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 یادكرد تاری

بیهقی اشارت شده است:

و تاريخ اين خاندان ابوالفضل بيهقی كرده سـت به پارسی 

بـه هفـت مجلد و به تـازی يمينی عتبی كرده انـد ]كذا[ و 

مـا از اخبـار ایشـان بـر قاعـدۀ كتـاب، مختصـری يـاد 

كنيم ... .

نيز پس از آن )ص 393 پ( در ذيل يادكرد محمود غزنوی آمده:

... و در هفـت مجلـد تاریـخ یمینی كـه ابوالفضل بيهقی 

كرده سـت، شـرح اخبار و آثار او بيايد. درين مختصر نام 

و القاب او نوشته شد.

ايـن نكتـه دربارۀ تاریـخ بیهقی همـواره بحث انگيـز بوده كه 

آنچـه از اين متن به دسـت ما رسـیده، چه انـدازه از اصِل اثر 

اسـت. برخـی از پژوهشـگران، اشـاراتی را كـه در متـون به 

انـدازۀ ايـن اثـر درج شـده، قرائنی بـرای اسـتنتاج های خود 

نهاده انـد. بـرای نمونـه يكـی از كهن تريـن اين اشـارات در 

تاریـخ بیهـق )نـگارش 563 ق، ص 303 چـاپ حيدرآبـاد( چنيـن 

است:

و تاريخ ناصری از اّول ايام سـبكتگين تا اّول ايام سلطان 

ابراهيم روز به روز را تاريخ ایشـان بيان كرده اسـت و آن 

همانـا سـی مجلد منّصف زيـادت باشـد. از آن، مجلدی 

چنـد در كتابخانـۀ سـرخس ديـدم و مجلـدی چنـد در 

كتابخانـۀ مهد عـراق -رحمهـا هللا- و مجلـدی چند در 

دست هر كسی و تمام نديدم.

چنـان كـه می بينيم، اثر مـورد نظر ما يعنی عقـد الجواهر فی 

انسـاب االكابر در سـال 560 ق يعنی سـه سـال پیش تر از 

تاریخ بیهق نگاشـته شـده اسـت. جالب توجه آنكه يكی از 

دو نویسـنده، ايـن اثر را در هفت مجلـد و ديگری در بیش از 

 نصفی 
ِ
سـی مجلد دانسـته اسـت. از سـويی می دانيم قطـع

 بـزرگ بوده؛ 
ً
-كـه بيهقی بدان اشـاره كرده- يك قطع نسـبتا

چرا كه برای نوشـتن نامه به پادشـاهان و بزرگان از قطع های 

 يكی از نویسـندگان سـدۀ 
ً
فاقـا

ّ
بـزرگ اسـتفاده می شـد و ات

ششـم يعنی محمدبـن عبدالخالق ميهنی در كتابش دسـتور 

دبیری )ص12( اشـاره كرده اسـت كه به پادشـاهان و بزرگان بر 

»قطع نصفی« نامه می نوشتند:

قطـع كاغذ: بر »نصفی«، سـالطين و امرا ]را[ نویسـند يا 

 یادكرد تاریخ بیهقی در

عقدالجواهر فی انساب ادكابر 

علی صفری آق  دلکه

مجموعـۀ 1589 فاضل احمدپاشـا در كتابخانـه كوپرولـو و 

مجموعـه 1447 كتابخانه حميديـه دو بخش از يك مجموعۀ 

بسـیار بـزرگ و بی نظيـر هسـتند كـه در روزگاری دور، از 

يكديگـر جدا شـده اند. بخش ديگری از همـان مجموعه نيز 

اكنـون بـه شـمارۀ 193 در كتابخانۀ دهـگان )اراك( نگهداری 

می شـود. در ميان اين بخش های جدا شـده، تاريخ مجدولی 

اونـی 
ّ
بـه زبـان فارسـی هسـت از احمدبـن ابی سـعد الد

المشـكانی با نام عقد الجواهر في انسـاب االكابر كه به سال 

560 ق نگاشـته شده است. مقدمۀ اين اثر اكنون در مجموعۀ 

1589 فاضل احمدپاشـا است اما بخش تاريخ مجدولش در 

مجموعـه 1447 حميديه درج شـده اسـت. در جايـی از اثر 

)ص 393 ر حميديـه( آنجـا که به »طبقۀ آل محمود سـبكتكين« 

اشـاره شـده، از خواجه ابوالفضل محمدبن الحسین الكاتب 

البيهقـی )ف470ق( و كتابـش تاریخ بیهقی چنين ياد شـده 

است:

چنيـن گويـد خواجه ابوالفضـل محمدبن الحسـن )كذا( 

البيهقـی الكاتـب كه از سـلطان يمين الدولـه و امين المله 

محمود بن سـبكتگين اباد هللا برهانه شـنيدم كـه او از پدر 

خویـش شـنيده بـود كه گفت پـدرم را جوق نام بـود و به 

زبـان تركـی او را قرابجكـم خواندندی و بجكـم به زبان 
تركان، نشاِن مبارزان بود ... الخ.1

امـا آنچـه در آنجا بیش تـر جلب توجه می كند عبارتی اسـت 

كـه اندكـی سـپس تر آمده و در آن به شـماِر مجلـدات تاریخ 

1. اين دانسته ها در طبقات ناصری نيز با اختالف عبارات از قول بيهقی ياد شده 

است.

نسخه شناس و پژوهشگر متون ادبی
alisafari_m@yahoo.com
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نـّواِب دواويـِن ایشـان چون وزیـر و مسـتوفی و دبير؛ و 

هركه بيرون ازين اسـت، بر »ثلثی« بايد؛ و بعضی شـرط 

فه، كم از »ثلثـی« بايد به عرض 
ّ
كرده انـد كه ملط

. ...

پـس اختـالف ميـان مجلـدات 

تاریخ بیهقی كه ميـان رواياِت 

دو نویسـندۀ پیش گفته ديده 

می شـود، می توانـد مرتبط 

 
ِ
بـا اختـالف انـدازۀ قلم

كتابـِت نسـخه ها بـوده 

باشـد. از سويی می بينيم 

كه خـودِ ابوالفضل بيهقی 

در جايـی از تاریخ بیهقی 

)ص 190 ياحقـی و سـیدی( به 

 
ً
حجـم بـزرگ اثـرش تلويحا

تصريح دارد:

مـن تاريخی می كنـم پنجاه سـال را 

كـه بر چنديـن هـزار ورق می افتـد و در او 

اسامی بسیار مهتران و بزرگان است از هر طبقه ... .

 نسـخه و 
ِ
بنابرايـن بـا توجه بـه اختالفی كه در اثر تغيير قطع

انـدازۀ قلـم پديد می آيـد، نمی توانيم به آسـانی دربـارۀ اندازۀ 

تاریـخ بیهقـی گفت وگـو كنيم و شـايد بهتر 

باشـد كه اندازۀ افتادگی های نسخه را 

بـا توجه به ارجاعات خود بيهقی 

بـه بخش هـای ديگـر اثـر 

تخميـن بزنيم. همچنين به 

آگاهی هايـی  بررسـی 

بپردازيم كه از آن كتاب 

درج  ديگـر  منابـع  در 

شـده اسـت. بـا ايـن 

حال، گردآوری اشاراِت 

متـون دربـارۀ انـدازۀ اثر 

 برای نشـان 
ً
-كـه عمدتـا

دادن حجـم بـاالی آن بوده- 

پژوهش هـای  بـرای  شـايد 

سپسـین راه گشـا باشـد و يادداشـت 

كنونی نيز با همين هدف به قلم آمد.

اشاره به تاریخ بیهقی در مجمو عۀ 1447 کتابخانۀ حمیدیه


