
 
  
  

  
  

جديد تاريخ توضيح برخي مشكالت در تصحيح 
  بيهقي

  
   جميله اخياني
  حميدرضا سلماني

  چكيده
 ؛ترين كارهاي پژوهشي استتصحيح متون كهن از دشوارترين و در عين حال مهم

ل و دست اوشان از متون اتيادبي اتي و برونهاي ادبيارزشويژه برخي متون كه به دليل  به
اي از لعادهات فوقيكي از اين متون است كه اهمي تاريخ بيهقي. روندشمار ميمهم به

اخيراً نيز چاپ . است شدهتصحيح  چند بارو به همين دليل  جهات گوناگون داراست
كه  همنتشر شد ديسيمهدي ياحقي و محمدجعفر  با تصحيحارزشمندي از اين كتاب 

با . است كردهبا استفاده از نسخ فراوان، بسياري از مشكالت چاپهاي پيش را مرتفع 
آن ديده  ويژه در توضيحات متنشده، مشكالتي به هاي تصحيح يادارزشمنديوجود 
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كه به حل آن اميد به ،پردازداي از اين موارد ميحاضر به بررسي پاره ةنوشت. شودمي
  .كمك كند برخي از آنها

  
  .هاشرح دشوارينثر بيهقي، ، تاريخ بيهقيتصحيح متون، : ها واژهكليد 
  

  مقدمه .1
تصحيح  ــ هاي مشابههو حوزة ادبيات ــ يكي از دشوارترين كارها در حوز

به  يكبا منبع نزد... كار از جهتي نياز به آشنايي مناسب  اين .متون كهن است
سبك شخصي نويسنده دارد و از سوي  ، سبك دوره ويحزمان متن مورد تصح

ها در گزينش صورت نهايي متن همزمان اين دانسته كارگيريِديگر محتاج به
شود متن مورد نظر از حالت موجب مي هرگونه اشتباه در تصحيح متن 1.است

. يابدمورد نظر تغيير  ةمتن و دور اصلي خود خارج شود و نيز الگوهاي زبانيِ
 يمتون ينچن يرادارد، ز يدو چندان اهميت ،متون ادبيويژه در مورد اين مسأله به

برخوردارند و  يزن يا يژهو يِِصور ي، از ارزشهاييعالوه بر ارزش محتوا
ة مطالعات بالغي و حتي تواند از جنب مي از كاربرد زبان در آنها ييها گونه
تصحيح در متون نثر ي ناگفته پيداست كه دشواريها. م باشدشناختي بسيار مهزبان

شود؛ زيرا معيارهايي كه نوعاً در متون ي منظوم بيشتر هم ميهانسبت به گونه
 :وجود ندارد در متون نثر ،كند يكمك م يينها ينشوجود دارد و به گزنظم 

معيارهايي از قبيل قواعد وزن و قافيه، قواعد مربوط به صنايع بالغي و برخي 
  . پيوندهاي خاص ميان اجزاي جمله

 ،هاي تاريخيزمان با دادهي است كه هماي ويژهاز كتابها تاريخ بيهقي
شده  ياد به اين دليل كتابِ. است بودهه ويژگيهاي ادبي آن نيز همواره محل توج

                                                
  .132ـ129: 1388شميسا : كهاي آن، ندر تصحيح متون و نمونه اهميت سبك دربارة. 1
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، تصحيح ديگري از اين اضمعتبر في تصحيحپس از اما  2؛است شدهبارها چاپ 
تصحيح  به آناخيراً چاپ ارزشمندي از  اينكه تا، بود نشدهانجام متن مهم 

ه كه از جهات گوناگون قابل توج شده منتشر سيديو مهدي  ياحقيمحمدجعفر 
 مهمهاي از جنبه. را ندارد هاي پيشينموارد مشكالت چاپ بسيارياست و در 

، اشاره شده  استفادهكه در تصحيح  يهاي متعددتوان به نسخهچاپ حاضر مي
و با   شده  تصحيحمعتبر  يخطچاپي و  ةنسخ 24تفاده از اين چاپ با اس .كرد

 نبوده يندر اختيار پژوهشگران پيش يخطاز اين نسخ  عضيكه باينتوجه به 
نيز از وجوه  هاي متعدد پايان كتابفهرست 3.يابد، اعتبار آن افزايش مياست

اي كه استفاده از آن را براي پژوهشگران بسيار گونهبه اين چاپ است؛ اهميت
فاده از منابع متعدد در شرح توضيحات و تعليقات و است. است كردهآسان 
هرچند موارد ديگري . ه كتاب استنكات قابل توجديگر هاي متن هم از دشواري

ا همين مقدار براي معرفي اين كار توان افزود، اماهميت اين چاپ مينيز در 
   4.رسدنظر ميكفي بهارزشمند م

  
  تاريخ بيهقيهاي چاپ جديد كاستي. 2

انند هر پژوهش ديگري، برخي اين كتاب، م ةشدبا وجود نكات مثبت چاپ ياد
 به سهتوان ها و مشكالت را مياين كاستي. خورددر آن به چشم ميها نيز كاستي

                                                
، ج 1389، تـاريخ بيهقي، : هر كدام، نك ناگون اين متن و ارزشبراي اطالع از چاپهاي گو. 2

  .بعد نود و يك به قدمه، صم ،1
صد  ، مقدمه، صهمان: نكهاي استفاده شده در چاپ حاضر و ارزش آنها؛ در مورد نسخه .3

  .بعد و يازده به
، ويژگيهاي چاپ جديد نسبت به چاپهاي پيشين و بيهقيتاريخ علل تصحيح دوبارة  دربارة. 4

  .بعد صد و سي و پنج به ، مقدمه، صهمان: موارد افزوده شده در اين چاپ، نك
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متن كه خوشبختانه در  يني،از حروفچ ياشكاالت ناش. الف :دسته تقسيم كرد
و  يحاتبه جلد دوم، شامل توضمنحصر شود و تنها اصلي كتاب ديده نمي

اشتباهات تايپي  ةكه نوعاً از گون د ــتوان اميدوار بود اين موارمي. است يقاتتعل
. ت بيشتر مرتفع شوددهي است ــ در ويرايشهاي بعدي با دقيا اشتباه در ارجاع

به اين مشكالت در  .هاستهاشتباه در گزينش نسخمشكالتي كه محصول  .ب
 ن ــهاي متمشكالتي كه در توضيح دشواري. ج .پرداخت  مجالي ديگر خواهيم

  .وجود داردــ  شده كه در بخش تعليقات كتاب به آن پرداخته
، يعني صرفاً مربوط به مشكالت نوع سومشود  يمقاله عرضه م يننچه در اآ

  .هاي كتاب استن بر دشواريتوضيحات مصححا
  

  تاريخ بيهقي تصحيح جديدتوضيح برخي مشكالت  .3
دازيم كه به نظر ما توضيحات مصححان محترم، پر در ادامه به طرح مواردي مي

تري ارائه  قبول كوشيم در هر مورد، وجه قابل و مياست يا نادرست بوده  نارسا
را افزايش مذكور تصحيح  ةگفتتواند ارزش پيشمي هانارسايياصالح اين  .دهيم
ندگان اين سطور ن با نگارحادر برخي موارد، مصحممكن است  گرچه. دهد

 دربارةبحث  راهگشايتواند  ميموارد طرح اين  حال هربه  ،همداستان نباشند
  .آنها و حل مشكالت مورد نظر باشد

يعني [ هر حكم كه كنيم به خدمت مال ضماني بپذيرد و هيچ كژي ننمايد« .1 .3
كه از آنچه نهاده باشد چيزي ندهد، كه داند كه چون ما بازگشتيم ، ]پسر كاكو

ذري ولكن ما را باري ع. مهمات بسيار پيش افتد و تا روزگار دراز نپردازيم
آخر اين عبارت،  ةدر توضيح جمل نمصححا. )12 ، ص1 ج( »باشد در بازگشتن

زودي از آنها فارغ  ي داريم كه بهامور مهم ...«: اندآورده» ...ولكن ما را «: يعني
شود كه ما براي بازگشتن و حمله به قلمرو ولي همين امر سبب مي. نخواهيم شد

  .)831 ، ص2 ج( »اي داشته باشيماو بهانه
، بازگشتن به غزنين است، نه بازگشت »بازگرديم«منظور از رسد  به نظر مي
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در پي مرگ  اعِ غزنينمجدد؛ چرا كه مسعود به دليل آشفته بودن اوض ةبراي حمل
صدد بازگشت سريع به آنجاست و اين جلسه براي چگونگي اين پدر، در

تا  بستهاي صوري  كند كه با پسر كاكو مواضعه وي پيشنهاد مي. بازگشت است
به اين  .دباشو بازگشت به غزنين  وي ناتمام گذاشتن كارِ ةاين مواضعه، بهان

ي است كه ميان مسعود و اهمان مواضعه »...ولكن ما را« ةمرجع جمل ترتيب،
: ر بعدي هم مؤيد همين خوانش استطكه س چنانشود؛ برقرار ميپسر كاكو 

جز اين صواب نيست و هرچند ركاب عالي زودتر حركت كند ... همگان گفتند«
   ».سوي خراسان بهتر

بونصر را اين بسيار نيست، و : سلطان گفت« در تعليقات مربوط به عبارت .2 .3
 و اگر هستي، كفايت او ما را بِه ازين مال، حديث وي كوتاه بايد از كجا ايستد؟

طور ما جمله را اين. جمله قدري مبهم است«: اندنوشته )56ص  ،1ج ( »كرد
پرداختن اين مقدار براي بونصر زياد نيست و : گويدسلطان مي: كنيممعني مي

 ةتواند بود كه كلم«: اند و افزوده )869 ، ص2 ج( »...دايستانتواند او را باز نمي
  ).جاهمان( »ستاند= استدي«صورت ديگري باشد از ...  »ايستد«

تصحيح وجه مبهم نيست؛ اما البته  ن، جمله به هيچبرخالف نظر مصححا
 است وآورده   وجود اين ابهام را به  »ايستد«به  در چاپ فياض، »استد«ناموجه 

بونصر را از چه چيز  :بايد پرسيد. است افزودهاين ابهام  توضيحات ايشان نيز بر
» استد« همانجمله با گويد؟  ؟ مگر سلطان از كفايت بونصر سخن نميايستاند باز

از كجا چنين ؛ اين است كه بونصر اين همه مال نداردمنظور . كامالً روشن است
رنجي آن را پرداخت توانست بي و مي(داشت  ميو اگر هم ؟ است ستاندهمالي 
و نيازي به تحت (ارزد  كارداني او براي ما بيش از آن مال مي، كفايت و )كند

   ).فشار گذاشتن او براي گرفتن چنين مالي نيست
چون دور برفت و  ...جهدرفتن گرفت سخت به] دامير محم[« در عبارت .3 .3
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اي بود به خط مجمز در رسيد با نامه، نامه... هنوز در چشم ديدار بود بنشست
پس برخاست و بر قلعه  ،چون نامه بخواند سجده كرد... برادرسلطان مسعود به 

را تركيب اضافي » ديدار چشم« ،)64 ، ص1 ج( »رفت و از چشم ناپيدا شد
  .)876 ص ،2ج ( اند كردهمعنا » انداز و ديدرسچشم« آن راو  گرفته
تواند به مياست ــ  خواندهكه فياض  همچنانر ــ ما تعبير مورد نظ نظر به 
كه در » ...بود چشم، ديدارچون دور برفت و هنوز در «: خوانده شود صورت اين
از «: گويدبعد ميكه چند سطر  است، چنان» آشكار« معني به» ديدار«حالت  اين

  :جمله شاهد زياد دارد؛ از كهن آشكار در متون معناي به ديدار» .چشم ناپيدا شد
 ود بر شاخ ديداربه نوروزان ب  چو خواهد بود بر شاخ اندكي بار

  )34 ، صويس و رامين، گرگاني(
 منقار ديدار ز يك حلقه بسي سيمين  كبوترگردد شمر ايدون چو يكي دام

  )44 ، صديوان، منوچهري(
نيز  نامهلغتو در  گذشته شاهدي ندارد در متون» ديدارچشمِ «تركيب  كه در حالي

  5.است نشدهضبط 
] امير. [كه از آلتونتاش جز راستي و طاعت نيايدگفتم من كه بونصرم ضمانم « .4 .3

به زبان ...هرچند چنين است دلِ او در بايد يافت و نامه نبشت تا توقيع كنيم: گفت
اب برين جمله عبدوس پيغام داده بوديم كه با وي چند سخن بود گفتني، و وي جو

فاعل خوارزمشاه «: انددر توضيح آن نوشته .)76، ص 1 ج( »داد كه شنودي

                                                
ن، بلكـه بـه   اما نه به معناي مورد نظر مصـححا  آمده، ويس و راميناين تركيب يك بار در . 5

  :معناي انتظارِ ديدار
ــردم ــتم بك ــه دانس ــتي ك ــن آن زش  بـــاره آب خـــود پيشـــت ببـــردمدو  م
ــدار ــمِ دي ــو چش ــا ت ــونم نيســت ب  گفتـار !] روي[زبان را نيست با تو راي   كن

  )348 ، صويس و رامين، گرگاني(    
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  .)884 ، ص2 ج( »شنودمدر شنودي، مفيد اخبار است يعني مي »ي«...است
در اين » شنودي« .است كردهموردي را به جمله تحميل  اين توضيح ابهام بي

امير به . مسعود يعني بونصر مشكان استكالم امير جمله مربوط به مخاطبِ
گويد ما به آلتونتاش گفتيم بازگردد تا سخنان ديگري نيز با وي بونصر مي

يعني تو كه بونصري، شنيدي كه جواب ( و او چنان جواب داد كه شنيدي بگوييم
چون پيش از اين در مورد حركت آلتونتاش و فرستادن پيغام از ؛ )او چه بود

ر از و بونص) ببـ 17 س ،74 ، ص1 ج: نك( است شدهطريق عبدوس سخن گفته 
  .مربوط به بونصر است» شنودي«آن آگاه است، بنابراين فعل  ةنتيج

رفتند تا ديه، و در غوريان دررسيدند و هزيمت شدند و آويزان آويزان مي« .5 .3
چون به ديه . روي بسيار كشته و گرفتار شدند و هزيمت آن پاي كوه بود، و از

، »حصار گرفتند«در توضيحات  .)108 ، ص1 ج( »رسيدند آن را حصار گرفتند
كنان  غوريان به هزيمت رفتند و جنگ«: است آمدهمعنا شده و » محاصره كردند«
  .)904 ، ص2 ج( »محاصره گرفتنددر همين كه به ده رسيدند آن را ...رفتند تا ده، مي

عنـوان حصـار   جايي را به«و » پناه گرفتن« معناي بهدر اينجا » حصار گرفتن«
، ندفرار حال دراي كه  خورده گروه شكست. »محاصره كردن«نه ست، ا » خود گزيدن

تحت تعقيب هستند، بـرعكس   سر پشتكنند؛ چون از  طبيعتاً جايي را محاصره نمي
كه دهد نشان مي روشني به نيز مطلب ةادام .بگيرند نياز به جايي دارند كه در آن، پناه 

 :انـد و شب از آنجـا گريختـه   و آن را حصار و پناه خود كرده غوريان وارد ده شده
و بالفاصـله لشـكريان وارد ده   » چون شب شد مالعين بگريختند و ديه بگذاشتند«
 ج( بيهقيتاريخ در  هم اين تركيب به همين معنا باز. كنندشوند و آن را غارت ميمي
گرفت و جنگ سخت  ه را حصارعبداهللا مسجد مك«: است رفتهبه كار ) 180 ، ص1

ص ( انـد دانسـته » محاصـره كـردن  «اين مورد را نيز  ،نحااينكه مصح عجيب» .شد
پنـاه  «ان معنـاي  م نيز همدر مورد دو .)حصار گرفتن: ، فهرست لغات و تركيبات1659
بـه   ، آنهـا دوشـ  مـي وقتي جنگ بر عبداهللا زبير و يارانش سخت  راد است؛م» گرفتن
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چـه نفعـي    در بيرون شـهر اسـت،   )اجحج( وقتي دشمن ايشان .ندبر ميمسجد پناه 
اماني كـه   دانم كه بر« كهاج به عبداهللا حجپيغام  برند كه مسجد را محاصره كنند؟ مي

نيز دليل ديگري بر اين است كه آنها مسجد را  )180، ص 1 ج( »من دهم بيرون نيايي
پناهگـاه اسـت، نـه تـرك     ج شدن از ربراي خا» به كسي دادن امان«اند؛  پناه گرفته
در حصـار  «، تنهـا  »حصـار گـرفتن  « نيز معنـاي  دهخدا ةناملغتدر . جايي ةمحاصر
  :شوددر ساير متون نيز اين تركيب به همين معنا ديده مي. ستا هدانسته شد» نشستن

 آفتاب آسمان حصار گرفت  صبح تيغش چو از نيام بتافت
  )94 ، صديوانانوري، (

پندارند كه اگر من اين شغل و ديگران مي] بوسهل[ اين كشخانك...« .6 .3
نخست گردن او را . وزارت پيش گيرم، ايشان را اين وزيريِ پوشيده كردن برود

 ج( »بگاز كنم تا جان و جگر بكند و دست از وزارت بكشد و ديگران همچنين
پس از بيان علل ترجيح » بگاز كنم«ن در توضيح عبارت حامصح .)142 ، ص1

در  »گاز پيچيدن«اكنون هم: اندكنايي آن، در پايان آورده و نيز معناي اين ضبط
پيچيدن و به اصطالح باندپيچي با دستمال زخم كسي را «افغانستان به معني 

  .)932 ، ص2ج ( ...رودكار ميبه» كردن
ظاهر امر آن  .در عبارت بيهقي ندارد» گاز«بحث  اين معنا هيچ ارتباطي به 

 ةر عبارت كنايي اخير كه در افغانستان رايج است، همان پارچد» گاز«است كه 
در عبارت  كه درحالي، رودمي كار بهاست كه در پانسمان بافي توري درشت

. است) ذيل گاز: 1380 دهخدا: نك( گير شمعبيهقي معني آن مقراض، انبر و گُل
است » آزردنكسي را تحت فشار گذاشتن و «بنابراين معني كنايي عبارت بيهقي 

   :بسنجيد با. رايج در افغانستان نخواهد داشت ةدر كناي» گاز«كه ارتباطي با 
 پاره ببرّي به گازش وگر پاره  آردكه نادان همان خوي بد پيشت

  )480 ، صديوان، ناصرخسرو(
  .)»گاز«تركيبات مدخل : 1380دهخدا   د از فردوسيدر مورد شواهد متعد
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بديشان نمايند پهناي « ةرا در جمل» پهناي گليم به كسي نمودن«معناي  .7 .3
 امثال و حكمدهخدا در از قول  )156، ص 1 ج( »گليم تا بيدار شوند از خواب

ا اين ، ام)945 ، ص2ج ( انددانسته» ه دادناكيفر و پادافر«) 1: 1370دهخدا (
بيهقي  ةگفت كار را به كسي نشان دادن و به واقعيت معناي بهتركيب كنايي بيشتر 

به كار رفته، يعني پهناي گليم را بديشان نشان دهند » اندازه به دست كسي دادن«
  :بسنجيد با. تا پاي از گليم خويش درازتر نكنند
 نمايد از باالگليم فلك ميسيه  منمنم كه هر شب پهناي اين گليم به

  )715 ، صديوان، عطار(
ام و مستوجب هر عقوبت هستم كه من خطا كرده: گفت ]حسنك[ پس« .8 .3

ر د .)175 ، ص1 ج( »خداوند فرمايد ولكن خداوند كريم مرا فرو نگذارد
 تواند به مسعود بازگردد ول در اين جمله هم ميخداوند او«: اندتوضيحات آورده
  .)964 ، ص2 ج( »خداوند كريم منحصراً پروردگار عالم است هم به ميمندي، اما

ود به كس ديگري ارجاع داشته جز مسعاول، » خداوند«رسد نمي نظر به 
تصميم  و نوع آن حسنكعقوبت تواند در مورد است كه مي سلطانتنها  باشد؛

كه  نويسي اموال وي است؛ چنانمأمور محضرتنها بگيرد و ميمندي در اين ماجرا 
حسنك را به طارم بايد نشست كه «: خوانيم از قول سلطان خطاب به وي مي

است جمله به نام ما   و مزكيان تا آنچه خريده آمده ةآورد با قضا آنجا خواهند
  ).173 ، ص1 ج(» قباله نبشته شود و گواه گيرد بر خويشتن

رسوالنِ آن چون رسوالن را با مراد بازگردانيده شود با ايشان بايد كه « .9 .3
جانب محروس مضموم گردند تا چون به حضرت ما رسند ما نيز آنچه شرط 

آن «در توضيح عبارت  .)205 ، ص1 ج( »جاي آريمبه ...دوستي و يگانگي است
، 2ج ( ستا هگزند از آن اراده شدآن دودمان بي...: است آمده» جانب محروس

» اهللا حرسها«دعايي  ةجملارت، ناظر به بايست اضافه شود كه اين عب .)999 ص
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ديار  دربارةكه يك بار  است؛ چنان  رفتهكار ميه ب »هاسرزمين« كه در مورداست 
 ، ص1ج (» شود  اهللا آيند و عهدها تازه كردهتا بدان ديار كريم حرسها«: قدرخان

 همه رفتهــ  بود  رفتهــ  و گفتند كه به مكه«: مكه دربارةو دو بار هم  )72
اهللا  بود حرسها  الرشيد يك سال به مكه رفته هرون«. )459 ، ص1ج ( »بودند 

، سرزمين »جانب محروس«منظور از نيز اينجا  در ).512 ، ص1ج (» تعالي
؛ از سرزمين قدرخان هم به مجاز محل و »گزنددودمان بي«قدرخان است و نه 

  .است شدهحال خود قدرخان اراده 
اهللا عليه او ساالر گربزي بود كه ابليس لعنهو ديگر آفت آن آمد كه سپاه« .10 .3

جمله  وي هرگز شراب نخورده بود؛ چون كامها به. را رشته بر توانستي تافت
. )7 س 216 ، ص1 ج( »يافت و قفيزش پر شد در شراب آمد و خوردن گرفت

قفيز پر «پس از توضيح معناي قفيز و تعبير كنايي » قفيز پر شدن«تعبير  ةباردر
شدن به معني  جا قفيز پرر ايند« :اندو نيز نقل شاهدي از فردوسي، نوشته» شدن
   .)1006 ، ص2 ج( »آرزوها و نهايت كامروايي است ةشدن پيمانپر

به معناي  اينجاشدن در  قفيز پر. اين برداشت درست باشدرسد مين نظر به
بيهقي نه رسيدن به نهايت كامراني؛  و است» پايان عمر رسيدن به«كنايي 

و قفيزش پر يافت جمله  ها بهاما چون كام« خوردغازي شراب نمي: گويد مي
يعني چون اجلش رسيده و عمرش به پايان آمده بود، از  .شراب خورد» شد

اذا جاء اجل البعير حام حول «مانند مثل  صورت ايندر . عادت ديرينه بازگشت
  :ناصرخسرو قول بهآن  ةو ترجم خواهد بود )91 :1370دهخدا : نك( »البئر

 آيد به لب چه و لب جر  اشتر چو هالك گشت خواهد
  )94 ، صديوان، ناصرخسرو(

 بهرسيدن  معناي به در متون همواره» پر آمدن قفيز كسي«يا » قفيز كسي پر شدن«
و نه نهايت كامروايي؛ در شاهد زير از فردوسي همين  عمر و نيز مردن آمده منتهاي

   :به لحاظ محتوايي نيز شباهتي با بحث حاضر وجود دارد شود،معنا ديده مي
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 راد چنين گفت كاي خواهر پاك و  زاري و سستي زبان برگشاد به
 وليكن مرا خود پر آمد قفيز  ز پندت نبد هيچ مانند چيز

  )116ـ115 ، ص7 ج ،شاهنامه ،فردوسي(
چون قضا آمده بود، چنين  كه بحث در اين است ،مانند شاهد بيهقي ،در اينجا نيز

در فردوسي بسيار  ويژه بهشواهد اين كاربرد . البصرشد كه اذَا جاء القَدر عمي
  .)2/1164 :1370دهخدا : نك( زياد است

پروان پيش آمد با  مظفّر رئيس غزنين نايب پدرش خواجه علي به« .11 .3
 »تا اينجا رسيديم به بلفهاي غريب و لطايف، و ديگران دمادم وي بسيار خوردني

جمع لطيف، صفت : اندنوشته عبارتدر اين » لطايف«در مورد  .)245 ، ص1 ج(
   .)1028 ، ص2 ج( »غريب«به  است ست و عطف»خوردنيها«

صفت باشد، نه » هداياي لطيف« در اينجا» لطايف«منظور از رسد مي نظر به
 .رفت مي كار بهمفرد  صورت به، بود مي» غريب«زيرا اگر عطف به ؛ هاخوردني

به » هداياي لطيف« يعنيموصوف  جانشينصفت  صورت بهاينجا  در» لطايف«
  .است رفتهكار 

3. 12.  
 مقداراگرچه منفعت ماه نيست بي  نيايد آن نفع از ماه كايد از خورشيد

  )277 ، ص1 ج(       
با حذف فعل ربطي  حد وزه، بياندامقدار؛ بيبي: اندنوشته» مقداربي« دربارة
  .)1056 ، ص2 ج( است

» حداندازه و بيبي« در اينجا به معني» مقداربي«اند،  برخالف آنچه نوشته
خواهد بگويد گرچه منفعت  شاعر مي .است ارزش ارزش يا كم نيست؛ به معناي بي

 .از اين نظر با خورشيد قابل مقايسه نيستارزش نيست،  ارزش يا كم ماه هم بي
تواند همان  م ميدو فعل مصراع .مشكلي نداردهيچ به همين صورت هم حو بيت ن
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توضيح اينكه اين بيت از . نيست مقداراگرچه منفعت ماه بي«: باشد »نيست«
. است محمد اميراسكافي خطاب به مسعود و در مورد برادرش  ةي بوحنيفقصيده
نور خورشيد  ةهرب .است كردهتشبيه  ماه محمد را بهخورشيد و مسعود را به شاعر 

كه  ين آنبيت پيش. و منفعتي نيست سوديبي ماه هم  امابسيار بيشتر از ماه است، 
كه د اين معناست مؤي ،دانسته شده» ساردست زيرك مرد چرب«در آن اميرمحمد 

  :شايدجهانباني را نمي اماباشد، هايي را دارا ميچنين ويژگيوي هرچند 
 سار زيركدستاگر چه مرد بود چرب  نيايد آسان از هر كسي جهانباني

تا هر چهار جانب طليعه برفت و هر ] يعني آلتونتاش[ پس مثال داد« .13 .3
، ص 1ج ( »مد و شنوده به جاي آوردآ هاحتياط كه از ساالري بزرگ خواند

هر احتياط و تاكتيك جنگي كه از : انددر توضيح اين عبارت آورده .)329
 .)1086 ، ص2 ج( شنيده و خوانده بودم، به آن عمل كردمساالران بزرگ تاريخ 

، شود آلتونتاش نقل مي دربارةاميرك بيهقي ماجرا از قول كه با توجه به اين
: شخص باشد بايد سومهمچنان برگردان آن به متكلّم وجهي ندارد و فعل جمله 

  .»عمل كردم«اينكه   عمل كرد، نه ... ]آلتونتاش[
آورد و كار ساختن گرفت و تجمل و آلت بسيار فراز مي گرمبوسهل به« .14 .3
 »ساخت، و غالمي بيست داشت و پنجاه و شصت ديگر گرد كرد، تا با ري برفت مي

ظاهراً، يعني تا از غزنين به ري : اندر توضيح معناي عبارت نوشتهد .)386، ص 1 ج(
   .)1124 ، ص2 ج( ه پنجاه و شصت غالم ديگر گرد كردرسيد در طول را

منظور اين است كه تعدادي غالم داشت، پنجاه . رسدنمي نظر بهاين توجيه موجه 
كه سه روز بعد به طرف ري  راهي ري شد؛ چنانبعد شصت ديگر هم گرد آورد و 

راه  ةخواجه بوسهل حمدوي و قوم كه با وي نامزد بودند، جام«: كند حركت مي
اين نكته را در داستان  .)388 ، ص1 ج( »پوشيده، پيش آمدند و خدمت وداع كردند

بينيم كه تعدادي را به عنوان سپاهي جديد جذب كرده و  حاجب علي نيز مي
به .. .بايد كه«: پذيرد به وي، اين افراد جديد را هم مي خويش ةاميرمسعود در نام
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... است كه به نوي فراز آوردهچه آن كه با وي بودند وخدمت آيد با لشكرها، چه آن
آن جمله كه وي است، هم بر   ه به نوي اثبات كردهآيد كه آن كسان را ك  انستهو د
ظاهر كالم نشان عالوه بر اينكه . )30 ، ص1 ج( »آيد  است، بداشته  است و كرده  ديده
   .دمسير غزنين تا ري گرد آورده باش دهد كه اين غالمان را در طولنمي

بزرگ را خلعت  از نماز خواجةاآلخر پيش جمادي روز آدينه چهارم« .15 .3
و وي به خانه باز رفت و ... رضا داد كه سوي تخارستان و بلخ خواست رفت

ن تركيب مصححا .)396، ص 1 ج( »تمامي بگزاردنداعيانِ حضرت حقّ وي به
كه براي او به يعني رضايت اند تشبيهي دانسته و نوشته ةرا اضاف» خلعت رضا«

  .)1127 ، ص2 ج( ي خلعتي بودمثابه
و » خلعت«به » رضايت«قبيل اي از مفاهيم انتزاعي ةكه اضافعالوه بر آن

آيد  برمي تاريخ بيهقيآنچه از نمونه ندارد، بايد گفت  تاريخ بيهقيدر  امثال آن
، را ترك كننداند پايتخت  خواسته از مقامات حكومتي كه مي كدام هراين است كه 

اين افراد، قبل از از  كدام هرسلطان به . اند هگرفت مي  اجازه از سلطانبايد 
يتخت اخروج آنها از پنسبت به رضايت او  ةداده كه نشان مي حركتشان، خلعت

 :جمله بسيار است؛ از تاريخ بيهقيشواهد اين موضوع در . است بوده
امير فرمود كه «: گيرد به خوارزم بازگردد آلتونتاش اجازه ميهنگامي كه ـ 

  .)73 ، ص1 ج( »بايد كرد تا برودخلعت او راست 
اهللا عنه سوري را  امير رضي«: برودبه نيشابور خواهد  ميسوري هنگامي كه ـ 

بردارم و روز چهارشنبه  فرمان گفت. فرمود كه به زودي سوي نيشابور بايد رفت
 .)418 ، ص1ج ( »نوزدهم اين ماه وي را خلعتي دادند سخت فاخر

او را گفت تو امير «: خواهد به هرات برود هنگامي كه وزير احمد عبدالصمد ميـ 
االخر  شنبه پنجم ماه ربيع و روز سه.. .بردارم گفت فرمان... رفت را به هرات بايد

 .)517 ، ص1ج (» بزرگ را خلعتي دادند سخت فاخر ةخواج
به وي و  خواهد به مأموريت برود، حتي وقتي فرزند خودش، مودود، هم ميـ 
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ج (دهد  خلعت مي) وزير، بدر حاجب و ارتگين حاجب(ديگر مقامات همراهش 
 ).698 ، ص1

بزرگ نيز از همين موارد است؛ خلعتي است كه  ةخلعت رضاي خواج
  . رضايت سلطان از خروج وي است ةدهند نشان

رود ولكن چه سخت دشوار است بر من كه بر قلمِ من چنين سخن مي« .16 .3
آنان كه با ما به آمل بودند اگر اين فصول . در تاريخ محابا نيست چاره است،

در  .)459، ص 1 ج( »بخوانند داد دهند و بگويند كه من آنچه نبشتم بِرَسم است
تصديق خواهند كرد كه آنچه  ...آمل بودند درآنان كه با ما «: اندتوضيحات آورده

  .)1157 ، ص2 ج( »ام مرسوم تاريخ استمن نوشته
معنايي نزديك به در اين عبارت كه توصيف وقايع آمل است، » برسم«

 اند ستهتوانند ميا هروشن است كساني كه در آمل بود. دارد» حقيقي و واقعي«
اينكه قضاوت كنند كه  ، نهنه يا هتصديق كنند كه رخدادهاي نقل شده واقعي بود

 ن لشكرياني سادهبسياري از ايشايزها مرسوم تاريخ است يا نه؟ آيا چنين چ
اند، معلوم نيست كه  اند و آنها هم كه سواد داشته كه احتماالً سواد هم نداشته  بوده

هايي مرسوم تاريخ  و بدانند كه نقل چه چيز خواندهي تاريخ را هم هاحتماً كتاب
 و گفته سخناز وقايع آمل و غارتگري سپاهيان در آنجا  نجا كه بيهقياز آ .است

 درستي گفتارش در تأكيد ،كه روايتش مورد تشكيك قرار بگيردداده احتمال 
  . دده قرار ميبودند گواه  در آملكه را آنان 

و بنده داند كه خداوند را اين سخن ناخوش آيد و سخن حق و نصيحت « .17 .3
، 1 ج( »چاره نيست، بندگان مشفق به هيچ حـال سـخن بازنگيرنـد    اماتلخ باشد 

ناظر اسـت بـه عبـارت عربـي     : اندگفته )1170 ، ص2 ج(در تعليقات  .)484ص 
   ):71ص  ،گلستان( است گفتهالحقّ مر كه سعدي هم 

 شيرين دارد تلخ است وليكن بر  منشين ترش از گردش ايام كه صبر
در  مـذكور چـه بيـت    ارتباطي نـدارد؛ بيت سعدي با مثل مورد نظر بايد گفت كه 
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   :گذاشتبه جاي بيت فوق را سعدي  اين بيت توان مي. حقاست و نه  صبرمورد 
 حق تلخ بين تا چه شيرين بگفت  بر آن صد هزار آفرين كاين بگفت

  )120 ، صبوستان، سعدي(
   :گويد ميدر همين معني نيز نظامي 

 تلخ بود تلخ كه الحقّ مر  گر سخن راست بود جمله در
   )147 ، صمخزن االسرار، نظامي(

 ام كـه ايـن سـه تـن    من از قلب از بهر اين گسسته: امير ايشان را گفت« .18 .3
و . آيند تا كـاري بـرود  روي آنجا نهادند، و كمين ساخته مي] طغرل، داود و يبغو[

بگوييد تا همه هشيار باشند و نيك احتياط كنند كه هم اكنـون بـه نيـروي ايـزد     
... سوي قلب كه هشيار باشـيد  امير نقيبان تاخت ...عزّوجل اين كار برگزارده آيد

» ساختهكمين«: اندنوشتهدر توضيحات  .)584 ، ص1 ج( »...سازمو من كمين مي
اض پنداشته و فعل جمله را قياسـاً  كه فيجا قيد است و نه فعل، چناننظر ما اينبه

مـن  ت كه مراد اين اس...: است  به مفرد عوض كرده و به امير نسبت داده و نوشته
  .)1207 ، ص2 ج( ساختن كمين هستمدر كار 

 كرد كميباشد،  درست) آيدكمين، ساخته مي( اضرسد نظر فيمي نظر به 
دشمنان دليلي نتواند بود براي گسستن امير از قلب سپاه، بلكه اين كار  آمدنِ

. »سازممن كمين مي« :گويدسه سطر بعد مي كه همچنانبيشتر نوعي فريب است، 
اكنون به نيروي ايزد عزّ هم«: گويدنخست مي ةهمان جمل ةاز سوي ديگر در ادام

دعا براي كه در صورت پذيرش ضبط جديد، » ذكره اين كار برگزارده آيد
 :، نكشدن جاي به» آمدن«در مورد ساخت فعل مجهول با ( پيروزي دشمنان است

  .)336: 1388 شميسا
و . هاي ايشان ايزد عزّوجل دانستبردارم، و از دلهركس گفت فرمان« .19 .3

و  ‟كار استتا يك سر اسب و اشتر بهˮانداخت كه بونصر آب بر آسمان 
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را از قول » بر آسمان انداختن آب«نگارندگان  .)611، ص 1ج ( »اضطرابها كرد
بايد اشاره به «اند و افزوده اندمعنا كرده» بسيار خشمگين شدن«مه دهخدا عال

شود كه اين افزوده مي .)1213 ، ص2 ج( »دانيم چيستنمي رسمي باشد كه اكنون
. در شاهرود كاربرد دارد» آب بر آسمان پاشيدن« صورت بهتعبير كنايي امروزه 

اعتراض داد و بيدادي  ةدر مواقعي است كه كسي به نشاننيز آن  دةمورد استفا
ي در آن كند كه هيچ فايدتي در آن نيست؛ يعني كاري انجام گرفته و برگشتمي

 كه درحالي ،كندمي سروصدافرد براي نشان دادن مخالفت با آن  اما ؛نيست
 ظهور دارد، در عبارت بيهقي اين معنا كامالً. داند كه كار از كار گذشته است مي

 اماسودي ندارد، وي دانست اضطراب و مخالفت كه مييعني بونصر با اين
  .دادن اسب و اشتران نشان دهد دربارةخواست كه مخالفت خود را 

  
  گيرينتيجه .4

و مهدي سيدي نكات  ياحقي محمدجعفربه كوشش  تاريخ بيهقيچاپ اخير 
هاي هاي متعدد، افزودن فهرستاز نسخهمثبت فراواني دارد؛ از جمله استفاده 

وجود تمام اين نكات، برخي  با اما... حات و تعليقات مناسب وچندگانه، توضي
بخشي از اين مشكالت در توضيح موارد . شودمشكالت نيز در آن ديده مي

بررسي و پيشنهاداتي براي  شماري از آنهاحاضر  ةدر نوشت كهدشوار رخ داده 
هاي بعدي اين كتاب تا در صورت امكان در ويرايش شد ارائه هافع ابهام از آنر

  .دگيرن قرار مورد توجه مصححا
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