد و اين چيزي است كه خواننده به او اعتماد مي كند.« )زرين 

كوب، 124: 1375(

2- بحث و بررسي

2-1- تاريخ بيهقي و پژوهندگان:
2-1-1- كوشش هاي محققان فرنگي:

يكي از ويژگي هاي خاص كتاب تاريخ بيهقي ـ كه براي آثار اندك ديگري اين ويژگي 
را سراغ داريم ـ آن است كه اين كتاب براي نخست بار در بيرون از ايران و در هند منتشر 
شده است، هر چند كه سرزمين هند در سده ی نوزدهم ميالدي خود از سرزمين هايي است 

كه از حوزه هاي رواج زبان فارسي به شمار مي رود.
را در  اين كتاب  انگليسي نخستين چاپ  نوزدهم مورلي دانش مند  نيمه ی سده  »در 
كلكته منتشر كرد. سپس بارتولد شرق شناس روسي ـ به دليل احتواي كتاب بر اخبار 
سرزمين ماوراء النهر كه در روزگار نويسنده جزء خاك روسيه بود ـ آن را شرح كرد. نيز 
ژيلبر الزار فرانسوي و باوزاني ايران شناس ايتاليايي و استوري محقق انگليسي و بازورث 
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كرده اند.«  بررسي  را  بيهقي  تاريخ  كتاب  جهتي  از  كدام  هر  غزنويان،  تاريخ  متخصص 
)سعادت، 196: 1386(

نمي توان پذيرفت كه مورلي محقق انگليسي كه در سرزمين هند به امور فرهنگي و 
سياسي سرگرم بوده است، ابتدا به ساكن و بي مقدمه به چاپ سنگي كتاب تاريخ بيهقي 
اقدام كرده باشد، بلكه مي توان حدس زد شهرت فراوان اين كتاب در سرزمين شبه قاره 
و اين كه زبان زد اهل علم و فضل بوده است و نسخه هاي خطي پراكنده آن مورد استفاده 
اديبان و فارسي خوانان بومي شبه قاره بوده است3، اين محقق انگليسي را برآن داشته است 

كه اين كتاب را براي نخستين بار )1862م.( به چاپ برساند. 
قاعدتاً ديگر محققان ايران شناس هم هنگامي كه به مطالعات تاريخي و فرهنگي درباره 
ايران روي مي آورده اند از مطالعه و بررسي موشكافانه كتاب تاريخ بيهقي بركنار و بي نياز 
نبوده اند. در اين ميان كوشش هاي كم نظير خانم والدمن اديب آمريكايي كه براي نخست 
بار به بحث ساختار داستان هاي تاريخ بيهقي و به ويژه مبحث توالي داستان ها به خوبي 

توجه كرده است، ستودني و شايان ياد كرد است.
2-1-2- كوشش هاي محققان ايراني:

از اين كه نخستين چاپ تاريخ بيهقي در ايران به صورت چاپ سنگي در سال 1305 
خورشيدي و 63 سال پس از چاپ مورلي در كلكته روي داده است، درمي يابيم كه در اين 
مدت نسخه هايي از چاپ كلكته در دست اديبان ايراني بوده است كه سرانجام سيد احمد 

اديب پيشاوري موفق مي شود اين كتاب را در ايران هم به چاپ برساند.
چهارده سال بعد از اين چاپ )1319( استاد نفيسي كتاب را با نام تاريخ مسعودي 

معروف به تاريخ بيهقي منتشر مي كند كه در واقع اولين چاپ سربي از كتاب است.
پنج سال بعد، دكتر علي اكبر فياض و دكتر قاسم غني ـ كه هر دو خراساني اند ـ اين 

كتاب را با تصحيح تازه اي منتشر مي كنند )1324(.
استاد سعيد نفيسي، بعد از چاپ اول اين كتاب از همان سال 1319 تا 1332 تاريخ 

مسعودي را در سه جلد با تعليقات و توضيحات مفصل منتشر مي كنند.
اما چاپ اين كتاب در سال 1350ـ  به مناسبت كنگره بين المللي هزاره ی بيهقي )19 تا 25 
 شهريور 1349 مشهد( از سوي دكتر علي اكبر فياض نقطه ی عطفي در تصحيح و تدوين كتاب 
تاريخ بيهقي است كه از دقت نظر و ژرف كاوي هاي استاد فياض خالي نيست 4، هر چند 

استاد فياض خود به هنگام نشر كتاب روي در نقاب خاك كشيده بود.5
چاپ سه جلدي كتاب به وسيله دكتر خليل خطيب رهبر هم در واقع رونوشتي از چاپ 
استاد فقيد دكتر فياض است )ر.ك. خطيب رهبر، سي وهفت: 1375( كه در سال هاي 

اخير در دانشگاه ها بسيار مورد توجه واقع شده است.
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تصحيح و چاپ جديدي را هم استاد منوچهر دانش پژوه از تاريخ بيهقي روانه بازار 
كرده اند كه چندان برجستگي هايي بيش از نسخه چاپي دكتر فياض ندارد.

آخرين كوشش در تصحيح و چاپ كتاب تاريخ بيهقي را آقايان دكتر محمد جعفر 
ياحقي و مهدي سيدي در سال 1388 انجام داده اند و اين كتاب را در دو جلد )يك جلد 
متن كامل و يك جلد فهرست ها و تعليقات و نقشه ها( منتشر كرده اند. اين تصحيح توانسته 
است دو گام اصلي و اساسي بردارد، يكي اين كه از عالمت هاي اختصاري نسخه ی مرحوم 
دكتر فياض رمزگشايي كند6 و ديگر اين كه برخي تازگي ها در تصحيح را پيش روي اهل 

ادب قرار دهد از جمله اين كه:  
عبارت معروف: »مادر حسنك زني بود سخت جگرآور چنان شنيدم دو سه ماه ...« به 

صورت صحيح تر: »مادر حسنك زني بود سخت جگر. او را مصيبت فرزند ...«
به نظر مي رسد كه عبارت جگرآور در هيچ متن فارسي نيامده است و لغت نامه دهخدا 

هم صرفاً همين جمله ی بيهقي را شاهد آورده است.
يا عبارت: »فضل در جاي ديگر نشيند« به صورت: »از روي فضل در جاي دگر نشيند« 

آمده است.
مصححان تأكيد كرده اند كه علي رغم يافتن نسخه هاي بسيار، هيچ كدام از اين نسخه ها 
يك جمله و عبارت از تاريخ بيهقي هاي موجود بيش تر ندارند 7 و آن چه هست مربوط به 

تغييرات و تصرفات و الحاقات داخل همين نسخه ي موجود است.
2-2- تاريخ بيهقي و پژوهش هاي انتقادي:

با چاپ و انتشار كتاب تاريخ بيهقي در ايران، استادان و اديبان به نقد و بررسي كتاب 
و اظهار نظر درباره آن اقدام كردند.

اولين مقاله را درباره اين كتاب صادق رضازاده شفق با نام »ابوالفضل بيهقي و تاريخ 
بيهقي« در سال 1310 )5 سال پس از چاپ كتاب توسط استاد اديب پيشاوري در ايران( 

در مجله ارمغان نوشته است. )ر.ك. افشار، 245/1: 1384(
 مقاله دوم را استاد عباس اقبال در سال 1311 با نام »يك صفحه از مجلدات مفقوده 

تاريخ بيهقي« نوشته است. )ر.ك. همان، 8/1(
افغانستان خليل اهلل خليلي در سال 1321  مقاله سوم را استاد فقيد و اديب بزرگ 
خورشيدي در مجله ی افغاني آريانا نوشته است كه در واقع نقدي است بر تصحيح استاد 

سعيد نفيسي از تاريخ بيهقي. )ر.ك. همان، 31/1(
شايان گفتن است اولين مقاله اي را كه نويسنده ی آن از استادان جوان و دانش آموخته ی 
استادان كهن سال و فاضل دوره ی قبل مي باشد، استاد فقيد دكتر غالمحسين يوسفي در 
سال دوم مجله ی ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد )1338( با نام »گزارش گر حقيقت« 
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8 نوشته است. )ر.ك. همان، 38/2(

بعد از برگزاري هزاره جهاني بيهقي )1349( و نيز انتشار تصحيح درست و دقيق استاد 
فياض از اين كتاب، انتشار مقاله درباره ي تاريخ بيهقي و نيز شخصيت ابوالفضل بيهقي، 
شكلي جدي تر به خود گرفت كه البته تا امروز خوش بختانه سيري صعودي داشته است، 

هر چند كه در مواردي برخي مقاالت پربرگ و كم بار بوده است.
گزارش سه دهه بيهقي پژوهي چنين است:

با موضوع بيهقي و تاريخ بيهقي نوشته شده  از 1351 تا 1360 جمعاً شش مقاله 
است. )ر.ك. افشار، همان( و از سال 1361 تا 1370 يازده مقاله ی ثبت شده سراغ داريم، 
ولي از سال 1371 تا 1376 تعداد 14 مقاله مي شناسيم كه نشان مي دهد كار تقريباً دو 

برابر شده است. )ر.ك. همان(
2-3- بيهقي پژوهي به گزارش يك گردآوري تحليلي: 

را  خود  هم روزگار  محققان  نگرش  و  نگاه  نوع  و  پژوهي  بيهقي  كارنامه  كه  آن  براي 
نسبت به تاريخ بيهقي و نويسنده ي آن نشان داده باشيم، 45 مقاله ی تحقيقي و علمي و 

پژوهشي در اين زمينه را در بازه زماني 1349 تا 1384 گزينش كرده ايم.9
كوشش شده است اين مقاالت در موضوعات گوناگون مربوط به ابوالفضل بيهقي و 

كتاب تاريخش باشد كه دسته بندي موضوعي آن ها چنين است:
چهار مقاله 1- اماكن تاريخي موجود در كتاب بيهقي 
يك مقاله 2- علم تاريخ )و تاريخ بيهقي(  

چهار مقاله 3- بررسي ساختار داستان 
يك مقاله 4- سبك شناسي 

هشت مقاله 5- شخصيت شناسي 
دوازده مقاله 6- معرفي بيهقي و كتابش 

پنج مقاله 7- بررسي هنر نويسندگي بيهقي 
شش مقاله 8- كتاب شناسي 
چهار مقاله 9- ساير موارد )روزنامه نگاري، دستور زبان( 

كلك،  فارسي،  ادب  رشد  نو،  نگاه  دانش،  نشر  يغما،  مجالت  در  مقاله   45 اين 
ادبيات داستاني، كتاب ماه ادبيات، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا و مجالت دانشگاه هاي 
مشهد، شيراز، سيستان و بلوچستان و نامه ی فرهنگستان و روزنامه هاي اطالعات 

و همشهري به چاپ رسيده است.
از اين 45 مقاله كه در مجالت ياد شده چاپ شده است فراواني مجالت خاص، روي كرد 

معني دار نويسندگان را نشان مي دهد.
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براي نمونه به دليل خراساني بودن بيهقي و نيز ارتباط كتاب با سرزمين خراسان و 
فردوسي  دانشگاه  مجالت  كتاب،  اين  به  خراساني  نويسندگان  اشتياق  و  عالقه  حتي 

مشهد و خراسان پژوهي 5 مقاله را به خود اختصاص داده اند10 )بيش از %10(.
و  آموزش  ادبيات  دبيران  مخصوص  كه  فارسي  ادب  رشد  مجله ی  ديگر  طرف  از 
پرورش است با 8 مقاله )حدود 20%( نشان مي دهد كه به دليل ورود بخش هايي از كتاب 
تاريخ بيهقي )داستان حسنك وزير و قاضي بُست( به كتاب هاي درسي، دبيران ادبيات 
فارسي سراسر كشور به اين كتاب عالقه نشان داده اند و كوشش كرده اند فراتر از آن چه 
در كالس درس مي گذرد، مطالبي در باب اين كتاب فراهم و عرضه كنند كه اين اتفاق دو 
پيام معني دار را با خود دارد: يكي ارزش حضور متون كهن فارسي در كتاب هاي درسي 
و تأثير مستقيم آن و ديگر ارتباط معني دار معلمان اهل قلم با مجله ی تخصصي خود به 

بهانه يك متن ادبي و سنتي.
و  و كتاب ماه كودك  تاريخ و جغرافيا  كتاب ماه  ادبيات،  كتاب ماه  مجله هاي 
نوجوان هم با 5 مقاله )بيش از 10%( معلوم مي كند كه به دليل رويه ی تخصصي اين 
مجله )به ويژه كتاب ماه تاريخ و جغرافيا( نويسندگان مقاالت به ويژه در يك دهه ی 

اخير به ارسال مقاله به آن راغب بوده اند.
همين نگاه تخصصي را مي توان در مقاله اي با موضوع »ازدواج در تاريخ بيهقي« يافت 

كه در مجله زن روز به چاپ رسيده است.
2-4-كاستي هاي بيهقي شناسي:

بررسي ها نشان مي دهد كه درصدي از مقاالت موجود در باب تاريخ بيهقي، بيش تر 
اظهار نظر و طرح ديدگاه نويسندگان درباره ی بيهقي و كتابش مي باشد. اين كه از 45 
مقاله، 12 مقاله درباره ی بيهقي و كتاب او نوشته شده است )بيش از 25%( يعني اين كه 
برخي كوشش كرده اند از منظر اطالعات خود به موضوع نگاه كنند و هر چند اين رويه ی 
آنان قابل سرزنش نيست اّما در قبال كارهاي ناشده درباره ی اين كتاب، مسئوليت همه ی 

دوست داران ادب فارسي و محققان سخت كوش و خوش ذوق ما را دو چندان مي كند.
مطالعه و مرور اين مقاالت برگزيده نشان مي دهد كه مقاله اي در زمينه اشارات ادبي، 
تلميحات ادبي و صورخيال فراهم نشده است يا اگر هم نوشته شده است بسامد آن اندك 
است11. از طرفي در موضوعاتي مانند نشانه شناسي 12 و مباحث نقد ادبي جديد و به ويژه 
انديشه شناسي بيهقي )كه مي تواند بخش فكري مطالعات سبك شناسي را تشكيل دهد(13 

كار كم  تر شده است.
بيهقي  تاريخ  در  مثاًل  است؛  بسيار  ناشده  كار  زمينه  اين  در  كه  است  درحالي  اين 
دفن شبانه سلطان محمود، سپردن حسنك به علي رايض )كه رام كننده ی اسب است 
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و حسنك سركش را به او سپرده اند(، كسي را به نام مادرش خطاب كردن )علي دايه( 
و شراب نخوردن سپه ساالر در حضور شاه )كه آرزوي بزرگ اهل دربار و مقربان سلطان 
است( مقايسه ی ناگهاني حسنك وزير با حسين بي علي عليه السالم، آوردن داستان درون 
داستان14 و ... همه شايسته نگرش هاي تازه از گونه ی نشانه شناسي و ساخت گرايي است. 

3- نتيجه گيري

در مقاله حاضر ضمن ارائه گزارشي از روند چاپ تاريخ بيهقي و نيز توجه محققان و 
منتقدان به اين كتاب به اين نتايج رسيده ايم:

1ـ سرزمين هند خاست گاه بسياري از نسخ خطي اين كتاب بوده است و عالقه ی مردم 
آن جا به اين كتاب و زبان زد بودنش، مورلي انگليسي را به چاپ آن در نيمه دوم قرن 19 

ترغيب كرده است.
2ـ نزديك به هفتاد سال ميان چاپ تاريخ بيهقي در ايران و بيرون از ايران فاصله 

است. كه فاصله اي معنا دار است.
3ـ كوشش طاقت فرساي استاد فقيد دكتر علي اكبر فياض نقطه ی عطفي در مطالعات 

بيهقي پژوهي بوده است.
4ـ به اندازه ی ارزش و اعتبار كتاب تاريخ بيهقي، هنوز مقاالت محققانه درباره ی اين 

كتاب را نياز و نمود يافتن كارهايي جدي تر را انتظار داريم.
5ـ نگاه درست و اصولي به كتاب تاريخ بيهقي و همراهي با آن )مانند آوردن متن 
كتاب در كتاب هاي درسي( سرآغاز برخي كوشش هاي جدي )در نوع خود( درباره ی اين 

كتاب است كه نگارش مقاالت معلمان آموزش و پرورش مؤيد آن است. 
6ـ نياز كنوني، پيوند دادن مفاهيم و دانش ها و كاركردهاي جديد در دانش هاي نقد 

ادبي، بالغت، سبك شناسي و ... با كتاب تاريخ بيهقي است.
پي نوشت ها:

1- و حتي پيش از سلطان محمود؛ يعني اشاراتي كه به سبكتگين پدر سلطان محمود در 
كتاب به چشم مي آيد.

2- اين دو كتاب دقيقاً هم زمان با بيهقي نيستند اّما دوره ی تاريخي آن ها هم زماني دارد.
3- سرزمين هند محل دست رسي به بسياري از نسخ خطي تاريخ بيهقي بوده است.

4- توصيف دقت محققانه ی دكتر فياض را شاگرد ممتاز ايشان دكتر غالمحسين يوسفي 
بيان كرده است ن.ك. برگ هايي در آغوش باد، ج دوم، ص 767 به بعد.
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5- اين تصحيح كتاب در سال هاي 1375 و 1383 به پاي مردي استاد دكتر ياحقي به 
شكلي جديد و آراسته تجديد چاپ شده است.

6- استاد دكتر فياض براي نسخه بدل هاي تصحيح خود با حروف التين عالمت هايي نهاده 
بودند كه  مي بايست در مقدمه ی چاپ خود به آن ها يادآور مي شدند اّما هم چنان كه گفتيم 
چاپ كتاب با مرگ ناگهاني استاد هم زمان شد و در نتيجه اين چاپ مقدمه ی مصحح 
نداشت و ناشر )دانشگاه مشهد( ناچار سخن راني استاد را در هزاره بيهقي )1349( كه اتفاقاً 

درباره ی نسخه هاي بيهقي بود، به عنوان مقدمه كتاب قرار داد.
بيت  هزار  چند  گاهي  گوناگون  نسخه هاي  در  شعر  ديوان هاي  كه  است  اين  7- شگفت 
اختالف شماره دارند، اّما در نسخ تاريخ بيهقي هيچ افزوني مشاهده نمي شود كه خود 
مؤيد قصد و عمدي است در محو كتاب كه در همان سالهاي اوليه نشر و نسخ آن وجود 

داشته است.
8- اين مقاله در كتاب ديداري با اهل قلم )صص 49-3( آمده است.

9- كوشش ما در اين گزينش جمع آوري مقاالت پراكنده با تنوع موضوعي بوده است. از 
اين رو به مقاالت چاپ شده و به صورت كتاب درآمده )مانند يادنامه بيهقي( مراجعه 

نكرديم.
و  فردوسي  دانشگاه  در  بيهقي هم  موضوع  با  نامه  پايان  بيش ترين  كه  اين  10- شگفت 

دانشگاه آزاد اسالمي مشهد نوشته شده است. )ر.ك. رضي، 12: 1387(
11- كتاب البته در موضوع صور خيال داريم. )مانند كتاب متن در غياب استعاره از 

آقاي سينا جهانديده( 
12- استاد دكتر شميسا در كتاب نقد ادبي خود اين بحث را به طور كلي شرح داده اند. 
)ر.ك. نقد ادبي، ص 218( اّما ايشان تأكيد دارند كه در باب تاريخ بيهقي بايست كار كرد.

ويژگي هاي  13- استاد بهار در كتاب سبك شناسي )جلد دوم، ص 67 به بعد( صرفاً 
زباني و كم تر ادبي كتاب را برشمرده است(

14- خانم والدمن در كتاب خود )زمانه و زندگي و كارنامه ی بيهقي( بخش هايي را به 
موضوع توالي داستان ها اختصاص داده است.
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Tarikh-e Beyhaghi (Beyhaghi's History) and the Literary 
Investigations

Abstract

Sadegh Hedayat and Guy de Maupassant are both outstanding 
writers. Sadegh Hedayat is well known among literary circles in 
France not only for what he wrote in French, but also for the fact 
that a major part of his works, if not all, have been translated into 
French. Maupassan is also well recognized by Iranian readers. A 
supporting evidence for this is that Hedayat himself was one of 
his readers.

For the readers of these two writers, suicide as both a subject 
matter in their works, and in their actual lives, is a noticeable 
issue. It is obvious that these two do not just concern themselves 
with suicide in their writings. However, the variety of their works 
dealing with suicide, and their detailed analysis of such an act, led 
us to survey eleven works of these two writers to scrutinize their 
characters and narrators` mental preoccupations with suicide.

Key words: Suicide, Literature, Hedayat, Maupassant, Determinism, 
Pessimism.
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