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ــوارترین و در عین حال مهم ترین  ــح متون کهن از دش تصحی

ــه به دلیل  ــی متون ک ــت؛ بویژه برخ ــی اس ــای پژوهش کاره

ــت اّول و  ــان از متون دس ارزش های ادبّیاتی و برون ادبّیاتی ش

ــمار می روند. تاریخ بیهقی یکی از این متون است که  مهم به ش

ــت و به همین  ــت فوق العاده ای از جهات گوناگون داراس اهمّی

ــمندی  ــت. اخیراً نیز چاپ ارزش دلیل چند بار تصحیح شده اس

ــده که با  ــر ش ــیدی منتش از این کتاب با تصحیح یاحقی و س

ــخ فراوان، بسیاری از مشکالت چاپ های پیش  استفاده از نس

ــت. با وجود ارزشمندی های تصحیح یاد شده،  را مرتفع کرده اس

ــود. نوشتۀ  ــکالتی بویژه در توضیحات متن آن دیده می ش مش

ــی پاره ای از این موارد می پردازد، به امید آن  که  حاضر به بررس

به حل برخی از آنها کمک کند.

ــب با منابع  ــنایی مناس تصحیح متون از جهتی نیاز به آش

ــخصی نویسنده دارد  ــبِک دوره و سبِک ش نزدیک به متن، س

ــوی دیگر محتاج به کارگیرِی هم زمان این دانسته ها در  و از س

ــت1. هرگونه اشتباه در تصحیح  گزینش صورت نهایی متن اس

ــود متن مورد نظر از حالت اصلی خود خارج  متن، موجب می ش

ــورد نظر تغییر یابد.  ــای زبانِی متن و دورۀ م ــود و نیز الگوه ش

ــت دو چندانی  ــورد متون ادبی اهمّی ــأله به  ویژه در م این مس

دارد؛ چراکه عالوه بر ارزش محتوایی داده های آنها، این متون 

ــکلی ویژه ای نیز دارند و گونه های کاررفت زبان  ارزش های ش

ــناختی  در آنها می تواند از جنبۀ مطالعات بالغی و حّتی زبان ش

ــیار مهم باشد. ناگفته پیداست که دشواری های تصحیح در  بس

ــبت به گونه های منظوم بیشتر هم می شود؛ زیرا  متون نثر نس

معیارهایی که نوعًا در متون نظم وجود دارد و در گزینش نهایی 

ــدارد؛ معیارهایی از قبیل  ــت، در متون نثر وجود ن ــر اس یاری گ

ــه صنایع بالغی و برخی  ــه، قواعد مربوط ب ــد وزن و قافی قواع

پیوندهای خاص میان اجزای جمله. 

ــت که هم زمان  ــای ویژه  ای اس ــخ بیهقی از کتاب ه تاری

ــی آن نیز همواره  ــی آن، ویژگی های ادب ــای تاریخ ــا داده ه ب

ــده بارها چاپ  ــت. به این دلیل کتاِب یاد ش محل توّجه بوده اس

شده است؛2 اما پس از تصحیح معتبر فّیاض، تصحیح دیگری از 

ــده  بود، تا اینکه اخیراً چاپ ارزشمندی  این متن مهم انجام نش

ــّیدی  ــن کتاب به  تصحیح محمدجعفر یاحّقی و مهدی س از ای

منتشر شده که از جهات گوناگون قابل توّجه است و در بسیاری 

موارد مشکالت چاپ های پیش تر را ندارد. از جنبه های اهمیت 

ــددی که در تصحیح  ــخه های متع چاپ حاضر می توان به نس

استفاده شده اشاره کرد. این چاپ با استفاده از 24 نسخه چاپی 

ــده  و با توجه به این که بعضی از این  و خّطی معتبر تصحیح ش

نسخ خّطی در اختیار پژوهش گران پیش نبوده است، اعتبار آن 

ــت های متعدد پایان کتاب نیز از وجوه  افزایش می یابد.3 فهرس

ــتفاده از آن را برای  ــت؛ به گونه ای که اس اهمّیت این چاپ اس

ــان کرده است. توضیحات و تعلیقات و  پژوهش گران بسیار آس

ــتفاده از منابع متعّدد در شرح دشواری های متن هم از دیگر  اس

ــوارد دیگری نیز در  ــت. هرچند م ــکات قابل توّجه کتاب اس ن

ــت این چاپ می توان افزود، اّما همین مقدار برای معرفی  اهمی

این کار ارزشمند مکفی به نظر می رسد.4
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کاستی های چاپ جديد تاريخ بيهقی

با وجود نکات مثبت چاپ یادشدۀ این کتاب، مانند هر پژوهش 

ــم می خورد. این  ــتی ها نیز در آن به چش ــری، برخی کاس دیگ

کاستی ها و مشکالت را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

ــتاب زدگی در حروفچینی و  ــه محصول ش ــکالتی ک الف. مش

ــت که البّته خوشبختانه در متن اصلی کتاب  چاپ متن اس

ــد دّوم کتاب، یعنی  ــود و تنها منحصر به جل ــده نمی ش دی

توضیحات و تعلیقات است. می توان امیدوار بود این موارد   

ــتباه در ارجاع دهی  ــتباهات تایپی یا اش که نوعًا از گونۀ اش

است، در ویرایش های بعدی با دّقت بیشتر مرتفع شود. 

ــتباه در گزینش نسخه هاست.    ب . مشکالتی که محصول اش

به این مشکالت در مجالی دیگر خواهیم  پرداخت. 

ــن - که در  ــواری های مت ــکالتی که در توضیح دش ج . مش

بخش تعلیقات کتاب به آن پرداخته شده - وجود دارد.

ــًا مربوط  ــده، صرف ــن مقاله به آن پرداخته ش ــه در ای آنچ

ــات مصححین بر  ــی توضیح ــوم، یعن ــوع س ــکالت ن به مش

دشواری های کتاب است.

توضيح برخی مشكالت تصحيح جديِد تاريخ بيهقی

ــه به طرح مواردی می پردازیم که به نظر ما توضیحات  در ادام

مصححین محترم، نارسا و یا نادرست بوده و می کوشیم در هر 

ــایی ها  مورد، وجه قابل قبول تری ارائه دهیم. اصالح این نارس

ــور را افزایش دهد.  ــۀ تصحیح مذک ــد ارزش پیش گفت می توان

ــوارد، مصّححین با نگارندگان  ــت در برخی م گرچه ممکن اس

ــند؛ اما به هرحال طرح این موارد  ــطور هم داستان نباش این س

می تواند راه گشای بحث دربارۀ آنها و حل مشکالت مورد نظر 

باشد.

ــال ضمانی بپذیرد و هیچ  ــر حکم که کنیم به خدمت م 1. »ه

ــر کاکو[، که از آنچه نهاده باشد چیزی  کژی ننماید ]یعنی پس

ــتیم مهّمات بسیار پیش افتد  ندهد، که داند که چون ما بازگش

ــد در  ــم. ولکن ما را باری عذری باش ــا روزگار دراز نپردازی و ت

بازگشتن« )ج1: 12 س2(. 

مصححین در توضیح جملۀ آخر این عبارت، یعنی: »ولکن 

ــه به زودی از آنها  ــد: »...امور مهّمی داریم ک ــا را ...« آورده ان م

ــبب می شود که ما برای  ــد. ولی همین امر س فارغ نخواهیم ش

بازگشتن و حمله به قلمرو او بهانه ای داشته باشیم« )ج2: 831(.

ــد منظور از »بازگردیم«، بازگشتن به غزنین  به نظر می رس

ــت برای حملۀ مجدد؛ چرا که مسعود به دلیل  ــت، نه بازگش اس

ــفته بودن اوضاِع غزنین در پی مرگ پدر، در صدد بازگشت  آش

ــه برای چگونگی این بازگشت  ــریع به آنجاست و این جلس س

ــت. وی پیشنهاد می کند که با پسر کاکو مواضعه ای صوری  اس

ــتن کاِر وی و  ــود تا این مواضعه، بهانۀ ناتمام گذاش ــته  ش بس

ــد. به این ترتیب، مرجع جملۀ »ولکن  ــت به غزنین باش بازگش

ــعود و پسر کاکو  ــت که میان مس ما را...« همان مواضعه ای اس

ــطر بعدی هم مؤّید همین خوانش  برقرار می شود؛ چنان که س

است: » همگان گفتند ... جز این صواب نیست و هرچند رکاب 

عالی زودتر حرکت کند سوی خراسان بهتر«. 

ــلطان گفت: بونصر را این  2. در تعلیقات مربوط به عبارت: »س

ــیار نیست، و از کجا ایستد؟ و اگر هستی، کفایت او ما را بِه  بس

ــته اند:  ازین مال، حدیث وی کوتاه بایدکرد« )ج 1: 56 س19( نوش

ــت. ما جمله را این طور معنی می کنیم:  »جمله قدری مبهم اس

ــلطان می گوید: پرداختن این مقدار برای بونصر زیاد نیست  س

ــتاند...« )ج2: 869( و افزوده اند: »تواند بود  و نمی تواند او را باز ایس

که کلمۀ »ایستد« ... صورت دیگری باشد از »استدی= ستاند«« 

)همان(.

ــت؛ اما  برخالف نظر مصححین، جمله به هیچ وجه مبهم نیس

ــتد« در چاپ فیاض، به »ایستد« این  البته تصحیح ناموجه »اس

ــان نیز به این  ــت و توضیحات ایش ــام را به  وجود  آورده اس ابه

ــید بونصر را از چه چیز بازایستاند؟  ابهام افزوده است. باید پرس

ــلطان از کفایت بونصر سخن نمی گوید؟ جمله با همان  مگر س

»استد« کاماًل روشن است. منظور این است که بونصر این همه 

مال ندارد؛ از کجا چنین مالی ستانده است؟ و اگر هم می داشت 

)و می توانست بی رنجی آن را پرداخت کند(، کفایت و کاردانی 

ــار  ــش از آن مال می ارزد )و نیازی به تحت فش ــرای ما بی او ب

گذاشتن او برای گرفتن چنین مالی نیست(. 

3. در عبارت: »]امیر محّمد[ رفتن گرفت سخت به جهد ... چون 

دور برفت و هنوز در چشم دیدار بود بنشست... مجّمز در رسید 

ــلطان مسعود به برادر... چون نامه  با نامه، نامه یی بود به خّط س

ــت و بر قلعه رفت و از چشم  ــجده کرد، پس برخاس بخواند س

ناپیدا شد« )ج1: 64 س12(، »چشم  دیدار« را ترکیب اضافی گرفته 
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و آن را: »چشم انداز و دیدرس« معنا کرده اند )ج 2: ص876(.

به نظر ما تعبیر مورد نظر - همچنانکه فیاض خوانده است 

ــون دور برفت و  ــود: »چ ــد به این صورت خوانده ش - می توان
ــم، دیدار بود...« که در این  حالت »دیدار« به معنی  هنوز در چش

ــکار« است، چنانکه چند سطر بعد می گوید: »از چشم ناپیدا  »آش

ــکار در متون کهن شاهد زیاد دارد؛  شد«. »دیدار« به معنای آش

ازجمله:            چـو خواهد بود بر شاخ اندکی بار

 به نـوروزان بود بر شـاخ دیـدار

)گرگانی، 1337: 34(

ــمر ایدون چو یکی دام کبوتر  گردد ش

ــی سیمین منقار دیدار ز یک حلقه بس

)منوچهری، 1370: 44(

در حالیکه ترکیب »چشِم  دیدار« در متون گذشته شاهدی ندارد 

و در لغت نامه نیز ضبط نشده است.5

ــتی  ــم من که بونصرم ضمانم که از آلتونتاش جز راس 4. »گفت

ــت دِل او در باید  و طاعت نیاید. ]امیر[ گفت: هرچند چنین اس

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 

ــنودی« )ج1: 76، س6(. در توضیح آن نوشته اند: »فاعل  داد که ش

ــنودی، مفید اخبار است یعنی  ــت... »ی« در ش ــاه اس خوارزمش

می شنودم« )ج2: 884(.

ــت.  ــام بی موردی را به جمله تحمیل کرده اس این توضیح ابه

ــنودی« در این جمله مربوط به مخاطِب کالم امیر مسعود  »ش

ــر می گوید ما به  ــر به بونص ــت. امی ــکان اس یعنی بونصر مش

آلتونتاش گفتیم بازگردد تا سخنان دیگری نیز با وی بگوییم و 

او چنان جواب داد که شنیدی )یعنی تو که بونصری، شنیدی که 

ــواب او چه بود(؛ چون پیش از این در مورد حرکت آلتونتاش  ج

ــتادن پیغام از طریق عبدوس سخن گفته شده است ) ج1:  و فرس

ــت، بنابراین فعل  ــد( و بونصر از نتیجۀ آن آگاه اس 74 س17 به بع

»شنودی« مربوط به بونصر است.

ــزان آویزان  ــدند و آوی ــیدند و هزیمت ش ــان دررس 5. »غوری

ــته  ــیار کش می رفتند تا دیه، و در پای کوه بود، و ازان روی بس

ــیدند آن را حصار  ــدند و هزیمت. چون به دیه رس ــار ش و گرفت

گرفتند« )ج1: 108 س1( در توضیحات »حصار گرفتند«، »محاصره 

ــه هزیمت رفتند و  ــت: »غوریان ب ــده و آمده اس کردند« معنا ش

ــیدند آن را در  جنگ کنان می رفتند تا ده،... همین که به ده رس

محاصره گرفتند« )ج2: 904(.

»حصار گرفتن« در اینجا به معنای »پناه گرفتن« و »جایی را 

به عنوان حصار خود گزیدن«  است، نه »محاصره کردن«. گروه 

ــت خورده ای که درحال فرارند، طبیعتًا جایی را محاصره  شکس

ــتند، برعکس  ــر تحت تعقیب هس ــد؛ چون از پشت س نمی کنن

ــد. ادامۀ مطلب نیز  ــه در آن، پناه  بگیرن ــاز به جایی دارند ک نی

به روشنی نشان می دهد که غوریان وارد ده شده  و آن را حصار 

ــد  ــب ش ــب از آنجا گریخته اند: »چون ش و پناه خود کرده و ش

مالعین بگریختند و دیه بگذاشتند« و بالفاصله لشکریان وارد 

ــوند و آن را غارت می کنند. این ترکیب به همین معنا  ده می ش

باز هم در تاریخ بیهقی )ج1: 180 س6( به کار رفته است: »عبدهلل 

مسجد مّکه را حصار گرفت و جنگ سخت شد« و عجیب اینکه 

مصّححین، این مورد را نیز »محاصره کردن« دانسته اند )1659، 

فهرست لغات و ترکیبات: حصار گرفتن(. 

ــت؛  ــورد دّوم نیز همان معنای »پناه گرفتن« ُمراد اس در م

ــود، آنها به  ــخت می ش وقتی جنگ بر عبدهلل زبیر و یارانش س

ــان-حّجاج- در بیرون  ــجد پناه می برند. وقتی دشمن ایش مس

ــجد را محاصره کنند؟  ــت، چه نفعی می برند که مس ــهر اس ش

ــی که من دهم  ــه: »دانم که بر امان ــام حّجاج به عبدهلل ک پیغ

ــت که  بیرون نیایی« )ج1: 180 س9( نیز دلیل دیگری بر این اس

ــی«  ــاه گرفته اند؛ چرا که »امان دادن به کس ــجد را پن آنها مس

ــت، نه ترک محاصرۀ جایی.  ــدن از پناهگاه اس برای خارج ش

ــۀ دهخدا نیز معنای »حصار گرفتن«، تنها »در حصار  در لغت نام

نشستن« دانسته شده است )ذیل حصار گرفتن(. در سایر متون نیز 

این ترکیب به همین معنا دیده می شود:

5. این ترکیب یک بار در ویس و رامین آمده، اّما نه به معنای مورد نظر مصّححین، بلکه به معنای انتظاِر دیدار:

           من آن زشتی که دانستم بکردم              دو بـاره آب خـود پـیـشـت بـبـردم

زبان را نیست با تو رای ]روی![ گفتار                                                                    کنونم نیست با تو چشـِم دیـدار 

)گرگانی، 1337: 348(
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ــت ــام بتاف ــو از نی ــش چ ــح تیغ صب

ــت گرف ــار  حص ــمان  آس ــاب  آفت  

 )انوری، 1372: 94(

ــهل[ و دیگران می پندارند که اگر  ــخانک ]بوس 6.»...این کش

ــغل وزارت پیش گیرم، ایشان را این وزیرِی پوشیده  من این ش

ــت گردن او را بگاز کنم تا جان و جگر بکند  کردن برود. نخس

ــد و دیگران هم چنین« )ج1: 142 س11(  ــت از وزارت بکش و دس

ــس از بیان علل  ــح عبارت »بگاز کنم« پ ــن در توضی مصّححی

ــی آن، در پایان آورده اند:  ــن ضبط و نیز معنای کنای ترجیح ای

ــتان به معنی »زخم کسی  »هم اکنون »گاز پیچیدن« در افغانس

ــالح باندپیچی کردن« به کار  ــتمال پیچیدن و به اصط را با دس

می رود...« )ج 2: 932(.

ــث »گاز« در عبارت بیهقی  ــن معنا هیچ ارتباطی به بح ای

ندارد. ظاهر امر آن است که »گاز« در عبارت کنایی اخیر که در 

ــتان رایج است، همان پارچۀ توری درشت بافی است که  افغانس

ــمان به کار می رود، در حالی که در عبارت بیهقی معنی  در پانس

ــمع)دهخدا: ذیل گاز( است. بنابراین  آن مقراض، انُبر و ُگل گیر ش

ــار گذاشتن و  ــی را تحت فش معنی کنایی عبارت بیهقی »کس

ــت که ارتباطی با »گاز« در کنایۀ رایج در افغانستان  آزردن« اس

نخواهد داشت. بسنجید با: 

ــت آرد ــادان همان خوی بد پیش که ن

گازش ــه  ب ــّری  بب ــاره  پاره پ ــر  وگ  

)ناصرخسرو، 1353: 480(

ــک: لغت نامۀ دهخدا،  ــی ن ــواهد متعّدد از فردوس )در مورد ش

ترکیبات مدخل »گاز«(

ــی نمودن« را در جملۀ »بدیشان  7. معنای »پهنای گلیم به کس

ــوند از خواب« )ج1: 156، س12( از  ــد پهنای گلیم تا بیدار ش نماین

ــول عاّلمه دهخدا در امثال و حکم )ج1: 518( »کیفر و پادافراه  ق

دادن« دانسته اند )ج 2: 945(، اّما این ترکیب کنایی بیشتر به معنای 

ــی نشان دادن و به  گفتۀ بیهقی »اندازه به  واقعّیت کار را به کس

ــی دادن« به کار رفته، یعنی پهنای گلیم را بدیشان  دست کس

نشان دهند تا پای از گلیم خویش درازتر نکنند. بسنجید با:

منم که هر شب پهنای این گلیم به من 

ــاال ــد از ب ــک می نمای ــیه گلیم فل س

)عّطار، 1386: 715(

ــتوجب هر  ــنک[ گفت: من خطا کرده ام و مس ــس ]حس 8. » پ

ــتم که خداوند فرماید ولکن خداوند کریم مرا فرو  عقوبت هس

نگذارد« )ج1: 175 س9(. در توضیحات آورده اند: »خداوند اّول در 

این جمله هم می تواند به مسعود بازگردد و هم به میمندی، اّما 

خداوند کریم منحصراً پروردگار عالم است« )ج2: 964(.

به نظر نمی رسد »خداوند« اول، جز مسعود به کس دیگری 

ــلطان است که می تواند در  ــته باشد؛ چراکه تنها س ارجاع داش

ــم بگیرد و میمندی در  ــنک و نوع آن تصمی مورد عقوبت حس

این ماجرا تنها مأمور محضرنویسی اموال وی است؛ چنانکه از 

ــلطان خطاب به وی می خوانیم: »به طارم باید نشست  قول س

ــان تا آنچه  ــد آورد با قضاة و مزکی ــنک را آنجا خواهن که حس

ــت جمله به نام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد  خریده آمده اس

بر خویشتن« )ج1: 173س5(.

ــوالن را با مراد بازگردانیده شود با ایشان باید که  9. »چون رس

رسوالِن آن جانب محروس مضموم گردند تا چون به حضرت 

ــتی و یگانگی است... به جای  ــند ما نیز آنچه شرط دوس ما رس

آریم« )ج1: 205 س8(. 

ــت: »...آن  در توضیح عبارت »آن جانب محروس« آمده اس

دودمان بی گزند از آن اراده شده است« )ج 2: 999(. بایست اضافه 

ــهاهلل« است  ــود که این عبارت، ناظر به جملۀ دعایی »حرس ش

ــرزمین ها« به کار می رفته است؛ چنانکه یک بار  که در مورد »س

دربارۀ دیار قدرخان: »تا بدان دیار کریم حرسهاهلل آیند و عهدها 

ــار هم دربارۀ مکه: »و گفتند که  ــود« )ج1:72( و دو ب تازه کرده ش

ــید  به مکه- رفته بود- همه رفته بودند« )همان:459(. »هرون الرش

یک سال به مکه رفته بود حرسهاهلل تعالی« )همان:512(. در اینجا 

ــت و نه  ــرزمین قدرخان اس نیز منظور از »جانب محروس«، س

ــان هم به مجاز محل و  ــرزمین قدرخ »دودمان بی گزند«؛ از س

حال خود قدرخان اراده شده است.

10. »و دیگر آفت آن آمد که سپاه ساالر گربُزی بود که ابلیس 

ــتی تافت. وی هرگز شراب  ــته بر توانس لعنة هلل علیه او را رش

ــد در  ــون کامها به جمله یافت و قفیزش پر ش ــورده بود؛ چ نخ

شراب آمد و خوردن گرفت« )ج1: 216 س7(. 

ــس از توضیح معنای قفیز  ــدن« پ دربارۀ تعبیر »قفیز پر ش
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ــدن« و نیز نقل شاهدی از فردوسی،  و تعبیر کنایی »قفیز پر ش

ــدن پیمانۀ  ــدن به معنی پرش ــته اند: »در این جا قفیز پرش نوش

آرزوها و نهایت کامروایی است« )ج2: 1006(. 

به نظر نمی رسد این برداشت درست باشد. قفیز پرشدن در این جا 

ــت و نه رسیدن به  ــیدن به پایان عمر« اس به معنای کنایی »رس

نهایت کامرانی؛ چراکه بیهقی می گوید: غازی شراب نمی خورد 

»اّما چون کام ها به جمله یافت و قفیزش پر شد« شراب خورد... 

یعنی چون اجلش رسیده و عمرش به پایان آمده بود، از عادت 

ــت. در این صورت مانند مثل »اذا جاء اجل البعیر  دیرینه بازگش

ــد بود و ترجمۀ آن  ــول البئر« )امثال و حکم، ج1: 91( خواه حام ح

به قول ناصر خسرو:

ــت خواهد ــتر چو هالک گش اش

ــب جـر ــه و ل ــب َچـ ــد به ل آیـ

)ناصرخسرو، 1353: 94(

»قفیز کسی پر شدن« یا »پر آمدن قفیز کسی« در متون همواره 

ــیدن به منتهای عمر و نیز مردن آمده و نه نهایت  به معنای رس

ــاهد زیر از فردوسی افزون براینکه همین معنا  کامروایی؛ در ش

ــباهتی با بحث حاضر  ــود، به لحاظ محتوایی نیز ش دیده می  ش

وجود دارد: 

ــاد ــان برگش ــتی زب ــه  زاری و سس ب

ــاک و راد ــت کای خواهر پ ــن گف چنی

ــز چی ــد  مانن ــچ  هی ــد  نب ــدت  پن ز 

ــز  ــد قفی ــر آم ــود پ ــرا خ ــن م  ولیک

)فردوسی، 1363، ج7: 116-115(

ــت که چون  ــاهد بیهقی بحث در این اس در اینجا نیز مانند ش

ــواهد  ــد که اَِذا جاَء الَقَدر َعَمی الَبَصر. ش قضا آمده بود، چنین ش

ــیار زیاد است )امثال و حکم،  ــی بس این کاربرد به ویژه در فردوس

ج2: 1164(

ــدرش خواجه علی به  پروان  ــر رئیس غزنین نایب پ 11. »مظّف

ــب و لطایف، و دیگران  ــیار خوردنی های غری ــش آمد با بس پی

ُدماُدم وی تا اینجا رسیدیم به بَلف« )ج1: 245 س12(. 

ــته اند: »جمع لطیف،  در مورد »لطایف« در این عبارت نوش

صفت »خوردنیها«ست و عطف است به »غریب«« )ج2: 1028(. 

ــا، »هدایای  ــور از »لطایف« در اینج ــد منظ به نظر می رس

ــد، نه صفت خوردنی ها؛ زیرا اگر عطف به »غریب«  لطیف« باش

ــف« در اینجا  ــه کار می رفت. »لطای ــود، به صورت مفرد ب می ب

بصورت صفت جانشین موصوف یعنی»هدایای لطیف« به کار 

رفته است.

.12

ــید ــد آن نفع از ماه کاید از خورش  نیای

ــت بی مقدار  ــت ماه نیس  اگرچه منفع

)ج1: 277، س5(

ــدازه، بی حد و با  ــته اند: »بی مقدار؛ بی ان دربارۀ »بی مقدار« نوش

حذف فعل ربطی است« )ج2: 1056(.

ــدار« در اینجا به معنی  ــته اند، »بی مق ــالف آنچه نوش برخ

ــت؛ به معنای »بی ارزش یا کم ارزش«  »بی اندازه و بی حد« نیس

است. شاعر می خواهد بگوید گرچه منفعت ماه هم بی ارزش یا 

کم ارزش نیست؛ اما از این نظر با خورشید قابل مقایسه نیست. 

نحو بیت هم به همین صورت هیچ مشکلی ندارد. فعل مصراع 

دّوم می تواند همان »نیست« باشد: »اگرچه منفعت ماه بی مقدار 

ــکافی  ــح اینکه این بیت از قصیدۀ بوحنیفۀ اس ــت«. توضی نیس

ــت. شاعر  ــعود و در مورد برادرش امیر محمد اس خطاب به مس

ــعود را به خورشید و محمد را به ماه تشبیه کرده است. بهرۀ  مس

ــت، اّما ماه هم بی سودی  ــیار بیشتر از ماه اس ــید بس نور خورش

ــین آن که در آن امیرمحمد »مرد  ــت. بیت پیش و منفعتی نیس

ــده، مؤّید این معناست که  ــار« دانسته ش چرب دست زیرک س

ــد، اّما جهانبانی  ــد وی چنین ویژگی هایی را دارا می باش هرچن

را نمی شاید:

ــی جهانبانی ــر کس ــان از ه نیاید آس

ــت زیرک سار اگر چه مرد بُود چرب دس

ــس مثال داد ]یعنی آلتونتاش[ تا هر چهار جانب طلیعه  13. »پ

برفت و هر احتیاط که از ساالری بزرگ خوانده آمد و شنوده به 

جای آورد« )ج 1: 329 س10(. در توضیح این عبارت آورده اند: »...

هر احتیاط و تاکتیک جنگی که از ساالران بزرگ تاریخ شنیده 

و خوانده بودم، به آن عمل کردم« )ج2: 1086(. 

ــرک بیهقی دربارۀ  ــرا از قول امی ــه به این که ماج ــا توّج ب

ــه متکلّم وجهی ندارد  ــود، برگردان آن ب ــاش نقل می ش آلتونت

ــخص باشد: ]آلتونتاش[ ...  ــوم ش و فعِل جمله همچنان باید س

عمل کرد، نه اینکه »عمل کردم«.

ــهل به گرم ساختن گرفت و تجّمل و آلت بسیار فراز  14. »بوس
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ــت داشت و پنجاه و  ــاخت، و غالمی بیس می آورد و کار می س

ــت« )ج1: 386 س18(. در  ــا َری برف ــصت دیگر گرد کرد، تا ب ش

ــته اند: »ظاهراً، یعنی تا از غزنین به  توضیح معنای عبارت نوش

ــصت غالم دیگر گرد کرد«  ــید در طول راه پنجاه و ش ری رس

)ج2: 1124(. 

ــت که  ــد. منظور این اس این توجیه موجه به نظر نمی رس

ــصِت دیگر هم گرد آورد و بعد  ــت، پنجاه ش تعدادی غالم داش

راهی ری شد؛ چنانکه سه روز بعد به طرف ری حرکت می کند: 

»خواجه بوسهل حمدوی و قوم که با وی نامزد بودند، جامۀ راه 

پوشیده، پیش آمدند و خدمت وداع کردند« )ج1: 388(. 

ــز می بینیم که  ــب علی نی ــتان حاج ــن نکته را در داس ای

ــپاهی جدید جذب کرده و امیرمسعود در  تعدادی را به عنوان س

ــۀ خویش به وی، این افراد جدید را هم می پذیرد: »باید که  نام

ــه آن که با وی بودند و چه آن  ــکرها، چ ... به خدمت آید با لش

ــت ... و دانسته آید که آن کسان را که  که به نوی فراز آورده اس

ــت  ــت، هم بر آن جمله که وی دیده اس به نوی اثبات کرده اس

ــته آید« )ج1: 30(. عالوه بر اینکه ظاهر کالم  و کرده است، بداش

ــان نمی دهد که این غالمان را در طول مسیر غزنین تا ری  نش

گرد آورده باشد. 

15. »روز آدینه چهارم جمادی اآلخر پیش از نماز خواجۀ بزرگ 

ــتان و بلخ خواست رفت...  ــوی تخارس را خلعت رضا داد که س

ــّق وی به تمامی  ــت و اعیاِن حضرت ح ــه خانه باز رف و وی ب

ــد« )ج1: 396، س10(. مصّححین ترکیب »خلعت رضا« را  بگزاردن

ــبیهی دانسته و نوشته اند: »یعنی رضایت که برای او  اضافۀ تش

به مثابۀ خلعتی بود« )ج2: 1127(.

ــی ای از قبیل  ــم انتزاع ــۀ مفاهی ــر آن که اضاف ــالوه ب ع

ــم در تاریخ بیهقی نمونه ندارد،  »رضایت« به »خلعت« و امثاله

ــت که هرکدام  باید گفت آنچه از تاریخ بیهقی برمی آید این اس

ــته اند پایتخت را ترک کنند،  از مقامات حکومتی که می خواس

ــلطان به هرکدام از این  ــلطان اجازه  می گرفته اند. س باید از س

ــانۀ رضایت او  ــان، خلعت می داده که نش افراد، قبل از حرکتش

ــبت به خروج آنها از پایتخت بوده است. شواهد این موضوع  نس

در تاریخ بیهقی بسیار است؛ ازجمله:

* هنگامی که آلتونتاش اجازه می گیرد به خوارزم بازگردد: 

»امیر فرمود که خلعت او راست باید کرد تا برود« )ج1: 73(

ــرود: »امیر  ــابور ب ــوری می خواهد به نیش *هنگامی که س

ــوری را فرمود که به زودی سوی نیشابور  رضی هلل عنه س

ــنبه نوزدهم این  باید رفت. گفت فرمان بردارم و روز چهارش

ماه وی را خلعتی دادند سخت فاخر« )همان: 418(

ــد عبدالصمد می خواهد به هرات  ــی که وزیر احم * هنگام

ــرات بایدرفت ... گفت  ــو را به ه ــرود: »امیر او را گفت ت ب

ــنبه پنجم ماه ربیع االخر خواجۀ  فرمان بردارم ... و روز سه ش

بزرگ را خلعتی دادند سخت فاخر« )همان: 517(

ــودش، مودود، هم می خواهد به  *حتی وقتی فرزند خ

مأموریت برود، به وی و دیگر مقامات همراهش )وزیر، 

بدر حاجب و ارتگین حاجب( خلعت می دهد )همان: 698(.

*خلعت رضای خواجۀ بزرگ نیز از همین موارد است؛ 

ــت که نشان دهندۀ رضایت سلطان از خروج  خلعتی اس

وی است. 

ــت بر من که بر قلِم من چنین سخن  ــخت دشوار اس 16. »س

ــت، در تاریخ محابا نیست. آنان که با  می رود ولکن چه چاره اس

ــا به آمل بودند اگر این فصول بخوانند داد دهند و بگویند که  م

من آنچه نبشتم بَِرسم است« )ج1: 459، س12(.

ــا در آمل بودند...  ــد: »آنان که با م ــات آورده ان در توضیح

تصدیق خواهند کرد که آنچه من نوشته ام مرسوم تاریخ است« 

)ج2: 1157(.

ــت،  ــه توصیف وقایع آمل اس ــم« در این عبارت ک »برس

ــن است کسانی   معنایی نزدیک به »حقیقی و واقعی« دارد. روش

ــته اند تصدیق کنند که رخدادهای  که در آمل بوده اند می توانس

نقل شده واقعی بوده یا نه، نه اینکه قضاوت کنند که آیا چنین 

ــیاری از ایشان  ــت یا نه؟ چراکه بس ــوم تاریخ اس چیزها مرس

لشکریانی ساده  بوده  که احتمااًل سواد هم نداشته اند و آنها هم 

ــت که حتمًا کتاب های تاریخ را  که سواد داشته اند، معلوم نیس

ــند و بدانند که نقل چه چیز هایی مرسوم تاریخ  هم خوانده باش

است. از آنجا که بیهقی از وقایع آمل و غارت گری سپاهیان در 

آنجا سخن گفته و احتمال  داده که روایتش مورد تشکیک قرار 

بگیرد؛ در تأکید درستی گفتارش آنان که در آمل بودند را گواه 

راستِی گفتار خویش قرار می دهد. 

ــخن ناخوش آید و سخن  17. »و بنده داند که خداوند را این س

ــت، بندگان مشفق به  ــد اّما چاره نیس حق و نصیحت تلخ باش
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هیچ حال سخن بازنگیرند« )ج1: 484 س10(. 

در تعلیقات )ج2: 1170( گفته اند: »ناظر است به عبارت عربی 

الحّق مر که سعدی هم گفته است )گلستان، ص 71(: 

ــین ترش از گردش اّیام که صبر منش

ــیرین دارد ــن بر ش ــت ولیک ــخ اس  تل

 بیت سعدی با مثل مورد نظر ارتباطی ندارد؛ چه بیت مذکور در 

ــت و نه حّق. می توان این بیت سعدی را به جای  مورد صبر اس

بیت فوق گذاشت: 

ــن کاین بگفت ــد هزار آفری بر آن ص

ــیرین بگفت ــن تا چه ش ــق تلخ بی  ح

)سعدی، 1389: 120(

نظامی نیز در همین معنی می گوید: 

ــه ُدر  ــود جمل ــت ب ــخن راس ــر س گ

ــر م ــّق  الـح ــه  ــخ ک تل ــود  ب ــخ  تل

)نظامی، 1378: 147(

ــان را گفت: من از قلب از بهر این گسسته ام که  18. »امیر ایش

ــا نهادند، و کمین  ــه تن ]طغرل، داود و یبغو[ روی آنج این س

ــاخته می آیند تا کاری برود. و بگویید تا همه هشیار باشند و  س

نیک احتیاط کنند که هم اکنون به نیروی ایزد عّزَوجل این کار 

برگزارده آید...امیر نقیبان تاخت سوی قلب که هشیار باشید... 

و من کمین می سازم...« )ج1: 584 س5(. 

ــته اند: »»کمین ساخته« به نظر  در توضیحات مربوطه نوش

ــته و فعل  ــت و نه فعل، چنان که فّیاض پنداش ما این جا قید اس

ــبت داده و  ــرد عوض کرده و به امیر نس ــًا به مف جمله را قیاس

ــاختن کمین  ــت که من در کار س ــت ...: مراد این اس نوشته اس

هستم.« )ج2: 1207(.

ــاخته می آید( درست  ــد نظر فّیاض )=کمین، س  به نظر می رس

ــد، چرا که کمین کرده آمدِن دشمنان دلیلی نتواند بود برای  باش

ــپاه، بلکه این کار بیشتر نوعی فریب  ــتن امیر از قلب س گسس

است، هم چنانکه سه سطر بعد می گوید »من کمین می سازم«. 

از سوی دیگر در ادامۀ همان جملۀ نخست می گوید: »هم اکنون 

ــن کار برگزارده آید« که در صورت  ــه نیروی ایزد عّز ذکره ای ب

ــمنان است. )در مورد  پذیرش ضبط جدید، دعا برای پیروزی دش

ساخت فعل مجهول با »آمدن« به جای شدن نک: شمیسا، 1388: 336(

ــان ایزد  ــت فرمان بردارم، و از دل های ایش ــس گف 19. »هرک

ــمان انداخت که »تا یک  ــت. و بونصر آب بر آس عّزَوجل دانس

سر اسب و اشتر به کار است« و اضطرابها کرد« )ج 1: 611، س1(.

ــن« را از قول عاّلمه  ــمان انداخت ــدگان »آب بر آس نگارن

دهخدا »بسیار خشمگین شدن« معنا کرده اند و افزوده اند »باید 

اشاره به رسمی باشد که اکنون نمی دانیم چیست« )ج2: 1213(. 

افزوده می شود که این تعبیر کنایی امروزه به صورت »آب 

ــاهرود کاربرد دارد. مورد استفادۀ نیز  بر آسمان پاشیدن« در ش

ــت که کسی به نشانۀ اعتراض داد و بیدادی  آن در مواقعی اس

می کند که هیچ فایدتی در آن نیست؛ یعنی کاری انجام گرفته 

ــت؛ اّما فرد برای نشان دادن مخالفت با  ــتی در آن نیس و برگش

ــرو صدا می کند؛ درحالی که می داند که کار از کار گذشته  آن س

است. در عبارت بیهقی این معنا کاماًل ظهور دارد، یعنی بونصر 

ــت اضطراب و مخالفت وی سودی ندارد، اّما  با این که می دانس

خواست که مخالفت خود را دربارۀ دادن اسب و اشتران نشان دهد.

نتيجه گيری

ــش محمدجعقر یاحّقی و  ــاپ اخیر تاریخ بیهقی که به کوش چ

ــت، نکات مثبت فراوانی دارد؛  ــر شده اس ــّیدی منتش مهدی س

ــخه های متعدد، افزودن فهرست های  ــتفاده از نس از جمله اس

چندگانه، توضیحات و تعلیقات مناسب و... اّما با وجود تمام این 

ــکالت نیز در آن دیده می شود. بخشی از این  نکات، برخی مش

ــکالت در توضیح موارد دشوار رخ داده که در نوشتۀ حاضر  مش

تعدادی از این مشکالت بررسی و پیشنهاداتی برای رفع ابهام 

از آن ها ارائه شد تا در صورت امکان در ویرایش های بعدی این 

کتاب مورد توجه مصّححین قرار بگیرد.

منابع:

ــد )1372(، دیوان انوری، به اهتمام  ــوری ابیوردی، علی بن محم - ان

ــارات علمی  ــی مدّرس رضوی، چاپ چهارم، تهران: انتش محّمدتق

فرهنگی.

ــم، تهران:  ــی، چاپ نه ــی، )1386(، سبک شناس ــار، محّمدتق - به

انتشارات امیرکبیر.

ــی، ابوالفضل، )1370(، تاریخ بیهقی، تصحیح غنی و فّیاض،  - بیهق

چاپ چهارم، )بی جا(، انتشارات خواجو.

ــی، تصحیح محّمدجعفر یاحّقی و  ــخ بیهق  ________، )1388( تاری

مهدی سّیدی، چاپ دّوم، تهران: انتشارات سخن.

ــش  ــعار، به کوش ــن بدیل، )1385(دیوان اش ــی، افضل الدی - خاقان
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ضیاءالّدین سّجادی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات زّوار.

ــاپ هفتم، تهران:  ــر، )1370(، امثال و حکم، چ ــدا، علی اکب - دهخ

انتشارات امیرکبیر.

ــارات  ــۀ چاپ و انتش ________، )1380(، لغت نامه، تهران: موسس

دانشگاه تهران.

- سعدی، مصلح بن عبدهلل، )1389(، بوستان، تصحیح غالمحسین 

یوسفی، چاپ دهم، تهران: انتشارات خوارزمی.

ــی، چاپ سّوم از  ــیروس، )1388(، کلّیات سبک شناس - شمیسا، س

ویرایش دّوم، تهران: نشر میترا.

ــوان، به تصحیح تقی  ــن، )1386(، دی ــابوری، فریدالدی - عّطار نیش

تفّضلی، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

ــتانی، علی بن جولوق، )1371(،  دیوان اشعار، تصحیح  - فرخی سیس

محّمد دبیرسیاقی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات زّوار.

ــی، ابوالقاسم، )1363(، شاهنامه )دورۀ 8 جلدی ژول مول(،  - فردوس

چاپ سّوم، تهران: شرکت سهامی کتا ب های جیبی.

ــرو، )1335(، دیوان، تصحیح مجتبی مینوی-  - قبادیانی، ناصرخس

مهدی محّقق، چاپ اّول، انتشارات دانشگاه تهران. 

- گرگانی، فخرالّدین اسعد، )1337(، ویس و رامین، تصحیح محّمد 

جعفر محجوب، چاپ اّول، تهران: بنگاه نشر اندیشه.

ــک، )1318(، دیوان امیری  ــابوری، محمد بن عبدالمل - معّزی نیش

معّزی، تصحیح عّباس اقبال، تهران: کتابفروشی اسالمّیه.

ــد، )1370(، دیوان، تصحیح  ــی، ابوالّنجم احم ــری دامغان - منوچه

محّمد دبیرسیاقی، چاپ اّول، تهران: انتشارات زّوار.

- نظامی، الیاس بن یوسف، )1378(، مخزن االسرار، تصحیح وحید 

ــعید حمیدیان، چاپ سوم، تهران: نشر  ــتگردی، به کوشش س دس

■ قطره.      


