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 نقد نسخ تاريخ بيهقي با تكيه بر آرايش واژگاني و اقتضاي حال

1يال سيدقاسمدكتر ل   

  چكيده

 برخالف نثر امروز بسيار منعطف است و نيز گاه تاريخ بيهقياز آنجا كه آرايش واژگاني در       
توان از آن به عنـوان ابـزاري بـسيار ويـژه در تـصحيح                كند، مي   بنا بر اقتضاي حال تغيير مي     

بـراي ايـن   . ي متن بيهقي و متون نظير آن كه آرايش واژگاني منعطف دارند بهـره بـرد    انتقاد
است،  اي را كه از حيث آرايش واژگاني در دو نسخه متفاوت       منظور ابتدا بايد ساختار جمله    

تعيين كرد و با آمارگيري در كل متن به آرايش واژگاني معيار براي آن جمله پي برد، ضمن                  
گاه تصميم گرفت كه ساخت جمله در        ائات حال را نيز در نظر آورد و آن        اين كه بايد اقتض   

ايـن شـيوه در     . تـر اسـت     كدام نسخه به شيوة معمول نويسنده يا به اقتـضاي حـال نزديـك             
براي نـشان دادن كـاربرد      .  الاقل به شكل رسمي سابقه نداشته است        تاكنون تصحيح انتقادي 

هايي از جمالت در چـاپ يـاحقي و سـيدي بـا              آرايش واژگاني در تصحيح انتقادي، نمونه     
  .چاپ فياض مقايسه خواهد شد

آرايش واژگاني، تصحيح نسخه، تاريخ بيهقي، چـاپ يـاحقي و سـيدي، چـاپ               : هاكليدواژه
  .فياض

  مقدمه

 علـم  در كـه  اسـت ) مفعـول  -فاعـل  -فعـل  (جملـه  دستوري اركان وقوع ترتيب واژگاني، آرايش
 را جملـه  در واژگـان  وقـوع  ترتيب »نشان  بي «يا طبيعي حالت شناسي  رده. شود  مي بررسي »شناسي  رده«

 كلـي  طـور   بـه  و التـين  و فارسـي  هـاي   زبـان  ماننـد  هـا   زبان از بسياري در رايج ترتيب. كند  مي بررسي
 از سـلتيك  و عربـي  هـاي   زبان كه درحالي )1(است؛) فعل -مفعول-فاعل (SOV هندواروپايي هاي  زبان

در هر زبـان     كه   آرايش واژگاني، ترتيب وقوع اركان دستوري جمله است        .دكنن  مي پيروي VOS ترتيب
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در ايـن  . هاسـت   كـه فارسـي يكـي از آن    دارند 1»آزاد« ترتيب واژگاني    ها  بعضي زبان .  ثابت نيست  لزوماً
دهـد؛    نـشان مـي    را   دسـتوري واژه   وجـود دارد كـه نقـش         صرفيهاي    ميزان قابل توجهي نشانه    ها  زبان

هايي كـه آرايـش    در زبان. ن جاي واژه را بدون اين كه معناي جمله از بين برود، تغيير داد            توا  بنابراين مي 
ــتوري    ــر دس ــد و جب ــاني آزاد دارن ــست واژگ ــان ني ــوزة  در مي ــاني وارد ح ــش واژگ ــار«، آراي » اختي

ايـن  . دهـد  گوينده است كه به دلخواه خود ترتيب را تغييـر مـي     /شود؛ يعني نويسنده    گوينده مي /نويسنده
ـ     ير گرچه معناي منطقي جمله را دگرگون نمي       تغي ه معنـاي  كند، اما گاه حامل معنايي ضمني اسـت كـه ب

 و اين همان چيزي است كه  آرايش واژگاني آزاد را بـا بالغـت نيـز پيونـد             شود  منطقي جمله اضافه مي   
  .دهد مي

در نظـم و چـه   چـه  از همان آغـاز   كه آرايش واژگاني دريافتتوان  با بررسي نظم و نثر فارسي مي    
از ترتيـب    نخـستين  دورة دري فارسي و ميانه فارسي باستان، پارسي. در نثر منعطف و متغير بوده است      

ــوده اســت ــان و) 447-446: 3ج ،1382 خــانلري، :رك (واژگــاني آزاد برخــوردار ب  ايــن انعطــاف مي
 امـا بيهقـي     .اسـت  بـوده  رايج نيز سيستان تاريخ مؤلف و ناصرخسرو مثل بيهقي از پيش نويسان  فارسي

برد و به همة اركـان جملـه    كار مي ترين شكل خود در تاريخ نثر فارسي به       آرايش واژگاني را در منعطف    
 بنـابراين   .دارد و به اقتضاي حال وابسته اسـت       اين آزادي بيشتر كاربرد بالغي      . بخشد  آزادي بيشتري مي  

  . ايش واژگاني توجه داشته باشيم به آرتاريخ بيهقيهاي  شايسته است كه در تصحيح و نقد تصحيح
 آرايـش  تـاريخ بيهقـي   به شرطي كـه مثـل   - و متون ديگرتاريخ بيهقيهاي   در نقد و تصحيح نسخه    

تـوان آرايـش واژگـاني     يعنـي مـي  . توان از اين امكان بهره بـرد   مي -پذيري داشته باشند    واژگاني انعطاف 
اقتضاي حـال را نيـز بـدان افـزود و بـا ايـن دو       هاي بالغي و  معمول نويسنده را معيار قرار داد و گوشه  

:  اسـت  ثرؤهاي ادبي سه عامـل مـ       در نقد و تصحيح نگاشته    . رويكرد، ضبط يك نسخه را ارجح دانست      
  سـاختارهاي  .)1369:311 مايل هروي، (ي  اثر ادب  »آن «نهايتصورت و ساخت زبان اثر، معني اثر و در          

 مقتـضاي  بـه  توجـه . باشـند  نسخه تصحيح گشاي  راه توانند  مي كه هستند زبان ساخت از بخشي نحوي
 اثـر  زبـان  صـورت  و ساخت به توجه با اگر كه است ادبي اثر »آن «به شدن نزديك حقيقت در نيز حال

                                                 
1 Free Word Order 
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در تـشخيص   پژوهـشگر   ر حقيقـت در ايـن نـوع بررسـي           د. دارد پـي  در مطلـوبي  نتـايج  شـود  همراه
هـاي هماننـد     ه ميان چند متن، بلكه ميـان نمونـه        اين قياس ن  . برد بهره مي  قياس   ةاز قو هاي صحيح    ضبط

  . شود در يك متن انجام مي

  طرح مسئله

ده هاي يافـت شـ   ترين نسخه قديمي  ونگاران به دور بوده است ها از دسترس تاريخ  قرنتاريخ بيهقي 
ـ     300 يعني بيش از     ؛)14: 1387 ياحقي و سيدي،  (  گردد  از آن به قرن نهم باز مي       اثـر  ليف  أ سال با زمان ت

هاي بيهقي بـه شـكل فزاينـده بيـشتر شـده اسـت؛ امـا                   يكباره حجم نسخه   12پس از قرن    . فاصله دارد 
عت داشـته، امـا از لحـاظ كيفيـت     استنساخ در اين دوره هرچند از لحاظ كميـت بيـشتر از سـابق وسـ               «

فيـاض،  (» انـد  انگاري او كاري نداشـته     سوادي كاتب و دقت و سهل      به سواد و بي   .. . تر بوده است   پست
 بنابراين هنوز هم پس از تصحيح ارزشمند يـاحقي و سـيدي، ايـن سـخن دور از              .)سي و هفت  : 1375
غلـط كـه بتـوان آن را بـه            كـم  غلط يا اقالً    يك نسخة قديمي و بي     ها    در اين انبوه نسخه   « نيست كه    واقع

   .) و پنج سي: همان(» تنهايي اصل و اساس كتاب بيهقي قرار داد وجود ندارد
پردازان در امان نمانده است و احتمال          از دستبرد نسخه   تاريخ بيهقي ه گفته شد بدين معناست كه       آنچ

بيهقـي  كهنگي زبـان  دخل و تصرف و اعمال سليقة كاتبان اثر را نبايد از نظر دور داشت؛ به ويژه اين كه     
طور   كاتبان همان تهاي متفاو ساليق شخصي و خوانش. داده است پردازان كم سواد را آزار مي       نيز نسخه 

؛ بدين شكل كه گـاه دو  است ثر بودهؤكه در سطح واژگان تفاوت نسخه ايجاد كرده، در سطح نحو نيز م 
تشان كار آساني نيستآرايش واژگاني متفاوت براي يك جمله وجود دارد كه تشخيص صح .  

بـان در حـين   ، ممكـن اسـت كات  سياري در ترتيب عناصـر جملـه داشـته   جا كه بيهقي انعطاف باز آن 
بنا بر آرايش واژگـاني رايـج در   ترتيب صحيح واژگان را بدخواني دست به تصحيح قياسي زده باشند و        

 فـراوان  انعطـاف  سـبب  ديگـر ايـن كـه بـه       . عصر خود يا بنا بر ترتيب مورد پسندشان تغيير داده باشند          
 بـه  بيهقـي  شـيوة  مطابق نكاتبا نظر از يتأخير و تقديم نوع هر است ممكن بيهقي نثر در نحوي ساختار

 پيـروي  خاصـي  قواعـد  از بيهقـي  نثـر  در آرايش واژگـاني   انعطاف كه است اين واقعيت اما. برسد نظر
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هـاي آرايـش     بنابراين بررسي انتقادي تفـاوت  .استكند كه بيشتر با توجه به اقتضاي حال قابل تبيين             مي
  . فيد باشدپژوهان بسيار م تواند براي بيهقي واژگاني در نسخ مختلف مي

  روش تحقيق 

 سـيدي و تـصحيح فيـاض، مـواردي از     -ما در بررسي خود ابتدا بـا مقايـسة دو تـصحيح يـاحقي        
هاي ياحقي و سـيدي، وضـعيت         سپس به كمك زيرنويس   . اختالف آرايش واژگاني را مشخص كرديم     

وجـو در     جـست  بعد بـا      در مرحلة . اين موارد را در نسخ مورد استفادة اين دو مصحح به دست آورديم            
هاي واژگاني مشابه هر يك از مـوارد اخـتالف را    ، آرايش) سيدي-چاپِ فياض و ياحقي  (تاريخ بيهقي 
هاي واژگـاني مـشابه را بـا          در پايان براي قضاوت دربارة هر يك از اختالفات، همة آرايش          . ثبت كرديم 

اي كـه در ايـن    ضيح است شيوه الزم به تو.ضوع در هر مورد مالك قرار داديم در نظر گرفتن اقتضاي مو    
آيـد، واّلـا      ايم، بيشتر به كار نقد تصحيح و كشف زواياي پنهان متن مـي              مقاله براي بررسي نسخ برگزيده    

  .بزند تن ها آن هاي اصالت حفظ و ها بدل به نسخه رجوع و نبايد از تواند نمي روشن است كه مصحح
بايـد اشـاره كـرد بـا        . آيـد    تصحيح در پي مـي     هايي از كاربرد آرايش واژگاني در بررسي        نمونهحال  

هـاي نحـوي      ها مقايسة آرايش واژگاني بوده است، گاه ويژگي         وجود اين كه انگيزة اصلي بررسي نمونه      
 .ها اشاره خواهيم كرد كننده هستند كه به آن ديگري نيز در انتخاب شكل درست جمله تعيين

  

  ها نمونه    -1-1

  : 1نمونه 

اميـر بـا    نشست و در بـابِ لـشكر          لقاسم كثير نيز بديوانِ عرض مي     خواجه بوا «  ياحقي و سيدي
  )2( )81:ي.ب(» . ميگفتوي سخن

نشـست و در بـابِ لـشكر اميـر         خواجه بوالقاسم كثير نيز بديوانِ عـرض مـي        «  فياض 
  )108:ب(» . ميگفتسخن با وي

دود بـين   رد معـ  بيهقي جز در موا   . است» با وي «بر متمم   » سخن«تفاوت دو نسخه در تقديم مفعول       
بـراي  . اندازد؛ بنـابراين شـكل نـسخة فيـاض بـسيار نـشاندار اسـت                فاصله نمي » گفت«و فعل   » سخن«
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. دود چه دليلي سبب جدا افتادن اين دو جزء شـده اسـت            خة فياض بايد ديد در آن موارد مع       ارزيابي نس 
  :شود ها ذكر مي بنابراين معناي ضمني ساختار اين جمالت در مقابل آن

 �» . كه ايـشان را بروزگـار ديـده و آزمـوده اسـت             سخن با پدريان ميگويد   مير در اين ابواب     اين ا «
  )53:ي.ب/70:ب) (با پدريان، نه كس ديگر: يعني(

 هر چنـد طـاهر حـشمتي    سخن با استادم گفتنديو مردم حضرت چون در ديوان رسالت آمدندي  «
  )133:ي.ب/174:ب) (هر دبيرگفتند نه طا تنها با استادم سخن مي: يعني(� » .گرفته بود

سـخن بـا   و هر كس كه در ديوان رسالت آمدي از محتشم و نامحتشم چون بونصر را ديدي ناچار       «
با او سخن گفتند، نه با كـس ديگـر و از او         : يعني (�» .، و اگر نامه بايستي از وي خواستندي       وي گفتي 

  )134:ي.ب/175:ب) (نامه خواستند، نه از كس ديگر
 كه او را و ديگران را مقـرر         سخن با من ازان گفت    ن منشور مشرفان فرمود، در آن باب        امروز كه اي  «

) با  من، نـه ديگـري  : يعني (�» .است كه بمعامالت و رسومِ دواوين و اعمال و اموال به از وي راه برَم            
  )137:ي.ب/179:ب(

سخن بـا وي     كارها   امير گفت خواجه خليفة ماست و معتمدترِ همه خدمتكاران، و ناچار در چنين            «
 )218:ي.ب/287:ب.) (با وي، نه با ديگري: يعني (�»  .بايد گفت

مـتمم را  » انحـصار «آيد، چنـين سـاختاري    دست مي   شمار به   طور كه از بررسي اين موارد انگشت        آن
خواهـد جايگـاه ممتـاز        زيـرا بيهقـي مـي     . جملة محل بحث نيز بايد با انحصار همـراه باشـد          . رساند  مي

سـخن اميـر بـا      « كثير را نزد امير گوشزد كند؛ بنابراين به شيوة كالمش نزديك است كه بگويد                ابوالقاسم
 اين معناي انحصاري با نسخة فياض متناسب اسـت، پـس قريـب بـه                .»وي بوده است، نه با كس ديگر      

 تأييـد  نيـز چـاپ فيـاض را    )3(توان گفت نسخة فياض درست است و چاپ اديـب پيـشاوري     يقين مي 
  .كند مي

  : 2مونهن

  )663:ي.ب(» .از آنجا بدين رباط آمديمو سه روز آنجا آسايشي بود «  ياحقي و سيدي 
  )851:ب(» . از آنجا بدين رباط آمديمسه روز وآنجا آسايشي بود «  فياض
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. رود بر زمان مشخصي داللت دارد، نـه بـر طـول زمـان               به كار مي  » آمدن«قيدهايي كه با افعال نظير      
بيهقـي در مـوارد   . در چاپ ياحقي و سيدي خـالف معمـول اسـت          » سه روز «قيد زمان   بنابراين كاربرد   

به طول زمان اشاره كند، قيد را بـا حـرف اضـافه             » آمدن«خواهد در كنار افعالي نظير        مشابه نيز هربار مي   
  :آورد، نه به تنهايي مي

  )475:ب(» .و گفت بر اثر بسه روز حركت كنم«
  )682:ب(» .ي كه نيز باز نيايدو پس از آن بسه روز رفت رفتن«
  )732:ب(» رسيد بشهر طغرل روز بسه آن از پس و«

در » سـه روز «ت كـه قيـد   تنها نكتـه ايـن اسـ   . رسد كه چاپ فياض درست باشد بنابراين به نظر مي   
  :   اين قيد اگرچه بسامد كمي دارد، اما در هر حال بدون نمونه نيستتأخير. چاپ فياض تأخير دارد

  )285:ي.ب(» . پس از آن روز آدينه بمسجد آدينه رود)4(، وسه روززيت بجاي آورد و رسمِ تع«
  ) 526:ب(» . پس بباغِ محمودي آمد)5(، وسه روزچوگان باخت و شراب خورد «
  ) 577:ي.ب/754:ب(»  و پس بازگشت و ببلخ آمديك روزامير بعلياباد فرود آمد «

 :3نمونه

  )20:ي.ب(» .ساخته بودند، سخت نيكو فرود آوردندوي را در سرايي كه «  ياحقي و سيدي 
  )26:ب(» .وي را در سرايي كه ساخته بودند سخت نيكو فرود آوردند«   فياض

  

تـوان فهميـد كـه قيـد          در چاپ فياض عالمت نگارشي براي خوانش صحيح وجود نـدارد و نمـي             
چاپ ياحقي و سيدي قيد بـه       اما در   . به جملة پيش از خود تعلق دارد يا جملة پس از آن           » سخت نيكو «

 بسامدي دارد كـه موجـب   تاريخ بيهقيدر  » سخت نيكو « قيد   تأخير. اختصاص يافته » فرود آوردند «فعل  
ما براي صحه گذاشتن بر تـصحيح يـاحقي و          )6( .شده منتقدان، ضبط ياحقي و سيدي را نادرست بدانند        

ـ            پـس از اقامـة همـة داليـل بـه نظـر             . مسيدي و نيز در مقابل، براي پذيرش نظر منتقدانش داليلي داري
  . رسد بايد نظر منتقدان را بپذيريم مي

 غالـب  سـاخت  بـر  را حـال  اقتـضاي  جمله، اين مانند گاه بيهقي چگونه كه بدهيم نشان خواهيم  مي
 مـوردنظرش  حـالِ  مقتـضاي  اسـاس  بـر  معنا انتقال براي كه معني اين به دهد؛ مي ترجيح خود دستوري

 بيهقـي  نحـو  انعطـاف  بـر  طرفـي  از نكته اين. دهد مي تغيير را متعارف خويش  نحويِ هنجارهاي برخي
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 چـه  ثانويـه  معـاني  انتقـال  و حـال  مقتضاي براي وي كه دهد مي نشان ديگر سوي از و گذارد مي صحه
  :  داليل نحوي قرابت ضبط ياحقي و سيدي به شيوة بيهقي بدين قرار است.است قائل اهميت ميزان

تـر اسـت كـه        بنـابراين طبيعـي   . مهم اين جمله فرود آوردن است، نه سـاختن        نخست اين كه كنش     
آورد   اً جملة پيرو را بدون تقديم و تأخير مي        دوم اين كه بيهقي عموم    . نويسنده براي اين كنش قيد بياورد     

 شـكل   غالبـاً ) فعـل + قيد(سوم اين كه بيهقي در جمالت دو عضوي         . پيرو است » ساخته بودند «جا  و اين 
و » سـخت نيكـو انديـشيده اسـت       «يـا   »  كرد سخت نيكو خدمت  «كند؛ مانند      جمله را حفظ مي    نشان  بي

خواجة بزرگ فصلي سخن بگفت     «برد؛ مثل     كار مي   ساختار نشاندار را بيشتر در جمالت چند عضوي به        
   .»...آمد سخت نيكو و  يك سرهنگ ميبر اثرِ ايشان خيلِ يك«يا » ...بتازي سخت نيكو درين معني و

 قيـد از فعـل حتـي در    تـأخير نخست اين كه :  براي پذيرش نظر منتقدان دو دليل در دست است        اما
قيـد  » فعـل فـرود آوردن  «دوم اين كه در سه جاي ديگر كه قبـل از      . جمالت دو عضوي شواهدي دارد    

دهد كـه بيهقـي بـه نيكـو بـودن مكـان        مكان ذكر شده به كيفيت مكان اشاره شده است و اين نشان مي          
  : داده است وردن اهميت ميفرود آ
    )492:ي.ب/645:ب(» .جايي بسزا فرود آوردند«
 )40:ي.ب/52:ب(» .رسول را بجايگاه نيكو فرود آوردند«
 ) 42:ي.ب/55:ب(» .بيك موضع در سرايي گرانمايه فرود آوردند«
 ) 130:ي.ب/171:ب(» .وي را بجايي نيكو فرود آوردند«

  .ن سراها اشاره داشته باشد، نه كيفيت فرود آوردنبايد به ساخت» سخت نيكو«بنابراين 
  :4نمونه

» . سخني گويند آنچه رأي واجب كنـد جـواب داده آيـد             اگر آنگاه در آن باب   «  ياحقي و سيدي و بقية نسخ
  )209:ي.ب(

» . در آن باب سخني گويند، آنچه رأي واجب كنـد جـواب داده آيـد      اگرآنگاه  «  فياض و كلكته
  )275:ب(

آن «نخست بايد اشاره كنيم كه اين جمله بخشي از مشافهة امير مسعود با بوبكر حـصيري اسـت و                     
گردد؛ عهد و عقدي كه اميرمسعود پس از بر تخت نشستن بـر آن                به عهد و عقد با قدرخان بازمي      » باب
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در  دارد و    تـأخير در كمتر از سه درصد از جمالت شرطيِ تاريخ بيهقي، حـرف شـرط               . ورزد  اصرار مي 
  :  شده استدليلي، بر عنصر پيش از حرف شرط تأكيد همة اين موارد به

  ) 7:ي.ب/9:ب(»  گوييد بايد فرستاداگرگفت اين نامه را « 
»  غدر كنيد و راه بغي گيريد شوم باشد و خداي عـزّ و جـلّ نپـسندد                 اگرتو و همه خدمتكاران من      «

  ) 24:ي.ب/31:ب(
  )234:ي.ب/307:ب(» ره خالي نباشدچه دراز شود از نكته و ناداگر سخن «
  ) 262:ي.ب/345:ب(»  مرد بودي ما را لشكرِ بسيار بايستي داشت بنشابور اگرآن زن«

 داشته باشد؛ چرا كه بـه موضـوع          تأكيدبايد نوعي   » در آن باب  «رسد كه در اين جمله نيز          به نظر مي  
يز، چند بار در اهميت آن سـخن رفتـه   گردد و در چند جملة پيش از اين ن عهد و عقد با قدرخان باز مي 

بنـابراين ضـبط يـاحقي    . موضوع مشافهة امير مسعود و بوبكر حصيري است» باب«است و اصالً همين   
  .و سيدي خالي از لطف نيست

  :5نمونه 

  )252:ي.ب(»  ميكني؟نگاه چرادر مجلسِ شراب در غالمان ما «  ياحقي و سيدي 

QJCفياض، كلكته و نسخ 
  )330:ب ( » ميكني؟چرا نگاه شراب در غالمان ما در مجلسِ«  )7(

ثيرگذاري أجايگاه قيد پرسشي برخالف آنچه اكنون رايج است، در نثر بيهقي بسيار منعطف بوده و ت               
را در ابتـداي جملـه      » چـرا «كه در بيش از نيمي از موارد، بيهقي قيد پرسـشي              بيشتري داشته است چنان   

شود تمركز بيـشتري      تر مي   ه وقتي اين حرف پرسشي به فعل نزديك        ما بر اين است ك     ظنّ. نياورده است 
ـ   كند و هستة پرسش را منحصرتر و محدودتر مي         بر آن ايجاد مي    . افزايـد  ثير آن مـي أسازد كه همين بـر ت

انـدازد و بـدين ترتيـب         گاه براي تأثيرگذاري بيشتر حتي ميان دو جزء فعل هم فاصله مي           » چرا«پرسش  
  .دهد  قرار ميتأكيده را نيز كه پيش از قيد آمده، برجسته كرده و مورد عنصرِ فعلي جداافتاد

  ) 230:ي.ب/302:ب ( »جنگ چرا كرديد؟«
  ) 65:ي.ب/86:ب( »امير آن سجده چرا كرد؟«
  ) 194:ي.ب/255:ب(» چندين غم چرا ميخوري؟«
  ) 717:ي.ب/909:ب(» يا اميرالمؤمنين دست چرا كشيدي؟«
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خواهد شدت عـصبانيت سـلطان را نـشان دهـد و بـونعيم را بـه                    مي در جملة مورد بررسي، بيهقي    
  .تر است نادرستش سرزنش كند؛ بنابراين ضبط ياحقي و سيدي به بالغت او نزديك» نگاه«خاطر 

  :6نمونه 

 مانـست از بـسياري ياسـمين        به بهـشت  چشم سوي اين باغچه كشيد كه       «  ياحقي و سيدي 
  )324:ي.ب(» شكفته

 مانـست از بـسياري ياسـمين    بهـشت را چشم سوي اين باغچه كشيد كـه   «  فياض و اديب پيشاوري
  )434:ب(» شكفته

شوند دو وجه دارد؛ يكـي بـا حـرف       هايي كه به فعل مانستن ختم مي         ساخت جمله  تاريخ بيهقي در  
اي بـا هـم دارنـد     حال بايد ديد اين دو وجه چه تفاوت بالغي. »را«و ديگري با حرف اضافة   » به«اضافة  
در سـه جملـة زيـر فعـل مانـستن بـا حـرف        . زند قي دست به انتخاب يكي در مقابل ديگري ميكه بيه 
  : به كار رفته است» به«اضافة 
  ) 704:ب( ». تا شهر)8(يي مانست از رباط محمد سلطان راست بكوچه«
  )632:ي.ب/814:ب( »اين روزگار بروزگارِ حسنك چون مانست؟«
  ) 640:ي.ب/824:ب(» .كشند ن ميراست بدان مانست كه گفتي بازپسشا«

  :به كار رفته است» را«در سه جملة زير نيز فعل مانستن با حرف اضافة 
  ) 459:ي.ب/600:ب(» قيامت را مانست ديوان بازنهاده، و سلطان ازين آگاه ني«
  ) 60:ي.ب/79:ب(» .يي را مانستيم از آب بيفتاده ماهي«
  ) 82:ي.ب/109:ب(» . جهان عروسي آراسته را مانست در آن روزگار«

رود كه تـشبيه يـك طـرف بـه            در مواردي به كار مي    » را«رسد كه حرف        از شواهد چنين به نظر مي     
» بهشت«را به » باغچه«بنابراين در جملة مورد بحث نيز كه . طرف ديگر بيشتر جنبة تخييلي دارد تا واقعي

 نكتة جالب توجـه    .رسد  تر به نظر مي     كوة بيهقي نزدي  كند، ضبط فياض و اديب پيشاوري به شي         مانند مي 
  .  پس از فعل آمده استتأخيراي با  ها گروه حرف اضافه اين است كه در همة اين نوع جمله

  :7نمونة 

  )658:ي.ب(» . شب آبستن چه زايدكه در حال ازنتوان دانست «  ياحقي و سيدي 
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  )846:ب(» .يد شب آبستن چه زادر حال كه ازنتوان دانست «  فياض و اديب پيشاوري

  
ار تكرار شده است كه در يازده مورد، بـر فعـل مقـدم اسـت؛     ب    سيزده تاريخ بيهقي در  » در حال «قيد  

 :  براي مثال
  )361:ي.ب/480:ب(» . فرمود كه مالِ ضمان از باكاليجار والي گرگان ببايد خواستدر حالو «
 )380:ي.ب/499:ب(» .چيزي نگفتدر حال امير سخت تنگدل شد و «
ــه  « ــويِ او قطع ــهل س ــتاد و وي    بوس ــعر فرس ــي ش ــالي ــر آن روي  در ح ــشت ب ــواب نب » . ج

 )605:ي.ب/787:ب(
 )28:ي.ب/36:ب(» . عبداهللا طاهر از پيش خليفه بيرون آمددر حال«

  :آن دو مورد نقض يكي همان جملة مورد اختالف است و يكي اين جمله
  )293:ي.ب/388:ب(» . و باز گردانيددر حالعمرو رسول را صدهزار درم داد «

تر است، اما در نظر گرفتن معنا صـحت   نشان اين قيد موافق گرچه چاپ ياحقي و سيدي با موقعيت بي    
گردد نه به فعـل      بايد به فعل دانستن باز     كند؛ چرا كه قيد در حال به معني بالفاصله يا عجالتاً             نمي تأييدآن را   

 »چـه  «بلكه ندارد اهميتي زمان قيد شود، مي زاييدن به رتعبي آن از كه شب شدن تمام مورد ، زيرا در  »زاييدن«
ـان        شواهد زير نـشان مـي     .  بايد متعلق به دانستن باشد     »حال در «و است مهم كه است زاييدن دهـد كـه زم

  :زاييدن شب، مشخصاً روز است و كاربرد قيد در حال براي فعل زاييدن وجهي ندارد
  بدان كين شب آبستنستببخش و     هر تنستـــته گر ز بـــترا خواس«

 م نماند درازــرگي هـــرو تيــــب    ريازــــب ديــــاگر چند باشد ش

  »ودـان چون نگين بدخشان شـ جه    شود روز چون چشمه روشن شود
 )  237: 1386فردوسي،  (

   .)20: 1320 حافظ،( »شمرم تا كه شب چه زايد باز ستاره مي/ بدان مثل كه شب آبستن است روز از تو«
  :8نمونة 

  )377:ي.ب(»  نبشتن بردارمبهرهچون آنجا رسم، «  ياحقي و سيدي 
  )497:ب(»  نبشتن بردارمبهره ازچون آنجا رسم،  «  فياض، نفيسي و كلكته
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  : همراه كرده است» از«را به كار برده و در هرسه مورد، آن را با حرف اضافة » بهره«بيهقي سه جاي ديگر واژة 
  ) 90:ي.ب/118:ب(» . دانش خويش از آن بهره بردارندتا هر طبقه بمقدارِ«
ــد    « ــته آي ــد اســت برداش ــدانها مؤكَّ ــانِ خان ــه مي ــا ك ــداد بحكــم يگانگيه ــادي و اعت ــره از ش » .به

  )204:ي.ب/268:ب(
  )9( )765:ي.ب/ 425:ب(» ما را از علم خويش بهره دادي و هيچ چيز دريغ نداشتي تا دانا شديم«

انـد معمـول    به شكل مضاف، چنانچه ياحقي و سيدي ضبط كـرده       » بهره«رسد در زبان او       به نظر مي  
بهـره  «و »  برداشـتن  بهـره «چنانكه در زبان فردوسي نيـز  . نبوده است؛ بنابراين ضبط فياض صحيح است      

  :همراه است؛ براي مثال» از«و امثالهم همواره با حرف اضافة » گرفتن
  بسي  دارد بهره هندسه از كه    كسي ما چن نيست شُمر ستاره

 )366: 1386 فردوسي،(
  برداشتم بهره بد كه تاجي ز    بگذاشتم روز بسي شادي به

 )511: 1386 فردوسي، (
  :9نمونة 

  )396:ي.ب(» آغازيد آبِ عبدالجبار خير خير ريختن«   ياحقي و سيدي
  )518:ب(»  خير خير ريختن راآغازيد آبِ عبدالجبار«  فياض

 

برد؛ چه بـه معنـاي آب و چـه           كار نمي ه  گيرد، با نشانة مفعول ب      ل قرار مي  را وقتي مفعو  » آب«بيهقي  
  :                              به معناي آبرو

  ) 152:ي.ب/200:ب(» .حصيري آبِ اين كار پاك بريخت«
  ) 155:ي.ب/205:ب(» .هر چند بيك چيز آبِ خود ببري«
 )361:ي.ب/480:ب(» .بنشست چوبين مركبِ بر و شستند و ريختند وي بر آب«

  .رسد بنابراين چاپ ياحقي و سيدي درست به نظر مي
  :10نمونه 

  )158:ي.ب(» . را ديدماُستادتر براندم نزديك شهر تا  من شتاب«  ياحقي و سيدي 
  )209:ب(» . را بديدم اُستادمتر براندم، نزديك شهر شتاب] به[من «  فياض
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  » . را بديدم اُستادمهر تا تر براندم نزديك ش من شتاب«  اديب پيشاوري
 

تـر اسـت؛ چـرا        كند، به شيوة بيهقي نزديك       مي كه چاپ اديب پيشاوري نيز آن را تأييد       چاپ فياض   
عالوه بـر   . را بدون ضمير ملكي به كار نبرده است       » استاد«كه او در اشاره به استادش بونصر، هرگز واژة          

رفتـه   ه شكل مطلق و براي تجليل از كسي به كار مـي        رسد كه در عهد بيهقي واژة استاد ب         اين به نظر نمي   
  . است؛ بونصر تنها براي بيهقي استاد بوده، نه براي ديگران

  :11نمونة 

  )154:ي.ب(» .... سياستي نُمود و حاجب بزرگ را فرمودپادشاه«  ياحقي و سيدي 
  )203:ب(» .... نُمود و حاجب بزرگ را فرمودياستي سپادشاهانه«  فياض 

كنـد ايـن اسـت كـه در            بسيار زيادي بر ما روشن مي      يفي كه صحت تصحيح فياض را تا حد       نكتة ظر 
ـا                   » پادشاه« واژة   تاريخ بيهقي  ـاص مـسعود ي در غير از كاربرد اسم جنس، وقتي براي اشاره بـه شـخص خ

  :آمده است» اين«يا » آن«محمود غزنوي به كار رفته، همواره همراه با ضمير اشارة 
  )202:ي.ب/266:ب(» رود ي مگانهي بيني بزرگ دارد و بزمي بكاريو  ]ان محمودسلط[  پادشاهنيا«
ـلطان مـسعود   [ پادشاه   ني ا شهيهم« ـاد و از ملـك و جـوان            ]س ـام روا ب ـاد    يك / 483:ب(» . برخـوردار ب

  )364:ي.ب
  )393:ي.ب/515:ب(» .ي بدوستي و مادرش حال]سلطان محمود[ آن پادشاه انِيبوده بود م«

ـاره آمـده             » پادشاه«ها   كه در آن  مگر در مواردي     موصوف، مضاف يا مسند قرار گرفته و بدون حرف اش
  :است
  )34:ي.ب/45:ب(» . محمود است)10(پادشاه ما سلطان مسعود بن«
»115:ي.ب/151:ب(»  زدري شيبدودست بر سر و رو ]سلطان مسعود[دار  با دل و جگرپادشاه(  
  )171:ي.ب/226:ب(» دي است بفرمايست آنچه فرمودن ا)11( پادشاه]سلطان مسعود[  خداوندريام«

به سلطان مسعود اشاره دارد، اسم جنس نيست، نقش مـسندي نـدارد و    » پادشاه«در جملة مورد بحث،    
چنانچه در نسخة ياحقي و ( بنابراين كاربرد آن بدون حرف اشاره     . است  موصوف و مضاف هم قرار نگرفته     

ت، پس به احتمال زياد شكل چاپ فياض كه اساساً صـورت قيـدي را           وار نيس   بيهقي) شود  مي  سيدي ديده 
  .تواند درست باشد  است، مي برگزيده
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  گيري نتيجه

 ساختارهاي نحوي متنوعي دارد كه با رجـوع       تاريخ بيهقي هاي مورد بررسي نشان داد،        طور كه نمونه    همان
ـاربرد بالغـي             پيش ها را پيدا كرد و اين صحت       توان كاربرد بالغي آن     به بافت سخن مي    ـارة ك ـا را درب فرض م

توان گاه از امكان آرايش واژگاني در تصحيح          كند كه مي    ها ثابت مي    بررسي نمونه . كند   مي تأييدآرايش واژگاني   
هاي تصحيح شده استفاده كرد، بـه شـرطي كـه بتـوان بافـت سـخن و                    گذاري متن  ها و يا نقد و ارزش       نسخه

 نكتة قابل توجه ديگر اين است كه در هشت مورد از موارد بررسـي شـده،                .اقتضاي حال را نيز در نظر گرفت      
  .تر است چاپ فياض و در سه مورد، چاپ ياحقي و سيدي به آرايش واژگاني معمول و اقتضاي حال نزديك

  ها يادداشت

ـاض، ب     تاريخ بيهقي  :ب: ندم اختصاري اين مقاله بدين ترتيب      عالئ -1 ـاريخ بيهقـي   : ي. به تصحيح في  تـصحيح    بـه  ت
  .ياحقي و سيدي

  . در تصحيح ياحقيA نسخه -2
  )379: ب:رك. (ندارد» و«فياض در اين جمله  چاپ -3
  )402:ي. ب:رك. (ندارد» و« چاپ ياحقي در اين جمله  -4
5- C :     نسخة مدرسة فاضلية مشهد؛j:           ؛  7672نسخة كتابخانة مركزي دانشگاه تهـران بـه شـمارةq :   نـسخة كتابخانـة  

  .تاريخ بيهقيديباچة ياحقي و سيدي دربارة نسخ . براي اطالعات بيشتر رك. 8021لي به شمارة مجلس شوراي م
  )535:ي.ب(سلمان  : ياحقي و سيدي -6
 اين جمله مربوط به حكايت محبوسي بزرجمهراست كه ياحقي و سيدي آن را افزودة كاتب شمرده و در بخش                -7

  . اند ملحقات آورده
  . نداردرا» بن«ياحقي و سيدي  -8
  پادشاهي:  ياحقي و سيدي -9

  . نشان در زبان فارسي رك  براي اطالع بيشتر دربارة وضعيت آرايش واژگاني بي -10
 ادبيات دانشكده مجلة  .»فارسي عربي، انگليسي، هاي  زبان در نحوي هاي ساخت تنوع تبيين«). 1380. (علي  افخمي،

  .88-75  صص،157 ،تهران دانشگاه انساني علوم و
  :دربارة ارتباط آرايش واژگاني و تأثير اطالعي آن، ركهمچنين براي اطالع بيشتر 
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