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  20/9/1390: تاريخ پذيرش      15/6/1389: تاريخ دريافت

  نقد و بررسي تصحيح جديد تاريخ بيهقي
    

 1 كالت ةدكتر فرامرز آدين

  2 سلمان ساكت 

  چكيده

هاي نثـر    ، اثر ابوالفضل بيهقي، كه يكي از پايهتاريخ بيهقيچاپ نخست تصحيح جديد 
خورشـيدي، بـه كوشـش آقايـان دكتـر       1388رود، در اواخـر سـال    فارسي بـه شـمار مـي   

پـيش از ايـن، اسـتادان بنـامي چـون اديـب       . دي منتشر شدي و مهدي سيمحمدجعفر ياحقّ
اكبر فياض به تصحيح اين اثر برجسـته   پيشاوري، سعيد نفيسي، دكتر قاسم غني و دكتر علي

اي كه انجام گرفتـه، از لـوني ديگـر اسـت؛      همت گمارده بودند، اما تصحيح و پژوهش تازه
هـاي كتـاب و فـراهم كـردن تصـحيحي        چرا كه افزون بر مقابلة دقيق نسخ متعدد و چـاپ 

هـاي پيشـين بـر طـرف شـده و        هـا و مشـكالت چـاپ      انتقادي از آن، بسـياري از كاسـتي  
همچنين مقدمة مفصل، توضيحات فـراوان و  . هاي نسخ خطي به متن بازگشته است  اصالت
يـن  ا. هاي متنوع و گستردة كتاب، از امتيازات ويژه و غيرقابـل انكـار كتـاب اسـت      فهرست

مقاله بر آن است تا با نقد و بررسي اين تصحيح تازه، عالوه بر ذكر مزايا و نقاط قـوت آن،  
 .ها و نيز برخي از پيشنهادهاي اصالحي را مطرح كند   شماري از كاستي

  .شناسي ، ابوالفضل بيهقي، تصحيح متن، متنتاريخ بيهقي: هاكليدواژه

  مقدمه. 1
هاي نثر فارسي است كه بخش بازماندة آن، از يك سـو بـا در بـر      تابترين ك يكي از مهم تاريخ بيهقي

رود،  مي ترين منبع فارسي در زمينة تاريخ غزنويان به شمار گرفتن تاريخ دورة سلطنت مسعود غزنوي، مهم
  .ترين متون ادب فارسي قرار داده است و از سوي ديگر، نثر سخته و پختة بيهقي، آن را در زمرة مهم

                                                 
  faramarzadineh84@yahoo.comنور  دانشگاه پيام زبان و ادبيات فارسي استاديار -1
       saket_salman@yahoo.com )   نويسندة مسئول(دانشگاه فردوسي مشهد  - دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي - 2
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ه بسـياري از نويسـندگان قـرار گرفتـه اسـت       اين كتاب  ا  1اگرچه پس از نگارش، مـورد توجـ امـ ،
انـد كتابـت    سوگمندانه نسخ كهني از آن برجا نمانده است، تا آنجا كـه بـا حـدس و گمـان، توانسـته     

در كنـار ايـن مسـأله، وجـود لغـات و      . ترين دستنويس آن را به سدة نهم هجـري بازگرداننـد   قديمي
هـايي    در اين كتاب، تصحيح آن را بـا دشـواري  ... و البتّه كهن پارسي، هندي، تركي و  تركيبات فراوان

افزون بر اين، اشاره به آداب و رسوم مختلف درباري و آيينـي و مردمـي، و نيـز    . مواجه ساخته است
 اي هاي تاريخ، چنان مجموعة متنوع و گسـترده   اشراف و احاطة بيهقي بر ادب پارسي و عربي و كتاب

از ايـن  . بـرد  ها فراتر مي  را از حدّ يك پژوهش ساده، فرسنگ تاريخ بيهقيرا فراهم آورده كه تصحيح 
چه بسـا  . رو بايستة دست يازيدن به چنين مهمي، برخورداري از دانشي ژرف و همتي بلند بوده است

تصحيح اين اثـر   اكبر فياض، ديگر كسي به فكر ياد دكتر علي بدين سبب بوده كه پس از تصحيح زنده
  . ها و توضيحاتي براي دانشجويان بسنده كردند  نيفتاد و تنها برخي از استادان به نوشتن شرح

بـه ايـن راه    –دكتر ياحقي و آقاي سيدي  –جاي خرسندي است كه سرانجام دو استاد خراساني 
تقـادي و  روزي، تصـحيحي ان  پرمشقّت و دشوار گام نهادند و پس از صرف شش سال كوشش شـبانه 

  2.متني منقّح از اين كتاب مهم به دست دادند
آيد نتيجة بيش از پنجاه نشست چندساعته در مدت يك سـال اسـت كـه نگارنـدگان،      آنچه در پي مي

ـيم   تـاريخ بيهقـي  ترين نظرات و پيشنهادهاي اصالحي خود را دربارة اين چاپ تازه از  مهم ، فـراهم و تنظ
  .اند كرده

  و چاپ جديد كتابهاي تصحيح   مزيت - 2

  :توان در موارد زير خالصه كرد را مي تاريخ بيهقيهاي تصحيح جديد   ها و مزيت  تازگي
  مقدمة جامع و كامل: 2-1

گيـرد؛ از   او را در بـر مـي   تـاريخ اي كتاب همة مسائل مربوط به بيهقـي و   مقدمة صد و پنجاه صفحه
ـين  . ي اثر و نيز داليل تصحيح چنـدبارة كتـاب  زندگي و زمانه و آثار بيهقي گرفته تا بررسي محتوا همچن

هـا در نگـارش     هاي اين اثر به طور كامل معرّفي شده است، كه اگرچه اين گونه معرّفـي  ها و نسخه  چاپ
اهميتـي   تاريخ بيهقيمقدمه براي هر متن تصحيح شده، بايسته و ضروري و البتّه مرسوم است، اما دربارة 
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هاي مورد استفادة خـود   هنگام استاد فياض، اجازه نداده بود تا او نسخه كه مرگ بيديگرگونه داشته، چرا 
كـه   – تـاريخ بيهقـي  هـاي   بنابراين در اين معرّفي، براي نخستين بار تعداد زيـادي از نسـخه  . را بشناساند
  3.شده استياد فياض، شناسانده  از جمله اغلب نسخ پيش روي زنده - رود  ها نيز به شمار مي  بهترين آن

  انتخاب شيوة مناسب تصحيح: 2- 2

هـا متأخّرنـد و همـان      هاي فراواني بر جاي مانده است، اما همگـي آن    نسخه تاريخ بيهقياز كتاب 
بنابراين هيچ . رود تر نمي هاي نهم و دهم عقب   ها از سده  ترين آن طور كه اشاره شد، تاريخ كتابت كهن

ها را به عنوان نسخة   توان يكي از آن رتري مطلق ندارد، از اين رو نميهاي ديگر ب   يك از نسخ بر نسخه
اساس انتخاب كرد و بر مبناي آن متن را تصحيح نمود، بلكه بايد به شيوة تصحيح التقـاطي روي آورد  

مصححان محترم نيز به درستي همـين روش را در  . و از اين روش براي تصحيح اين اثر ياري جست
بـه   –به دليل اهميت آنها  –هاي پيشين را نيز  ها، ضبط همة چاپ عالوه بر دستنويس اند و پيش گرفته
بنـدي   تـوان گفـت شـيوة شناسـايي نسـخ همسـو و طبقـه        بدين گونه مـي . اند بدل آورده عنوان نسخه
ا متـأخر     دستنويس ت و درستي و سرانجام چگونگي تصحيح بر اساس نسخ فـراوان امـها از نظر صح

 تـاريخ بيهقـي  هايشان به  هاي آنها و دستنويس تواند در تصحيح ديگر متون، كه ويژگي يكتاب، خود م
  4.شبيه است، به عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرد

  هاي پيشين  ها و چاپ  به دست دادن ضبط دقيق نسخه بدل: 2-3
هـاي     نسـخه ها سبب شده است تا خواننده ضبط اغلـب    بدل هاي نسخه  ثبت دقيق و كامل اختالف

هـاي    افزون بر اين، ابتكار مصـححان در نوشـتن ضـبط چـاپ    . را پيش روي داشته باشد تاريخ بيهقي
هـاي پيشـين اثـر كـه       اديب، مورلي، نفيسي و فياض، خوانندگان و پژوهندگان را از مراجعه به چـاپ 

  .نياز كرده است باشند، بي ها كمياب و دور از دسترس مي  شماري از آن

  وضيحات و تعليقات مفصلت: 2-4
يكي تعليقـات عـام، دوديگـر تعليقـات     : اند مصححان، تعليقات خود را در سه بخش فراهم آورده

هاي دشوار، عبـارات ديريـاب،    تعليقات عام شامل توضيح واژه. تاريخي و سديگر تعليقات جغرافيايي
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همچنـين مصـححان   . هاسـت   يابي جمالت و حكايت هاي عربي و منبع  مĤخذ و معني ابيات و عبارت
چاپ شده است، در  –به صورت كتاب و مقاله  –هاي بيهقي   هرآنچه را دربارة واژگان و شرح عبارت

ترديد براي دانشجويان و محقّقان مغتنم و بسيار سودمند است،  اند كه اين كار بي اين بخش گرد آورده
  .از كرده استني ها كتاب و مقاله بي  چرا كه آنان را از مراجعه به ده

. تعليقات تاريخي و جغرافيايي، خود شاهكار و به نظر ما اساس و شالودة اين تصحيح تازه اسـت 
آوري اطّالعات  آيند، مصححان تنها به جمع در اين دو بخش كه هريك پژوهشي جداگانه به شمار مي

جغرافيايي الزم كمك گرفته اند، بلكه از همة كتب تاريخي و  بسنده نكرده تاريخ بيهقيبازتاب يافته در 
  5.اند هاي ارائه شده را از چهارچوب كتاب، فراتر برده  و آگاهي

  هاي متنوع و گسترده  فهرست: 2-5
فهرست اعالم تـاريخي و جغرافيـايي در انتهـاي     –مصححان براي كتاب پانزده فهرست مختلف 

ـ  تدارك ديده - ها در پايان جلد دوم   جلد اول و بقية فهرست ترديـد بـراي پژوهشـگران و     د كـه بـي  ان
ها به نحوي است كه تقريباً هر واژه   گوناگوني و تنوع اين فهرست. محقّقان بسيار مفيد و كارآمد است

توان از طريق يكي  را مي تاريخ بيهقياي از  و هر جمله –اعم از لغات يا اعالم تاريخي و جغرافيايي  –
  .ها پيدا كرد  از اين فهرست

  ها و پيشنهادها  نقد -3
بر خـود   تاريخ بيهقيرغم زحمت و كوشش فراواني كه مصححان در امر تصحيح كتاب مهم  علي

نكاتي به نظر نگارنـدگان ايـن جسـتار     –اند  و به حق به خوبي از عهدة آن برآمده –اند  هموار ساخته
نقـد و بررسـي   « ،»پيشـنهادهايي بـراي تصـحيح   «، »اشكاالت نگارشي«رسيده است كه در چهار دستة 

  .گردد ارائه مي» ها  كمبودها و كاستي«و » تعليقات

  اشكاالت نگارشي: 3-1
ها نيـاز بـه      فاصلة ميان واژه بويژه فاصله يا نيم. به طور كلّي كتاب نيازمند يك ويرايش جدي است

يرناپـذير  با اين همه، چون در كاري چنين سترگ، ايرادات نگارشي و ويرايشي گز. بررسي دوباره دارد
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كنيم و تنها به چند نمونة مهم، كـه موجـب بـدفهمي و     است، از ذكر موارد غيرضروري خودداري مي
  .نماييم شود، بسنده مي بدخواني عبارت مي

وي را در سرايي كه ساخته بودند، سخت نيكو فـرود آوردنـد و مردمـان    « : 16- 15س  20ص  - 
  .»نيكو حق گزاردند
فـرود  «اسـت و نـه وابسـته بـه فعـل      » سـاخته بودنـد  «ابسته به فعل و» سخت نيكو«به نظر ما قيد 

بنـابراين بهتـر   . ، چرا كه يكي از مشخّصات بارز سبك بيهقي آوردن قيد در انتهاي جمله است»آوردند
  .منتقل شود» نيكو«است ويرگول به بعد از واژة 

شـفقي، كـه    دو آفتاب روشن بودند پوشـيدة صـبحي و  ... محمود و مسعود «: 7- 5س  89ص  - 
  .»ها پيدا آمده است  چون آن صبح و شفق برگذشته است روشني آن آفتاب

اند كه به  ضبط كرده» پوشيدة صبحي و شفقي«) 116: 2536بيهقي، (مصححان به تبعيت از فياض 
: عالمت ويرگول گذاشته شود؛ يعنـي » پوشيده«پيشنهاد ما اين است كه بعد از . گمان ما نادرست است

... . هايي پوشيده، همانند آفتاب در صبح و شفق، كه   مسعود چون دو آفتاب بودند اما آفتاب محمود و
از اين رو با افـزودة مصـححان بـر    . بدل خواهد بود براي محمود و مسعود» صبحي و شفقي«بنابراين 

، موافـق  )2/892: 1388بيهقي، (اند  را خورشيد و ماه پنداشته» دو مهر فروزان«توضيح خطيب رهبر كه 
  .نيستيم و به گمان ما دو آفتاب، يعني دو خورشيد

  .»اگر آشكار شود حكمِ مشاهدات شما راست«: 1س 335ص  - 
: بيهقي، همـان (» تا چون خصم پيدا آيد حكم حالْ مشاهدت را باشد«به گمان ما به قياس عبارت 

دهد كه  ان را نشان مي، آشكارا خوانش مصحح»حال«كه گذاشتن عالمت ساكن روي واژة  –) 1/328
اگـر  «: زايد و بهتر است عبارت چنـين خوانـده شـود   » حكمِ مشاهدت«كسره در  –البتّه درست است 

  .»آشكار شود حكم مشاهدات شما راست
و چنان دو خانه، تابستاني به راست و زمستاني به چپ، كس نديده است و «: 6- 5س  500ص  - 

  .»باد ها برجاي است، كه برجاي خانه گواه عدل
تغيير يابـد، در غيـر   » ها گواه عدل، خانه«اشتباه مطبعي است و بايد به » ها خانه گواه عدل«ترديد  بي 

  .خوانده شود و موجب بدفهمي خواننده گردد» ها خانه گواه عدلْ«اين صورت ممكن است 
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  پيشنهادهايي براي تصحيح: 3-2
ه تا برادر محمد بزودي اينجا آيد «: 19- 18س  10ص  -  ت بحكـم   و بر تخت ملك نشيند، و عمـ

  .»...شفقت كه دارد
آن را » براي رفع التبـاس «بوده كه مصححان به تبعيت از فياض » عمت«ها  در همة نسخه» ت عمه«

ها آمـده بـه مـتن بـرده شـود و       كه در همه نسخه» عمت«به گمان ما بهتر است همان . اند چنين نوشته
ضـمير نيسـت، بلكـه صـورت     » عمت«در » ت«ات توضيح داده شود كه سپس در پانوشت و يا تعليق

د  «شايان توجه اسـت كـه در جملـة قبلـي هـم      . نگارشي ديگري است از عمه آمـده و  » بـرادر محمـ
  .ترديد حاصل دخالت كاتبان است دارند، بي» برادرت محمد«هايي كه  نسخه
و برگسـتوان، و غالمـان سـاخته بـا     و نخست جنيبتان بسيار با سالح تمام «: 16/17س  31ص  - 

  .»ها، و خيل خاصة او بسيار سوار و پياده  ها و مطرّق  عالمت
» مطـرّد «آمده است، در حالي كه ساير نسـخ بـدون اسـتثنا    ) W(تنها در يك نسخه » مطرّق«ضبط 

اشعار شاعران تناسب بيشتري دارد و در » عالمت«با » مطرّد«زيرا اوالً . اند كه به نظر ما بهتر است آورده
  ).»مطرّد«: ذيل: 1373دهخدا،  (فراوان به كار رفته است 

بـاز از  » عالمـت «در جملة قبلي آمده و بعيد است بيهقي در ادامه، در كنـار  » جنيتبان با سالح«ثانياً 
  .نوعي سالح نام ببرد

اين به شـمار آوردن  مطرّق وجود ندارد، بنابر» نوعي سالح بودن«اي مبني بر  اشارهنامه  لغتثالثاً در 
 – نامـه  لغتدست كم در  –آن در زمرة انواع سالح، كامالً دور از ذهن است و هيچ شاهدي براي آن 

  .شود ديده نمي
و من و يارم دزديده با وي برفتيم و ناصري بغوي، كه دل يار «: 1س  64ص  – 22س  63ص  - 
  .»داد چشم از وي برداشتن نمي

كه در متـون مختلـف   » دل بار دادن«دهد، اما چه بسا  ر اينجا معني ميد» دل يار دادن«اگرچه تعبير 
 مرصادالعباددر  براي نمونه. فراوان به كار رفته و امروزه نيز در زبان اهل خراسان زنده است، بهتر باشد

ه داد كه جمل نه روي آن بود كه متعلّقان را بجملگي از آن ديار بيرون آورد، و نه دل بارمي«: آمده است
به عتـاب  «: گويد عبدالواسع جبلّي مي همچنين. 19: 1384رازي، (» ي هالك و تلف بگذاردفرا در معرّ
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بـه هـر   ). 613: 1363جبلّـي،  (» بر من اين ظن بري آخر، دل تو بار دهـد؟ / اندر گفتي كه ندادي بارم 
  . ها يك بار ديگر بررسي شوند روي بهتر است نسخه

  .»كه ازين زير چه بيرون آمد و به بيني«: 16- 15س  306ص  - 
است، چرا كه از يـك سـو   » ببيني«ها، همان  الخط بسياري از نسخه همانند رسم» به بيني«به نظر ما 

بـه كـار رفتـه    » بهتر بيني«شود و همه جا  در كلّ كتاب هيچ نمونة ديگري از اين نوع كاربرد ديده نمي
  .خاصي ندارد در اين عبارت معناي» به بيني«است و از سوي ديگر 

  .»چو چوپان بد دوغ باز آورد/ هر آن كار كان را به سوري دهي «: 14س  407ص  - 
ا بـه نظـر مـا     » دوغ«اگرچه ضبط  حان انتخاب شده است، امـمطابق همة نسخ مورد استفادة مصح

  :به داليل زير بهتر است» داغ«ضبط 
ة گوسفندان پادشاه آمده است كـه  ، دربارة شيوة حسابرسي از گلّالمرشد في الحسابدر كتاب  - 1
انـد، بـه    نهاده از پوست گوسفنداني را كه سـقط شـده  » داغ«دار بايد هنگام حسابرسي گلّه، بخش  رمه

و هر سقط كه خواهد بود، اگر مسلوخ توان خورد به مطبخ فرستند و اگر بدل ... «:  مستوفيان ارائه كند
نگاه دارد تا به وقت حساب عرض دهد و اعتماد ] دروش: ظ[» دروشم«و » داغ«توان كرد بدل كند و 
قلعـه،   به نقل از صفري آق(» و مستوفي بايد كه داغ و دروشم ببيند، ساقط براند. بر قول و رفع او باشد

نشان گلّة پادشاه است كه بر فلزي نقش كـرده و  » دروشم«و » داغ«در اينجا منظور از ). 15- 14: 1389
  .اند نهاده پوست حيوان ميپس از تفته كردن بر 

» داغ«هيچ نسخه بدلي  هم آمده و در آنجا ضبط واژه بي تاريخ بيهقاين بيت با اندكي تغيير در  - 2
انـد   اشـاره كـرده   تاريخ بيهق البتّه مصححان خود نيز به ضبط اين واژه در). 179: 1317بيهقي، (است 

  ).2/1134و  1/407: 1388بيهقي، (
است » داغ«هم آمده كه در اينجا نيز ضبط واژه  المصدور هنفث ذيلفي اندك در اين بيت با اختال - 3

بنابراين معناي مصرع دوم اين است كه چوپان بد از گوسفندان به خوبي ). 62: 1388ابوالرّجاء قمي، (
  6.آورد را كه نشانة سقط شدن حيوان است، بازمي» داغ«كند و  نگهداري نمي

  .»ها بتر آمدند  گينيان چند جنگ كردند با قلعتيان و در همة جنگگفت علي ت«: 15س  462ص  - 
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آمـده،   Uو  Wهاي خـوب و اصـيل      كه در نسخه» به ستوه/ بستوه «، »بتر«به نظر ما به جاي واژه 
نيز به ضبط مورد نظر ما نزديك ) يعني بستوده( Xهمچنين ضبط نسخة خوب و مهم . تر است مناسب

بـه سـتوه   / سـتوه آمـدن   «افزون بر اين، فعـل  . رجحان ضبط مختار ما باشد تواند دليلي بر است و مي
دهخدا،  (در متون شواهد متعدد دارد » به تنگ آمدن، عاجزشدن و ملول گرديدن« به معناي » آمدن
  ).»ستوه آمدن«ذيل : 1373
  .»فراتكين: چيزي شبيه Nدبوس، در «: 1پانوشت  740ص  - 

  .هم به كار رفته است 5، س 650است كه در ص » خراتكين«ن به احتمال زياد اين واژه هما
  نقد و بررسي تعليقات: 3- 3
و چنين سخن نبايد شنيد كه وحشـت مـا بـزرگ اسـت و مـا چـون بـه        «: 12- 10س  13ص  - 

  .»وحشت بازگرديم دريافت اين كار از لوني ديگر باشد
يـاد   ت، حـال آنكـه زنـده   معني شده اس» دلتنگي و نفرت«در فهرست لغات و تركيبات » وحشت«

دانسته اسـت  » بدبيني و بدگماني«را با ذكر همين شاهد از بيهقي، » وحشت«دكتر معين يكي از معاني 
دهشت و «در اينجا به معناي » وحشت«تر آن است كه  احتمال ضعيف). »وحشت«ذيل : 1362معين، (

  ).»وحشت«ذيل : ماندهخدا، ه (باشد كه بدين معني در متون شواهد متعددي دارد » هول
عبداهللا بفرمود تا در نخست سراي خالفـت در صـفّه شـادرواني افكندنـد و     «: 4- 3س  27ص  - 

  .»چند تا محفوري
ل     اض را آورده و سـپس توضـيحات مفصـحان در توضيح محفوري، ابتدا شرح اديب و فيمصح

ند، نه بافتة محفـور، شـهري در   ا نفيسي را و خود در همراهي با نفيسي محفوري را بافتة ارمينيه دانسته
  ).843- 2/842: 1388بيهقي، (كنار درياي روم 

» محفـوري «، دربـارة  نامه مصيبتشايان يادآوري است كه استاد شفيعي كدكني در بخش تعليقات 
اند، يعني نـوع عـالي و    بافته نوعي قاليچه يا جاجيم و زيلو بوده است كه در شهر محفور مي«: اند نوشته

شـده اصـطالحاً    شده است و آن گونـه فـرش را در هـر كجـا بافتـه مـي       ر محفور بافته ميممتاز آن د
ـ (» محفور شهري بوده است بركنار درياي روم... اند  خوانده محفوري مي بنـابراين  ). 654: 1386ار، عطّ

  .نظر استاد شفيعي كدكني مشابه نظر اديب و فياض است
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هاي بزرگ است از حسنك و  اند ستم كه مانده] انيعني ميكالي[و بر ايشان «: 18- 17س  33ص  - 
  .»ديگران

برداشت برخي از پژوهشگران از اين عبارت چنين بوده است كه حسنك به خاندان ميكالي سـتم  
، از ايـن رو در ميكـالي بـودن وي    )463، 1381و اميدسـاالر،   185: 1384باسـورث،  (رواداشته است 

اما مصححان به درستي اين برداشت را نادرست پنداشته ). 463- 462: اميدساالر، همان(اند  ترديد كرده
بر ميكاليان ستم رفتـه اسـت   » از قبل حسنك يا به خاطر حسنك«: اند كه و عبارت را چنين معني كرده

است كـه در  » از سببيه«، »از حسنك و ديگران«در » از«افزاييم كه  تنها مي). 848- 2/847: بيهقي، همان(
  ).158: 1386پور،  خيام ←(عدد دارد متون شواهد مت

: 1317بيهقـي،  (همچنين گفتني است ابوالحسن بيهقي آشكارا حسنك را ميكـالي خوانـده اسـت    
  .كه گويا از چشم اغلب پژوهندگان دور مانده است) 109

انداختنـد و بـازيگران بـازي     مردمان درم و دينار و شكر و هرچيـزي مـي  «: 16- 15س  38ص  - 
  .»كردند مي

اند و حتّي در فهرست لغات و تركيبات هـم، شـمارة    صححان در اينجا بازي كردن را معنا نكردهم
زن افـزون سيصـدتن    كوب و طبل و زنان پاي«اما ايشان در توضيح عبارت . اين صفحه جا افتاده است

ا بيشـتر  در اينج«: اند نوشته) 4- 3س  237ص (» كردند كوفتند و بازي مي دست به كار بودند و پاي مي
آنـان  ). 2/1022: 1388بيهقـي،  (» نمايد كننده انجام دادن، مناسب مي به معني كارهاي نمايشي و سرگرم

و  2/1066: بيهقـي، همـان  (انـد   را در ديگر صفحات كتاب نيز به همين گونه معنـا كـرده  » بازي«واژة 
  ).2/1628: فهرست لغات و تركيبات

اين واژه بـه همـين   . ه امروزه هم در خراسان رواج دارداست ك» رقص«به معناي » بازي«به نظر ما 
كردند و پـاي   و يك روز آواز زنگيان شنيد كه بازي مي«: هم به كار رفته است كيمياي سعادتمعنا در 

دهخـدا نيـز در   ). 1/315: 1375غزالـي،  (» خواهم: خواهي كه بيني؟ گفت: كوفتند، عايشه را گفت مي
  . را رقص نوشته، اما براي آن هيچ شاهدي ذكر نكرده است »بازي«يكي از معاني نامه  لغت
  .»امير مسعود خلعت پوشيد و دو ركعت نماز كرد«: 17- 16س  40ص  - 
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هاي اصيل خراسان و  هاي كهن و لهجه نماز هميشه در متن: اند نوشته» نماز كرد«مصححان در توضيح 
  ).2/853: 1388بيهقي، (» است با گزاردن آمده است و نه چنان كه امروز معمول مي» كردن«جز آن با 

آنگاه آب خواست و «: آمده است المحجوب كشفاين سخن كليت ندارد؛ چرا كه براي نمونه در 
 التّوحيـد  اسـرار همچنـين در  ). 222: 1383هجـويري،  (» طهارت كرد و نماز شام بگزارد و جان بـداد 

: ميهنـي، همـان   نيـز  ). 1/319:  1366ني، ميه(» ام گفت من هنوز نماز چاشت نگزارده«: خوانيم مي
  .143: 1363و سعدي،  325: 1384؛ خرقاني، 1/322

  .»...و من به رويِ كار بديدم«: 15س  53ص  - 
انـد و بـه نقـل از     معني كرده» درآمد كار ظاهر حال و پيش«آن را » روي كار«مصححان در توضيح 

  :اند فياض به بيت زير از خاقاني استناد جسته
  داشتم] كذا[ورنه روشن رويِ كاري                  م بد دريافت كارم تيره كردچش

در اين بيت . نادرست است» رويِ كاري«اين استناد اشتباه است؛ چرا كه در بيت خاقاني كسره در 
همين بيـت بـراي آن    فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقانيصفت مركّب است كه در » روي روشنْ«

  ).1/677: 1374سجادي، (روي و روشن و درخشان معني شده است  فته و تابان و نيكوبه استشهاد گر
بونصر را اين بسيار نيست و از كجا ايستد؟ و اگـر هسـتي،   : سلطان گفت«: 20- 19س  56ص  - 

  .»كفايت او ما را به از اين مال
: گويـد  طان مـي سـل «: انـد  مصححان به حق جمله را قدري مبهم دانسته و آن را چنين معني كـرده 

بـود، كفايـت و    اگر هـم مـي  . تواند او را باز ايستاند پرداختن اين مقدار براي بونصر زياد نيست و نمي
  ).2/869: 1388بيهقي، (» لياقت او براي ما بيش از اين مال اهميت دارد

ارت فعل ربطي نيست و معناي تام دارد، بنابراين پيشـنهاد مـا بـراي معنـاي عبـ     » نيست«به نظر ما 
و از ) بونصر اين مال بسيار را نـدارد (بونصر را اين مال بسيار وجود ندارد : سلطان گفت«: چنين است

توانسته چنين مال زيادي فراهم آورد؟ و اگر هم اين اندازه مال فراهم كـرده اسـت، كفايـت و     كجا مي
  .»تر است لياقت او براي ما از آن مال مهم

شنوده است؟ آنچه رفته بود و او را بران داشته بودند، به  خداوند ديگر چيزي«: 9- 5س 76ص  - 
گفت هرچنـد  . من كه بونصرم ضمانم كه از آلتونتاش جز راستي و طاعت نيايد: گفتم. تمامي باز گفت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  159                                نقد و بررسي تصحيح جديد تاريخ بيهقي                                  چهارمچهل و سال  

چنين است، دل او دربايد يافت و نامه نبشت تا توقيـع كنـيم و بـه خـطّ خـويش فصـلي در زيـر آن        
داده بوديم كه باوي چند سخن بود گفتني، و وي جواب برين جمله  بنويسيم،كه به زبان عبدوس پيغام

  .»داد كه شنودي
، اما به گمـان مـا فاعـل    )2/884: 1388بيهقي، (اند  را خوارزمشاه نوشته» شنودي«مصححان فاعل 

و  5سـطرهاي  . خوارزمشاه چنين پاسخ داد كه شنودي: بونصر است، يعني مسعود به بونصر مي گويد
  .ه هم تأييدي است بر نظر ماهمان صفح 6

  .»نشست به نيم ترك ديوان و در اين راه خواجه بوسهل حمدوي مي«: 17س  81ص  - 
: همـان (انـد   كـرده   را نوعي از خيمه و بنا و يا نوعي از خيمة كوچك معنـي » نيم ترك«مصححان 

2/887.(  
شفيعي كـدكني در تعليقـات   هم به كار رفته و استاد  نامه مصيبتشايان يادآوري است اين واژه در 

توان دريافت كه نيم تـرك   از شواهد متون مي. اصطالح معماري قديم است«: اند خود دربارة آن نوشته
بنايي مسقّف بوده و از اجزاي بيوتات سلطنتي و اشرافي و احتماالً انحنايي در سقف آن وجود داشـته  

انـد جـاي ترديـد     را نوعي خيمه نوشـته  هاي معاصر آن اينكه بعضي فرهنگ«: اند ، سپس افزوده»است
  ).591تعليقات، : 1386عطار، (» است
  .»نخست گردن او را بگاز كنم تا جان و جگر بكند و دست از وزارت بكشد«: 13س  142ص  - 

اض كـه    حان به رغم چاپ اديب و فيـرا » بگـاز «ضـبط كـرده بودنـد، بـه درسـتي      » فگـار «مصح
هـم  «: اند كـه  ن كلمه گفتة يكي از دانشجويان اهل افغانستان را افزودهآنان پس از معنا كرد. اند برگزيده
و به اصطالح بانـدپيچي  » زخم كسي را با دستمال پيچيدن«در افغانستان به معني » گاز پيچيدن«اكنون 

  ).2/932: بيهقي، همان(» رود كردن به كار مي
كه به معني انبـر  » بگاز كردن«عبير به معناي باندپيچي كردن هيچ ربطي با ت» گاز پيچيدن«بايد گفت 

اي است انگليسي به معناي پارچـة تـوري    واژه gauzeگاز يا . و نوعي ابزار شكنجه بوده است، ندارد
و حتّي ايـران   –بنابراين كاربرد آن در افغانستان . تواند استريل باشد و براي باندپيچي به كار رود كه مي

  .نگليسي به زمان مردم وارد شده استاز مقولة واژگاني است كه از زبان ا –
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و خواجه آغازيد هم از اول به انتقام مشغول شـدن و ژكيـدن، و از سـر    «: 13- 12س  149ص  - 
  .»...داد حديث خواجگان بيرون مي

ظـاهر  «: انـد  اند و نوشـته  ضبط كرده است كه مصححان آن را نپذيرفته» سرّ«، »سر«فياض به جاي 
را به يكي از دو » از سر بيرون دادن«آنان . »سرّي در كار نبوده تا افشا شودقضيه حاكي از آن است كه 

رسد تعبير  به نظر مي). 2/940: بيهقي، همان(اند  گرفته» كرد دوباره مطرح مي«و » آورد به ياد مي«معناي 
قديم  امروزي است و براي انتخاب آن به عنوان ضبط مختار، بايد شاهدي از متون» از سر بيرون دادن«

  .يافته شود
بنـابراين  . كنـيم  معني مـي » ضمير و نهان فرد«كه » راز«دهيم و آن را نه  را ترجيح مي» سرّ«ما ضبط 

را كه در ضميرش پنهان بود، آشـكار  ... خواجه حديث انتقام از خواجگان «: معناي عبارت چنين است
  .»كرد مي

  .»را به عزيزي به خانه فرستاده شودو اين مال بديشان بخشيده آيد و هر دو «: 19س  159ص  - 
بعد از نايب فاعل در جملـة مجهـول از   » را«استعمال «: اند مصححان در توضيح اين عبارت نوشته

  ).2/946: 1388بيهقي، (» مختصات نثر بيهقي است كه در ساير آثار نمونة چنداني ندارد
به كار رفته است، اما به نظر مـا  با جملة مجهول » را«هم ) 7س ( 325اگر چه بار ديگر در صفحة 

تاريخ ويژگي سبكي بيهقي نيست، بلكه كاربرد آن از ) كاربرد نشانة مفعول با فعل مجهول(اين ساخت 
كليلـه و  گيـرد و بـه وفـور در     هاي شش و هفت فزوني مي شود و بعدها در متون سده آغاز مي بيهقي
چـون  «: آمـده اسـت   تاريخ جهانگشاراي نمونه در ب. شود ديده مي تاريخ جهانگشاو  مرصادالعباد، دمنه

» ...حضرت باشكوه و هيبت او را كه مجدر شـفاه و معفّـر جبـاه شـاهان نامدارسـت مطالعـت افتـاد        
بنابراين با توجه به بسـامد بـاالي آن در متـون    . 3/391: 1382خانلري،  نيز ). 1/2: 1382جويني، (

  .فنّي به شمار آورداين دو سده، بايد آن را ويژگي سبكي نثر 
  .»كه به روزگار معتصم بوده است اخبار خلفاام در  و من حكايتي خوانده«: 7- 6س  161ص  - 

اند كه روشن نيست كه نام كتاب مخصوصي بوده اسـت   نوشته اخبار خلفامصححان دربارة كتاب 
گوييم  گونه اطميناني مي بدون هيچ). 2/948: 1382بيهقي، (يا بيهقي آن را به طور عام به كار برده است 
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اسـامه نـام بـرده شـده      نوشتة حارث بن ابي اخبارالخلفاءاز كتابي به نام  الوزراء و الكتّابكه در كتاب 
  .كه شايد منظور نظر بيهقي همين كتاب بوده باشد) 307: 1348جهشياري، (است 
  .»يي سوي من شتافت چنان كه خوي از من بشد خشمي و دلتنگي«: 4س  165ص  - 

انـد، ايـن معنـي را     را به معني عرق گرفته» خوي«مصححان علي رغم برخي از شارحان كه كلمة 
در گويش فردوس كـه بـه معنـي عصـباني شـدن      » دخوي شدن«نادرست پنداشته و با استناد به تعبير 

بـه گمـان مـا در اينجـا     ). 2/951: 1388بيهقـي،  (اند  معني كرده» به شدت عصباني شدن«است، آن را 
معناي جمله هم عرق كردن . هيچ ارتباطي ندارد» دخوي شدن«به همان معني عرق است و با » خوي«

  :نيز شاهد دارد گلستانبه واسطة خشم و عصبانيت است كه در 
  همچو عرق بر عذار شاهد غضبان                 ه آلليبر گل سرخ از نم اوفتاد

  )54: 1368سعدي، (
  .»...ني بود سخت جگر، او را چنان شنودم كه و مادر حسنك ز«: 10س  179ص  - 

و مادر حسنك زني بود سخت جگـرآور،  «: هاي پيشين اين عبارت چنين ضبط شده بود  در چاپ
ترين اختالفات اين  يكي از مهم» سخت جگر، او را«به » سخت جگرآور«كه تغيير » ...چنان شنودم كه 
  .هاي پيشين است  چاپ با چاپ

  :دهيم را ترجيح مي» سخت جگرآور«بط جديد موافق نيستيم و همان به داليل زير، با ض
  .ضبط شده است» جگرآور« wدر چند نسخه از جمله نسخة معتبر و اصيل  - 1
به گفتة مصححان در . اند اند، دستكاري شده ضبط كرده» جگر، او را«هم كه  Nو  xنسخ معتبر  - 2

اي  چنين اضافه» جگرآور«ر جهت افادة همان معناي اضافه شده كه گويا د» دار«باالي كلمه،  Nنسخة 
  .صورت گرفته است

ماننـد  » جگـر   سـخت «صفتي است كه معناي مثبت دارد، حـال آنكـه   » دالور«مانند » جگرآور« - 3
متضمن معناي منفي است و آوردن آن در جايگاه ستايش ... و » گير سخت«، »جان سخت«، »دل سخت«

  .مادر حسنك، شايسته نيست
فراوان به كار رفته است و در اين كتاب، نوعي ويژگي سبكي بـه   تاريخ بيهقيدر » سخت«قيد  - 4

  .بنابراين بسيار محتمل است كه در اينجا هم همين قيد به كار رفته باشد. آيد شمار مي
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اض ضـبط        اي كه مصححان نوشته افزون بر اين داليل، نكته اند مبني بـر اينكـه چـون اديـب و فيـ
» از او«در ادامة جملـه،  » دو سه ماه«اند كه پس از عبارت  اند، ناگزير شده را برگزيده» رسخت جگرآو«

هم معني » از او«نمايد؛ چرا كه عبارت، بدون  ، چندان موجه نمي)970- 2/969: 1388بيهقي، (بيفزايند 
  .كاملي دارد

پـاي ايشـان در   و دولت سيمجوريان به سر آمد چنانكه يك به دو نرسيد و «: 6- 5س  199ص  - 
  .»زمين قرار نگرفت

به معني ناگاه و ناگهـان،  » يك بدو«و تعبير  برهان قاطعبه » يك به دو نرسيدن«مصححان در معني 
  ).2/993: 1388بيهقي، (اند  را هم ناگهاني و دفعةً معني كرده» يك به دو نرسيدن«اند و  استناد كرده

يچ ارتباطي ندارد و احتماالً مثلي اسـت بـه معنـاي    ه» يك بدو«به » يك به دو نرسيدن«به گمان ما 
به عبارت ديگر، يعني فاصلة كوتاهي مانند زماني كه به ترتيـب  . كوتاهي زمان و دولت مستعجل بودن

  .را بگويند» دو«خواهند  اند و مي را گفته» يك«شمارند و  اعداد را مي
  .»نادر استادم نامه و دو مشافهه نبشت درين باب سخت«: 1س  189ص  - 

به نقـل   –هم به كار رفته است  213و  212، 204كه در صفحات  –مصححان در توضيح مشافهه 
اصطالح ديواني است به معني نكاتي دربارة امري كه شفاهي بيان شـده، سـپس   «: اند نوشته نامه لغتاز 

بيهقـي،  . (»دداشـتن  منشي يا منشيان ديوان آن را به تحرير درآورده براي شخص مورد نظر ارسـال مـي  
  ).2/982: همان

 تـاريخ بيهقـي  اي كـه در   به نظر ما اين دريافت از مشافهه صحيح نيست، چـرا كـه از دو مشـافهه   
شود كه مشافهه دستوري بوده كه پادشـاه   ها به ميان آمده است، معلوم مي  ذكر آن) 214و  205صص (

بنـابراين  . گفتـه اسـت   ه شود، ميهاي احتمالي را كه ممكن است از رسول پرسيد  در آن، پاسخ پرسش
هاي احتمـالي بـوده     مشافهه در اصل نوعي دستورالعمل مكتوب و اجازة پاسخ شفاهي دادن به پرسش

  .99- 97: 1350مقامي،  قائم نيز . است
گشـت و   اميرك برفت، يافت ارياق را چون گوي شـده و در بوسـتان مـي   «: 5- 4س  222ص  - 

ظاهراً مراد آن «: اند نوشته» چون گوي شده«مصححان در توضيح . »زدند خورد و مطربان مي شراب مي
  ).2/1010: 1388بيهقي، (» است كه از بسيار شراب خوردن شكمش باال آمده و چون گويي شده بود
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كه مدام حركت  –پيشنهاد ما اين است كه چون مست شده بود، آرام و قرار نداشت و مانند گوي 
  .رفت از سويي به سويي مي –كند  مي

  .»...پس امير روي به عامل و رئيس ترمذ كرد و گفت «: 15- 14س  237ص  - 
، عامل را حاكم و ضابط و نماينـدة رسـمي حكومـت در    اصطالحات ديوانيمصححان به نقل از 

: 1388بيهقـي،  (انـد   آورده تـذكرة الشّـعراء  و  بوسـتان اند و شواهدي از  يك شهر يا واليت معني كرده
آوري اموال ديوان در شهر و نواحي آن اسـت و   متصدي جمع –به تعبير ميهني  –امل اما ع). 2/1022

» عامـل «بررسي شواهد كاربرد ). 687: 1388؛ نيز عطار، 79: 1389ميهني، (با رئيس ناحيه متّحد است 
است و در هيچ متني به » مأمور وصول ماليات«دهد كه همه جا به معناي  در متون مختلف نيز نشان مي

عامـل  «شـود و بـه صـورت     اضافه مي» خراج«اين واژه گاه به كلمة . به كار نرفته است» حاكم«عناي م
شـهوت  «: نويسـد  رود كه تأييدي است بر معني مورد نظر ما؛ براي مثـال غزالـي مـي    به كار مي» خراج

حتّـي در  ). 193: 1364نصـيرالدين طوسـي،    ←؛ نيـز  1/19: 1375غزالي، (» چون عامل خراج است
همچنـين از  . نيز در ادامة عبارت باال سـخن از بخشـيدن خـراج توسـط مسـعود اسـت       تاريخ بيهقي

دريافـت  » مـأمور وصـول ماليـات   «اند تنها معنـاي   شواهدي هم كه مصححان در تعليقات خود آورده
  .»حاكم«شود و نه معناي  مي

كه به جز مقرعـه  امير برين ترتيب به مسجد جامع آمد، سخت آهسته چنان «: 4- 3س  290ص  - 
  .»داران هيچ آواز ديگر شنوده نيامد و بردابرد مرتبه

پرداخته » بردابرد«، به معني )به معني طبل و تبيره(مصححان پس از توضيحات كامل دربارة مقرعه 
كـور  «توضيح فياض كه آن را از مصدر برديدن به معني از راه دور شدن و بـه اصـطالح   «: اند و نوشته

اين معني مسـتحدث اسـت و    نامه لغترسد، كه بنا بر  معني كرده، صحيح به نظر نمي» باش دور باش
سپس به تبعيت از دهخـدا، بردابـرد را دبدبـه و نقّـاره     . »احتماالً در روزگار بيهقي روايي نداشته است

  ). 1068- 2/1066: 1388بيهقي، (اند  معني كرده
  :است» كور باش دور باش«به نظر ما به داليل زير بردابرد به همان معناي 

اي نشـده   به مستحدث بودن واژه و روايي نداشتن او در روزگار بيهقي هيچ اشاره نامه لغتدر  - 1
اصـطالح شـاطران   «: انتـز نوشـته اسـت   ياد دهخدا ذيل يكي از معاني بردابرد، داخل پر تنها زنده. است
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ذيـل  : 1373دهخدا، (» داشتند كردند و مردم را بدور مي دوران قاجاريه چون پيشاپيش شاه حركت مي
اينكه در دورة قاجار چنين چيزي رواج داشته، بدين معنا نيست كـه در گذشـته هـم رايـج     ). »بردابرد«

  .نبوده است
انـد كـه    آوردهاالوليـاء    هتـذكر شاهدي را از  –قل از فياض به ن –مصححان براي اثبات نظر خود  - 2

ام و بردابـرد   همـه روز نشسـته  : كار تو چيست؟ گفت: گفتند«: هم آمده است نوشته بر دريامشابه آن در 
» رانـم  هر انديشـه كـه دون خـداي از دور آيـد آن را از دل مـي     : اين چگونه باشد؟ گفت: گفتند. زنم مي

  .است» دور باش كور باش«آشكارا به معناي » بردابرد«بينيم كه در اين عبارت  مي. )225: 1384خرقاني، (
قـرب يـك فرسـنگ    / رفتي به مـاه   بانگ بردابرد مي«استاد شفيعي كدكني هم در توضيح بيت  - 3

  ).756: 1383ار، عطّ(اند  معني كرده» دور باش كور باش«، بردابرد را »بگرفتي سپاه
و بـه  » برديـدن «از مصـدر  » بردابـرد «هم  شناختي افعال در زبان فارسي بررسي ريشهدر كتاب  - 4

  ).61: 1387زاده،  منصوري و حسن(آمده است » كورش باش دور باش«معناي 
  .»اين رسن را اگرچه هست دراز/ هم به چنبر گذشته بايد بود «: 6س  350ص  - 

اما توضـيح آن از تعليقـات    اند، هر چند مصححان در انتهاي مصراع نخست عالمت ستاره گذاشته
  .جا افتاده است

همـة  «و » رسن را از چنبر گريـزي نيسـت  «كل بيت برگرفته از مثلي كهن است كه به دو صورت 
  :ار سروده استبراي نمونه عطّ. در متون كهن به كار رفته است» ها را گذر بر چنبر است  رسن

  ش باشد سرانجامگذر بر چنبر               اگر صد گز رسن باشد بناكام
  )187: ب 1388ار، عطّ(

  .53- 51: 1389ساكت،  نيز 
و لكن با بنده چون بيرون آمدند، پوشيده بگفتند كه اين رفـتن ناصـواب   «: 13- 11س  443ص  - 

  . »است و از گردن خويش بيرون كرد
بـه  كرد به شيوة بيهقي بنا بـه آنكـه عطـف    «: اند اين صفحه نوشته 8مصححان در پانوشت شمارة 

برخالف نظر مصححان اين نوع از كاربرد فعـل،  . »تواند به جاي كردند قرار گيرد افعال قبلي است، مي
هاي سبكي، بـه ايـن     سبك و شيوة بيهقي نيست، چنان كه خود ايشان هم در مقدمه، در بخش ويژگي
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آغـاز   ريخ بيهقـي تـا توان گفت كه اين گونه كاربرد فعل، از دورة نگـارش   مي. اند موضوع اشاره نكرده
يابـد   رواج مي تاريخ جهانگشاشود و بعدها، يكي دو قرن پس از بيهقي در آثار مصنوع و فنّي مانند  مي

  ).60- 3/59: 1382بهار، (شود  و به ويژگي سبكي آن روزگار تبديل مي
  .»و إذا جاء القضاء عمي البصر«: 19س 474ص  - 

بـه صـورت اذا جـاء القـدر     ) 1/91( مثال و حكمادر «: اند مصححان در توضيح اين عبارت نوشته
1165/ 2: 1388بيهقي، (» الم، آمده استعمي البصر يا غشي البصر، منسوب به علي عليه الس.(  

نيـز آمـده اسـت     المستقصـي در » القضـا «بـه جـاي   » القـدر «مي افزاييم كه عبارت فوق با تغييـر  
ـ   همچنين در برخي از من). 1/123: 1987/  1408زمخشري، ( اس بـه هدهـد در   ابع به نقـل از ابـن عب

  ).66: 1390سالميان و ياري، (نسبت يافته است ) ع(داستان سليمان 
و اين خانه را ازار بسته بودند سـخت عظـيم و فـراخ و آنجـا تنـور نهـاده       «: 7- 6س  500ص  - 
  .»بودند

حان بـه  را وصفي براي تنور در جملة بعد دانسته اسـت كـه مصـح   » سخت عظيم و فراخ«فياض 
كـه دو  » خانة زمستاني«صفت است براي » سخت عظيم و فراخ«به نظر آنان . اند درستي آن را رد كرده

  ).2/1179: 1388بيهقي، (سه سطر پيشتر آمده است 
همچنـين  . دانسـت » ازار«توان آن را وصفي براي  اگر چه اين نظر پذيرفتني است، اما برآنيم كه مي

آن از ديوار مقداري باشد از زمين خانـه تـا بـه    «است كه » ايزاره«و » ايزار«مخفف » ازار«افزاييم كه  مي
در ). »ايـزاره «ذيـل  : 1342تبريزي، (» كنار طاقچة مرتبة پائين كه در هنگام نشستن پشت بر آن گذارند

اي ديد مجصص و منقّش، ايزار چينـي   العروس بيايد، خانه چون مأمون به بيت«: آمده است چهار مقاله
  ).130: 1388نظامي عروضي، (» زده

نوشتگين گفت اين او كرده است، و نام و جاهش زيادت شد؛ و اين همـه  «: 7- 6س  569ص  - 
  . »بايتگين كرده بود

  »اين او كرده است، يعني بايتگين«: اند اين صفحه نوشته 10مصححان در پانوشت شمارة 
مقصود آن است كه هرچنـد بـايتگين    به نظر ما دريافت مصححان درست نيست، بلكه به گمان ما

  .كرد كه او خود اين كار را انجام داده است اين كار را كرده بود، اما نوشتگين چنين وانمود مي
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و بوسهل استاد ديوان نكت آنچه جاسوسان خبر آورده بودند بـاز گفـت و   «: 3- 2س  626ص  - 
  .»هرگونه سخن رفت

ظاهراً بخشي از «: اند نوشته» ديوانِ نكت«و در توضيح اضافه كرده » نكت«را به » ديوان«مصححان 
هاي مهم و خالصة اخبار را برعهـده داشـته    تشكيالت ديوان رسالت بوده كه مسئوليت استخراج نكته

آيا اين بوسهل، همان بوسهل زوزنـي، رئـيس ديـوان     «: اند سپس در ادامة توضيح خود پرسيده. »است
  ).2/1219: 1388يهقي، ب(» رسالت بوده يا بوسهل ديگري؟

. نادرست است و نبايد آن دو كلمه را بـه صـورت اضـافي خوانـد    » ديوانِ نكت«به گمان ما خوانش 
كـه مصـححان    چنان –به عنوان بخشي از تشكيالت ديوان رسالت » ديوانِ نكت«بنابراين در نظر گرفتن 

تلـف هـم چنـين برداشـتي را تأييـد      در متـون مخ » نكت«شواهد كاربرد واژة . ناموجه است –اند  پنداشته
چهـار  بـراي نمونـه در   . ها به كار رفته است هاي دقيق نامه كند، بلكه همه جا به معناي مسائل و نكته نمي
بايد كه هر روز مسرعي با ملطّفه از آن تو به من رسد و هر چه رفته باشد، نكـت از آن  «: آمده است مقاله

 نيز براي شواهد ديگـر  ). 121: نظامي عروضي، همان(» ...كرده بيرون آورده باشي و در آن ملطّفه ثبت
  .اند كه شاهد اخير را مصححان هم در تعليقات خود آورده 129: 1317و بيهقي،  184: 1383هجويري، 

رغم ترديد مصححان، بوسهل ياد شده در عبارت مورد نظر،  توان نتيجه گرفت كه علي بنابراين مي
  .س ديوان رسالت استهمان بوسهل زوزني، رئي

لشكري بايد فرستاد مگر بلخ به دست بماند كه اگر آن مخالفان بسـتدند  «: 12- 11س  680ص  - 
، با توجه به اينكه تنها در يك نسخه »ترمذ و قباديان«انتخاب ضبط . »ترمذ و قباديان و تخارستان بشود

(N) حان حدر تأييـد ضـبط   . كايت داردو آن هم به صورت محرّف وجود داشته، از دقّت نظر مصح
خواجه اميرك پانزده سال قلعة ترمذ از « تاريخ بيهقافزاييم كه به نوشتة ابوالحسن بيهقي در  انتخابي مي

  ).120: 1317بيهقي، (» سلجوقيان نگاه داشت
  .»لوال الرّسوم الدنياوية لَما استَدعيتُك، فالعلم يعلو و الَ يعلي«: 16س  717ص  - 

و ...) العلـم  (عـين عبـارت اخيـر    ... را جايي نيافتيم  ]آن[«: اند توضيح عبارت نوشته مصححان در
به عنوان مثـل  ) كه نامش را نياورده(، به نقل از جنگي )1/262( امثال و حكمشعر و شرح ماقبل آن را 

  ).2/1250: 1388بيهقي، (» نقل كرده است
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  167                                نقد و بررسي تصحيح جديد تاريخ بيهقي                                  چهارمچهل و سال  

آورده است كه بـه سـلطان محمـود غزنـوي      افزاييم ابوالحسن بيهقي داستاني را در كتاب خود مي
او . شود و محتواي آن به داستاني كه بيهقي پيش از عبارت فوق آورده، بسـيار شـبيه اسـت    مربوط مي

و سيد عالم ابوالقاسم علي با سيد اجل ابوالقاسم «: همچنين بخش دوم عبارت عربي را نيز آورده است
در سـراي سـلطان محمـود بـن سـبكتگين       –يب نيشابور كه پدر سيد اجل حسن بود نق –النقبا  نقيب

رفتند، ركابداران با يكديگر به سبب تقدم و تأخّر موقف مركب منازعت كردند، و آن خبر بـه سـلطان   
سيد عالم  ابوالقاسم علي، فرمـود كـه او   : ترند؟ گفتند سلطان پرسيد كه از هر دو كدام عالم. انها كردند

  ).58: 1317بيهقي، (» و و ال يعليمقدم باشد فانّ العلم يعل
تـاريخ  ( تتمـه صـوان الحكمـه   افزون بر ايـن، حكايـت ثابـت بـن قـرّه و ايـن جملـة عربـي در         

 20: 1365/1946بيهقي، (هم آمده است  االنوار لمعةو  االخبار درةو ترجمة فارسي آن، ) االسالم حكماء
  ) 10: 1388و منشي يزدي، 

  .»وا و اذا تفرّقوا لم يعرفوااذا اجتمعوا غلب«: 6س  741ص  - 
: الـف  1388بيهقـي،  (انـد   اند كه آن را در كتب امثال نيافتـه  مصححان در توضيح اين جمله نوشته

2/1261.(  
طالـب،   علـي بـن ابـي   (آمده است  البالغه نهجاست كه در ) ع(اين جمله از كلمات قصار امام علي

1375 :359.(  
  بوالقاسمك حاتمك): 2ج ( 1315ص  - 
اند، در اصل اطّالعاتي اسـت كـه از صـفحات مختلـف      چه مصححان دربارة اين شخص نوشتهآن

خواجـه  «: هم ذكر او بـه ميـان آمـده اسـت     تاريخ بيهقحال آنكه در . اند آوري كرده جمع تاريخ بيهقي
چند صاحب بريـد بـود، و    ابوالقاسم علي بن حاتم مشرف مملكت بود در عهد سلطان محمود، و يك

و ... السالطين مسعود بن محمود نوشـتند بـدين صـفت     احب بريدي او از حضرت سلطانمنشور ص
چند خواجه ابوالقاسم حاتمك نايب خواجه اميرك دبير بيهقي بود در ديوان انشـا و دبيـر سـلطان     يك

  ).123- 122: 1317بيهقي، (» مسعود بود به اصالت، و مردي عفيف و ورع بود
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  ها  كمبودها و كاستي. 3-4
ل       هر حان در فراهم آوردن تعليقـات و توضـيحات گونـاگون زحمـت بسـياري متحمـچند مصح
البتّه شايد هـم ايشـان توضـيح ايـن     . اند، اما اندك مواردي از چشم و نظر ايشان دور مانده است شده

ا اند، ولي با توجه به توضيحات فراوان و متنوعي كه در تعليقات آمده چه بس موارد را ضروري ندانسته
  .افزودن اين موارد به تكميل پژوهش ياري رساند

رقعه را با جواب كه بر پشت آن بود، به دست معتمدي از ... عبداهللا طاهر «: 17- 16س  26ص  - 
  .»آن خويش سخت پوشيده نزديك فضل فرستاد

در اينجا جا داشت اين توضيح افزوده شود كه گويـا نوشـتن جـواب نامـه بـر پشـت آن، نشـانة        
و از غايت زعارت به اسكافي «: خوانيم مي چهار مقالهكه در  حقيرشماري بوده است، چنان استخاف و

اشارت كرد كه چون نامه جواب كني از استخفاف هيچ باز مگير و بر پشت نامه خـواهم كـه جـواب    
  ).120: 1388نظامي عروضي، (» كني

و قصه عرضه كردند و همه «: كهنيز در داستان بهانه آوردن لمغانيان از پرداخت ماليات آمده است 
: همـان (» ...خواجة بزرگ قصه بر پشت گردانيد و بنوشـت  . اند عالم را معلوم شد كه لمغانيان بر باطل

127(  
  »...و اميرمسعود به روستاي بيهق رسيد در ضمان سالمت و نصرت و «: 7س  31ص  - 

د، بويژه آنكه احتمـال دارد ابوالحسـن   دادن هم ارجاع مي تاريخ بيهقبهتر بود مصححان در اينجا به 
  .بيهقي مطاب خود را از تاريخ بيهقي نقل كرده باشد

و چون محمود بدان جهان رفت پيش از مرگ او مسعود به در اصفهان رفته «: نويسد ابوالحسن مي
بود و گذر بر بيهق كرده و چون بازآمد هم گذر بر بيهق كرد و داد و عدل گسـترد و تفصـيل ايـن در    

  ).268- 267: همان و نيز  71: 1317بيهقي، (» ام بيان كرده...  التّجارب مشاربتاب ك
اين سرهنگان را پوشيده سلطان محمود فرموده بود كه گوش بـه يوسـف   «: 21- 20س  59ص  - 
  . »كه به جايي نتواند رفت داريد، چنان مي
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ـ . گوش داشتن در اينجا به معناي مراقب بودن و مواظب بودن است ه فعـل گـوش داشـتن در    البتّ
ها   فهرست لغات و تركيبات آمده، اما از اين صفحه يادي نشده كه بجا و درست بوده، چرا كه معني آن

  . با اين مورد فرق دارد
ت     تقدير چنان كرده است كه ملك را انتقال مي... ايزد «: 2- 1س  88ص  -  افتاده اسـت ازيـن امـ

  . »بدان امت و ازين گروه بدان گروه
  ).140/ آل عمران (» ها بين النّاس  تلك االيام نداول«شايد بيهقي گوشة چشمي داشته است به آية 

و بسيار خردمند باشد كه مردم را بر آن دارد كه بر راه صواب «: 3س  95ص  – 18س  94ص  - 
  »...بروند اما خود بر آن راه كه نموده است نرود 

يـا ايهـا الّـذين    «و ) 44/ بقره (» رون النّاس بالبرّ و تنسون انفسكماتأم«احتماالً اشاره دارد به دو آية 
  ).2/صف (» امنوا لم تقولون ما ال تفعلون

به خواب ديدم كـه مـن بـه زمـين غـور بـودمي، و همچنـين كـه ايـن          «: 15- 14س  103ص  - 
  . »...هاست آنجا نيز حصارها بودي و   جاي

بيان خواب كه يك ويژگـي مهـم و رايـج ميـان     » ي«بجا بود مصححان ذيل اين عبارت به كاربرد 
  ).97- 96: 1380و خيام،  1/347: 1382بهار، (كردند  شاعران و نويسندگان متقدم بوده، اشاره مي

  .»و خواجه او را زير دست خويش بنشاند و بسيار نيكويي گفت«: 1س  149ص  - 
ز فهرست لغـات و تركيبـات   است كه ا» مسند و تخت و كرسي«در اين عبارت به معناي » دست«

  :آمده است، براي نمونه از فرخي نامه لغتدر » دست«شواهد براي اين معني از واژة . جا افتاده است
  اي سزاوار بدين دست و بدين صدر و مكان           اي سزاوار بدين جاه و بدين قدر و شرف

  :و نيز از انوري
  فلــت و مسند به تو افراشته در هر حـدس            صدر و بالش ز تو آراسته در هر مجلس 

  .»از ژاژ خاييدن توبه كردي؟: خواجه گفت«: 2س  158ص  - 
هم آمده است و هر چند معناي آن بر همگان آشكار است،  6س  175در ص » ژاژ خاييدن«تعبير 

ژاژ «: انـد  ان نوشتهايش. ذيل اين تركيب بيايد اسرارنامهاما بهتر بود توضيحات استاد شفيعي در تعليقات 
والِ ژاژ   اي است كه از آن در سوختبار استفاده مي در اصل بوتّه شود و در متون كهن از آن به عنوان سـ
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از ايـن بوتّـه صـمغي    ... اي است سفيد كه برگ ندارد و بسـيار قابـل اشـتعال اسـت      بوتّه. برند نام مي
بـه جـاي آن چيـزي كـه در     . جويدند مي) سقّج: در كدكن(گرفتند كه آن را به صورت عنك، سقّز  مي

  ... .شود ناميده مي chewing gumتهران آدامس 
اي دارد، گفتن هر  شود و نه مزّه از آنجا كه صمغ حاصل از سوال ژاژ را هر چند بخايند نه تمام مي

  ).490تعليقات، : ب1388ار، عطّ(» اند خايي گفته سخن الطايل و بيهوده را ژاژ
  .»و منشور داد به موضوع خراج حايطي كه او داشت« :16- 15س  192ص  - 

اسـقاط  «كـه  » موضـوع «مصححان نه در تعليقات عام و نه در فهرست لغات و تركيبات به معناي 
اي مهـم و در   واژه» موضـوع «از آنجا كه . اند اشاره نكرده) »موضوع«ذيل: 1373دهخدا، (است » ماليات

  .فهرست مذكور اضافه شوداين معني كم كاربرد است، بهتر است به 
  .»...در اخبار يعقوب ليث چنان خواندم كه وي «: به بعد 14س  246ص  - 

- 203: 1341الـدين نيشـابوري،    رضـي (آمده است  مكارم اخالقاين حكايت با اندك تفاوتي در 
د كـه  توان گمـان بـر   سالّمي نقل كرده، مي تاريخ والت خراسانالدين آن را از  از آنجا كه رضي). 204

تـوان يكـي از منـابع     لذا كتاب مهم سالّمي را مـي . بيهقي هم اين حكايت را از آن كتاب برگرفته باشد
  .بيهقي به شمار آورد

او و گروهي با اين بيچاره كشته شدند، و بر دندان پيل نهادند با چند تـن از  «: 4- 3س  360ص  - 
  . »...اعيان و حجاب و 

بوده است كه مجرمـان را پـس ازكشـتن بـدين طريـق در شـهر       گويا رسمي » بردندان پيل نهادن«
سلطان بفرمود تا خبار خاص «: خوانيم مي سياستنامهكه در  اند تا موجب عبرت باشند، چنان گردانيده مي

» چـون بمـرد بـر دنـدان پيـل ببسـتند و در شـهر بگردانيدنـد        . را بياوردند و در زير پاي پيل افگندنـد 
  ).62: 1383الملك،  نظام(

و لشـكر  ... ناگاه بر شهري زد كه آن را بنارسي گويند ... و احمد ينالتگين «: 10- 4س  394ص  - 
  .»...اسالم به هيچ روزگار آنجا نرسيده بود 
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ابوالحسن بيهقي به اين واقع اشاره كرده است و از آنجا كه عبارات وي بسيار به بيهقي شبيه است، 
 تـاريخ بيهـق  بهتر بود مصـححان بـه   ). 18: 1317بيهقي،  ←(بوده باشد  تاريخ بيهقيچه بسا منبع او 

  .دادند ارجاع مي
ا سـخت و     در جهان بقعتي نيست نزه«: 14- 13س  444ص  -  ء  بـي  تر از گرگـان و طبرسـتان، امـ
  .»است

در طبرستان وبا و امراض «:آمده است» در ذكر آفات و امراض واليات«، ذيل بخش تاريخ بيهقدر 
  ).30: 1317، بيهقي(» عفونت بود

  .»اند و كاري سهل است و علي تگينيان پنداشتند كه به پالوده خوردن آمده«: 8س  462ص  - 
، »كاري را سهل و آسان تصور كردن«مثَل است به معناي » به پالوده خوردن آمدن«آشكار است كه 

ياد دهخدا هم  ندهز امثال و حكماين مثل در . در حالي كه در فهرست امثال و حكم كتاب نيامده است
  .نيامده است

  .»خانه انداختي و چون بگفتي سنگ منجنيق بود كه در آبگينه«: 9- 8س  483ص  - 
مثَل است كه در فهرسـت امثـال و حكـم كتـاب     » خانه انداختن سنگ منجنيق در آبگينه«ترديد  بي

اهمتـا و دو فـراهم   بـه معنـاي دو ن  » سـنگ و آبگينـه  «دهخدا هم تنها از  امثال و حكمدر . نيامده است
  ).2/993: 1377دهخدا، (نيامدني ياد شده است 

در نشابور ديهي بود محمدآباد نام داشت و بـه شـادياخ پيوسـته اسـت و     «: 10- 9س  628ص  - 
زمين ساده بـه   –كه به نشابور و كرمان جريب گويند  –وار از آن  كه يك جفت جايي عزيز است چنان
  .»هزار درم بخريدندي

در تعليقـات توضـيح داده نشـده     –هم چندبار به كار رفتـه   629كه در صفحة  - » وار جفت«واژة 
به كار رفته و درديگـر متـون بـه جـاي آن      تاريخ بيهقيتنها در » وار جفت«ايم  تا آنجا كه جسته. است

  .آمده است» جفت«
ه يـك  جفت به معناي مقدار زمينـي اسـت كـ   «: نويسد مي تاريخ بخارامدرس رضوي در تعليقات 

سـپس بـه معـاني ديگـر جفـت از      ). 183: 1351نرشخي، (» تواند شخم بزند جفت گاو نر در روز مي
  .كند اشاره مي» گاو«جمله 
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كه چون ) »جفت«ذيل : 1373دهخدا، (يك جفت زمين برابر يك جريب دانسته شده  نامه لغتدر 
را » وار جفـت «، پـس  )1/628: 1388بيهقـي،  (را معادل يـك جريـب خوانـده    » وار يك جفت«بيهقي 

بدين معنا در » جفت«شواهد ديگري نيز از كاربرد  نامه لغتدر . توان يك جفت زمين به شمار آورد مي
افزاييم كه شاهد بسيار خـوبي از كـاربرد واژة    تنها مي). همان: 1373دهخدا، (آمده است  تاريخ بلعمي

تـر شـد    چـون كـالن  ... «: مده اسـت به معناي گاو زراعي در مناقب شيخ ابوالحسن خرقاني آ» جفت«
كرد، بانگ نماز كردند، شـيخ بـه نمـاز     روزي تخم انداخته بود و جفت مي. جفت و تخم به وي دادند

» كـرد  چون سالم نماز دادند، ديدند كه جفت همي رفت و كشت مـي . رفت و جفت را ايستاده بماند
  ).366: 1384خرقاني، (

  گيري نتيجه
هاي متعـددي از آن بـه     هاي نثر فارسي است كه تاكنون چاپ  رين كتابت يكي از مهم تاريخ بيهقي

ت دكتـر     1388تصحيح و چاپ جديد اين كتاب را كه در اواخر سال . بازار عرضه شده است بـه همـ
محمدجعفر ياحقي و مهدي سيدي ارائه شده، بايد نقطة عطفي در تصحيح و شرح اين اثـر بـه شـمار    

بار بيش از بيست نسخه از اين كتاب به دقّـت بـا يكـديگر مقابلـه شـده       آورد، چرا كه براي نخستين
همچنين شرح كاملي كه شامل تعليقـات عـام و تعليقـات    . وتصحيحي انتقادي از آن فراهم آمده است

در زمينة شـرح متـون نيـز ممتـاز و ويـژه       –افزون بر تصحيح  –تاريخي و جغرافيايي است، كتاب را 
هـا    هايي به شرح زير در كتـاب وجـود دارد كـه رفـع آن      اشكاالت و كاستي با اين همه،. ساخته است

  :تر خواهد بخشيد همت بلند و كار سترگ مصححان را زينتي افزون
هـا و     از نظر ويرايشي كتاب نيازمند بازنگري است؛ به ويـژه وسـواس در ثبـت دقيـق فاصـله      - 1
ها نيـز اشـكاالتي ديـده      گذاري همچنين در نشانه. است ها بسيار مهم و ضروري   ها ميان واژه   فاصله نيم
  .شود كه بايد برطرف گردد مي

ها بهتر و   بدل هاي نسخه  هاي انتخابي جاي چون و چرا دارد و گاه يكي از ضبط  برخي از ضبط - 2
از آنجا كه تصحيح بر اساس شيوة التقاطي صورت گرفته، بـا دقّتـي دوبـاره    . رسد تر به نظر مي صحيح

  .ها يا تركيبات را عوض كرد   توان ضبط مختار برخي از واژه يم
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  .ها اشاره شد  ترين آن شود كه به برخي از مهم در تعليقات گستردة كتاب گاه ايراداتي ديده مي - 3
توانـد بـود،    در تعليقات، گاه از موارد مهمي كه در توضيح ظرايف ادبي و سبك بيهقي مهم مي - 4

  .ه توضيحاتي بسيار واضح آورده شده استغفلت شده، در عوض، گا

  ها اشتدديا
، كليلـه و دمنـه  هـايي چـون     به كوتاهي به تأثير بيهقي و اثر سترگش بر كتاب تاريخ بيهقيدر مقدمة چاپ  - 1
). 78- 77: ، مقدمـه 1388بيهقـي،  (اشـاره شـده اسـت    ... الحكايـات و   ، جوامـع فيه ما فيه، آثار عطّار، التّوحيد اسرار
ـيل   » تاريخ بيهقي و كليله و دمنـه «اي با عنوان  در مقاله –يكي از مصححان كتاب  –ن دكتر ياحقّي همچني بـه تفص

هـاي    سـاخت «و » تركيبات و تعبيرات خـاص «، »مفردات«هاي نصراهللا منشي را از بيهقي در سه بخش   تأثيرپذيري
  ).452- 437: 1389ياحقّي، (بررسي كرده است » ويژه

هـا،    بدل ين متن منقح، بر اساس نسخ متعدد و اصيل، با دقّت و توجه به همة اختالفات نسخهفراهم كردن ا - 2
  :چندين فايده در بر داشته است

هاي قبلي ساقط بوده، در چاپ جديد وارد شـده    هاي جغرافيايي تازه كه از چاپ  ها و نام   بسياري از واژه) الف
  .است

هاي تاريخي و جغرافيـايي و اشـعار عربـي برطـرف و       ها، نام   ها در واژه  ها و بدخواني  بسياري از گشتگي) ب
  .اصالح شده است

هـا نيامـده      نامـه  ها در لغت  شود كه برخي از آن ها و تعبيرات تازه در اين چاپ ديده مي   شمار زيادي از واژه) ج
  .است

  .143- 136مقدمه، : 1388بيهقي،  ←هايي ازاين سه فايده    براي نمونه
 –اكبر فيـاض   به تصحيح علي –هاي پيشين   در مقدمة چاپ» هاي خطّي تاريخ بيهقي   نسخه«آنچه با عنوان  - 3

بيهقي، (بوده كه در مجلس بزرگداشت بيهقي ارائه كرده است  1349آمده بود، در اصل متن سخنراني وي در سال 
  ).405- 397: 1386و فياض،  35: 1383
ـبط  براي تصحيح سبب شده است در بسياري از موارد، بهترين و دقيقانتخاب شيوة مناسب  - 4 هـا از    ترين ض

ـتي از خـروار      –در اينجـا دو نمونـه را   . ميان چندين ضبط مختلف انتخاب و به متن بـرده شـود    –بـه نشـانة مش
  :آوريم مي
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غالمـان را  گفت و دالّتي داشت به حكم آنكـه از غـزنين    و علي دايه نيز سخن مي«: 17- 16س  47ص  - 
  .»بگردانيده بود و به نشابور رفته بود

به كار رفته اسـت و فيـاض    –ها هم دستكاري شده   كه يكي از آن –تنها در دو نسخه » دالّتي«با آنكه واژة 
، به نظر »تر است تر، صحيح ضبط غريب«را برگزيده، اما به موجب قاعدة مهم » حرمتي«هم از روي برخي نسخ 

  .تر است بهتر و مناسب» دالّتي«رسد  مي
و ما حرمت بزرگ او را اين بقعت بر خود حـرام كـرديم   ... و پدرم اين باغ را دوست داشت «: 255ص  - 

ها كه نُزَه را شايست همه را بربايد كَند و همداستان نبايد بود   ها و ديگر چيز  سبزي. كه جز به زيارت اينجا نياييم
  .»كس به تماشا آيد اينجا كه هيچ
» تـره «، »نـزه «به جاي  – Wو  U ،Xاز جمله  –هاي مورد توجه مصححان    رغم آنكه برخي از نسخه ليع

را ) جمـع نزهـة  (نُزَه ) 1034- 2/1033: بيهقي، همان ( اند، اما ايشان با دقت نظر و استدالل قوي  ضبط كرده
  .اند ترجيح داده

گـاه   –به تبعيت از شيوة فياض  –ها   بدل و نسخه ها مصححان برخي از توضيحات خود را دربارة  واژه - 5
پـس از دو   442صـفحة   6مـثالً در پانوشـت   . اند اند كه اغلب مهم و درخور توجه در پانوشت صفحات نوشته

هاي خود را دربارة اين دو كلمـة مشـكوك و     ، حدسNدر نسخة » بنحم«و  Wدر نسخة » پنحم«ضبط غريب 
  .اند كه بسيار مهم و جالب توجه است آورده –ها به متن   رغم نبردن آن علي –ناروشن 

 –كه فياض برگزيـده اسـت    - » داغ«گفتني است توضيحات مصححان در تعليقات براي توجيه ضبط  - 6
يعني نشان گوسفند كه مـرده يـا   ) ... داغ(ضبط فياض «: اند استادان محترم نوشته. رسد چندان موجه به نظر نمي

كـه   اي از پوست يا بازماندة الشة حيوان، و نه چنان داغ در اين صورت عبارت است از تكّه .گرگ خورده است
  ).2/1134: بيهقي، همان(» فهميده داغ كرده و نشان حيوان با آهن تفته) 2/640(خطيب رهبر 

نمايد، چرا كه اگر گوسفند را گرگ  در عبارت باال اشاره به خورده شدن گوسفند توسط گرگ درست نمي
همچنـين  . كم بخش داغ نهاده آسيبي نبيند و به دست آيـد  ببرد، تضميني وجود ندارد كه پوست جانور يا دست

فهميـده   المرشـد كـه از مـتن    هم درست نيست، زيرا چنـان » اي از پوست يا بازماندة الشة حيوان تكّه«اشاره به 
بـدين گونـه هـر    . شده بود به مستوفي بدهد اي از پوست را كه داغ پادشاه بر آن نهاده شود، چوپان بايد تكّه مي

همچنين بايد در نظر داشت كه بازآوردن داغ، نشانة آن بوده كـه حيـوان بـه    . نشان يك حيوان بوده است» داغ«
كفايتي چوپـان بـه حسـاب     برده، دليلي بر بي دليلي موجه سقط شده است وگرنه اگر حيوان را دزد يا گرگ مي

  ).15: 1389، قلعه صفري آق(آمده است  مي
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  كتابنامه
مركـز پـژوهش   : تهـران  .حسين مدرسي طباطبايي: رونويسي .المصدور ه ذيل نفث .)1388. (الدين ابوالرّجاء قمي، نجم

  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، چاپ دوم
بنياد موقوفات : تهران .احث ادبيجستارهاي شاهنامه شناسي و مب .»دربارة حسنك وزير« .)1381( .اميدساالر، محمود

  .افشار
  .اميركبير، چاپ چهارم: تهران .تاريخ غزنويان .)1384. (باسورث، كليفورد ادموند 

  .اميركبير، چاپ نهم: تهران .شناسي سبك .)1382. (بهار، محمدتقي
  .جا بي: تهرانبا تصحيح و تعليقات احمد بهمنيار،  .تاريخ بيهق .)1317. (بيهقي، ابوالحسن علي بن زيد
 .تحقيـق محمـد كردعلـي    .)تتمه صوان الحكمه( تاريخ حكماءاالسالم .)1365/1946. (ــــــــــــــــــــــــــ 

  .دمشق
  .مهتاب، چاپ نهم: تهران .رهبر به كوشش خليل خطيب .تاريخ بيهقي .)ب 1383. (بيهقي، ابوالفضل
ـام محمـد   .اكبر فياض تصحيح علي .تاريخ بيهقي .)1383. (ـــــــــــــــ ـاحقي   به اهتم دانشـگاه  : مشـهد  .جعفـر ي

  .فردوسي مشهد، چاپ چهارم
ـاحقي و    محمـد : ها  مقدمه، تصحيح، تعليقات، توضيحات و فهرست .تاريخ بيهقي .)1388. (ـــــــــــــــ جعفـر ي

  .سخن، چاپ اول: مهدي سيدي، تهران
  .دانشگاه فردوسي، چاپ دوم: مشهد .اكبر فياض ح عليتصحي .تاريخ بيهقي .)2536. (ـــــــــــــــ

كتابفروشي ابن سينا، چاپ : تهران .به اهتمام دكتر محمد معين .برهان قاطع .)1342. (تبريزي، محمدحسين بن خلف
  .دوم

ـاپ  . بيـر اميرك: تهـران  .، به اهتمام و تصحيح و تعليق ذبيح اهللا صفاديوان .)1361. (جبلي، عبدالواسع بن عبدالجامع چ
  .سوم

  .جا بي: تهران .ترجمة ابوالفضل طباطبايي .الوزراء و الكّتاب .)1348(جهشياري، ابوعبداهللا محمد بن عبدوس 
  .، چاپ سوم)افست(دنياي كتاب : تهران .تصحيح محمد قزويني .تاريخ جهانگشا .)1382. (جويني، عطاملك
  .سخن، چاپ اول: تهران .محمدرضا شفيعي كدكني به كوشش .نوشته بر دريا .)1384. (خرقاني، ابوالحسن

  .اساطير: تهران .تصحيح و تحشية مجتبي مينويي .نوروزنامه .)1380. (خيام، عمر بن ابراهيم
  .ستوده، چاپ سيزدهم: تبريز .دستور زبان فارسي .)1386. (پور، عبدالرّسول خيام
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  .تهراندانشگاه : تهران .لغت نامه . )1373. (اكبر دهخدا، علي
  .علمي و فرهنگي، چاپ يازدهم: تهران .به اهتمام محمد امين رياحي .مرصاد العباد .)1384. (رازي، نجم الدين ابوبكر

ـارم اخـالق   - 1دو رساله در اخـالق،   .)1341. (الدين نيشابوري، ابوجعفر محمد رضي بـه كوشـش محمـدتقي     .مك
  .دانشگاه تهران، چاپ اول: پژوه، تهران دانش

ـ : بيروت. المستقصي في امثال العرب.  )1408/1987( .مخشري، ابوالقاسم محمود بن عمرز الطبقـه  . هدارالكتب العلمي
  .هانيالثّ

ـار   نكاتي دربارة الهي« .)1389. (ساكت، سلمان ـال   .دورة دوم .گـزارش ميـراث   . »نامه و اسـرارنامة عط  .38ش  .4س
  .فروردين و ارديبهشت

ـاريخ بيهقـي  « .)1390( .ري، سهيلسالميان، غالمرضا و يا ـاه   . »نگاهي به تعليقات دكتر ياحقّي و سيدي بر ت ـاب م كت
  .آبان ماه). 169پياپي ( 55ش . سال پنجم. ادبيات

  .زوار، چاپ اول: تهران .فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شرواني .)1374. (سجادي، سيدضياءالدين
  .غالمحسين يوسفي، تهران خوارزمي، چاپ دوم: تصحيح و توضيح .ستانبو .)1363. (الدين سعدي، مصلح

  .خوارزمي، چاپ اول: غالمحسين يوسفي، تهران: تصحيح و توضيح .گلستان . )1368. (ـــــــــــــــــ
  . خرداد و تير .39ش  .4سال  .دورة دوم .گزارش ميراث . »چهارپاره« .)1389. (قلعه، علي صفري آق
: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران: تصحيح و تعليقات ، مقدمه .الطّير منطق .)1383. (لدين محمد بن ابراهيمعطّار، فريدا

  .سخن، چاپ اول
: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران: ، تصحيح و تعليقات مقدمه .نامه مصيبت .)1386(. . ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سخن، چاپ دوم
ـات  مقدمه .نامه الهي. )الف 1388(. . ــــــــــــــــــــــــــــــ ـا شـفيعي كـدكني،    : ، تصحيح و تعليق محمدرض

  .سخن، چاپ پنجم: تهران
ـات  .اسرارنامه. )ب 1388(. . ــــــــــــــــــــــــــــــ ـا شـفيعي كـدكني،    : مقدمه، تصحيح و تعليق محمدرض

  .سخن، چاپ پنجم: تهران
  .علمي و فرهنگي، چاپ نهم: تهران .ترجمة سيد جعفر شهيدي .البالغه نهج .)1375. (طالب علي بن ابي

  .علمي و فرهنگي، چاپ هشتم: تهران .كيمياي سعادت . )1375. (غزالي، ابوحامد محمد
ـاپ   .دانشگاه فردوسـي : مشهد .يادنامة ابوالفضل بيهقي .»هاي خطّي تاريخ بيهقي نسخه« .)1386. (اكبر فياض، علي چ
  .سوم
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  .انجمن آثار ملّي، چاپ اول: تهران .يي بر شناخت اسناد تاريخي مقدمه .)1350. (قائم مقامي، جهانگير
  .اميركبير، چاپ پنجم: تهران .فرهنگ فارسي .)1362. (معين، محمد

يح و تصـح  .)تتمـه صـوان الحكمـه   برگردان فارسي ( االنوار ه االخبار و لمع ةدر .)1388. (الدين منشي يزدي، منتجب
  .حكمت: علي اوجبي، تهران: تحقيق

: تهـران  .زير نظر دكتر بهمن سـركاراتي  .شناختي افعال در زبان فارسي بررسي ريشه .)1387. (زاده منصوري و حسن
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي، چاپ اول

مركز نشر دانشگاهي، چاپ : تهران .اكبر نحوي: تصحيح و توضيح .آيين دبيري . )1389. (ميهني، محمد بن عبدالخالق
  .اول

ـاه،  : محمدرضا شفيعي كـدكني، تهـران  : مقدمه، تصحيح و تعليقات .اسرارالتّوحيد .)1366. (ميهني، محمد بن منور آگ
  .چاپ اول

  .فرهنگ نشر نو، چاپ هفتم: تهران .تاريخ زبان فارسي .)1382. (ناتل خانلري، پرويز
ـاوي   .تاريخ بخارا .)1351. (نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر ـيص   .ترجمة ابونصر احمد بن محمد بن نصـر القب تلخ

  .بنياد فرهنگ ايران، چاپ اول: مدرس رضوي، تهران: تصحيح و تحشيه .محمد بن زفر بن عمر
 .به تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي و عليرضا حيـدري  .اخالق ناصري . )1364. (نصيرالدين طوسي، ابوجعفر محمد

  .ارزمي، چاپ سومخو: تهران
علمي و فرهنگي، چاپ : تهران .به اهتمام هيوبرت دارك .)سياستنامه(سيرالملوك  .)1383. (الملك، ابوعلي حسن نظام

  .هفتم
بـه كوشـش محمـد     .به تصحيح محمد قزويني .)النّوادر مجمع(مقاله  چهار  .)1388. (نظامي عروضي، احمد بن عمر

  .زوار، چاپ اول: معين، تهران
سـروش،  : تهـران  .محمود عابدي: مقدمه، تصحيح و تعليقات .المحجوب كشف .)1383. (هجويري، علي بن عثمان

  .چاپ اول
  .علمي و فرهنگي: تهران .چون من در اين ديار .»تاريخ بيهقي و كليله و دمنه« .)1389. (ياحقي، محمدجعفر
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