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چند نکته دربارۀ تصحیح جدید 

تاریت بیهقی

1. مقدمه

تصحیحدقیقتاریخ بیهقیسهمبسزاییدررشدادبیاتمنثور

داردوبحثوبررسیهایزیادیدربارۀاینکتابصورت

از یکی بیهقی تاریخ  بیتردید که چرا است؛ گرفته

ارزشمندترینآثارمنثورفارسیاستکهازگذشتهتاکنونبر

در ایشان و گذاشته اثر بزرگان از چند تنی نوشتههای
تألیفهایخودبهشیوۀنگارشاینکتابنظرداشتهاند.۱

اگرچهازگذشتهتاکنونکسانیچونادیبپیشاوری،

سعیدنفیسی،قاسمغنی،وعلیاکبرفیّاضبهتصحیحاین

کتابهمتگماردهاندوبرخیازآنتصحیحهاتاکنوندارای

اعتبارند،اینشماراندکخودبیانگردشواریهایموجوددر

راهتصحیحایناثراستکهدرذیلبهچندموردازآنهااشاره

میشود.

مجموعۀعواملیکهتصحیحایناثررادشوارمیکندبردو

قسماست:

نسخ وجود عدم مانند متنی برون مشکالت نخست.

م؛۲دشواریدسترسیبهنسخ.۳
ّ
متقد

1.ازجملهکتابهاییکهکموبیشتحتتأثیرواژهها،شیوۀنگارشوزبانبیهقی

ار،فیه ما فیهوجوامعالحکایات
ّ
بودهاند،بهکلیله و دمنه،اسرارالتوحید،آثارعط

میتواناشارهکرد.توضیحکوتاهیدرهمینزمینهدرمقدمۀهمینتصحیحتاریخ 

بیهقیآمدهاست)بیهقی1389،مقدمه،ص78-77(.

2.تعدادمعدودیازنسخههایتاریخ بیهقیمتعلقبهقرنهاینهمودهمهجری

استواکثرنسخههابهسالهایبعدازهزاروهزاروصدهجری)بهویژهقرون

دوازدهموسیزدهمهجری(تعلقدارندکهعدمتخصصوگاهیتعهدکاتبانو

ناسخانسببایجادتغییراتیدربسیاریازمطالبتاریخ بیهقیدرایننسخهها

گردیدهاست)برایاطالعاتبیشتر←فیاض،1350،مقدمه(.

3.اکثرنسخههاییکهدرتصحیحهایمختلف،مصّححانبهآنهاتوجهداشتهاند،

دوم.مشکالتدرونمتنیمانندوجوداسامیمشابهافراد

وگاهمکانهادربخشهایمختلفکتابکهممکناست

موجبفهمنادرستشود؛۴برخیکنایاتوتعابیرادبیکه

تاکنونمعنایدقیقآنهابرمامعلومنشدهاست؛۵اشارهبهابیات

عربیوفارسیازشاعراننهچنداننامآشناکهدیوانشعری

آنهادردسترسنیستکهاینموضوعهممانعیاستدرامر

تصحیح؛6ویژگیهایمختصزبانیبیهقیدرانتخابواژهها،

درایجاداشتقاقها،ترکیباتاسمیجدیدوکاربردکلماتدر

معانیجدیدکهبرخیازآنهاهنوزهمدرهیچفرهنگلغتی

یافتنمیشوند.

بهخاطرهمیندشواریهااستکهکمترکسیقدمدراین

راهمیگذارد.بااینهمهچندیپیشآقایانمحمدجعفریاحقی

ومهدیسیّدینیزبهتصحیحاینکتابپرداختهواثریمنقح

ودرخورتوجهگردآوریکردهاند،کهازنکاتمثبتآنمیتوان

بهمواردزیراشارهکرد:

-بررسینسخمتعددوتوجهبهتصحیحهایپیشین؛7

ارجاعاتدقیقبهدیدگاههایدیگرمصححاندرخصوص

عباراتوکلماتبحثبرانگیز؛مقدمۀمفّصلوتوضیحیکامل

ازچگونگیانجامتصحیح؛اختصاصبخشقابلتوجهیاز

کتاببهتعلیقات؛اشارههایگذرابهنکاتزیباییشناسیاثر

بهخصوصدربخشتعلیقاتعام.

آنچهدرادامهمیآید،حاصلتأملنگارندگاندربررسی

متنوتعلیقاتاینتصحیحاست.

ـ ــچهآنهاییکهمعتبرومهمبودهاندوچهنسخههاییکهاعتبارکمتریداشتهاندـ

درنقاطمختلفدنیاازجملهکتابخانۀملیپاریس،کتابخانۀموزۀبریتانیا،کتابخانۀ

دیوانهندلندنوموزۀملیکابلقراردارند.عالوهبراین،ازبعضینسخههاتنها

میکروفیلمآنهادرایرانوجودداردودرمشهد،تعدادنسخههایمعتبربسیار

العاتبیشتر←بیهقی1389،مقدمه،ص134-111(.
ّ
انگشتشمارند)برایاط

4.اینشباهتبیشتردرنامکوچکافرادوجودداردکهازجملۀآنهامیتوانبهاین

ابوالقاسماحمدبن ابوالفتحمسعودرخوذییا ابوالفتححاتمی، موارداشارهکرد:

الحسنمیمندی،ابوالقاسمحریش،ابوالقاسمحصیری،ابوالقاسمخوافی.

5.بیهقیزبانخاصیرادربیانتاریخبهکارمیبردکهمختصخوداوستومیتوان

آنراازمشخصههایسبکیاودانست؛همچنیننثراوتأثیرزیادیبرزبانولغت

فارسیداشتهاست.درکتابامثال و حکمدهخدادههاضربالمثلفارسیوجود

داردکهیابهانحصاردر تاریخ بیهقیبهکاررفتهاستیااّولینشاهدآنازبیهقی

العاتبیشتر←بیهقی1389،مقدمه،ص64-56(.
ّ
است)برایاط

6.بیشتراشعارتاریخ بیهقیعربیهستندوازآنبینهمبیشتراشعارمتعلقبه

شاعرانعرباست.اکثرشعراییکهشعرآنهادرتاریخ بیهقیآمدهاستگمناماند،

بهطوریکهابیاتنوشتهشدهازبرخیازآنهادرتاریخ بیهقیتنهاابیاتشناخته

شدهازآنشاعراناست)برایاطالعاتبیشتر←نجاریانوایرانمنش1388(.

7.برایاطالعازنسخاستفادهشدهوارزشهرکدامازآنها←بیهقی،۱۳8۹،

مقدمه،صفحۀنودویکبهبعد.

دانشجویکارشناسیارشدزبانوادبیات
فارسیدانشگاهفردوسیمشهد

نویسندۀمسئول،دانشجویکارشناسیارشد
زبانوادبیاتفارسیدانشگاهفردوسیمشهد
amirhoseinmortezaei@gmail.com 

س د امیرحس ن مرتضائی رضا رضایی مقدم

mailto:amirhoseinmortezaei@gmail.com
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2. پ ش نۀ تحقیق:

پیرامونموضوعایننوشتهتابهحالتعدادیمقالهباموضوعات

کموبیشمرتبطنوشتهاندکهازآنجملهاند:

ــسالمیان،غالمرضا؛یاری،حسین،»نگاهیبهتعلیقات

دکتریاحقیوسیّدیبرتاریخبیهقی«،کتابماه ادبیات،آبان

1390،ش55)پیاپی169،ص67-63(.

ــآدینۀکالت،فرامرز؛ساکت،سلمان،»نقدوبررسی

تصحیحجدیدتاریخبیهقی«،جستارهای ادبی،بهار1390،

ش172.

ــاخیانی،جمیله؛سلمانی،حمیدرضا،»توضیحبرخی

مشکالتدرتصحیحجدیدتاریخبیهقی«،گزارش میراث،

ضمیمۀ3،زمستان1391ش.

اکبرزاده،هادی،»سختجگرآور،سختجگر:توضیحی

گزارش  بیهقی«، تاریخ از عبارتی نادرست درضبط کوتاه

اسفند۱۳۹0ش. میراث،ش۴۹،بهمنـ

الزمبهذکراستکههیچکدامازتوضیحات،عباراتو

کلماتبررسیشدهدراینمقالهدرمقاالتیادشدهمورد

بررسیقرارنگرفتهاند.

3. بحث و رررسی

دراینبخش،تعلیقاتاینکتاببررسیشدهاندوتالشبر

آنبودهاستتاازمیانمواردگوناگونومتعددیکهبهزعمما

نیازمندبررسیودقتنظرمجدداستچندموردانتخابشود

وباذکرشواهدودالیلینادرستبودنتوضیحاتمربوطبه

آنهانشاندادهشود.درچندموردنیزجایگزینهاییمعرفی

شدهاندکهبهنظرماانتخابهایدرستتروبهتریبرایموارد

کنونیهستند.

ــص50،س3-4:برادرممحمدراآنجابهکوهتیزبباید

داشتیاجایدیگر؟

بهکاربردنعالمتسؤالدرانتهایاینجملهنادرستبهنظر

میرسد؛چراکهجملههنوزتمامنشدهاستودرادامهحرف

اضافۀ»که«برایتعلیلبهکاررفتهاستونیزکاربردچنین

ساختارپرسشیدرتاریخ بیهقیدیدهنمیشود.بهعالوهدر

جملۀبعدتصمیمگیریرابهزمانیدیگرموکولمیکندوهیچ

پاسخیهمبرایاینسوالدیدهنمیشود.

ــص136،س13-14:...وپنجتاجامۀمرتفعقیمتیپیش

مننهادند.

معنایواژۀمرتفعراگرانبهادرنظرگرفتهاند.اینکهکلمۀقیمتی

بههمانمعنایگرانبهادرنثربیهقیدیدهمیشودودرآنزمان

بامعنایی اماتکراربیفاصلۀدوکلمه کاربردداشتهاست،

یکسانحشواستواینمعنانمیتوانددراینجادرستباشد.

درنظرگرفتنمعنایبلندبرایاینواژهکهدرلغتنامۀ دهخدا

همآمدهاست)دهخدا۱8۲0۳:۱۳7۳(باتوجهبهاینکهموضوع

بهنظرمیرسد.معنای درخصوصجامهاستصحیحتر

پیشنهادی»بسیاروخیلیزیاد«همممکناستصحیحباشد

کهدرصورتصّحت،اینمعنابرایواژهدرفرهنگهاذکر

نشدهاست.

ــص484،س9-10:...سخنحقونصیحتتلخباشد.

درتوضیحاینمورد،اینبیتازسعدیآمدهاست:

منشـــینتـــرشازگـــردشایـــامکـــهصبـــر

تلـــخاســـتولیکـــنبـــرشـــیریندارد

معناومفهوماینبیتاشارهبهتلخیصبرونتیجۀشیرینآن

دارد؛درحالیکهدرمتنتلخبودنسخنحقونصیحتمدنظر

بودهاست.بنابراینذکراینبیتبهعنوانشاهدنادرستاست

واینبیتازمخزناالسرارمتناسبتربهنظرمیرسد:
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ـــهدر ـــودجمل ـــتب ـــخنراس ـــرس گ

تلـــخبـــودتلـــخکـــهالحـــقمـــر

)نظامی،مخزن،ص213(

ــص6۹6،س۱۴:...وگفتهاندکهنهفرداشایدمردفرداکار.

درتوضیحاتاینعبارترابهصورت»ُمردفرداکار«خواندهاند

واحتمالدادهاندکهمصراعیموزونبهصورت»نهفرداشایدم

مردفداکار«باشد.بهنظرمیرسدهردواحتمالوخوانش

ازدسترفتنکارفردا نادرستاست؛چراکه مصححان

ارتباطیبهمفهوماینعبارتکهوقتشناسیدرانجامکار

است،نداردونیزُمردنکارصورتوشکلفصیحیندارد؛

نظرندارد؛بنابراینصورت
ّ
فداکاریهمارتباطیبامفهوممد

صحیحتربایداینگونهباشد:»نهفرداشایدَمردفرداکار.«به

معنایاینکهایَمردیکههمیشهکارامروزرابهفرداموکول

میکنی،کارامروزرافرداانجامدادنشایستهوصحیحنیست.

ــص722،س13:...کهچنانخواستکهتقّربدریننکته

اورابودی،مرابازگردانید.

درتوضیحات،برایواژۀتقربمعنایشتابکردنوتندرفتن

وسبقتگرفتنرادرنظرگرفتهاند.باتوجهبهاینکهاینجمله

پسازنظرفردیآمدهاستکهخوارزمشاهسپسبدانعمل

میکند،درنظرگرفتنمعناینزدیکیجستنونزدیکشدن

ـهمصحیحبهنظر ـکهمعانیرایجآننیزهستندـ برایتقّربـ

میرسدوباتوجهبهمتنفصیحتراست.

دراینبخشبهذکربرخیازمواردمیپردازیمکهنسبتبه

مواردپیشیناهمیتکمتریدارند،اماذکرآنهاخالیازفایده

نخواهدبود.

ص۱۹،س۱:...تازیانهایاینجابهپای ــص۱8،س۲0ـ

کنداورافرمانبردارباشیم.

مصححاندرتوضیحاینعبارتجملۀعامیانۀ»مترسکسر

جالیز«رابهکاربردهاند.همانطورکهگفتهشدهاست،معنای

اینعبارتبیهقیاطاعتوفرمانبرداریهمهجانبهوبدونقید

وشرطاست،حتیازتازیانهای.ایندرحالیاستکهعبارت


ً
عامیانۀمورداستفادهدربیانحالفردیکاربردداردکهکامال

بدونکارکرداستوهیچکاربردوکارکردیحتیبرایدور

کردنپرندگانندارد.معنایایناصطالحنهتنهامؤیدمفهوم

عکسآناست.
ً
اینعبارتبیهقینیست،بلکهتقریبا

ــص۵0،س۲:...وبدِرحاجبسرایایستاده،وسالحداران

گردتخت،وغالمیصدوثاقیان.

پیشنهادمیشودباتوجهبهاینکه»بدر«نامشخصبودهاست

بدونعالمتکسرهوبهسکونسومنوشتهشود.

ــص329،س10:...وهراحتیاطکهازساالریبزرگ

خواندهآمدوشنودهبهجایآورد.

اما است، صحیح عبارت این برای شده ارائه توضیح

استفادۀآنهاازضمیراّولشخصمفردبرایافعالدرتوضیح

بهصورت»شنیدهوخواندهبودم«و»عملکردم«نامتناسبو

نادرستبهنظرمیرسدووجهیندارد؛بهتراستافعالبه

همانصورتوباضمیرسومشخصمفردآوردهشوند.

ــص519،س18-19:...کهامیرمسعودرضیهللاعنهاورا

برخواهدکشیدوبهمیانمهّماتملکدرخواهدآوردوویاز

روزگارنرمودرشتخواهددید.

درتوضیحاتآمدهاستکهمسعوداورابهزودیبرمیکشد

وبهشغلیمهممیگماردواوهمنرمودرشتخواهددید.اول

اینکهاینجملۀتوضیحیازنظرنگارشینادرستاستو

ایجادابهاممیکندکهچهکسینرمودرشتخواهددید:امیر

مسعودیاشخصذکرشده؟دوماینکهکلمات»ازروزگار«

بایدپیشازنرمودرشتنوشتهمیشد،چراکهازاینتوضیح

ممکناستاینگونهاستنباطشودکهشخصموردنظرازامیر

مسعودنرمودرشتخواهددیدونهازروزگار.

ــص529،س1:...استادمگفت:»جانتبخواستیم...«

»جانت برای را رفتی« در »مفت اصطالح توضیحات در

بخواستیم«آوردهاند؛درحالیکهمعنایایناصطالحگریزاز

آسیبوخطربهواسطۀبختواقبالاست.معنایاینعبارت

همانطورکهدرتوضیحاتآمدهاست»بهجانامانخواستن«

استکهبامعنایایناصطالحارتباطیندارد.

4. نتیجه گیری

وجوداشکاالتویراستاری،نگارشیونیزاشکاالتمعنایی
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ومحتواییدرامرتصحیحآثار،بهخصوصکتابهاییکه

حجمقابلتوجهیدارندونیزنسخههایفراوانیهمازآنها

که است خاطر همین به است. ناگزیر امری دارد، وجود

مصححانبایدسعیکننددرتصحیحچنینآثاریدقتو

باریکبینیدوچندانیصرفکنندتاتصحیحیکهارائهمیشود،

حداقلاشکاالتراداشتهباشد.دقتبهایننکتهبهدالیل

زیادیکهبعضیازآنهادرمقدمهگفتهشده،ودیگردالیل،در

خصوصتصحیحتاریخ بیهقیحیاتیوضروریاست.

بهطورکلیاشکاالتاینتصحیحرامیتوانبهشکلزیر

تقسیمبندیکرد:

1-اشکاالتویرایشیایناثرکهبعدازسهدورهچاپ

هنوزهمشمارچشمگیریدارد.

انتخابضبطهای و تصحیح به مربوط اشکاالت -2

مشکوکواشتباهکهدرمقالههایدیگربهآنهااشارهشده

است.

۳-مشکالتمربوطبهتوضیحاتمصححانکهدربخش

تعلیقاتآمدهاستوشماریازآنهادراینمقالهبررسی

شدهاند.

همانطورکهدربخشبحثوبررسیآمد،اشکاالتاین

تصحیحچهازحیثتعدادوچهازحیثاهمیتمحتوادرخور

توجههستند.الزماستیادآورشویمکهاشکاالتیکهدراین

بخش به مربوط اشکاالت تنها شد، پرداخته آنها به مقاله

تعلیقاتعاماینکتاباستوازبیاناشکاالتضبطیو

ویرایشیونیزاشکاالتمربوطبهتعلیقاتدیگرصرفنظر

شدهاست.
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