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*

دکتر علیاکبر فیاض
میدانیم بهترین چاپ تاریخ بیهقی مصحح مرحوم علیاکبر فیاض است که
آن استاد از بزرگان محققان و دانشمندان این عصر بوود آاوارک کوه از او بواقی
مانده و از جمله مقاالتی که در مجله یغماست در نهایت دقت و استحکام است
و سندک است معتبر براک تاریخشناسان و اهل ادب
اقاک فرجاد معاون رایزنی فرهنگی ایوران در ااکتوتان ناموهاک از آن اسوتاد
بزرگوار و مقالهاک از خود به مجله فرسوتادهانود کوه نمونوهاک از کنجکواوک و
استقصاء اوست که با امتنان چاپ میشود اشارت باید کرد کوه دربواره بواد و
نقاطی که در تاریخ بیهقی است استاد عبدالحی حبیبی افغانتوتانی نیوز مقالوهاک
محققانه در مجله یغما دارند و هر دانشمندک از این اس بخواهد تواریخ بیهقوی
را تجدید چاپ کند میباید از همة این مقاالت استفاده فرمایود و سوزاوارترین
فرد براک این خدمت ادبی فرهنگی دکتور الامحتوین یوسوفی اسوتاد دانشوگاه
مشهد است قابوسنامه را دقیقاً مطالعه فرمایید مگر رنج و کوشو

و وسوعت

اطاعات و تبحر و تتلط استاد یوسفی را دریابید (یغما)

تاریخ بيهقي
در میان کتابهایی که به نثر فصیح از قرن انجم هجرک باقیمانوده یکوی
* یغما شمارة ( 335مرداد  )1355ص . 276-271
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کتاب تاریخ بیهقی تألیف خواجه ابوالفضل محمدبن حتین بیهقی دبیر است کوه
تاکنون چند نوبت به چاپ رسیده است
این کتاب دربارة تاریخ وقایع زمان سلطنت متعود الزنوک به رشتة تحریر
درآمده ولی با تاریخهاک دیگر فرق بتیار دارد چه نویتنده هوم چنوانکوه خوود
میگوید« :در تاریخ چنان میخوانند که فان اادشاه فان ساالر را به فان جنو
فرستاد و فان روز جن

یا صلح کردند و این آن را بزد

اما من آنچوه واجو

است بهجاک آرم» مقصود دیگور از تاریخنویتوی را دنبوام میکنود و آن توجیوه
علتهاک واقعی جن ها و اتفاقهاک تاریخی است و چوون خوود فوردک اسوت
دانشمند و بصیر و در نویتندگی چیرهدست و توانا بهخوبی از عهودة ایون مهوم
برآمده است بهخصوص که خود در زمان گذشتن وقایعی که شور مویدهود در
دبیرخانة سلطان کار مویکورده شواهد عینوی وقوایع بووده و از اسوناد و مودارک
دبیرخانة الزنویان براک تکمیل تألیف خود رونوشت برمیداشته است
در جایی دیگر میگوید« :در دیگر تواریخ چنین طوم و عرض نیتوت کوه
احوام را آسانتر گرفتهاند و شمهاک بی
ای

یاد نکردهاند اما چون من ایون کوار را

گرفتم میخواهم که داد این تاریخ را به تمامی بدهم و گورد زوایوا و خبایوا

برگردم تا هیچ از احوام اوشیده نماند »
بر خوانندگان محترم و اربواب تحقیوپ اوشویده نیتوت کوه کتواب بیهقوی
براساس اطاعات و مشهودات خوود او تودوین گردیوده و البتوه مقوام و موقوع
سیاسی و اجتماعی او نیز چنین ایجاب مینموده است نویتنده دربارة وقوایع بوا
کمام صراحت و صداقت اظهارنظر میکند آنچنان که خواننده را بوا خوود هوم-
عقیده میگرداند و به او اطمینان میبخشد که هرچه میخواند عین حقیقت است
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و ذره اک شک و شبهه در آن راه ندارد چه براک هر گفته خود دلیلی وافوی اقاموه
میکند
هنر بیهقی در این کتاب در سبک بتیار روان نویتندگی او نمایان است که
وقایع کهن را آن چنان در قال

الفاظ فصیح بیان میکند کوه خواننوده از کهنگوی

داستانها و احیاناً طوم مقام آنها ختته نمیشود چرا که در انشاء بیهقی یک نوع
سادگی طبیعی وجود دارد که در آاار نویتندگان دیگر کمتر نظیر آن دیوده شوده
است؛ و بدین جهت کتاب بیهقی در زمرة بهترین آاار منثور فارسی بهشمار موی-
رود افتوس که قتمت بزرگ آاار این نویتندة بزرگ مفقود شده و آنچه بواقی-
مانده تنها جزئی از منشآت گرانبهاک اوست
مرحوم دکتر فیاض در جمعآورک آاار بیهقی همتی بهکار میبرد و براک هر
که در راه روشن شدن گوشهاک از آن بهکار میرفت اجر و ااداشی قائول

کوش

بود آشنایی این جان

با مرحوم استاد از سام  1324شمتی آالاز گردید زموانی

که آن مرحوم در دانشکدة الهیات تهران بهتدریس تاریخ اسام مشغوم بود و این
بنده از خرمن فیاض و دان

او بهقدر وسیع و توانایی بهرهور بوودم ایون سوابقة

آشنایی و مقام شاگردک نتبت به استاد همیشوه مورا بوه خوانودن نوشوتههواک او
ترالی

کرده و میکند در سام  1341که متئولیت فرهن

جان

محوم بود در ایام فراالت خود را با خواندن کتاب بیهقی سرگرم میداشتم

و برحت

شیروان بهعهودة ایون

اتفاق در همان موقع به موضوعی برخوردم که الزم بود آن را به اطاع

استاد برسانم مطل

از این قرار بوود کوه روزک بوراک بازدیود یکوی از مودارس

شیروان که در دهتتان گلیان( )1واقع بود به آن صوب رفتم و در آنجا بود کوه بوا
نام چشمه شیرخان آشنا شدم محلی بود با صفا در دره سرسبز گلیان بوا چشومه
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آبی صاف و گوارا؛ قدرک باالتر آاار بنایی مخروبه بر فراز تپهاک بلند دیده میشد
که گویا آن را عمارت میخواندند و خاصه محلی دیگر که آاار هیچگونه بوازار
و مغازهاک در آن نبود ولی آن را بازار شیرخان مینامیدند و متجدک بزرگ ولوی
کهنه و مخروبه هم در آن حوالی بود
در تاریخ بیهقی چاپ مرحوم فیاض در ذیل صفحة  603در توضیح چشمه
شیرخان چنین آمده است که «این محل گویا همان است که امروز چشمة گیاس
(گلت ) مینامند» و در تعلیقات همین کتاب صفحة  706مرحوم فیاض احتموام
دیگرک میدهد که «در آن حدود چشمه دیگرک هتت بوهنوام چشومه شویرین و
گویا منظور از چشمة شیرخان همین چشمه شیرین اسوت» و البتوه نظور مرحووم
فیاض در هر دو مورد احتمالی است و قطعیت ندارد اما مطل

مورد توضویح در

کتاب بیهقی مربوط میشود به حملة سلطان متعود الزنوک به طغرم سولجوقی و
سلطان متعود که قصد الافلگیر کردن طغرم را دارد ناچوار حملوة خوود را از راه
استوا( )2آالاز میکند براک اینجان

اس از مطالعة داستان و تطبیپ آن با راه قدیم

طوس به قوچان و شیروان که از همان حدود میگذرد و امروز نیز متافرانی کوه
میخواهند با اس

یا قاطر به طرف طوس بروند از همان جاده استفاده مویکننود

شکی باقی نماند که چشمة شیرخان جز همین محلی که ذکر آمد محول دیگورک
نیتت چرا که بر سر راه مذکور یعنی راهی که از جان

شمام الربوی طووس بوه

سمت استوا کشیده شده واقع است و با طووس فاصولة چنودانی نودارد خاصوه
قراین دیگرک نیز وجود داشت که این احتمام را به یقین نزدیکتر میگردانیود و
اینجان

مرات

را در همان زمان در طی ناموهاک بوه عورض اسوتاد رسوانیدم و

چندک بعد نامهاک از آن شادروان دریافت داشتم که اینک دراختیار مجلوه محتورم
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یغما قرار میدهم و اصل آن را براک نگهودارک در اسوناد و مودارک تواریخی بوه
کتابخانة مرکزک دانشگاه تهران اهداء کردهام باشد که در نوزد مورخوان و اربواب
تحقیپ سندک معتبر شناخته شود
یادداشتها
 1درهاک است با صفا در جنوب شیروان
 2استوا نام قدیم قوچان است

(تصویر نامه در صفحة بعد)

122

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 45 /

تحقيقي دربارة تاریخ بيهقي

123

