
 
 
 

 

 *تاریخ بیهقی ةتحقیقی دربار
 

 اکبر فیاضکتر علید                                                                             
 

اکبر فیاض است که اریخ بیهقی مصحح مرحوم علیتدانیم بهترین چاپ می

اقی او بوآن استاد از بزرگان محققان و دانشمندان این عصر بوود  آاوارک کوه از 

ست مانده و از جمله مقاالتی که در مجله یغماست در نهایت دقت و استحکام ا

 شناسان و اهل ادب و سندک است معتبر براک تاریخ

تاد اک از آن اسواقاک فرجاد معاون رایزنی فرهنگی ایوران در ااکتوتان ناموه

ک و اواک از کنجکوانود کوه نمونوهاک از خود به مجله فرسوتادهبزرگوار و مقاله

د و شود  اشارت باید کرد کوه دربواره بوااستقصاء اوست که با امتنان چاپ می

اک لوهنقاطی که در تاریخ بیهقی است استاد عبدالحی حبیبی افغانتوتانی نیوز مقا

هقوی محققانه در مجله یغما دارند و هر دانشمندک از این اس بخواهد تواریخ بی

ترین االت استفاده فرمایود و سوزاواراین مق ةباید از همرا تجدید چاپ کند می

فرد براک این خدمت ادبی فرهنگی دکتور الامحتوین یوسوفی اسوتاد دانشوگاه 

نامه را دقیقاً مطالعه فرمایید مگر رنج و کوشو  و وسوعت مشهد است  قابوس

 (یغما) دریابید  رااطاعات و تبحر و تتلط استاد یوسفی 
 

 تاریخ بيهقي

مانوده  یکوی ثر فصیح از قرن انجم هجرک باقیهایی که به ندر میان کتاب
                                                           

 . 276-271(  ص 1355)مرداد  335یغما  شمارة * 
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کتاب تاریخ بیهقی تألیف خواجه ابوالفضل محمدبن حتین بیهقی دبیر است کوه 

 تاکنون چند نوبت به چاپ رسیده است 

یر این کتاب دربارة تاریخ وقایع زمان سلطنت متعود الزنوک به رشتة تحر

ود خوکوه ویتنده  هوم چنوانهاک دیگر فرق بتیار دارد چه ندرآمده ولی با تاریخ

ان جنو  فخوانند که فان اادشاه فان ساالر را به در تاریخ چنان می»گوید: می

واجو   فرستاد و فان روز جن  یا صلح کردند و این آن را بزد     اما من آنچوه

کنود و آن توجیوه نویتوی را دنبوام می  مقصود دیگور از تاریخ«جاک آرماست به

هاک تاریخی است و چوون خوود فوردک اسوت ها و اتفاق هاک واقعی جنعلت

بی از عهودة ایون مهوم خودست و توانا  بهدانشمند و بصیر و در نویتندگی چیره

دهود در خصوص که خود در زمان گذشتن وقایعی که شور  مویبرآمده است  به

ک کورده  شواهد عینوی وقوایع بووده و از اسوناد و موداردبیرخانة سلطان کار موی

 داشته است انة الزنویان براک تکمیل تألیف خود رونوشت برمیدبیرخ

در دیگر تواریخ چنین طوم و عرض نیتوت کوه »گوید: در جایی دیگر می

یون کوار را ااند  اما چون من اک بی  یاد نکردهاند و شمهتر گرفتهاحوام را آسان

بایوا خیوا و خواهم که داد این تاریخ را به تمامی بدهم و گورد زواای  گرفتم می

 «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 

نموده است  نویتنده دربارة وقوایع بوا سیاسی و اجتماعی او نیز چنین ایجاب می

-چنان که خواننده را بوا خوود هومکند آنو صداقت اظهارنظر می کمام صراحت

خواند عین حقیقت است بخشد که هرچه میگرداند  و به او اطمینان میعقیده می
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اقاموه  فویاک شک و شبهه در آن راه ندارد  چه براک هر گفته خود دلیلی واو ذره

 کند می

که  گی او نمایان استهنر بیهقی در این کتاب در سبک بتیار روان نویتند

هنگوی ککند کوه خواننوده از وقایع کهن را آن چنان در قال  الفاظ فصیح بیان می

 قی یک نوعشود چرا که در انشاء بیهها و احیاناً طوم مقام آنها ختته نمیداستان

ده شونویتندگان دیگر کمتر نظیر آن دیوده سادگی طبیعی وجود دارد که در آاار 

-یموشمار اب بیهقی در زمرة بهترین آاار منثور فارسی بهاست؛ و بدین جهت کت

-یرود  افتوس که قتمت بزرگ آاار این نویتندة بزرگ مفقود شده و آنچه بواق

 مانده تنها جزئی از منشآت گرانبهاک اوست 

هر برد و براک کار میآورک آاار بیهقی همتی بهمرحوم دکتر فیاض در جمع

رفت اجر و ااداشی قائول کار میاک از آن بهکوش  که در راه روشن شدن گوشه

شمتی آالاز گردید  زموانی  1324بود  آشنایی این جان  با مرحوم استاد از سام 

تدریس تاریخ اسام مشغوم بود  و این که آن مرحوم در دانشکدة الهیات تهران به

ابقة ور بوودم  ایون سوقدر وسیع و توانایی بهرهبنده از خرمن فیاض و دان  او به

هواک او آشنایی و مقام شاگردک نتبت به استاد همیشوه مورا بوه خوانودن نوشوته

عهودة ایون که متئولیت فرهن  شیروان به 1341کند  در سام ترالی  کرده و می

داشتم جان  محوم بود در ایام فراالت خود را با خواندن کتاب بیهقی سرگرم می

م که الزم بود آن را به اطاع و برحت  اتفاق در همان موقع به موضوعی برخورد

استاد برسانم  مطل  از این قرار بوود کوه روزک بوراک بازدیود یکوی از مودارس 

جا بود کوه بوا واقع بود به آن صوب رفتم و در آن (1)شیروان که در دهتتان گلیان

نام چشمه شیرخان آشنا شدم  محلی بود با صفا در دره سرسبز گلیان بوا چشومه 
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شد اک بلند دیده میقدرک باالتر  آاار بنایی مخروبه بر فراز تپه آبی صاف و گوارا؛

گونه بوازار خواندند  و خاصه محلی دیگر که آاار هیچکه گویا آن را عمارت می

نامیدند و متجدک بزرگ ولوی اک در آن نبود ولی آن را بازار شیرخان میو مغازه

 کهنه و مخروبه هم در آن حوالی بود 

در توضیح چشمه  603 ةقی چاپ مرحوم فیاض در ذیل صفحدر تاریخ بیه

گیاس  ةاین محل گویا همان است که امروز چشم»شیرخان چنین آمده است که 

مرحوم فیاض احتموام  706 ةو در تعلیقات همین کتاب صفح« نامند)گلت ( می

نوام چشومه شویرین و در آن حدود چشمه دیگرک هتت بوه»دهد که دیگرک می

و البتوه نظور مرحووم « شیرخان همین چشمه شیرین اسوت ةاز چشمگویا منظور 

فیاض در هر دو مورد احتمالی است و قطعیت ندارد  اما مطل  مورد توضویح در 

سلطان متعود الزنوک به طغرم سولجوقی و  ةشود به حملکتاب بیهقی مربوط می

راه خوود را از  ةکه قصد الافلگیر کردن طغرم را دارد ناچوار حملو متعودسلطان 

داستان و تطبیپ آن با راه قدیم  ةجان  اس از مطالعکند  براک اینآالاز می (2)استوا

گذرد و امروز نیز متافرانی کوه طوس به قوچان و شیروان که از همان حدود می

کننود خواهند با اس  یا قاطر به طرف طوس بروند از همان جاده استفاده مویمی

همین محلی که ذکر آمد محول دیگورک  شیرخان جز ةشکی باقی نماند که چشم

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 

گردانیود  و تر میقراین دیگرک نیز وجود داشت که این احتمام را به یقین نزدیک

اک بوه عورض اسوتاد رسوانیدم و همان زمان در طی ناموه جان  مرات  را دراین

اک از آن شادروان دریافت داشتم که اینک دراختیار مجلوه محتورم چندک بعد نامه
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دهم و اصل آن را براک نگهودارک در اسوناد و مودارک تواریخی بوه یغما قرار می

اربواب ام باشد که در نوزد مورخوان و کتابخانة مرکزک دانشگاه تهران اهداء کرده

 تحقیپ سندک معتبر شناخته شود 

 
 هایادداشت

 اک است با صفا در جنوب شیروان    دره1

   استوا نام قدیم قوچان است 2

 

 )تصویر نامه در صفحة بعد(
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