توضیح برخی مشکالت
در تصحیـح جدیـد تاریـخ بیهقـی
جمیله اخیانی* ،حمیدرضا سلمانی

**

معیارهایی که نوع ًا در متون نظم وجود دارد و در گزینش نهایی
یاریگ��ر اس��ت ،در متون نثر وجود ن��دارد؛ معیارهایی از قبیل
قواع��د وزن و قافی��ه ،قواعد مربوط ب��ه صنایع بالغی و برخی
پیوندهای خاص میان اجزای جمله.
تاری��خ بیهقی از کتابه��ای ویژهای اس��ت که همزمان
ب��ا دادهه��ای تاریخ��ی آن ،ویژگیهای ادب��ی آن نیز همواره
کتاب یادش��ده بارها چاپ
توجه بودهاس��ت .به این دلیل ِ
محل ّ
شدهاست؛ 2اما پس از تصحیح معتبر ّفیاض ،تصحیح دیگری از
این متن مهم انجام نش��دهبود ،تا اینکه اخیراً چاپ ارزشمندی
س��یدی
از ای��ن کتاب بهتصحیح محمدجعفر یاحقّی و مهدی ّ
توجه است و در بسیاری
منتشر شده که از جهات گوناگون قابل ّ
موارد مشکالت چاپهای پیشتر را ندارد .از جنبههای اهمیت
چاپ حاضر میتوان به نس��خههای متع��ددی که در تصحیح
استفاده شده اشاره کرد .این چاپ با استفاده از  24نسخه چاپی
و ّ
خطی معتبر تصحیح ش��ده و با توجه به این که بعضی از این
نسخ ّ
خطی در اختیار پژوهشگران پیش نبودهاست ،اعتبار آن
3
افزایش مییابد .فهرس��تهای متعدد پایان کتاب نیز از وجوه
اهمیت این چاپ اس��ت؛ بهگونهای که اس��تفاده از آن را برای
ّ
پژوهشگران بسیار آس��ان کردهاست .توضیحات و تعلیقات و
اس��تفاده از منابع متع ّدد در شرح دشواریهای متن هم از دیگر
توجه کتاب اس��ت .هرچند م��وارد دیگری نیز در
ن��کات قابل ّ
اهمی��ت این چاپ میتوان افزود ،ا ّما همین مقدار برای معرفی
4
این کار ارزشمند مکفی بهنظر میرسد.

تصحی��ح متون کهن از دش��وارترین و در عین حال مهمترین
کاره��ای پژوهش��ی اس��ت؛ بویژه برخ��ی متون ک��ه به دلیل
ادبیاتیش��ان از متون دس��ت ا ّول و
ادبیاتی و برون ّ
ارزشهای ّ
مهم بهش��مار میروند .تاریخ بیهقی یکی از این متون است که
اهمی��ت فوقالعادهای از جهات گوناگون داراس��ت و به همین
ّ
دلیل چند بار تصحیح شدهاس��ت .اخیرا ً نیز چاپ ارزش��مندی
از این کتاب با تصحیح یاحقی و س��یدی منتش��ر ش��ده که با
استفاده از نس��خ فراوان ،بسیاری از مشکالت چاپهای پیش
را مرتفع کردهاس��ت .با وجود ارزشمندیهای تصحیح یادشده،
مش��کالتی بویژه در توضیحات متن آن دیده میش��ود .نوشتۀ
حاضر به بررس��ی پارهای از این موارد میپردازد ،بهامید آن که
به حل برخی از آنها کمک کند.
تصحیح متون از جهتی نیاز به آش��نایی مناس��ب با منابع
سبک ش��خصی نویسنده دارد
نزدیک به متن،
س��بک دوره و ِ
ِ
کارگیری همزمان این دانستهها در
و از س��وی دیگر محتاج به
ِ
گزینش صورت نهایی متن اس��ت .1هرگونه اشتباه در تصحیح
متن ،موجب میش��ود متن مورد نظر از حالت اصلی خود خارج
زبانی متن و دورۀ م��ورد نظر تغییر یابد.
ش��ود و نیز الگوه��ای ِ
اهمی��ت دو چندانی
این مس��أله بهویژه در م��ورد متون ادبی ّ
دارد؛ چراکه عالوه بر ارزش محتوایی دادههای آنها ،این متون
ارزشهای ش��کلی ویژهای نیز دارند و گونههای کاررفت زبان
در آنها میتواند از جنبۀ مطالعات بالغی و ح ّتی زبانش��ناختی
بس��یار مهم باشد .ناگفته پیداست که دشواریهای تصحیح در
متون نثر نس��بت به گونههای منظوم بیشتر هم میشود؛ زیرا

** کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
* استادیار دانشگاه زنجانjakhyani@yahoo.com /
اهمیت سبک در تصحیح متون و نمونههای آن ،رک :شمیسا.132-129 :1388 ،
 .1دربارۀ ّ
ش هر کدام ،رک :بیهقی ( )1389جلد ا ّول ،مق ّدمه ،صفحۀ نود و یک بهبعد.
 . 2برای اطالع از چاپهای گوناگون این متن و ارز 
 .3در مورد نسخههای استفاده شده در چاپ حاضر و ارزش آنها؛ رک :همانجا ،مق ّدمه ،صفحۀ صد و یازده بهبعد.
 .4دربارۀ علل تصحیح دوبارۀ تاریخ بیهقی ،ویژگیهای چاپ جدید نسبت به چاپهای پیشین و موارد افزوده شده در این چاپ رک :همانجا ،صفحۀ صد و سی
و پنج بهبعد.
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به نظر میرس��د منظور از «بازگردیم» ،بازگشتن به غزنین
اس��ت ،نه بازگش��ت برای حملۀ مجدد؛ چرا که مسعود به دلیل
آش��فته بودن اوضا ِع غزنین در پی مرگ پدر ،در صدد بازگشت
س��ریع به آنجاست و این جلس��ه برای چگونگی این بازگشت
اس��ت .وی پیشنهاد میکند که با پسر کاکو مواضعهای صوری
بس��تهش��ود تا این مواضعه ،بهانۀ ناتمام گذاش��تن کا ِر وی و
بازگش��ت به غزنین باش��د .به این ترتیب ،مرجع جملۀ «ولکن
ما را »...همان مواضعهای اس��ت که میان مس��عود و پسر کاکو
برقرار میشود؛ چنانکه س��طر بعدی هم مؤ ّید همین خوانش
است « :همگان گفتند  ...جز این صواب نیست و هرچند رکاب
عالی زودتر حرکت کند سوی خراسان بهتر».

کاستیهای چاپ جدید تاریخ بیهقی

با وجود نکات مثبت چاپ یادشدۀ این کتاب ،مانند هر پژوهش
دیگ��ری ،برخی کاس��تیها نیز در آن به چش��م میخورد .این
کاستیها و مشکالت را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
الف .مش��کالتی ک��ه محصول ش��تابزدگی در حروفچینی و
چاپ متن اس��ت که الب ّته خوشبختانه در متن اصلی کتاب
دی��ده نمیش��ود و تنها منحصر به جل��د د ّوم کتاب ،یعنی
توضیحات و تعلیقات است .میتوان امیدوار بود این موارد
که نوع ًا از گونۀ اش��تباهات تایپی یا اش��تباه در ارجاعدهی
است ،در ویرایشهای بعدی با د ّقت بیشتر مرتفع شود.
ب  .مشکالتی که محصول اش��تباه در گزینش نسخههاست.
به این مشکالت در مجالی دیگر خواهیم پرداخت.
ج  .مش��کالتی که در توضیح دش��واریهای مت��ن  -که در
بخش تعلیقات کتاب به آن پرداختهشده  -وجود دارد.
آنچ��ه در ای��ن مقاله به آن پرداختهش��ده ،صرف�� ًا مربوط
به مش��کالت ن��وع س��وم ،یعن��ی توضیح��ات مصححین بر
دشواریهای کتاب است.

 .2در تعلیقات مربوط به عبارت« :س��لطان گفت :بونصر را این
بس��یار نیست ،و از کجا ایستد؟ و اگر هستی ،کفایت او ما را بِه
ازین مال ،حدیث وی کوتاه بایدکرد» (ج  56 :1س )19نوش��تهاند:
«جمله قدری مبهم اس��ت .ما جمله را اینطور معنی میکنیم:
س��لطان میگوید :پرداختن این مقدار برای بونصر زیاد نیست
و نمیتواند او را باز ایس��تاند( »...ج )869 :2و افزودهاند« :تواند بود
که کلمۀ «ایستد»  ...صورت دیگری باشد از «استدی= ستاند»»
(همان).
برخالف نظر مصححین ،جمله به هیچوجه مبهم نیس��ت؛ اما
البته تصحیح ناموجه «اس��تد» در چاپ فیاض ،به «ایستد» این
ابه��ام را بهوجودآوردهاس��ت و توضیحات ایش��ان نیز به این
ابهام افزودهاست .باید پرس��ید بونصر را از چه چیز بازایستاند؟
مگر س��لطان از کفایت بونصر سخن نمیگوید؟ جمله با همان
«استد» کام ً
ال روشن است .منظور این است که بونصر این همه
مال ندارد؛ از کجا چنین مالی ستاندهاست؟ و اگر هم میداشت
(و میتوانست بیرنجی آن را پرداخت کند) ،کفایت و کاردانی
او ب��رای ما بی��ش از آن مال میارزد (و نیازی به تحت فش��ار
گذاشتن او برای گرفتن چنین مالی نیست).

توضیح برخی مشکالت تصحیح جدیدِ تاریخ بیهقی

در ادام��ه به طرح مواردی میپردازیم که به نظر ما توضیحات
مصححین محترم ،نارسا و یا نادرست بوده و میکوشیم در هر
مورد ،وجه قابلقبولتری ارائه دهیم .اصالح این نارس��اییها
میتوان��د ارزش پیشگفت��ۀ تصحیح مذک��ور را افزایش دهد.
مصححین با نگارندگان
گرچه ممکن اس��ت در برخی م��واردّ ،
این س��طور همداستان نباش��ند؛ اما به هرحال طرح این موارد
میتواند راهگشای بحث دربارۀ آنها و حل مشکالت مورد نظر
باشد.
« .1ه��ر حکم که کنیم به خدمت م��ال ضمانی بپذیرد و هیچ
کژی ننماید [یعنی پس��ر کاکو] ،که از آنچه نهاده باشد چیزی
ندهد ،که داند که چون ما بازگش��تیم مه ّمات بسیار پیش افتد
و ت��ا روزگار دراز نپردازی��م .ولکن ما را باری عذری باش��د در
بازگشتن» (ج 12 :1س.)2
مصححین در توضیح جملۀ آخر این عبارت ،یعنی« :ولکن
م��ا را  »...آوردهان��د...« :امور مه ّمی داریم ک��ه به زودی از آنها
فارغ نخواهیم ش��د .ولی همین امر س��بب میشود که ما برای
بازگشتن و حمله به قلمرو او بهانهای داشته باشیم» (ج.)831 :2

 .3در عبارت[« :امیر مح ّمد] رفتن گرفت سخت بهجهد  ...چون
دور برفت و هنوز در چشم دیدار بود بنشست ...مج ّمز در رسید
با نامه ،نامهیی بود به ّ
خط س��لطان مسعود به برادر ...چون نامه
بخواند س��جده کرد ،پس برخاس��ت و بر قلعه رفت و از چشم
ناپیدا شد» (ج 64 :1س« ،)12چشم دیدار» را ترکیب اضافی گرفته
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« .5غوری��ان دررس��یدند و هزیمت ش��دند و آوی��زان آویزان
میرفتند تا دیه ،و در پای کوه بود ،و ازان روی بس��یار کش��ته
و گرفت��ار ش��دند و هزیمت .چون به دیه رس��یدند آن را حصار
گرفتند» (ج 108 :1س )1در توضیحات «حصار گرفتند»« ،محاصره
کردند» معنا ش��ده و آمدهاس��ت« :غوریان ب��ه هزیمت رفتند و
جنگ کنان میرفتند تا ده ...،همین که به ده رس��یدند آن را در
محاصره گرفتند» (ج.)904 :2
«حصار گرفتن» در اینجا بهمعنای «پناه گرفتن» و «جایی را
بهعنوان حصار خود گزیدن»است ،نه «محاصره کردن» .گروه
شکس��تخوردهای که درحال فرارند ،طبیعت ًا جایی را محاصره
نمیکنن��د؛ چون از پشتس��ر تحت تعقیب هس��تند ،برعکس
نی��از به جایی دارند ک��ه در آن ،پناهبگیرن��د .ادامۀ مطلب نیز
بهروشنی نشان میدهد که غوریان وارد ده شده و آن را حصار
و پناه خود کرده و ش��ب از آنجا گریختهاند« :چون ش��ب ش��د
مالعین بگریختند و دیه بگذاشتند» و بالفاصله لشکریان وارد
ده میش��وند و آن را غارت میکنند .این ترکیب به همین معنا
باز هم در تاریخ بیهقی (ج 180 :1س )6به کار رفتهاست« :عبدهلل
مسجد ّ
مکه را حصار گرفت و جنگ سخت شد» و عجیب اینکه
مصححین ،این مورد را نیز «محاصره کردن» دانستهاند (،1659
ّ
فهرست لغات و ترکیبات :حصار گرفتن).
در م��ورد د ّوم نیز همان معنای «پناه گرفتن» ُمراد اس��ت؛
وقتی جنگ بر عبدهلل زبیر و یارانش س��خت میش��ود ،آنها به
ایش��ان-حجاج -در بیرون
مس��جد پناه میبرند .وقتی دشمن
ّ
ش��هر اس��ت ،چه نفعی میبرند که مس��جد را محاصره کنند؟
حجاج به عبدهلل ک��ه« :دانم که بر امان��ی که من دهم
پیغ��ام ّ
بیرون نیایی» (ج 180 :1س )9نیز دلیل دیگری بر این اس��ت که
آنها مس��جد را پن��اه گرفتهاند؛ چرا که «اماندادن به کس��ی»
برای خارج ش��دن از پناهگاه اس��ت ،نه ترک محاصرۀ جایی.
در لغتنام��ۀ دهخدا نیز معنای «حصار گرفتن» ،تنها «در حصار
نشستن» دانسته شدهاست (ذیل حصار گرفتن) .در سایر متون نیز
این ترکیب به همین معنا دیده میشود:

و آن را« :چشمانداز و دیدرس» معنا کردهاند (ج  :2ص.)876
بهنظر ما تعبیر مورد نظر  -همچنانکه فیاض خواندهاست
 میتوان��د به اینصورت خوانده ش��ود« :چ��ون دور برفت وهنوز در چش��م ،دیدار بود »...که در این حالت «دیدار» بهمعنی
«آش��کار» است ،چنانکه چند سطر بعد میگوید« :از چشم ناپیدا
شد»« .دیدار» بهمعنای آش��کار در متون کهن شاهد زیاد دارد؛
چـو خواهد بود بر شاخ اندکی بار
ازجمله:
به نـوروزان بود بر شـاخ دیـدار
(گرگانی)34 :1337 ،

گردد ش��مر ایدون چو یکی دام کبوتر
دیدار ز یک حلقه بس��ی سیمین منقار

(منوچهری)44 :1370 ،

«چشمدیدار» در متون گذشته شاهدی ندارد
در حالیکه ترکیب
ِ
5
و در لغتنامه نیز ضبط نشدهاست.
« .4گفت��م من که بونصرم ضمانم که از آلتونتاش جز راس��تی
دل او در باید
و طاعت نیاید[ .امیر] گفت :هرچند چنین اس��ت ِ
یافت و نامه نبشت تا توقیع کنیم ...به زبان عبدوس پیغام داده
بودیم که با وی چند سخن بود گفتنی ،و وی جواب برین جمله
داد که ش��نودی» (ج ،76 :1س .)6در توضیح آن نوشتهاند« :فاعل
خوارزمش��اه اس��ت« ...ی» در ش��نودی ،مفید اخبار است یعنی
میشنودم» (ج.)884 :2
این توضیح ابه��ام بیموردی را به جمله تحمیل کردهاس��ت.
مخاطب کالم امیر مسعود
«ش��نودی» در این جمله مربوط به
ِ
یعنی بونصر مش��کان اس��ت .امی��ر به بونص��ر میگوید ما به
آلتونتاش گفتیم بازگردد تا سخنان دیگری نیز با وی بگوییم و
او چنان جواب داد که شنیدی (یعنی تو که بونصری ،شنیدی که
ج��واب او چه بود)؛ چون پیش از این در مورد حرکت آلتونتاش
و فرس��تادن پیغام از طریق عبدوس سخن گفته شدهاست (ج:1
 74س 17بهبع��د) و بونصر از نتیجۀ آن آگاه اس��ت ،بنابراین فعل
«شنودی» مربوط به بونصر است.

مصححین ،بلکه به معنای انتظا ِر دیدار:
 .5این ترکیب یک بار در ویس و رامین آمده ،ا ّما نه به معنای مورد نظر ّ
دو بـاره آب خـود پـیـشـت بـبـردم
من آن زشتی که دانستم بکردم
زبان را نیست با تو رای [روی!] گفتار
چشـم دیـدار
کنونم نیست با تو
ِ
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(گرگانی)348 :1337 ،

صب��ح تیغ��ش چ��و از نی��ام بتاف��ت
آفت��اب آس��مان حص��ار گرف��ت

 « .8پ��س [حس��نک] گفت :من خطا کردهام و مس��توجب هر
عقوبت هس��تم که خداوند فرماید ولکن خداوند کریم مرا فرو
نگذارد» (ج 175 :1س .)9در توضیحات آوردهاند« :خداوند ا ّول در
این جمله هم میتواند به مسعود بازگردد و هم به میمندی ،ا ّما
خداوند کریم منحصراً پروردگار عالم است» (ج.)964 :2
بهنظر نمیرسد «خداوند» اول ،جز مسعود به کس دیگری
ارجاع داش��ته باشد؛ چراکه تنها س��لطان است که میتواند در
مورد عقوبت حس��نک و نوع آن تصمی��م بگیرد و میمندی در
این ماجرا تنها مأمور محضرنویسی اموال وی است؛ چنانکه از
قول س��لطان خطاب به وی میخوانیم« :به طارم باید نشست
که حس��نک را آنجا خواهن��دآورد با قضاة و مزکی��ان تا آنچه
خریده آمدهاس��ت جمله به نام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد
بر خویشتن» (ج173 :1س.)5

(انوری)94 :1372 ،

...«.6این کش��خانک [بوس��هل] و دیگران میپندارند که اگر
وزیری پوشیده
من این ش��غل وزارت پیش گیرم ،ایشان را این
ِ
کردن برود .نخس��ت گردن او را بگاز کنم تا جان و جگر بکند
و دس��ت از وزارت بکش��د و دیگران همچنین» (ج 142 :1س)11
مصححی��ن در توضی��ح عبارت «بگاز کنم» پ��س از بیان علل
ّ
ترجیح ای��ن ضبط و نیز معنای کنای��ی آن ،در پایان آوردهاند:
«هماکنون «گاز پیچیدن» در افغانس��تان به معنی «زخم کسی
را با دس��تمال پیچیدن و به اصط�لاح باندپیچی کردن» بهکار
میرود( »...ج .)932 :2
ای��ن معنا هیچ ارتباطی به بح��ث «گاز» در عبارت بیهقی
ندارد .ظاهر امر آن است که «گاز» در عبارت کنایی اخیر که در
افغانس��تان رایج است ،همان پارچۀ توری درشتبافی است که
در پانس��مان بهکار میرود ،در حالیکه در عبارت بیهقی معنی
انبر و ُگلگیر ش��مع(دهخدا :ذیل گاز) است .بنابراین
آن مقراضُ ،
معنی کنایی عبارت بیهقی «کس��ی را تحت فش��ار گذاشتن و
آزردن» اس��ت که ارتباطی با «گاز» در کنایۀ رایج در افغانستان
نخواهد داشت .بسنجید با:
که ن��ادان همان خوی بد پیش��ت آرد
بب��ری ب��ه گازش
وگ��ر پارهپ��اره ّ

« .9چون رس��والن را با مراد بازگردانیده شود با ایشان باید که
رسوالن آن جانب محروس مضموم گردند تا چون به حضرت
ِ
ما رس��ند ما نیز آنچه شرط دوس��تی و یگانگی است ...بهجای
آریم» (ج 205 :1س.)8
در توضیح عبارت «آن جانب محروس» آمدهاس��ت...« :آن
دودمان بیگزند از آن اراده شدهاست» (ج  .)999 :2بایست اضافه
ش��ود که این عبارت ،ناظر به جملۀ دعایی «حرس��هاهلل» است
که در مورد «س��رزمینها» بهکار میرفتهاست؛ چنانکه یک بار
دربارۀ دیار قدرخان« :تا بدان دیار کریم حرسهاهلل آیند و عهدها
تازه کردهش��ود» (ج )1:72و دو ب��ار هم دربارۀ مکه« :و گفتند که
به مکه -رفتهبود -همه رفتهبودند» (همان« .)459:هرونالرش��ید
یک سال به مکه رفتهبود حرسهاهلل تعالی» (همان .)512:در اینجا
نیز منظور از «جانب محروس» ،س��رزمین قدرخان اس��ت و نه
«دودمان بیگزند»؛ از س��رزمین قدرخ��ان هم به مجاز محل و
حال خود قدرخان اراده شدهاست.

(ناصرخسرو)480 :1353 ،

(در مورد ش��واهد متع ّدد از فردوس��ی ن��ک :لغتنامۀ دهخدا،
ترکیبات مدخل «گاز»)
 .7معنای «پهنای گلیم به کس��ی نمودن» را در جملۀ «بدیشان
نماین��د پهنای گلیم تا بیدار ش��وند از خواب» (ج ،156 :1س )12از
ق��ول علاّ مه دهخدا در امثال و حکم (ج« )518 :1کیفر و پادافراه
دادن» دانستهاند (ج  ،)945 :2ا ّما این ترکیب کنایی بیشتر بهمعنای
واقعیت کار را به کس��ی نشان دادن و ب ه گفتۀ بیهقی «اندازه به
ّ
دست کس��ی دادن» به کار رفته ،یعنی پهنای گلیم را بدیشان
نشان دهند تا پای از گلیم خویش درازتر نکنند .بسنجید با:
منم که هر شب پهنای این گلیم به من
س��یهگلیم فل��ک مینمای��د از ب��اال

« .10و دیگر آفت آن آمد که سپاهساالر گربُزی بود که ابلیس
لعنةهلل علیه او را رش��ته بر توانس��تی تافت .وی هرگز شراب
نخ��ورده بود؛ چ��ون کامها بهجمله یافت و قفیزش پر ش��د در
شراب آمد و خوردن گرفت» (ج 216 :1س.)7
دربارۀ تعبیر «قفیز پر ش��دن» پ��س از توضیح معنای قفیز

ّ
(عطار)715 :1386 ،
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میب��ود ،بهصورت مفرد ب��هکار میرفت« .لطای��ف» در اینجا
بصورت صفت جانشین موصوف یعنی«هدایای لطیف» به کار
رفتهاست.
.12
نیای��د آن نفع از ماه کاید از خورش��ید
اگرچه منفع��ت ماه نیس��ت بیمقدار

و تعبیر کنایی «قفیز پر ش��دن» و نیز نقل شاهدی از فردوسی،
نوش��تهاند« :در اینجا قفیز پرش��دن به معنی پرش��دن پیمانۀ
آرزوها و نهایت کامروایی است» (ج.)1006 :2
بهنظر نمیرسد این برداشت درست باشد .قفیز پرشدن در اینجا
به معنای کنایی «رس��یدن بهپایان عمر» اس��ت و نه رسیدن به
نهایت کامرانی؛ چراکه بیهقی میگوید :غازی شراب نمیخورد
«ا ّما چون کامها به جمله یافت و قفیزش پر شد» شراب خورد...
یعنی چون اجلش رسیده و عمرش به پایان آمده بود ،از عادت
دیرینه بازگش��ت .در اینصورت مانند مثل «اذا جاء اجل البعیر
حام ح��ول البئر» (امثال و حکم ،ج )91 :1خواه��د بود و ترجمۀ آن
بهقول ناصر خسرو:
اش��تر چو هالک گش��ت خواهد
آیـ��د به ل��ب َچـ��ه و ل��ب جـر

(ج ،277 :1س)5

دربارۀ «بیمقدار» نوش��تهاند« :بیمقدار؛ بیان��دازه ،بیحد و با
حذف فعل ربطی است» (ج.)1056 :2
برخ�لاف آنچه نوش��تهاند« ،بیمق��دار» در اینجا به معنی
«بیاندازه و بیحد» نیس��ت؛ به معنای «بیارزش یا کمارزش»
است .شاعر میخواهد بگوید گرچه منفعت ماه هم بیارزش یا
کمارزش نیست؛ اما از این نظر با خورشید قابل مقایسه نیست.
نحو بیت هم به همین صورت هیچ مشکلی ندارد .فعل مصراع
د ّوم میتواند همان «نیست» باشد« :اگرچه منفعت ماه بیمقدار
نیس��ت» .توضی��ح اینکه این بیت از قصیدۀ بوحنیفۀ اس��کافی
خطاب به مس��عود و در مورد برادرش امیر محمد اس��ت .شاعر
مس��عود را به خورشید و محمد را به ماه تشبیه کردهاست .بهرۀ
نور خورش��ید بس��یار بیشتر از ماه اس��ت ،ا ّما ماه هم بیسودی
و منفعتی نیس��ت .بیت پیش��ین آن که در آن امیرمحمد «مرد
چربدست زیرکس��ار» دانسته ش��ده ،مؤ ّید این معناست که
هرچن��د وی چنین ویژگیهایی را دارا میباش��د ،ا ّما جهانبانی
را نمیشاید:
نیاید آس��ان از ه��ر کس��ی جهانبانی
اگر چه مرد بُود چربدس��ت زیرکسار

(ناصرخسرو)94 :1353 ،

«قفیز کسی پر شدن» یا «پر آمدن قفیز کسی» در متون همواره
بهمعنای رس��یدن بهمنتهای عمر و نیز مردن آمده و نه نهایت
کامروایی؛ در ش��اهد زیر از فردوسی افزون براینکه همین معنا
دیده میش��ود ،به لحاظ محتوایی نیز ش��باهتی با بحث حاضر
وجود دارد:
ب��ه زاری و سس��تی زب��ان برگش��اد
چنی��ن گف��ت کای خواهر پ��اک و راد
ز پن��دت نب��د هی��چ مانن��د چی��ز
ولیک��ن م��را خ��ود پ��ر آم��د قفی��ز
(فردوسی ،1363 ،ج)116-115 :7

در اینجا نیز مانند ش��اهد بیهقی بحث در این اس��ت که چون
الب َصر .ش��واهد
قضا آمده بود ،چنین ش��د که ا ِ َذا جا َء ال َق َدر َع َمی َ
این کاربرد بهویژه در فردوس��ی بس��یار زیاد است (امثال و حکم،

« .13پ��س مثال داد [یعنی آلتونتاش] تا هر چهار جانب طلیعه
برفت و هر احتیاط که از ساالری بزرگ خواندهآمد و شنوده به
جای آورد» (ج  329 :1س .)10در توضیح این عبارت آوردهاند...« :
هر احتیاط و تاکتیک جنگی که از ساالران بزرگ تاریخ شنیده
و خوانده بودم ،به آن عمل کردم» (ج.)1086 :2
توج��ه به اینکه ماج��را از قول امی��رک بیهقی دربارۀ
ب��ا ّ
آلتونت��اش نقل میش��ود ،برگردان آن ب��ه متکلّم وجهی ندارد
فعل جمله همچنان باید س��وم ش��خص باشد[ :آلتونتاش] ...
و ِ
عمل کرد ،نهاینکه «عمل کردم».
« .14بوس��هل بهگرم ساختن گرفت و تج ّمل و آلت بسیار فراز

ج)1164 :2

« .11مظفّ��ر رئیس غزنین نایب پ��درش خواجه علی بهپروان
پی��ش آمد با بس��یار خوردنیهای غری��ب و لطایف ،و دیگران
ُدما ُدم وی تا اینجا رسیدیم به بَلف» (ج 245 :1س.)12
در مورد «لطایف» در این عبارت نوش��تهاند« :جمع لطیف،
صفت «خوردنیها»ست و عطف است به «غریب»» (ج.)1028 :2
بهنظر میرس��د منظ��ور از «لطایف» در اینج��ا« ،هدایای
لطیف» باش��د ،نه صفت خوردنیها؛ زیرا اگر عطف به «غریب»
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میآورد و کار میس��اخت ،و غالمی بیس��ت داشت و پنجاه و
ش��صت دیگر گرد کرد ،تا ب��ا َری برف��ت» (ج 386 :1س .)18در
توضیح معنای عبارت نوش��تهاند« :ظاهراً ،یعنی تا از غزنین به
ری رس��ید در طول راه پنجاه و ش��صت غالم دیگر گرد کرد»
(ج.)1124 :2
این توجیه موجه بهنظر نمیرس��د .منظور این اس��ت که
ش��صت دیگر هم گرد آورد و بعد
تعدادی غالم داش��ت ،پنجاه
ِ
راهی ری شد؛ چنانکه سه روز بعد به طرف ری حرکت میکند:
«خواجه بوسهل حمدوی و قوم که با وی نامزد بودند ،جامۀ راه
پوشیده ،پیش آمدند و خدمت وداع کردند» (ج.)388 :1
ای��ن نکته را در داس��تان حاج��ب علی نی��ز میبینیم که
تعدادی را به عنوان س��پاهی جدید جذب کرده و امیرمسعود در
نام��ۀ خویش به وی ،این افراد جدید را هم میپذیرد« :باید که
 ...به خدمت آید با لش��کرها ،چ��ه آن که با وی بودند و چه آن
که به نوی فراز آوردهاس��ت  ...و دانستهآید که آن کسان را که
به نوی اثبات کردهاس��ت ،هم بر آن جمله که وی دیدهاس��ت
و کردهاست ،بداش��تهآید» (ج .)30 :1عالوه بر اینکه ظاهر کالم
نش��ان نمیدهد که این غالمان را در طول مسیر غزنین تا ری
گرد آورده باشد.

*هنگامی که س��وری میخواهد به نیش��ابور ب��رود« :امیر
رضیهلل عنه س��وری را فرمود که به زودی سوی نیشابور
باید رفت .گفت فرمانبردارم و روز چهارش��نبه نوزدهم این
ماه وی را خلعتی دادند سخت فاخر» (همان)418 :
* هنگام��ی که وزیر احم��د عبدالصمد میخواهد به هرات
ب��رود« :امیر او را گفت ت��و را به ه��رات بایدرفت  ...گفت
فرمانبردارم  ...و روز سهش��نبه پنجم ماه ربیعاالخر خواجۀ
بزرگ را خلعتی دادند سخت فاخر» (همان)517 :

*حتی وقتی فرزند خ��ودش ،مودود ،هم میخواهد به
مأموریت برود ،به وی و دیگر مقامات همراهش (وزیر،
بدر حاجب و ارتگین حاجب) خلعت میدهد (همان.)698 :
*خلعت رضای خواجۀ بزرگ نیز از همین موارد است؛
خلعتی اس��ت که نشاندهندۀ رضایت سلطان از خروج
وی است.
قلم من چنین سخن
« .16س��خت دشوار اس��ت بر من که بر ِ
میرود ولکن چه چاره اس��ت ،در تاریخ محابا نیست .آنان که با
م��ا به آمل بودند اگر این فصول بخوانند داد دهند و بگویند که
من آنچه نبشتم ب ِ َرسم است» (ج ،459 :1س.)12
در توضیح��ات آوردهان��د« :آنان که با م��ا در آمل بودند...
تصدیق خواهند کرد که آنچه من نوشتهام مرسوم تاریخ است»
(ج.)1157 :2
«برس��م» در این عبارت ک��ه توصیف وقایع آمل اس��ت،
معنایی نزدیک به «حقیقی و واقعی» دارد .روش��ن است کسانی
که در آمل بودهاند میتوانس��تهاند تصدیق کنند که رخدادهای
نقل شده واقعی بوده یا نه ،نه اینکه قضاوت کنند که آیا چنین
چیزها مرس��وم تاریخ اس��ت یا نه؟ چراکه بس��یاری از ایشان
لشکریانی ساده بوده که احتما ًال سواد هم نداشتهاند و آنها هم
که سواد داشتهاند ،معلوم نیس��ت که حتم ًا کتابهای تاریخ را
هم خواندهباش��ند و بدانند که نقل چه چیزهایی مرسوم تاریخ
است .از آنجا که بیهقی از وقایع آمل و غارتگری سپاهیان در
آنجا سخنگفته و احتمالداده که روایتش مورد تشکیک قرار
بگیرد؛ در تأکید درستی گفتارش آنان که در آمل بودند را گواه
راستی گفتار خویش قرار میدهد.
ِ
« .17و بنده داند که خداوند را این س��خن ناخوش آید و سخن
حق و نصیحت تلخ باش��د ا ّما چاره نیس��ت ،بندگان مشفق به

« .15روز آدینه چهارم جمادیاآلخر پیش از نماز خواجۀ بزرگ
را خلعت رضا داد که س��وی تخارس��تان و بلخ خواست رفت...
ح��ق وی بهتمامی
اعیان حضرت ّ
و وی ب��ه خانه باز رف��ت و ِ
مصححین ترکیب «خلعت رضا» را
بگزاردن��د» (ج ،396 :1سّ .)10
اضافۀ تش��بیهی دانسته و نوشتهاند« :یعنی رضایت که برای او
به مثابۀ خلعتی بود» (ج.)1127 :2
ع�لاوه ب��ر آن که اضاف��ۀ مفاهی��م انتزاع��یای از قبیل
«رضایت» به «خلعت» و امثاله��م در تاریخ بیهقی نمونه ندارد،
باید گفت آنچه از تاریخ بیهقی برمیآید این اس��ت که هرکدام
از مقامات حکومتی که میخواس��تهاند پایتخت را ترک کنند،
باید از س��لطان اجازه میگرفتهاند .س��لطان به هرکدام از این
افراد ،قبل از حرکتش��ان ،خلعت میداده که نش��انۀ رضایت او
نس��بت به خروج آنها از پایتخت بودهاست .شواهد این موضوع
در تاریخ بیهقی بسیار است؛ ازجمله:
* هنگامی که آلتونتاش اجازه میگیرد به خوارزم بازگردد:
«امیر فرمود که خلعت او راست باید کرد تا برود» (ج)73 :1
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سر اسب و اشتر بهکار است» و اضطرابها کرد» (ج  ،611 :1س.)1
نگارن��دگان «آب بر آس��مان انداخت��ن» را از قول علاّ مه
دهخدا «بسیار خشمگین شدن» معنا کردهاند و افزودهاند «باید
اشاره به رسمی باشد که اکنون نمیدانیم چیست» (ج.)1213 :2
افزوده میشود که این تعبیر کنایی امروزه بهصورت «آب
بر آسمان پاشیدن» در ش��اهرود کاربرد دارد .مورد استفادۀ نیز
آن در مواقعی اس��ت که کسی به نشانۀ اعتراض داد و بیدادی
میکند که هیچ فایدتی در آن نیست؛ یعنی کاری انجام گرفته
و برگش��تی در آن نیس��ت؛ ا ّما فرد برای نشان دادن مخالفت با
آن س��رو صدا میکند؛ درحالیکه میداند که کار از کار گذشته
است .در عبارت بیهقی این معنا کام ً
ال ظهور دارد ،یعنی بونصر
با اینکه میدانس��ت اضطراب و مخالفت وی سودی ندارد ،ا ّما
خواست که مخالفت خود را دربارۀ دادن اسب و اشتران نشان دهد.

هیچ حال سخن بازنگیرند» (ج 484 :1س.)10
در تعلیقات (ج )1170 :2گفتهاند« :ناظر است به عبارت عربی
الحق مر که سعدی هم گفتهاست (گلستان ،ص :)71
ّ
منش��ین ترش از گردش ا ّیام که صبر
تل��خ اس��ت ولیک��ن بر ش��یرین دارد
بیت سعدی با مثل مورد نظر ارتباطی ندارد؛ چه بیت مذکور در
حق .میتوان این بیت سعدی را به جای
مورد صبر اس��ت و نه ّ
بیت فوق گذاشت:
بر آن ص��د هزار آفری��ن کاین بگفت
ح��ق تلخ بی��ن تا چه ش��یرین بگفت
(سعدی)120 :1389 ،

نظامی نیز در همین معنی میگوید:
گ��ر س��خن راس��ت ب��ود جمل��ه ُدر
الـح��ق م��ر
تل��خ ب��ود تل��خ ک��ه
ّ

نتیجهگیری

(نظامی)147 :1378 ،

چ��اپ اخیر تاریخ بیهقی که به کوش��ش محمدجعقر یاحقّی و
س��یدی منتش��ر شدهاس��ت ،نکات مثبت فراوانی دارد؛
مهدی ّ
از جمله اس��تفاده از نس��خههای متعدد ،افزودن فهرستهای
چندگانه ،توضیحات و تعلیقات مناسب و ...ا ّما با وجود تمام این
نکات ،برخی مش��کالت نیز در آن دیده میشود .بخشی از این
مش��کالت در توضیح موارد دشوار رخ داده که در نوشتۀ حاضر
تعدادی از این مشکالت بررسی و پیشنهاداتی برای رفع ابهام
از آنها ارائه شد تا در صورت امکان در ویرایشهای بعدی این
مصححین قرار بگیرد.
کتاب مورد توجه ّ

« .18امیر ایش��ان را گفت :من از قلب از بهر این گسستهام که
این س��ه تن [طغرل ،داود و یبغو] روی آنج��ا نهادند ،و کمین
س��اخته میآیند تا کاری برود .و بگویید تا همه هشیار باشند و
نیک احتیاط کنند که هم اکنون به نیروی ایزد ع ّز َوجل این کار
برگزارده آید...امیر نقیبان تاخت سوی قلب که هشیار باشید...
و من کمین میسازم( »...ج 584 :1س.)5
در توضیحات مربوطه نوش��تهاند«« :کمینساخته» بهنظر
ما این جا قید اس��ت و نه فعل ،چنانکه ّفیاض پنداش��ته و فعل
جمله را قیاس�� ًا به مف��رد عوض کرده و به امیر نس��بت داده و
نوشتهاس��ت  :...مراد این اس��ت که من در کار س��اختن کمین
هستم( ».ج.)1207 :2
بهنظر میرس��د نظر ّفیاض (=کمین ،س��اخته میآید) درست
آمدن دشمنان دلیلی نتواند بود برای
باش��د ،چرا که کمینکرده ِ
گسس��تن امیر از قلب س��پاه ،بلکه این کار بیشتر نوعی فریب
است ،همچنانکه سه سطر بعد میگوید «من کمین میسازم».
از سوی دیگر در ادامۀ همان جملۀ نخست میگوید« :هماکنون
ب��ه نیروی ایزد ع ّز ذکره ای��ن کار برگزارده آید» که در صورت
پذیرش ضبط جدید ،دعا برای پیروزی دش��منان است( .در مورد

منابع:
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ساخت فعل مجهول با «آمدن» بهجای شدن نک :شمیسا)336 :1388 ،

« .19هرک��س گف��ت فرمانبردارم ،و از دلهای ایش��ان ایزد
ع ّز َوجل دانس��ت .و بونصر آب بر آس��مان انداخت که «تا یک
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