
  
  
  
  

  با احترام؛ به استاد محمّدعلی موحّد

  فیّاض و تاریخ بیهقی
  

  یدجعفر یاحقّمحمّ
  دانشگاه فردوسی مشهد 

  
درنـگ     به نحوی گره خورده کـه بـی        تاریخ بیهقی اض با   اکبر فیّ  نام دکتر علی  

روست که دکتـر فیـاض بیـشتر از سـی             این از آن  . آورد  ی را به یاد می     دیگر ،یکی
 و  تـاریخ بیهقـی   صی به   سال و در واقع همۀ عمر علمی خود را به صورتی تخصّ           

او با دو چاپی که از این کتاب بـه دسـت داد   . عمدتاً به تصحیح این متن پرداخت 
یـق کـرد، بـدان     تحقبیهقیتوان یک عمر در مورد کتابی همچون       ثابت کرد که می   

 .نامبردار شد و در عین حال کار را در نیمه راه گذاشت
ای از سـادات روحـانی         در خـانوده   1277اض بـه سـال      اکبر مجیدی فیّ    علی

باشی آسـتان   االسالم خادم   ۀ  پدر او سیدعبدالمجید ثقـ   . مشهد دیده به جهان گشود    
 اسـتادانی   ابتدا به  تحصیالت حوزوی روی آورد و از محـضر          . قدس رضوی بود  

مانند میرزا عبدالجواد ادیب نیـشابوری، آقـا بـزرگ شـهیدی و میـرزا محمـدباقر                 
از سـال   . س رضوی بهره برد و از محضر ابوالقاسـم ازغنـدی فقـه آموخـت              مدرّ

 دانشسرای مقدماتی مـشهد را      1314در سال   .  در فرهنگ شروع به کار کرد      1307
به تهران رفت و در 1318ال ازس. تإسیس کرد و خود ریاست آن را برعهده گرفت

دکترای خود را در رشـتۀ زبـان        1322در سال   . دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت    
 به مصر رفت و مـدتی       1327در سال   . ات فارسی از دانشگاه تهران اخذ کرد      وادبیّ

 1334از سـال    . ات فارسی پرداخت  در دانشگاه فاروق اول به تدریس زبان و ادبیّ        
ات مشهد را تأسیس کنـد کـه خـود وی تـا سـال            کده ادبیّ مأموریت یافت تا دانش   
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سیس دانشکده معقول و منقول مشهد      او در تأ  . یاست آن را برعهده داشت    ر1343
 با حفظ سمت به سرپرستی این دانشکده 1337هم نقش بسزایی داشت و از سال 

 به تهران بازگشت و به عنوان مدیرگروه ادیان         1343وی از سال    . نیز منصوب شد  
از .  بازنشسته شد  1346شگاه تهران به خدمت خود ادامه داد تا این که در سال             دان

ــن  ــ   1349بهم ــان و ادبیّ ــسانس زب ــوق لی ــه دورۀ ف ــت   ک ــه هم ــی ب ات فارس
اندازی شد، دکتـر فیـاض تـدریس          دکترغالمحسین یوسفی در دانشگاه مشهد راه     

در . فـت  و سیر عقائد و آراء اسـالمی را در ایـن مقطـع برعهـده گر                تاریخ بیهقی 
شهریور همان سال مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقـی بـا حـضور و میانـداری               

یــک ســال بعــد فیــاض در چهــارم . اض در مــشهد برگزارشــدعلمــی دکتــر فیّــ
 بـود، دیـده ازجهـان       تـاریخ بیهقـی    در حالی که  سرگرم تـصحیح         1350شهریور
 .فروبست

کـه نـامش در     اض از نادرگان تـاریخ و ادب خراسـان بـود            اکبر فیّ   دکتر علی 
های  ات قرین و یادش با خاطرات سال دانشگاه فردوسی مشهد با نام دانشکده ادبیّ      

 بـه مـدت نـه سـال         1343اض تـا سـال      فیّ. تأسیس این دانشکده درآمیخته است    
 به رغم تقاضاها و فـشارهای       وی در آغاز  . ریاست این دانشکده را برعهده داشت     

 بنیاد محکمی دراین مؤسسۀ نوپای      ،ستهزیاد توانست با انتخاب افراد فاضل و شای       
مطالعـات   ،و بـا ایـن کـار      ) 52 و   2/38،  از بـاغ قـصر تـا قـصر آرزوهـا          (آموزشی بگـذارد    

دانشگاهی و بینش علمی را درخراسان بر پایۀ محکمی استوار کند، که حاصل آن              
تربیت افرادی شایسته و علمی و کار آمد بود که برخی از آنها بعـدها زمامـداران                 

ـ    خود او با تدریس در بخش     . ) به بعد  58همان، ص ( کشور شدند    علمی ات و  های ادبیّ
هـای بلنـدی در راه اسـتقرار          ز در این دو رشـته گـام       تاریخ و تربیت شاگردان مبرّ    

کافی است بدانیم دکتر علی شریعتی، کـه آن         . دانش و فرهنگ در مشهد برداشت     
مـشغول بـه تحـصیل بـود،     ات فارسی ایـن دانـشکده   ها در رشتۀ زبان و ادبیّ   سال
اض گذراند کـه انـدکی بعـد        نامۀ تحصیلی لیسانس خود را زیر نظر استاد فیّ          پایان

 با مقدمۀ کوتاهی از دکتر غالمحسین یوسفی به چاپ           در نقد و ادب    تحت عنوان 
ـ    .  )1346مشهد، کتابفروشی باسـتان،  (رسید   اض بـر  نُه سال دوران ریاسـت بـا اقتـدار فیّ

لودۀ دانشگاه مشهد را چنان استوار کرد که بعدها نـام و آوازۀ             دانشکدۀ ادبیات، شا  
ات آن با جـذب و جلـب همکـاری          این دانشگاه و علی الخصوص دانشکدۀ ادبیّ      
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ای جهانی یافت و شعاع تولیـدات علمـی آن            استادان و محققان بنام اعتبار و آوازه      
  .به اقصای عالم رسید

مـشهد  ) الهیات امـروز  ( منقول   اض در بنیانگذاری دانشکدۀ معقول و     دکتر فیّ 
نیز سهمی بسزا داشت و مدتی همزمان با ریاست دانشکدۀ ادبیـات سرپرسـتی و               

 بـه  1343فیاض در سال . تدریس علوم اسالمی آن دانشکده را هم برعهده داشت        
تهران بازگشت و خدمات دانشگاهی خود را به عنوان مدیر گروه ادیان و مذاهب              

 بـه   1346اسالمی تهران ادامه داد، تا این کـه در سـال            ات و معارف    دانشکدۀ الهیّ 
ت با بخش فرهنگی آستان قدس همکاری در این مدّ. افتخار بازنشستگی نائل آمد

 را بر عهـده     نامۀ آستان قدس  تی ریاست هیأت تحریریه     می کرد و از آن جمله مدّ      
  .داشت

کتر فیاض،  ات د در این مجال اندک بنا ندارم به میزان دانش و فضائل و خلقیّ            
ه که مقالـۀ  ای بکنم خاصّ که خود از نزدیک بر بسیاری از آنها وقوف داشتم، اشاره      

ـ         (عالمانۀ شادروان دکتر غالمحسین یوسفی       ـ  یادنامۀ شادروان دکتـر علـی اکبـر فیّ ۀ اض، مجلّ
 ـ  716 ، صـص 1350هفتم، زمـستان  . چهارم، س. ات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، شدانشکدۀ ادبیّ

تری که آن مرحوم به این موضوع داشت، مرا از پرداختن به              و وقوف شایسته   )708
های علمی    تبا این حال به یکی دو چشمه از فضائل و دقّ          . کند  نیاز می   این امر بی  

  :پردازم کنم و به اصل موضوع می آن زنده یاد اشاره می
نکتـه پـی   ت و احاطه بر دقائق زبان فارسی به این         اض عالوه بر عربیّ   دکتر فیّ 

هایی که در درون خود او و نسل جدیدی           برده بود که برای پاسخ دادن به پرسش       
. توان اکتفـاء کـرد   که به دنیای نو گام گذاشته بود، سربرآورده، به این دو زبان نمی      

های نـوین علمـی غـرب     او روش علوم قدیم و وسعت دانش پیشینیان را با شیوه   
ی در تحقیقات تاریخی و نقـد ادبـی ایجـاد    درهم آمیخته و اسلوب استوار و بدیع    

ت گماشت آن   های فرنگی همّ     به آموختن زبان   برای رسیدن به این مهمّ    . کرده بود 
بـه  . م در این رشته چندان آسان نبود      هم در روزگاری که دسترسی به کتاب و معلّ        

ویژه که این کار با کسوت روحـانی کـه وی در آغـاز داشـت چنـدان سـازواری              
با این حال او بر همۀ ایـن  . آمد ی بدعت و خرق عادت به شمار می نداشت و نوع  

ـ   . موانع فائق آمد و به تدریج در این مسیر پیش رفت           ات فرانـسوی را    زبان و ادبیّ
های روسی، انگلیسی، آلمانی و التینی نیز در مطالعـات            خوب فراگرفت و از زبان    
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 اینها گذشته چنان کـه خـواهیم     از   )2/41از باغ قصر تا قصر آرزوهـا،        (برد    خود سود می  
 و از ایـن طریـق       )همـان جـا   (دید او به فراگرفتن زبان چینی هـم روی آورده بـود             

های التین    در مورد آگاهی او از زبان     . کرد  مشکالت علمی خود را رفع مشکل می      
خواسـتند    و یونانی خود من در کتابخانۀ آستان قدس نـاظر بـودم کـه وقتـی مـی                 

 چند کتاب التینی و یونـانی را روشـن کننـد از دکتـر               تکلیف موضوع و محتوای   
هـا    حی که در این کتـاب      دعوت شده بود و او در تصفّ       اض برای انجام این مهمّ    فیّ

نگـاران و   ای بـه حاجـت فهرسـت    هیچ تردیـد و صـرف وقـت اضـافه         داشت بی 
  .    کتابداران پاسخ گفت

ی از مـشهد    خبـر اما از وجوه علمی کار وی همین بس که زمانی کـه مقالـۀ               
 در   قـدس  ننامـۀ آسـتا   اض در شمارۀ سوم دورۀ هـشتم         به قلم فیّ   هزار سال پیش  

مشهد منتشر شد، خبر چنان علمی و مقاله تا آن پایه سخته و استوار بود، که مجلۀ 
کم و کاست آن را در ردیـف   بی )257 ـ  267 ، صص1350س چهاردهم، (راهنمای کتاب 

د و خوانندگان خود را، که در همۀ جوامـع          های علمی خود دوباره چاپ کر       مقاله
علمی داخـل و خـارج منتظـرش بودنـد، از ایـن پـژوهش سـنجیده و خبرتـازه                    

نامـۀ یـک      ت عالمانۀ فیاض در این مقاله، که با الهام از وقف          دقّ. برخوردار ساخت 
ی محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، پرتوهایی بـر روی خانـدان              خطّ قرآن

سم کثیر، که به دستگاه سیمجوریان و بعد هم غزنویـان انتـساب             واقف آن، ابوالقا  
ای از تاریخ خراسـان و بـه ویـژه آسـتان قـدس                داشتند، افکنده و در واقع گوشه     

رضوی را روشن کرده بود، چیزی که اینک پس از گذشت بیش ازچهار دهـه بـا                 
وره هایی که در داخل و خارج از ایران در تـاریخ ایـن د               ها و پژوهش    همه کاوش 

  .کنم حتی یک کلمه بر آن افزوده شده باشد صورت گرفته است، گمان نمی
اض در مجلس بزرگداشت ابوالفـضل بیهقـی در روزهـای      مطلبی که دکتر فیّ   

 قرائت کرد و اندکی     تاریخ بیهقی ی  های خطّ   ، در مورد نسخه   1349پایانی شهریور   
ید، چنـان پختـه و   بـه چـاپ رسـ    )397 ـ  405صص ( بعد در یادنامۀ ابوالفضل بیهقی

 تاریخ بیهقـی  مه در آغاز چاپ تازۀ دانشگاه فردوسی از         جامع بود که به جای مقدّ     
 یادنامـۀ بیهقـی  گذاشته شد و به همراه  )1350مشهد، (اکبر فیاض  به اهتمام دکتر علی 

  .بارها تجدید چاپ شد
 اقامـه   بیهقـی هـای کهـن از        اض در این مقاله برای فقدان نسخه      دالیلی که فیّ  
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بندی وجه کاتبان انگشت گذاشته و یا دسته      فات بی ها و تصرّ    کاریده و بر غلط   کر
 هرچند که قبالً سعید نفیسی هم چنـین         -ها به دو گروه هندی و ایرانی        این نسخه 

های  اض در دستنویسسالۀ فیّ ل سیبندیی کرده بود ـ از آگاهی ژرف و تأمّ   تقسیم
ـ    بیهقیتاریخ  بنابراین اگر   . کرد   حکایت می  بیهقی اض تـا همـین اواخـر        چـاپ فیّ

های متنی، بـه ویـژه در اشـعار عربـی،             ای اشکاالت و ناروشنی     صرف نظر از پاره   
اعالم، اماکن جغرافیایی و نحو برخی از جمالت، باالخره به عنوان متنی کامیـاب              
و دلپذیر در دسترس و مورد استفادۀ همگـان بـوده، از برکـت کوشـش و دانـش                   

ای آن که وی با آگاهی الزم و اجتهاد کامـل علمـی توانـسته               اض بوده است؛ بر   فیّ
ـ   ها تقریباً برآن اتّ هایی را که نسخه است خطاهای فاحش و ناروشنی  ی فـاق یـا حتّ

اند، تشخیص بدهد و بـسیاری را بـا درایـت علمـی               به کلی در آن اختالف داشته     
  . خود به صورت تصحیح قیاسی حل کند

اض ناقص اسـت و تنهـا تـا صـفحۀ           تاد فیّ  در چاپ اس   تاریخ بیهقی تعلیقات  
 صـفحه ازچـاپ     20نویسی فقط     گیرد؛ که به علت فشرده       متن وی را دربرمی    223

اگر متن تعلیقات . دهد را به خود اختصاص می )964 ـ  983صص (دانشگاه فردوسی 
ها و اشـکاالت کتـاب        یافت، بسیاری از ابهام     حتی به همین سیاق تا آخر ادامه می       

ت عالمانـه در مـتن      غنیمت بزرگی از پژوهش ادبی و تاریخی و دقّ        شد و     حل می 
ـ      . شناسی پیش روی ما بود     اض دیـر نپاییـد و بـه تکمیـل          دریغ که عمر اسـتاد فیّ

هـا نکتـۀ تـازه        در همین بیـست صـفحه ده      . تعلیقات سودمند کتاب توفیق نیافت    
ی از  کافی است به توضیحات وی در موارد      . کند  نظرخواننده را به خود جلب می     

ــل  ــل«قبی ــتن3ص (» رتبی ــات964/ م ــیاه«، ) تعلیق ــتن25ص (» داران س ــات966/ م ، ) تعلیق
/ مـتن 139ص  (به عنوان نام یک ناحیـت       » وی«؛  ) تعلیقات 970/ متن 84ص(» کوروالشت«

یا در حواشی صفحات متن به موردهایی مانند پانویس صـفحات           ... و ) تعلیقات 978
ت و انصاف ای از دقّ ی بیفکنیم تا به گوشهنظر... ، و 551،  342،  225،  87،  67،  62

ـ      تبر اثر همین دقّ   . ح کتاب پی ببریم   علمی مصحّ  اض بـه تحریـف و      ها بود که فیّ
، 135،  50ها پی برده و در بسیاری از موارد ماننـد صـفحات               های نسخه   تصحیف

هایی را که بر اثر سهو یا بـدخوانی و            ، تاریخ  و موارد متعدّد دیگر    714،  712،  707
انگـاری کاتبـان مخـدوش شـده، بـا تطبیـق تـواریخ و جـست و جوهـای                      لسه
ه شدم که فیاض در ایـن       هر چند که بعدها متوجّ    . شماری تصحیح کرده است     گاه
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نویسی شدۀ محمـدعلی جـواهری ـ عمـوی محمـود       گونه موارد از نسخۀ حاشیه
ل وجـود   با همۀ این احوا   . ـ که در اختیار وی بود، استفادۀ شایانی برده است           فرخ  

و نظایر آنها که    » برمن روشن نیست  «و  » دانم  من نمی «: جمالت و عباراتی از قبیل    
ح ع مصحّدر حواشی کتاب کم هم نیست، از انصاف عالمانه و وسعت دانش و تتبّ

  .          کند حکایت می
 نکرد و شوقی    تاریخ بیهقی اض تقریباً هیچ کار عمدۀ دیگری جز تصحیح         فیّ

 شـمارۀ   720ها و مقـاالت او در  ص           فهرست کتاب (ی از خود نشان نداد      هم برای کار دیگر   
؛ امـا بـا همـین    )چهارم سال هفتم مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی آمده است      

کار ناقص به چنان اعتباری دست یافت که امروز به حق او را باید جـزو معـدود                  
نه تاریخ اسالم او در     . ران، به حساب آورد   ل خراسان، اگر نه ای    دانشمندان طراز اوّ  
تی یافته،  هایی که در این زمینه به زبان فارسی موجود است اهمیّ            بین معدود کتاب  

نه فهرستی که از کتب منطق کتابخانۀ آستان قدس به نام او باقی است توانسته در                
. های متوسط دیگر پیدا کند های موجود اعتباری حتی همپای فهرست بین فهرست

گفته، حتی مقاالت مهم و چندان جـدّی هـم          اض، غیر از یکی دو مورد پیش      از فیّ 
اش را در آنهـا مطـرح کـرده         هـای اساسـی     باقی نمانده تا بتوان گفت که او حرف       

است که چنان کـه     » تاریخ بیهقی ی  های خطّ   نسخه«بهترین مقاالت او همان     . است
دانشگاه فردوسـی   ( تاریخ بیهقی ر مقدمۀ    آمده و بعد هم د     یادنامۀ بیهقی گفتیم ابتدا در    

خبری از مـشهد  ای با عنوان       تجدید چاپ شده است و همچنین مقاله       )1350مـشهد   
 به چـاپ  )14 ـ  1دورۀ هشتم ش سوم، ص( نامۀ آستان قدس که ابتدا در هزار سال پیش

 257، ص6 و 5 و4سال چهاردهم، ش (رسید و بعد هم بالفاصله در مجلۀ راهنمای کتاب 
هـا و   مـه هـا، مقدّ  مجموعۀ مقالـه، نقـد و نظرهـا، تقـریظ     . تجدید چاپ شد  ) 267ـ  

ها و مقاالتی که بعد از مرگ دربارۀ او نوشـته             های او به اضافۀ یادداشت      سخنرانی
گردآوری محمد عظیمی، انتشارات ( اضچشمۀ فیّشده، بعدها در کتاب کوچکی با عنوان 

  .شده استیکجا منتشر  )1383دانشگاه فردوسی مشهد، 
درنگ و با  کرد؟ بی» استاد فیاض«اض را اکبر فیّپس اگر بپرسند چه چیز علی

ص او در اگـر بخـواهیم میـزان تخـصّ       . تاریخ بیهقی تصحیح  : اطمینان باید بگوییم  
ت مطلق وی را در تصحیح این کتاب نشان بـدهیم، کـافی              و صالحیّ  تاریخ بیهقی 

هـا و     تـصحیح او و دریافـت      تـاریخ بیهقـی   ص بـه    است از دیدگاه یـک متخـصّ      



 فیّاض و تاریخ بیهقی

 1059

تصحیحات قیاسی وی در مطاوی صفحات این کتاب نظری بیندازیم و ببینیم کـه              
تـاریخ  بخور توانسته است متنـی از       ای مضبوط و به درد        چگونه با نداشتن نسخه   

مـن تردیـدی    .  بپسندند و عوام از آن لذت ببرنـد         به دست دهد که خواصّ     بیهقی
 از امکاناتی که ما امروز به برکت تکنولوژی نـوین و            اض به نیمی  ندارم که اگر فیّ   

داشـت،    ای جدید در اختیار داریم، دسترسی می        رسانی و تسهیالت کتابخانه   اطالع
تر از آنچه که ما امروز        ها پیش به تن خویش چاپی به مراتب بهتر و علمی            او سال 

از تحقیقات بعـدی    منتشر و همگان را     ) 1388تهران، انتشارات سـخن،     (ایم    به دست داده  
  . کرد نیاز میبی

ای به پیشینۀ موضوع   پرداخت؟ اشارهتاریخ بیهقیاض به   اما چطور شد که فیّ    
اض پس از تکمیـل تحـصیالت حـوزوی در          اکبر فیّ   علی. مناسبت نخواهد بود  بی

 به سمت دبیر در فرهنگ خراسـان اسـتخدام          1307رشتۀ معقول و منقول از سال       
امـا چنـدی بعـد بـه        . ضای مشهد به تـدریس پرداخـت      شد و در دبیرستان شاهر    

مناسبتی تصمیم به ادامۀ تحصیل گرفت و دیپلم رسمی گرفـت و بـرای ورود بـه            
دانشگاه و تحصیالت عالی به تهران رفت و از دانشسرای عالی لیسانس گرفت و              

 از  1322ات فارسی دانشگاه تهران وارد شد و در سال          به دورۀ دکتری زبان و ادبیّ     
  . ۀ دکتری خود دفاع کردرسال

اض ظاهراً از زمان تحصیل در مشهد با دکتر قاسم غنی آشـنا و در تهـران                 فیّ
دکتر غنی که بـه مراتـب فـضل         . برای رفتن به دانشگاه از وی کمک خواسته بود        

ها بود کـه      در همین سال  . اض آگاهی داشت، در این امر به وی کمک کرده بود          فیّ
 تـاریخ بیهقـی   ای از     اض خواسته بود که گزیـده     فیّوزارت فرهنگ از دکتر غنی و       

بدون این که ما بازاء مـادی      «ها فراهم آورند؛ اما این دو         برای تدریس در دبیرستان   
تقریبـاً مـسلم    . گیرند  تصحیح انتقادی تمام کتاب را برعهده می      » ع داشته باشند  توقّ

 اسـماعیل   هایی که بـا وزیـر فرهنـگ وقـت،           است که دکتر غنی با نفوذ و آشنایی       
مرآت، داشته در گرفتن بودجه از وزارت فرهنگ بـرای تـصحیح ایـن کتـاب  و                  

  .، که با محمد قزوینی تصحیح کرده، مؤثر بوده استدیوان حافظهمچنین 
 تـاریخ بیهقـی    تـصحیح مـشترک      اض از حدّ  ارتباط و رفاقت دکتر غنی با فیّ      

نماینـدۀ مـشهد در    )تا سـیزده  های ده     دوره(دکتر غنی چهار دوره     . بسیار فراتر رفته بود   
اض به نماینـدگی بعـد      اند که انتخاب دکتر فیّ      حدس زده . ی بود مجلس شورای ملّ  
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، )های دوازدهـم و سـیزدهم   دوره(از دکترغنی در انتخابات دو دورۀ پایانی عصر رضاشاه         
و شاید هم بـه سـفارش       » تحت تأثیر مستقیم دکتر غنی بود     «از سوی مردم مشهد     

مات سفر دکتر فیاض به مصر هم در زمان سفارت دکتر غنـی             دّمق«همچنین  . وی
، 13، ماهنامـۀ حـافظ،      »اکبـر فیـاض     دکتر قاسم غنی و دکتر علی     «حسن امین،   (» در مصر فراهم شد   

 همین ارتباط و دوستی نزدیک این دو سبب شد که دکترغنی            ).48، ص 1384فروردین  
 به نیکـی یـاد کـرده اسـت          اضهای خود به مناسبت از دکتر فیّ        بارها در یادداشت  

ـ           . )4/463؛  156ص/ 1ازجمله  ( اض عالوه بر این یادکردها چنـد نامـه بـه قلـم دکتـر فیّ
های دکتر قاسم غنی برجای مانـده کـه           خطاب به دکتر غنی در مجموعۀ یادداشت      

دهد   اض نسبت به دکتر غنی را نشان می       آمیز فیّ   هم روابط صمیمانه و حتی احترام     
  . کند اض را روشن میندگی و اعتقادات و عالئق فیّهایی از ز و هم گوشه

ـ  )509 ـ  6/511های دکتر قاسم غنی،  یادداشت(ها  در یکی از این نامه اض  که دکتـر فیّ
فرسـتد ایـن       از تهران برای دکتر غنی به  قـاهره مـی           1327 فروردین   19به تاریخ   

رکت شوم، نامۀ   قربان حضور مبا  «: کند  گونه از پیشنهادی که به او شده استقبال می        
یی بود برای بنـده       گرامی را زیارت کردم موضوعی که پیشنهاد فرموده بودید مژده         

ای است که بـار دیگـر از فـیض دیـدار جـانفزا و                 فشانی زیرا وسیله  در خورِ جان  
، که به گمان بنده بایـد پیـشنهاد         »مند بشوم   بخش حضرت عالی بهره     صحبت روح 
. ات فارسی باشدالشمس برای تدریس تاریخ ادبیّ اض به دانشگاه عینرفتن دکتر فیّ

ـ        اض در ایـن نامـه از ایـن پیـشنهاد بـه نهایـت               پس از این ابراز شادمانی دکتر فیّ
مدارک و اسـنادی را کـه فرمـوده بودیـد بـه             «: گوید  کند و می    اظهارخرسندی می 

و بعد به ضعف مزاج ناشی از کار زیـاد          » ه و حضورتان خواهم فرستاد    زودی تهیّ 
هـایی کـه      انگیزی اوضاع و نـاتوانی      به واسطۀ غم  «کند و نگران است که        ه می اشار

افزاید که  و می» دانم با آب و هوای آنجا و تغییر زندگانی چه خواهد شد دارم نمی 
هـای مـسافرت بـه روی همـه بـاز شـده               به همین دلیل در این چند سال که راه        «

ام و بـه همـین        ا ول نکـرده   خانـه ر    مسافرتی نکرده و به قول الفونتن پـای اجـاق         
  . »امزندگانی تحس و نحس ساخته

ـ          اض در پاسـخ استفـسار دکترغنـی در مـورد           در بند دیگری از ایـن نامـه فیّ
از طرف دانشگاه درس ملـل و نحـل دانـشکده           «: نویسد  اشتغالش در دانشگاه می   

و ... تاریخ اسالم و فارسی مدرسـه را نیـز عهـده دارم           ... ی هستم معقول را متصدّ  
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ام کـه فعـالً بـه صـورت           تحقیقات زیادی مخصوصاً راجع به فـرق شـیعه کـرده          
مطالعـه در مـسائل     «کند کـه      اض در این نامه اشاره می     فیّ. »یادداشت و فیش است   

ام و در این      دینی را چون فعالً جنبۀ دیگری غیر از علم پیدا کرده است ترک کرده             
 انرژی روحی خودم داشـته      ام و برا ی آن که مخرجی برای         باب به کلی سرد شده    

بنده در طی این تحقیقات ملل و نحل متوجه      ...  ام باشم به ادبیات اروپایی پرداخته    
جهت بـه     کند بدین   شدم که مطالب زیاد با علما و محققین آلمانی سروکار پیدا می           

از طـرف دیگـر در ضـمن مطالعـۀ ادبیـات            . فراگرفتن زبان آلمانی مشغول شـدم     
ات یونانی قدیم شدم و از حسن اتفاق در ایـن           ت زبان و ادبیّ   اروپایی متوجه اهمیّ  

اوقات با کشیشی فرانسوی از فرقۀ سن الزار قـدیم آشـنا شـدم و در محـضر آن                   
ماتی از زبان یونانی خواندم به طوری که فعالً از متون افالطـون             مĤب مقدّ  شریعت

عـاً هـیچ زیبـایی      کنم و غنیمت بود زیرا دنیای معاصر کـه واق           مستقیماً استفاده می  
ندارد باید باز پیش قدما رفت و در زیر چنارهای بیـرون شـهر آتـن بـه مجلـس                    

  . »ی فراموش کردسقراط و فدون نشست و این مردم را به کلّ
گالیۀ دکتر فیاض از روزگار و ابنای آن کامالً سیاسی و نـاظر بـه وقـایع آن                  

ز تهران بـرای دکترغنـی    ا1330 فروردین 22ای دیگر که در      او در نامه  . سالهاست
کنـد و     کامالً این نارضایتی سیاسی خود را علنـی مـی          )7/481همان کتاب   (فرستد،    می
 به فکر این کشور نبودند و غم        20زمامداران کشور ما بعد از شهریور       «: نویسد  می

خوب و بد ما را نداشتند و فقط به فکر خودشان بودندکه چگونه وظیفۀ نـوکری                
هـا را چـه طـور بـه           ها انجام دهند یعنی دل ارباب       اه خارجی خودشان را در پیشگ   

اض در خـالل ایـن نامـه بـه          دکتر فیّ . »دست بیاورند که مزد بهتر و زیادتر بگیرند       
کند که هر چند به کار ما مربـوط           نکتۀ بدیعی در مورد وزن شعر فارسی اشاره می        

ض آن نـشده   است و تاکنون کسی به این صورت متعرّا چون خیلی مهمّنیست امّ 
بنده در طی این مطلب دیگری که «: کنم است عین عبارت وی را در اینجا نقل می    

تحقیق راجع به شعر فارسی و اوزان عروضی آن از روی قرائنـی بـه ایـن خیـال                   
رسیدم که شاید از شعر چینی تأثیری در اوزان فارسی راه یافته باشد و ایـن تـأثیر          

اشی چینی اسـت    د این حدس یکی تأثیر نقّ     ؤیّم. از راه سغد و ترکستان آمده باشد      
ای راجع بـه آن   در نقاشی ایرانی و دیگری پیدایش وزن رباعی در بخارا که افسانه     

کنم کسب اطالعـی از شـعر چینـی و اوزان آن              هم داریم به این جهات تصور می      
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شناسـان آمریکـایی در ایـن بـاب کارهـایی             دانم کـه شـرق      شاید مفید باشد و می    
کنم اگر ممکن است در این باب بنده را روشن بفرمایید و اگر       استدعا می  .اند  کرده

العاده ممنون  ارسال بفرمایید فوق] شعر چینی[توان یافت    کتابی در این موضوع می    
  .»خواهم شد

 484 تا   483اض در نامۀ دیگری که بالفاصله پس از این نامۀ در صفحات             فیّ
در «: نویـسد   چینی اشاره می کند و مـی      د چاپ شده، به این قضیۀ شعر        همان مجلّ 

باب شعر چینی خیلی متشکرم ولی بیش از این راضـی بـه زحمـت نیـستم اگـر                   
شـود دکترغنـی      معلوم می » اسباب فراهم نیست نباید خودتان را ناراحت بفرمایید       

ـ                  تالش می  ق کرده که در خصوص این موضوع منبعی دست و پـا کنـد ولـی موفّ
یاض در خصوص ارتباط شعر فارسی با چینی بـه آن           ای که ف  نکته. شده است   نمی

پی برده بعدها از سوی محققان تأیید شد و در ارتباط رباعی با هایکو مورد تأکید                
  .           قرار گرفت

چاپ موسوم به غنی ـ فیـاض سـرانجام در سـال     . به اصل مطلب بازگردیم
این تصحیح . رسیدی به طبع  به سرمایۀ وزارت فرهنگ در چاپخانۀ بانک مل1324ّ

اند، با استفاده از دو چاپ کلکته و طهران و مقایسۀ     مه یادآور شده  چنان که در مقدّ   
ص (این چاپ به گـواهی مقدمـه        . آنها با دو نسخۀ خطی دیگر فراهم آمده است        

، چنان که پـیش از ایـن گفتـیم، بـه سـفارش وزارت فرهنـگ بـرای مطالعـۀ                     )ی
ر بوده تنها منتخباتی از تاریخ بیهقی باشد که         دانشجویان مدارس فراهم آمده و قرا     

ای کتـاب دارای مقدمـه  .  انجامیـده اسـت   بیهقیبعد درحین کار به نشر متن کامل        
، که در آن روش     )و نه مشترک با دکتر غنی     (اکبر فیاض     است به امضای دکتر علی    

کار خود را بر شمرده و یادآور شده کـه براسـاس دو چـاپ کلکتـه و طهـران و                     
 و یکـی    »فا« ق به مدرسۀ فاضلیۀ مشهد با رمز      ی یکی متعلّ  ن دو نسخۀ خطّ   همچنی

حان مـصحّ .  فراهم آمده اسـت    »مج« با رمز    1265متعلق به کتابخانۀ مجلس مورخ      
با همه کوششی که کرده بودند غیر از اینها نـسخۀ دیگـری نیافتـه بودنـد و ایـن                    

ند بنابراین روش التقاطی ها هم چنان نبوده که بتوانند یکی را اساس قرار ده نسخه
الزم به یـادآوری اسـت      . )ص یج (اند    را برای تصحیح کتاب مناسب تشخیص داده      

اض از آن نام برده همان است       متعلق به مدرسۀ فاضلیه مشهد که فیّ      » فا«که نسخۀ   
مورد استفاده قرار داده    » c« انتشارات سخن با نام اختصاری       1388که ما در چاپ     
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ایـم امـا      به معرفـی اجمـالی آن پرداختـه       ) ص صد و یازده    (و در مقدمۀ جلد اول    
  .اض در حیطۀ شناسایی ما قرار نگرفته است فیّ»مج«نسخۀ 

مه تصریح شده با آن که نظـر وزارت فرهنـگ درچـاپ ایـن کتـاب                 در مقدّ 
بیشتر به طرف دانشجویان و رفع حاجت ایشان بوده است، معهذا وسـواس آنـان               

  .ها را در حواشی ذکرکنند ای از نسخه بدل هسبب شده که باز هم قسمت عمد
بر این چاپ حواشی و تعلیقات سودمندی نیز با رعایت جانب ایجاز افزوده             

مشکل مهم تحقیـق    . اند  مه ذکر کرده  شده که منابع کهن و عمدۀ کار را هم در مقدّ          
 فـراوان اسـت  و بـه    بیهقـی آنان اسامی غریب جغرافیایی بوده که اتفاقاً در کتاب      

در کـار  . اند برخی از آنها ناروشن باقی مانده اسـت       زحمت زیادی که کشیده    رغم
اند حتی آنجا کـه مأخـذ      نویسی هم از حواشی ادیب به قدر امکان بهره برده           تعلیق

کار وی هم در اختیار بوده به دلیل حفظ امانت باز هم آوردن عین عبارت مُحشّی              
هـای    ختـصار برخـی یادداشـت     اولیه را ترجیح داده، امـا بـرای رعایـت جانـب ا            

با این حال توضیحات ایـن چـاپ حتـی در چـاپ             . اند  جغرافیایی را حذف کرده   
ما هم در تعلیقات چاپ خود بـا        . بعدی فیاض هم مورد استفاده قرار گرفته است       

  .ذکر مأخذ از آن بهرۀ فراوان بردیم
این چاپ عالوه بر حواشـی و تعلیقـات دارای چنـدین فهرسـت از جملـه                 

 اسامی اشخاص، فهرست امکنه و قبایل، فهرست موضوعات حواشـی و            فهرست
های آغـازین     حان در آن سال   ای مبسوط است که از روشمندی کار مصحّ         نامه  غلط

  . کند حکایت می
برای (اض مطلب کوتاه دیگری در مورد بیهقی منتشر شده          اکبر فیّ   از دکتر علی  

 دکتـر سـیدجعفر شـهیدی و محمدرضـا حکیمـی، تهـران،              امه امینی، به اهتمام   نخستین بار در یادنامۀ علّ    
ای دیگر از اهتمـام او   ، که گوشه)176-183 ؛ و بعد در چشمۀ فیاض، ص1352شرکت انتشار،  

هـای پراکنـدۀ      محمـد گلـبن در میـان یادداشـت        . دهد   را نشان می   تاریخ بیهقی به  
 بیهقی نوشـته    اض یافته که در مورد نثر     الشعراء بهار نوشتۀ ناقصی از دکتر فیّ        ملک

هنگامی که استاد بهار سـرگرم فـراهم آوردن         «گلبن حدس زده است     . شده است 
اض خواسته است تا نظـر خـود را         شناسی بوده، از دکتر فیّ       برای تألیف سبک   موادّ

. در مورد چگونگی نثر بیهقی بنویسد که او نوشته اما جائی به چاپ نرسیده است              
ای که دربارۀ بیهقی نوشته بـوده آورده          ر رساله اض، د و شاید این نوشته را دکتر فیّ      
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چـون بنـای    «: نویسد   می بیهقیمقدمۀ چاپ اول    » و«وی در پانویس صفحۀ     . باشد
خواننـده را   . بر اختصار بود بیش از این در این موضوع بحث نکردیم          » مهاین مقدّ 

اع که آمادۀ طبع است ارجـ     » بیهقی و تاریخ  «به رسالۀ جداگانۀ نگارنده، موسوم به       
ظاهراً و چنان که دکتر . )176، ص1383محمد عظیمی، چشمۀ فیاض، مشهد، : نقل از (» دهم  می

گفتند نسخۀ دستنویس این رساله در کتابخانۀ مرکزی دانـشگاه            شفیعی کدکنی می  
  .تهران بوده که متأسفانه گم شده است

 همچنـان بـه     1324اض پس از انتشار تاریخ بیهقی به سال         رسد فیّ  به نظر می  
های بیهقی بوده و تعدادی را هم از گوشه و کنـار بـرای تـدارک                  پیگیر نسخه  جدّ

های خطـی    نسخه «در این فاصله مقالۀ     . چاپ جدید خود فراهم آورده بوده است      
مـشهد،  (، که متن سخنرانی او در مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی           »تاریخ بیهقی 

فـی  قلم آمـده و ظـاهراً وی معرّ       العات به    بود، هم براساس همین اطّ     )1349شهریور  
ها را گذاشته بوده است بـرای مقدمـۀ چـاپ             تفصیلی و نسخه شناسانۀ دستنویس    

اض از بخت بد در میانۀ     دانشگاه، غافل که اجل همواره در کمین است، چرا که فیّ          
کار و پیش از آن که متن کتاب به تمامی چاپ شود، به دیدار حق شتافت بـدون                  

فـی  خود را مشخص کند یا حتی یک برگۀ کوچـک در معرّ های  آن که رمز نسخه 
به این ترتیـب پنجمـین تـصحیح        . )، ص ده   1350بیهقی،  (آنها از خود به جای بگذارد       

 بـه  تـاریخ بیهقـی  از  )های کلکته، ادیب، سعید نفیسی و چاپ موسوم به غنی فیـاض  بعد از چاپ  (
ای چنـد    رین مقدمه ها و یا کوچکت    اض هم بدون معرفی نسخه    اکبر فیّ   تصحیح علی 

انتـشارات دانـشگاه فردوسـی،    (ح دانشمند آن به بازار آمـد    ماه بعد از فوت مصحّ    
  ). 1350مشهد، 

های خطی تـصحیح جدیـد خـود در          اض برای نسخه  با عالئمی که استاد فیّ    
 نـسخه بـا عالئـم       12حواشی چاپ دانشگاه به دست داده است بـر روی هـم از              

 استفاده شده است که اغلب آنها را ما A B C D E F G H K M N O: اختصاری
ـ  1350چـاپ   . شناسایی کرده و تصویری از آن دراختیار داریم        اض کـه بعـدها      فیّ

چندین بار تجدید شده و بارها هم دیگران از روی آن به نام وی یا به نام خود به                   
اض پـیش از آن کـه بـه         مه است یعنی فیّ   اند، فاقد مقدّ    نشر چندبارۀ آن اقدام کرده    

مه توفیق یابد به دیدار حق شتافت و کتـاب عمـالً بعـد از مـرگ وی                  نوشتن مقدّ 
هـا و     العـی دربـارۀ نـسخه     ترین اطّ  بنابراین چنان که گفتیم کوچک    . منتشر گردید 
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مسئوالن وقـت دانـشکدۀ     . شیوۀ تصحیح و چند و چون کار وی در دست نیست          
ض در مجلـس    را کـه فیـا    » هـای خطـی تـاریخ بیهقـی         نسخه«ابیات مشهد مقالۀ    

  .اند بزرگداشت ابوالفضل بیهقی قرائت کرد، در مقدمۀ کتاب گذاشته
ـ ای مـنقّ   به دلیل در دست نبودن نـسخه       اض در ایـن چـاپ هـم شـیوۀ     ح، فیّ

التقاطی را برای تصحیح تاریخ بیهقی برگزیده است به این معنی که هر ضبطی را               
به زیرنـویس منتقـل   که از هرنسخه درست تشخیص داده در متن آورده و بقیه را         

چـاپ ادیـب پیـشاوری، طهـران،        ( Aدر این گزینش اتکای فیاض به نسخۀ        . کرده است 
هـا و     هـای ناروشـن نـسخه        معمول بیشتر بوده و مخـصوصاً بخـش         از حدّ  )1307

عالوه . عبارات و اشعار عربی را منحصراً براساس چاپ ادیب تصحیح کرده است
شناسـی و  وضـیحات روشـنگر نـسخه   ها به صورت گزینـشی ت   بر نقل نسخه بدل   

لغوی و زبانی فراوانی نیز در حواشی آورده است که البته بـرای فهـم بهتـر مـتن                   
سودمند بوده است امـا ممکـن اسـت برخـی تـرجیح بدهنـد جـای ایـن گونـه                     

  .  تعلیقات باشد نه پانویس صفحات،توضیحات
 یـک نـسخۀ تحفـه و    تاریخ بیهقـی های فیاض برای تصحیح  در جمع نسخه  

وجـود داشـته کـه در چنـد مـورد بـرای وی               )یعنی نـسخۀ گجـرات بـا رمـز          (سوگلی  
هـای پیـشین      های چاپ   ای از دشواری     پاره گشایی کرده و براساس آن به حلّ        گره

سواد و با فضای کتاب ناآشـنا بـوده و             کم ،ا چون کاتب نسخه   توفیق یافته است امّ   
کـدام   ها هـم هـیچ   ر نسخهشود و سای های فراوانی دیده می در دستنویس وی غلط 

ح نتوانسته است به آن اعتمـاد کنـد؛ در مقابـل،            هم با آن همخوانی نداشته، مصحّ     
اعتبار اسـت ـ بـسیار و بیـشتر از      ای ضعیف و بی   ـ که نسخه Mفیاض از نسخۀ 

هـا   های نامطمئن آن را در متن وارد کرده و یا پانویس           آن استفاده برده و ضبط     حدّ
  .  نباشته استجهت از آن ا را بی

ـ                  اض بـرای   کشف هفت مورد از رمزهای بـه کـار گرفتـه شـده از سـوی فیّ
هـا بـا حواشـی       ها پس از مطالعۀ دقیق و مقایسۀ واژه به واژۀ این نسخه             دستنویس

 همان  Aه شدیم که نسخۀبه این ترتیب که متوجّ. چاپ فیاض برای ما میسّر شد
 Bدیب پیشاوری و نـسخۀ      چاپ سنگی طهران به تصحیح و حواشی سید احمد ا         

تای آنهـا    های خطی دیگری است که پنج      و بقیه نسخه  ) کلکته(همان چاپ مورلی    
  D E H K O:هـای  تای باقی مانده یعنی نـسخه  بر ما روشن شد اما به کشف پنج
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هـایی   ایم چنین نسخه   هایی که ما شناسایی کرده     توفیق نیافتیم؛ یعنی در میان نسخه     
ـ E H O مورد سه نسخۀ شود هرچند در دیده نمی اض  به دلیل آن که در چاپ فیّ

بسیار کم مورد استفاده بوده و در پانویسها ضبط آنها به نـدرت داده شـده اسـت،                 
تر با نسخه های ما فراهم نشد، و گرنه بعید نیست کـه آنهـا را                  امکان مقایسۀ دقیق  

  . هم بتوان درمیان نسخه های موجود یافت
ها بـا مـواردی کـه ضـبط آنهـا در              مقایسۀ نسخه  اض و ت در حواشی فیّ   از دقّ 
 برای فیـاض  E H Oم شد که سه نسخۀ های وی داده شده است، بر ما مسلّ پاورقی
ها بوده است برای آن کـه وی         تی نداشته و ظاهراً تحریر دیگری از سایر نسخه        اهمیّ

نها تنها در چند صفحۀ نخست چند مورد اختالف آنها را در حاشیه داده و بعد هم آ                
ـ     از نـسخه   K  و Dدرنتیجه تنها دو نسخۀ     . ی کنار گذاشته است   را به کلّ   اض هـای فیّ

  .ظاهراً اهمیت داشته که تا کنون در حیّز شناسایی ما قرار نگرفته است
تعلیقات سودمند و روشنگری که برای موارد مبهم کتاب فـراهم آمـده و در               

یار مفیـد و مختـصر و       پایان به چاپ رسیده ناتمام و همان مقدار کـه هـست بـس             
.  متن اصـلی را مـی پوشـاند        223 صفحه بیشتر نیست که تنها تا صفحۀ         20جمعاً  

ها و تعلیقات چاپ مشترک وی بـا دکتـر غنـی              این تعلیقات هم بر مبنای پانویس     
دریـغ کـه دنبالـۀ ایـن        . ه تکمیل و گاه تـصحیح شـده اسـت         بوده که البتّ  ) 1324(

هـای     از خـرمن دانـش و آگـاهی        تاریخ بیهقی  تعلیقات نانوشته ماند و خوانندگان    
های اسامی اشخاص و امکنـه        فهرست. اض محروم ماندند  سودمند و کارگشای فیّ   

و قبایل که در پایان این چاپ آمده هم بعـد از مـرگ وی و زیـر نظردکتـرجالل                    
جـای  . متینی رئیس وقت دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد فراهم آمده است           

ل کتاب خالی بود که به پیـشنهاد مـن و بـر      رکیبات در چاپ اوّ   فهرست لغات و ت   
بـه آخـر آن     ) 1356سال  (ه و با تأیید دکتر متینی از چاپ دوم          دست خود من تهیّ   

  .تر گردید افزوده شد و به تدریج تکمیل
تمام مطالعاتی که بعد از چاپ فیاض دربارۀ تاریخ بیهقی انجام شده همگـی              

حتـی  .  اسـت  تاریخ بیهقـی  اکبر فیاض از      گاهی علی بدون استثنا مدیون دانش و آ     
چاپ انتقادی بعدی هم که از این کتاب به بازار آمده در سایۀ دانش گـستردۀ وی         

پژوهی به روی دوستداران زبان     و در پرتو راهی بوده است که او در عرصۀ بیهقی          
  .و محققان تاریخ و ادب فارسی گشوده است
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  کتابنامه

، »اکبر فیاض، همکاری در تصحیح تـاریخ بیهقـی   قاسم غنی و دکتر علیدکتر« ـ امین، حسن،  1
  .1384، فروردین13ماهنامۀ حافظ

حسین، تاریخ بیهقی، به اهتمام دکتـر غنـی و دکتـر فیـاض، مـتن       ـ بیهقی، ابوالفضل محمدبن 2
  .1324ها، تهران، چاپخانۀ بانک ملی، تهران  مصحح و کامل با حواشی و تعلیقات و فهرست

اکبر فیاض، مـشهد، انتـشارات دانـشگاه فردوسـی      ــــــ ، تاریخ بیهقی، تصحیح دکتر علی ـ  3
  .1350مشهد، 

 ـ ــــــ ، تاریخ بیهقی، با تصحیح، مقدمه، توضیحات و تعلیقات، دکتر محمدجعفر یاحقی ـ   4
  .1388مهدی سیدی، تهران، انتشارات سخن، 

 کوشش دکتر سیروس غنی، چاپ دوم، تهران، های دکتر قاسم غنی، به  ـ غنی، قاسم، یادداشت5
  .1377انتشارات زوار، 

اکبر، چشمۀ فیاض، به کوشش محمد عظیمی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد،   ـ فیاض، علی 6
1383.  

اکبر، صد سال شعر خراسان، ، به کوشش احمد کمال پور، مشهد، مرکـز    ـ گلشن آزادی، علی 7
  .1373های هنری آستان قدس،  آفرینش

 ـ مجید فیاض، عبدالمجید، از باغ قصر تا قصر آرزوها، خاطرات سیاسـی یـک عـضو سـابق      8
  .1389حزب توده و صاحب امتیاز روزنامۀ هیرمند خراسان، تهران، انتشارات کویر، چاپ اول، 
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