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نقدی بر تاریخ بیهقی به تصحیح و توضیح یاحقی و سیدی

شهاب رویانیان

ــا مقدمــه، تصحیــح، تعلیقــات،  ــخ بیهقــی، ب چکیــده: جدیدتریــن تصحیــح و چــاپ تاری
توضیحــات، و فهرســت هــا، از دکتــر محمدجعفــر یاحقــی و مهــدی ســیدی اســت. ایــن 
کــه جلــد اولــش متــن تاریــخ بیقهــی و جلــد دومــش شــامل تعلیقــات عــام و  کتــاب دوجلــدی 
گــون اســت، بــا اســتفاده از  گونا تعلیقــات تاریخــی و تعلیقــات جغرافیایــی و فهرســت هــای 
24 نســخه خطــی و چاپــی تالیــف شــده و از ایــن نظــر، محققانــه تریــن تصحیــح تاریــخ بیهقــی 
محســوب مــی شــود و حــاوی انبوهــی از اطالعــات ادبــی و تاریخــی اســت. نویســنده در ســطور 
کوشــد برخــی ســهوها و اشــکاالت موجــود در ایــن تصحیــح و تعلیــق را بیــان دارد. پیــش رو مــی 

ــح  ــر یاحقــی، مهــدی ســیدی، تصحی کتــاب، محمدجعف ــخ بیهقــی، نقــد  کلیــدواژه: تاری
ــخ بیقهــی. تاری

A Review of
 Tarikh-i Bayhaqi Corrected and Explained by 
Yāhaqqi and Seyyedi
By: Shahāb Royāniān
Abstract: The latest publication of Tarikh-i Bayhaqi 
including introduction, correction, appendices, expla-
nations, and catalogs belongs to Dr. Ja›far Yāhaqqi 
and Mahdi Seyyedi. This two-volume book, the first 
volume of which contains the text of Tarikh-i Bayh-
aqi and the second one includes the general appendi-
ces, historical appendices, and geographical appen-
dices as well as different lists, is compiled based on 
24 manuscripts and printed versions. Therefore, this 
work is considered to be the most erudite correction 
of Tarikh-i Bayhaqi, and contains a large amount of 
literary and historical information. The author of the 
present paper tries to point out some of the errors and 
problems of this work.
Key words: Tarikh-i Bayhaqi, book review, Muham-
mad Ja›far Yāhaqqi, Mahdi Seyyedi, correction of 
Tarikh-i Bayhaqi.

يخ البهييق  نقد تصحيح وتوضيحات ياحيق وسّيدي لكتاب تار

يانيان شهاب رو

 
ّ

يــخ البهيــي هــي الطبعــة الــي تــول كانــت الطبعــة األخيــرة مــن كتــاب تار
تصحيحهــا وطبعهــا الدكتور حمّمــد جعفر ياحّي ومهدي ســّيدي، وقد أرفق 
 

ّ
املحّققان طبعهتما هذه مبقّدمة وتعليقات وتوضيحات وفهارس، ليقّدما كل

دين.
ّ
ذلك يف جمل

د 
ّ
يــخ البهيي، يف حني اشــتمل املجل ــد األّول نــّص كتاب تار

ّ
يتضّمــن املجل

خرى جغرافّية مع فهارس 
ُ
خيّية وأ الثاين عىل تعليقاهتما العاّمة وتعليقات تار

خمتلفة.

وقــد اســتفاد املحّققــان يف عملهمــا هــذا مــن 24 نســخة خّطّيــة أو مطبوعة 
يخ البهيي، حيث  للكتاب، مّما يسمح لنا بالقول إّنا أدّق التصحيحات لتار

خيّية. كّمٍ هائل من املعلومات األدبّية والتار احتوت عىل 

أّما املقال احلايل فيســعى لتأشير بعض مواضع السهو واإلشكاالت املوجودة 
يف هذا التصحيح وما تضّمنه من تعليقات.

يخ البهيي، نقد الكتاب، حمّمد جعفر ياحّي، مهدي  املفردات األساسّية: تار
يخ البهيي. سّيدي، تصحيح تار
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نقدی بر تاریخ بیهقی به تصحیح و 
توضیح یاحقی و سیدی

یخ بیهقی، تألیف ابوالفضل محمد بن حســین بیهقــی )۳۸۵-۴۷۰ق( بر قلٔه نثر  کتــاب ادیبانــه و زرنــگار تار

فارسی قرار دارد و برای کسانی که می خواهند سخنشان متقن و همچون الماِس تراشیده، خوش نقش و دلربا 

و به دور از حشوهای رایج باشد الگویی ممتاز است.

کنــون به همــت چند تن از دانشــوران تصحیح و چاپ شــده اســت که عالقه منــدان کمابیش  کتــاب تا ایــن 

یخ بیهقی با  آنهــا را دیــده و خوانده انــد. جدیدترین مورد از این دســت که در ســال های اخیر عرضه شــده، تار

مقدمه، تصحیح، تعلیقات، توضیحات، فهرســت ها، از دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی ســیدی اســت. 

یخی  یخ بیهقی و جلد دومش شامل تعلیقات عام و تعلیقات تار این کتاِب دوجلدی که جلد اولش متِن تار

گون اســت، با اســتفاده از 2۴ نســخٔه خطی و چاپی تألیف شده  گونا و تعلیقات جغرافیایی و فهرســت های 

ی انبوهــی از اطالعات ادبی و  یخ بیهقی محســوب می شــود و حــاو و از ایــن نظــر، محققانه تریــن تصحیح تار

یخی است. تار

یخ بیهقی به همت انتشــارات ســخن منتشــر شد، نقدهایی چند بر آن  از ســال ۱۳۸۸ که این تصحیح از تار

در مجــالت مختلف منتشــر شــده اســت که نویســندگاِن آن نقدها، نظرها و اشــکاالت موردنظر خــود را بیان 
کرده اند.۱

در نوشتار پیِش رو، بدون آنکه قصد استقصا باشد برخی سهوها و اشکاالِت موجود در این تصحیح و تعلیق 

بیان شــده، اما نکات مزبور در نقدهای قبلی تکرار نشــده اســت؛ مگر آنکه این تکرار متضمن مطلبی جدید 

گفته باشد. و نا

که در سال ۱۳۹2 منتشر شده مد نظر بوده است. کتاب مذکور  در نگارش این مقاله، چاپ چهارم 

یــخ بیهقی بــا تعلیقات  کتــاب دیبــای دیــداری از همیــن مصححان که شــامل متــن کامل تار همچنیــن بــه 

مختصرتر و اصالح برخی اشکاالت دورٔه دوجلدی است و در سال ۱۳۹۰ منتشر شد نیم نگاهی شده است.

یــخ بیهقی و مؤلف آن ســخن رفته و همان هم  ج ۱، ص هفتادونــه، س ۱ بــه بعــد: »کهن تریــن جایــی که از تار

ید بیهقی معروف به ابن  یخ بیهق ابوالحســن علی بن ز شــده اســت مبنای بقیه شرح حال نویســان، کتاب تار

یخ )حدود ۵۳۸ تا ۵۴۰( نصراهلل منشی در کلیله  فندق )تألیف شده به سال ۵۶۳( است ... پیش از این تار

کــه در آن راه خدمتــی  یــخ متقــدم از »خواجــه ابوالفضــل بیهقــی  و دمنــه )ص ۴2۰(، در زمــرٔه نویســندگان توار
کتاب او را نیاورده است«. کرده« یاد نموده، اما نام  پسندیده 

یخ بیهقــی؛ جمیله اخیانــی، حمیدرضا ســلمانی؛ گزارش میــراث، ضمیمٔه ش ۳،  1. از جملــه نــک: توضیــح برخــی مشــکالت در تصحیــح جدید تار
کبــرزاده؛ گزارش  یــخ بیهقی؛ هادی ا ر، ســخت جگر، توضیحــی کوتــاه در ضبط نادرســت عبارتی از تار زمســتان 1۳۹1، ص 1۶-۲۳؛ ســخت جگــرآو
یخ بیهقی؛ فرامرز آدینٔه کالت، سلمان  رٔه دوم، ســال پنجم، ش ۴۹، بهمن و اســفند 1۳۹۰، ص ۴1-۴۲؛ نقد و بررســی تصحیح جدید تار میراث، دو
یخ بیهقی؛ غالمرضا ســالمیان،  کت؛ جســتارهای ادبی، ش 1۷۲، بهار 1۳۹۰، ص 1۴۹-1۷۷؛ نگاهی به تعلیقات دکتر یاحقی و ســیدی بر تار ســا
یخ بیهقی؛ محمد دهقانی؛  کتاب ماه ادبیات، ش ۵۵ )پیاپی 1۶۹(، آبان 1۳۹۰، ص ۶۳-۶۷؛ مالحظاتی دربارٔه تصحیح جدید تار ســهیل یاری؛ 

نگاه نو، ش ۹۵، پاییز 1۳۹1، ص ۸۸-۸۴.

 شهاب رویانیان

بیهقی ، ابوالفضل محمد بن 
حسین؛ تاریخ بیهقی؛ 2 جلد، 
کوشش محمدجعفر یاحقی و  به 
علی سیدی؛ سخن، چ 4، تهران، 
.1392
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فــــــــــزون  مجلــــــــــد  ده  از  اســــــــــت   کتابــــــــــی 

ذوفنــــــــــون  آن  کــــــــــردار  و  فتــــــــــح  او  در 

نامــــــــــدار بیهقــــــــــی   ابوالفضــــــــــل  

روزگار صــــــــــد  بــــــــــه  نیایــــــــــد  او  چــــــــــون  کــــــــــه 

کردســــــــــت راســــــــــت   یکــــــــــی دفتــــــــــر او نیــــــــــز 

پادشاســــــــــت۷  آن  کــــــــــردار  و  کار  همــــــــــه 

یخ« به صورت »تارخ« چاپ شده  ج ۱، ص صد و سی، س آخر: »تار

است.

پنج، س ۳، ج 2، ص ۱2۰۳، س ۹، ج 2 ص  ج ۱، ص صد و ســی و

۱2۴۱، س ۴: »سؤال« به صورت »سئوال« آمده است.

وســتنفلد«  و  »فردینانــد   :۱۰ س  چهل وهشــت،  و  صــد  ص   ،۱ ج 

 Ferdinand( »کــه صحیــح »فردینانــد ووســتنفلد آمــده، در حالــی 

Wüstenfeld( است.

ِبر« چاپ شده است. َبِر« به صورت »َز ج ۱، ص ۱۱۵، س ۹: »ِز

دث« حرکت گذاری  ث« به صورت »ُمّحِ ج ۱، ص ۱2۴، س ۷: »ُمَحّدِ

شده است.

ج ۱، ص ۱۸۷، س ۸: مهــراس بــه فتــح »م« حرکت گــذاری شــده در 

کــه در توضیــح همین بخــش در ج 2، ص ۹۷۹ آمده اســت:  حالــی 

کسر میم ...«. »مهراس به 

کسر »م« است.۸ ضبط معجم البلدان به 

ج ۱، ص ۴۳2-۴۹۰: در بــاالی صفحات زوج، »ســال ۴2۵« نوشــته 

که »سال ۴2۶« صحیح است. شده 

ج 2، ص ۸۳۱، توضیح ص ۱2، س ۹: »گویا سپید در آن زمان رسم 

عزا بوده است«.

گذشــته  کــه در  بــا توجــه بــه برخــی متــون دیگــر، تردیــدی نمی مانــد 

دســت کم در بعضی از مناطق، لباس ســفید نشــانٔه عزا بوده اســت: 

»ســلطان، اطلس ســپید به رسم عزا درپوشــید و سه روز آئین تأسف 

و تلّهــف بــه رعایــت رســانیدند روز چهــارم لباس را بــه کاس۹ مبدل 
کرد«.۱۰

یخ منظوم زجاجی(، ج ۲، ص 1۰۶۷. ۷. زجاجی، حکیم، همایون نامه )تار
۸. یاقوت حموی، شهاب الدین ابوعبداهلل، معجم البلدان، ج ۵، ص ۲۳۲.

کاس(. کبود )دهخدا، لغت نامه، ذیل  کاس: رنگ تیره و   .۹
1۰. ابن بی بــی، حســین بــن محمــد بن علــی جعفری ُرَغــدی، اخبار ســالجقٔه روم، بــه انضمام 

کــه قدیمی ترین ذکر  برخــی دیگــر نیز همین نظــِر نادقیق را نوشــته اند 

یــخ بیهــق، تألیــف ابن ُفنــُدق آمــده  کتــاب تار یــخ بیهقــی، در  از تار

یخ بیهق و ۱۸- اســت.2 اما چنین نیســت؛ زیرا ۴۳ ســال قبل از تار

کتاِب ُمجمل  یخ بیهقــی در  2۰ ســال پیــش از کلیله و دمنــه، ذکر تار

یــخ و القصــص )تألیــف ۵2۰ق(۳ آمــده اســت: »پــس اخبــار و  التوار
ســیر و فتحها]ی [ ســلطان محمود و غزاها اندر هندوستان و ُملتان، 

و آوردن َمنــات، و همچنیــن بنواحــی ترکســتان، و هــر نواحی بســیار 

کتابهاء مفرد ســاخته اند، چــون یمینی ]و[  بودســت، و در آن معنــی 
که در آن دولت ساخته اند«.۴ بیهقی و دیگر مصنفات 

یخ بیهقی  ملک الشــعرا بهار، مصحح کتاب، با اشــاره به ذکــر نام تار

یِخ  یــخ و القصص می نویســد: »بی شــک همــان تار در مجمــل التوار
معروِف ابوالفضل بیهقی است«.۵

ج ۱، ص هفتادونــه تــا هشتادوشــش: بــه کتاب هایــی قدیمی که در 

یخ بیهقی ذکر گردیده اشاره شده، ولی  آنها نام ابوالفضل بیهقی و تار

یخ بیهقی نام برده شده است که  در چند منبع قدیمی دیگر نیز از تار

شایسته بود در اینجا ذکر می شد از جمله:

یــخ، تألیــف صدرالدیــن حســینی در ربــع اول قرن هفتم  ـ زبدة التوار
هجری:»پــس از چنــدی رأی ســبکتکینیان و ســلجوقیان بر این قرار 

که هر یک به ملک خویش پادشــاه بی انباز باشــند و قصد آن  گرفت 
دیگری ننمایند، و شیخ ابوالفضل  بیهقی  صلح نامه بنوشت«.۶

یخ منظوم زجاجی، تألیف در قرن هفتم هجری: ـ همایون نامه یا تار

شــــــــــهریار آن  اثرهــــــــــای  خواهــــــــــی   چــــــــــو 

بــــــــــار چنــــــــــد  بخــــــــــوان  عتبــــــــــی   یمینــــــــــی 

پرهنــــــــــر مشــــــــــکانی   ابونصــــــــــر 

نامــــــــــور و  بــــــــــد  دانــــــــــش  و  پرعلــــــــــم  کــــــــــه 

ساختســــــــــت  دفتــــــــــری  او  کــــــــــردار   ز 

بپرداختســــــــــت  را  آن  زر،  آب  چــــــــــو 

یی شکل نگرفته )نظریه ای دربارٔه  یخ بیهقی، »کتابی از میان رفته یا آرزو ۲. برای نمونه نک: تار
یخ بیهقــی(«؛ محمدرضا حاج بابایی؛ متن پژوهی ادبی، ســال 1۹، ش  حجــم و محتــوای تار

۶۳، بهار 1۳۹۴، ص ۳۵.
ینی و ســعید نفیســی تصریح کرده اند که این کتاب در ســال ۵۲۰ق تألیف شده  ۳. محمد قزو

ب، بی تا، مقدمه: ۳۴؛ نفیسی، 1۳۴۲: ۵۵۸/1.
َّ
است. نک: نوادٔه ُمَهل

ب، بی تا: ۴۰۵.
َّ
۴. نوادٔه ُمَهل

۵. همان، مقدمه، ص ۵.
یخ  ۶. صدرالدین حســینی، صدرالدین ابوالحســن علی بن ناصر بن علی حســینی، زبدة التوار

)اخبار امرا و پادشاهان سلجوقی (، ص ۶۵.
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کــرده که بخِش غیــر فعلِی آن، به جای اســم،  از عبــارات فعلــی ذکــر 

ی چند صفحه بعدتر، موضوع حذف حرف اضافه  صفت اســت. و

از برخی عبارات فعلی را هم که در متون ادبی نمونه های فراوان دارد 

کــه عبــارِت »هیچ باقی  گفت  مطــرح می کنــد.۱۳ در نتیجــه می توان 

یــخ بیهقی در اصل همان »هیچ در باقی نکند« اســت  نکنــد« در تار

کــه در آن حــرف اضافــٔه »در« حذف شــده و در کل بــه معنای »هیچ 

فروگذار نکند« است.

ج 2، ص ۸۴۴، توضیح ص 2۹، س ۱2: َسَفط.

که  در برخــی از منابع، َســَفط را به طور قطع، عربِی َســَبد دانســته اند 
گمان فیاض است.۱۴ مؤید 

ج 2، ص ۸۵۱، توضیح ص ۳۸، س ۱۳: شــکر: »در گذشــته شکر از 

نیشکر به دست می آمد«.

کنــون هــم در حــدود ۶۰ درصــد شــکر دنیــا از نیشــکر و ۴۰ درصــد از  ا

چغندر قند به دســت می آید.۱۵ بنابراین اســتحصال شــکر از نیشکر 

گذشته ندارد. اختصاص به 

این نکته هم گفتنی اســت که شــکر و قند، هر دو از نظر شــیمیایی، 

کــه در  کاُرز )sucrose( و یکســان هســتند و انــدک تفاوتــی  قنــِد ســا

آنهــا و  بــه دلیــل متفاوت بــودن فراینــد تولیــد  مزه شــان وجــود دارد، 
خالص تر بودن قند است.۱۶

ج 2، ص ۸۶۹، توضیح ص ۵۶، س 2۰: »جمله قدری مبهم است. 

ما عبارت را این طور معنی می کنیم: سلطان می گوید: پرداختن این 

گر هم  یاد نیســت و نمی تواند او را باز ایســتاند. ا مقــدار بــرای بونصر ز

کفایت و لیاقت او برای ما بیش از این مال اهمیت دارد«. می بود، 

کــه ضمیر/  کرد  امــا عبــارت بیهقــی ابهــام نــدارد و فقــط باید توجــه 

کسره  گذاشتن یک  کلمه مربوط است.  کدام  صفت اشارٔه »این« به 

که در برخی از نســخه ها پس از »این«  کلمٔه »زر«  در زیــر حــرف »ر« از 

آمده اســت ابهام را رفع می کند: »بونصر را این ]زِر[ بســیار نیســت، و 

و مجمــوع عبارت نیز اغلب معنی مجــازی دارد؛ مانند از پای درآمدن )از+پای+در+آمدن( 
کــه یکــی از آنهــا )از( حــرف اضافــه اســت و از مجمــوِع آنهــا، نه معنــی »پای« منظور اســت، 
نــه معنــی »آمــدن« یا »درآمــدن«، بلکه مجمــوع این چهار کلمــه یک معنی مجــازی دارد که 
معادل »افتادن« اســت. )انوری، حســن، احمدی گیوی، حســن، دستور زبان فارسی ۲، ج 
یســان، نام »عبارت فعلی« را مناســب نمی دانند و عنوان  ۲، ص۳1( البته برخی از دستورنو

ز، ص۵۰( رد، خسرو، دستور مفصل امرو کرده اند. )نک: فرشیدو »گروه فعلی« را پیشنهاد 
یخی فعل، ج ۲، ص 11۲۴، 11۴۰. گیوی، حسن، دستور تار 1۳. احمدی 

یشه شــناختی زبــان فارســی، ج ۳، ص 1۶۵۷؛ انوری،  1۴. حسن دوســت، محمــد، فرهنــگ ر
حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۵، ص ۴1۹۶.

1۵. مصاحب، غالمحسین و همکاران، دایرةالمعارف فارسی، ج ۲، ص ۲۰۸۵.
1۶. همان.

ج 2، ص ۸۳۴-۸۳۵، توضیــح ص ۱۷، س ۱۱: در تکمیــل توضیح 

گفتنی اســت  ِســن به معنــای فصیح و ذکر شــاهد از آن، 
َ
مربــوط به ل

ک  کــه در لغت نامــٔه دهخدا )چاپ ۱۳2۵( و در شــرح حال ابن َســّما

کلمات قصار در امثال  آمده اســت: »او مردی فصیح و لســن بوده و 

و مواعظ داشته است«.

ج 2، ص ۸۳۵، سطر ۱2: بعد از فیاض باید به جای عالمت گیومه، 

پرانتز بیاید.

یأتــی  ان  اهلل  »عســی   :۱۵ س   ،۱۸ ص  توضیــح   ،۸۳۶ ص   ،2 ج 

بالفتح«.

عبارت مندرج در آیٔه ۵2 ســورٔه مائده به صورت »فعســی اهلل ان یأتی 

بالفتــح«، یعنــی بــا حــرف »ف« در ابتــدای آن اســت. نمی تــوان در 

کرد. هنگام نقل بخشی از آیه، حروف متصل نظیر »ف« را حذف 

یخ بیهقی،ج  ۸۵۹۰۶۰/2. ج 2، ص ۸۳۷، سطر ۱: تار

شمارٔه صفحه غلط است و گویا مقصود صفحات ۸۵۹ و ۸۶۰ بوده 

است.

ج 2، ص ۸۴۳، توضیــح ص 2۷، س ۱۵. باقــی نکنــد: »باقی کــردن 

به این معنی در فرهنگ ها یافته نشــد. در ذیل فرهنگ های فارســی 

گفتن«  )ص ۴۴( بــا شــاهدی از مقامــات ژنده پیــل به معنی »ناســزا 

آمده است، اما در این مورد بیهقی به همان معنی باقی در »حاصل 

گر شــاهد دیگری برای  و باقــی« )ص ۱۱۶ س ۱۹( نزدیــک می نماید. ا

که در اصل »در باقی کردن«  این تعبیر پیدا نشــد، می توان حــدس زد 

یج یا به سهو  )به معنی فروگذارکردن و تعویق انداختن( بوده که به تدر

»در« از جلو آن افتاده است«.

یخ  که مقصوِد عبــارت تار بــا توجــه به مفهــوم کالم، تردیدی نیســت 

بیهقــی از »باقــی نکنــد«، همــان »فروگذار نکنــد/ خــودداری نکند« 
اســت. بنابراین اصِل آن، »در باقی کــردن« به معنای »فراموش کردن، 

کنارنهادن، از یادبردن، توجه نکردن، ترک کردن، فروگذاشــتن« است 
که در لغت نامٔه دهخدا هم ذکر شده است.۱۱

یخی فعل،  گیــوی در کتاب دســتور تار مرحــوم دکتر حســن احمدی 

کــردن« را عبــارِت فعلــی،۱2 آن هــم از مصادیــق آن دســته  »در باقــی 

مختصر سلجوق نامٔه ابن بی بی، ص ۸۸.
کردن« و »در باقی نهادن«. 11. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ذیل باقی، ترکیبات »در باقی 

کــه از مجمــوع آنهــا معنــی فعــل  کلمــات اطــالق می شــود  1۲. عبــارت فعلــی بــه دســته ای از 
واحدی حاصل می شــود و اغلب معادل با مفهوم یک فعل ســاده یا یک فعل مرکب اســت. 
عبارت های فعلی بیش از دو کلمه هســتند که نخســتین کلمٔه ترکیب، حرف اضافه است 
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کــه می گویید ندارد  گــر هســتی، کفایــت او ما را به از این مال«. یعنــی: بونصر این مقدار زر  از کجــا ایســتد؟ و ا

که  کفایتش بهتر از مالی اســت  گر هم داشــت،  و از کجا چنین مالی به دســت آورده اســت تا از او بگیرم؟ و ا

گرفت. می توان از او 

کرده اند،۱۷ ولی فرض و معنی  ک، هر دو فرض را مطرح  مصححان در کتاب دیبای دیداری، با قدری استدرا

اول صحیح نمی نماید و طرح آن وجهی ندارد.

ج 2، ص ۸۷۱، توضیح ص ۵۹، س ۴: آیٔه ۴۳ سورٔه روم صحیح است، نه آیٔه ۴ سورٔه روم.

که: قل  گوشــٔه چشــمی دارد به آیٔه ۸۸ ســورٔه مؤمنون )2۳(  ج 2، ص ۸۸۰، توضیح ص ۶۸، س ۵: »عبارت 

کل شیء و الیه ترجعون«. من بیده ملکوت 

یِه 
َ
کّلِ َشی ٍء َو ُهَو یجیُر َو ال یجاُر َعل کوُت 

َ
صورت درست آیٔه ۸۸ سورٔه مؤمنون چنین است: »ُقْل َمْن ِبیِدِه َمل

گویــا در عبــارت توضیحی کتاب، این آیه با آیٔه ۸۳ ســورٔه یونس اشــتباه و آمیخته شــده  ُمــون .« 
َ
کْنُتــْم َتْعل ِإْن 

یِه  ُتْرَجُعون«.
َ
کّلِ َشی ٍء َو ِإل کوُت 

َ
ذی ِبیِدِه َمل

َّ
است: »َفُسْبحاَن ال

گردد: »عبارت قدری مغشوش است«. ج 2، ص ۸۸۰، توضیح ص ۶۸، س ۹: ... 

به نظر می رسد معنای عبارِت »اهل جملٔه آن والیت گردن برافراشته تا نام ما بر آن نشیند و به ضبط ما آراسته 

که اغلب به معنای سرکشــی و  گویا مصححان، »گردن افراشــتن« را  گردد« روشــن اســت و مغشــوش نیســت. 

تکبــر اســت در اینجــا نیــز به همین معنــی گرفته اند. در حالی که چنین نیســت و »گردن افراختن )افراشــتن، 
برافراشتن(« به معنای »سرفرازی کردن، افتخارکردن« هم آمده است.۱۸

بنابرایــن معنــای عبــارت چنیــن می شــود: اهالی تمــام آن والیت، افتخــار می کردند )یــا: امید داشــتند، توقع 

که نام حکومت ما بر آنان باشد و سرزمینشان به دست ما بیفتد. داشتند، منتظر بودند( 

کرم)صلی اهلل علیه  که پیامبر ا »گردن افراشــتن« به این معنی، یادآور »َتطاُوِل« قریش در صبح آن روزی اســت 

و آله و سلم( پرچم نبرد خیبر را به دست امیرالمؤمنین)علیه السالم( سپرد: 

فاخبر بذلک رســول اهلل، ]فقال: اما و اهلل ألعطینها غدا رجال یحب اهلل و رســوله، و یحبه اهلل و رســوله، یأخذها 

عنــوه [- قــال: و لیس ثم علی)ع(- فتطاولت لها قریش، و رجا کل واحد منهم ان یکون صاحب ذلک، فاصبح 

فجاء علی)ع( علی بعیر له، حتی اناخ قریبا من خباء رسول اهلل)ص( و هو ارمد، و قد عصب عینیه بشقه برد 

قطری، فقال رسول اهلل ص: ما لک؟ قال: رمدت بعد، فقال رسول اهلل)ص(: ادن منی، فدنا فتفل فی عینیه، 

فما وجعهما حتی مضی لسبیله ثم اعطاه الرایة، فنهض بها معه و علیه حله ارجوان حمراء قد اخرج خملها 
فاتی مدینه خیبر.۱۹

در اینجا مقصود از تطاول )گردن کشیدن( آن است که عده ای با کشیدن گردن و بیشتر نشان دادن خود قصد 

کرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( را به خود جلب کنند تا پرچم فرماندهی را به آنان دهد  داشتند توجه پیامبر ا

که خودش صاحب پرچم شود. کدام امید داشت  و هر 

گیومه بسته نیامده است. گیومه باز آمده، اما  ج 2، ص ۸۸۸، توضیح ص ۸2، س ۵: 

یخ بیهقی(، ص 1۰۶. کامل تار 1۷. بیهقی ، ابوالفضل محمد بن حسین، دیبای دیداری )متن 
1۸. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۶، ص۶1۲۰.

یخ الطبری(، ج ۳، ص 1۳-1۲. یخ االمم و الملوک )تار 1۹. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تار
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که در ج ۱، ص ۸۵، س ۴-۵ آمده  یخ بیهقی  ج 2، ص ۸۸۹: شایسته است در اینجا دربارٔه این عبارِت تار

یخ مســبوق اســت بر آنچه بگذشــت در ذکر، لکن در  اســت توضیحی اضافه شــود: »هر چند این فصل از تار

رتبه سابق است«.

که اســتادان ویراســتاری آن را  نکتــٔه موجــود در ایــن عبــارت، اســتعمال هم زمــاِن »هر چنــد« و »لکن« اســت 

صحیح نمی دانند. از جمله مرحوم ابوالحسن نجفی نوشته است:

کار  گو اینکه، هــرگاه در عبارتــی به  گرچــه یــا مرادف هــای آن، ماننــد گرچه، هرچنــد )کــه(، بااینکه، باآنکــه،  ا

رود، در جملــٔه مکمــل آن )کــه در واقــع جملٔه پایه اســت نه پیرو( اســتعماِل ولی یا مرادف هــای آن، مانند اما، 

بااین همه، مع هذا، مع ذلک، لکن، لیکن، ولیکن و جز اینها، خالف منطق است و حتی، به عقیدٔه بعضی 

کار رود یا »ولی«، و جمع  گرچه« به  از فضــال، خطــای فاحش اســت ... به بیان دیگر، در یک عبارت یا بایــد »ا

هر دو غیرمنطقی است ... در متون ادبیات فارسی، غالبًا همین قاعده مراعات شده است ... با این همه در 
که در آنها این قاعده مراعات نشده است.2۰ آثار ادبی فارسی عبارات متعددی نیز می توان یافت 

این توصیه در برخی دیگر از منابع ویراستاری2۱ نیز آمده است.

کاربرد   بدون اینکه قصِد رد چنین توصیٔه درستی باشد، از باب رعایت دقت علمی شایسته است این نحو 

یخ بیهقی آمده است، به صورت نکته ای توضیحی در بخش تعلیقات بیاید. که در تار

کره المشــرکون«، عالوه بر آیٔه ۳۳ ســورٔه توبه، در آیٔه ۹  ج 2، ص ۸۹2، توضیــح ص ۸۸، س 22: عبــارت »ولــو 

سورٔه صف نیز آمده است.

ج 2، ص ۸۹2، توضیح ص ۸۹، س ۷ و همچنین: ص ۸۹2 و ۸۹۳، توضیح ص ۸۹، س ۸: ِمهر به معنای 

خورشــید اســت و نمی توان »دو ِمهر« )دو خورشــید: ســلطان محمود و ســلطان مســعود( را به خورشــید و ماه 

گانه مانند آفتاب دانسته است. کدام را جدا کرد و بیهقی هر  تشبیه 

ج 2، ص ۸۹۳، توضیح ص ۹۰، س ۱۱: »لوح محفوظ، در نظر جمهور اهل شرع، جسمی است باالی آسمان 

هفتم که آنچه بوده و هســت و تا قیامت خواهد بود، بر آن نوشــته شــده است. اولین چیزی که خدا آفرید قلم 

بود. پس از آن لوح محفوظ آفریده شد تا هر چه تا قیامت بودنی است بر آن نوشته شود«.

گونی وجود دارد و نمی توان یک نظر را به  گونا دربارٔه لوح محفوظ و همچنین نخستین مخلوق خداوند، آرای 

ْوٍح 
َ
تمام مذاهب اســالمی و حتی به یک مذهب نســبت داد. برای مثال عالمه طباطبایی در تفســیر آیٔه »فی  ل

َمْحُفوظ« )ُبُروج، 22( می گوید: 

یاد و مختلف اســت که دربارٔه همٔه آنها باید دانســت که جنبــٔه تمثیل دارد،  روایــات در صفــت لــوح بســیار ز
یعنی امور معنوى را با لسان مادى مجسم ساخته اند.22

از  منقــول  ایــن ســخن  تأثیــر  تحــت  دارد شــعر مذکــور  احتمــال  توضیــح ص ۹۳، س ۵:  ج 2، ص ۸۹۵، 

یِه ُعیوُبه«.2۳ 
َ
ْن َتْخَفی َعل

َ
َمْرِء أ

ْ
َشّدِ ُعیوِب ال

َ
امیرالمؤمنین)علیه السالم( سروده شده باشد: »ِمْن أ

یسیم )فرهنگ دشواری های زبان فارسی(، ص ۳۶-۳۵. ۲۰. نجفی، ابوالحسن، غلط ننو
یســی ســخن، ص  یرایش، ص 1۵۴؛ انوری، حســن، عالی عباس آباد، یوســف، فرهنگ درست نو ۲1. از جمله: ســمیعی )گیالنی(، احمد، نگارش و و

.۳۲-۳1
۲۲. طباطبایی، محمدحسین، ترجمٔه تفسیر المیزان، ج ۲۰، ص ۴۲۶.

۲۳. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص ۲۳۵.
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طبقی و دیگر چیزها آورده می آید.

که استفاده  اصلی ترین اشــکال در پذیرش قرائت »طبق« این است 

از طبــق بــرای جابه جایی کاال در مســافت های طوالنــی بعید به نظر 

می رسد.

ج 2، ص ۹2۱، ســه ســطر مانــده بــه آخر: قبــل از »ظفر« بایــد پرانتز باز 

گیومه باز آمده است. بیاید حال آنکه 

ج 2، ص ۹2۳، توضیح ص ۱2۸، س ۱۷:

یه هم نســبت داده شــده  ســخن مذکــور با یــک کلمه تفاوت به معاو

یــة: نحــن الزمــان، مــن رفعنــاه ارتفــع، و من  اســت: »و مــن کالم معاو

وضعناه اّتضع«.2۸ 

ج 2، ص ۹2۵، توضیح ص ۱۳۱، س ۱۳: »شعار و پرچم عباسیان... 

ســیاه بود که از این زمان به بعد، ظاهرًا برای پســند ایرانیان که سرو و 

رنگ سبز را دوست می داشتند، رنگ سبز را شعار خود قرار دادند«.

که اقدام مأمون برای خوشــامد علویان بود نه ایرانیان و  روشــن است 

اال در چنــد ســالی که پیــش از والیتعهدی امام رضا)علیه الســالم(، 

خلیفٔه شــرق ســرزمین های اســالمی بود، برای رعایت پسند ایرانیان 

رنگ سبز را رواج می داد تا در جنگ قدرت با برادرش، بیش از پیش 

کننــد. البتــه اینکــه رنگ ســبز به طــور عام رنــگ محبوب  یــاری اش 

ایرانیان بوده نیز محتاج تأیید است.

کریــم در آیٔه ۳۱ ســورٔه کهف، لباس بهشــتیان را ســبز توصیف  قــرآن 

می کند: 

ــْوَن فیها 
َّ
ْنهــاُر یَحل

َ ْ
ــاُت َعــْدٍن َتْجــری ِمــْن َتْحِتِهــُم األ ُهــْم َجّنَ

َ
ولِئــک ل

ُ
أ

 ِمْن ُســْنُدٍس َو ِإْســَتْبَرٍق 
ً
 ُخْضرا

ً
َبُســوَن ِثیابــا

ْ
ســاِوَر ِمــْن َذَهٍب َو یل

َ
ِمــْن أ

واُب َو َحُسَنْت ُمْرَتَفقا.
َ

راِئک ِنْعَم الّث
َ ْ
ی األ

َ
کئیَن فیها َعل ُمّتَ

گاه جامٔه ســبز بر تن  کرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( نیــز  پیامبــر ا
می کرد.2۹

بدین ترتیب از همان صدر اســالم، این رنگ برای مؤمنان )علویان( 

کــه می خواســتند خــود را مؤمــن نشــان دهنــد )بنی امیــه(  کســانی  و 

خوشایند بود.

ج 2، ص ۹2۸، ســطر ۴: »مردمــان« بــه صورت »مرمان« چاپ شــده 

است.

یری، شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب، نهایة االرب فی فنون االدب، ج ۶، ص۷. ۲۸. نو
۲۹ نک: ابن سعد، ابوعبداهلل محمد، الطبقات الکبری، ج 1، ص ۴۲۹-۴۲۸.

ج 2، ص ۸۹۹، توضیح ص ۹۸، س ۱۹: »ُمَنْقَرس ...«.

کلمــه در لغت نامــٔه دهخــدا و فرهنــگ بــزرگ ســخن بــه  تلفــظ ایــن 

صورت »ُمْنَقِرس« آمده است.

کــه اصالــت عربــی نــدارد، ولــی بــه شــکل لغــات عربــی  ایــن واژه را 

گویــا نخســتین بــار محمــد بــن زکریــای رازی  ســاخته شــده اســت، 

کار بــرد. دکتر  ی و مقالــة فــی نقرس بــه  در آثــار خــود از جملــه الحــاو

یــدان، مصحــح مقالة فــی نقــرس، در یکــی از پاورقی های  یوســف ز

ابتدایی خود به این عربی سازی رازی اشاره می کند و می نویسد: أن 

کلمــة النقرس التی  الــرازى راح یطبق قواعد االشــتقاق العربی علی 

هــی غم عربیــة! فصار یســتخدم تعبیرات مثل: ینقــرس، المنقرس، 
المنقرسون ... إلخ.2۴

ج 2، ص ۹۰2، توضیــح ص ۱۰۶، س 2۱: »اظهــار نظــری« بــه صورت 

»اظهانظری« چاپ شده است.

ج 2، ص ۹۱۱، توضیح ص ۱۱۵، س ۱۶: انتهای حکومت بهرام گور، 
که ۴۳۸م صحیح است.2۵ سال ۴2۸م ذکر شده 

ج 2، ص ۹2۰، توضیح ص ۱2۴، س ۹: »طبقها«.

چون »طبق ها« بعد از نام دو گیاه )ســپرغم و ترنج( آمده اســت، این 

گیاه باشد. که مراد از »طبق« نوعی  احتمال هم جای بررسی دارد 

گیاهی  یه و االغذیــه از  کتــاب الجامــع لمفــردات االدو ابن بیطــار در 

مردابی به نام »طبقی« نام برده و نوشته است: 

هــو نبات له ورق شــبیه بورق الســعد و له ســاق أملــس و علی طرف 

الســاق زهــر أبــی متکاثــف شــبیه بالشــعر فــی شــکله یســمیه بعض 

الناس أشــلی إذا خلط بشــحم خنزیر مغســول عتیق أبرأ حرق النار و 
ینبت فی آجام و میاه قائمة.2۶

 Typha وئــی بــا نــام علمــی
ُ
گیــاه ل گویــا مقصــود از ایــن توصیفــات، 

کــه مصــارف دارویــی هــم دارد و در زمین هــای  .latifolia L اســت 

گیــالن و مازندران و گلســتان و برخــی مناطق دیگر  مرطــوب و آبــدار 

گل های اســتوانه ای آن ماننــِد پنبٔه فشــرده و برای  یــد.2۷  ایــران می رو

آتش بــازی مناســب اســت. در صــورت درســتِی این فــرض، ممکن 

اســت اصِل عبارت چنین بوده باشــد: آنجا تخم ســپرغم ها و ترنج و 

۲۴. رازی، ابوبکر محمد بن زکریا، مقالة فی نقرس، ص ۹.
25. Encyclopaedia Iranica, Bahrām V.

یه و االغذیه، ج ۳، ص1۴۳. ۲۶. ابن بیطار، عبداهلل بن احمد، الجامع لمفردات االدو
یی و معطر ایران، ص 11۳۹-11۳۸. گیاهان دارو ۲۷. نک: مظفریان، ولی اهلل، شناخت 



ید ن ی ییقایر ی قو ری حیقصتق ی یقهیق ییرات ری یدقن 

133 167و168 سال بیست و هشمت،مشارۀپنجــــم وشـشـــم،آذر  تااسفنــــــــــد1396

یشٔه این واژه را شهر غزه در فلسطین دانسته اند.۳۵ احتمال، ر

گیومــه  ج 2، ص ۹۳۶، توضیــح ص ۱۴۵، س ۱۹: پــس از »فــروِد ـ«، 

بسته نیامده است.

ج 2، ص ۹۴2، توضیــح، ص ۱۵2، س 2: »توجیهاتــی« بــه صــورت 

»توجیحاتی« آمده است.

ج 2، ص ۹۴۵، توضیــح ص ۱۵۷، س ۴: »زیــره بــه کرمان و خرما به 

َخبیص و حجر بردن«.

»َهَجــر« صحیــح اســت نه حجــر. َهَجــر نام شــهرکی یا منطقــه ای در 
جنوب خلیج فارس و منطقٔه بحرین۳۶ بود.۳۷

که از فاخرترین  امیرالمؤمنین)علیه الســالم( در نامٔه 2۸ نهج البالغه 

یه می فرماید:  کتاب شریف است خطاب به معاو بخش های این 

ی َهَجر. 
َ
ْمِر ِإل کَناِقِل الّتَ َفکْنَت ِفی َذِلک 

کــه خرمــا بــه هجــر  کســی هســتی  یعنــی: در ایــن یــادآورى چونــان 
رساند.۳۸

مرحــوم اســتاد ســید جعفر شــهیدی در تعلیقه بر ایــن کالم حضرت 

می نویسد: 

َهَجــر نــام چند جاســت و در این مثــل مقصود هجر بحرین اســت و 
کرمان بردن« ُبَود.۳۹ نظیر این تعبیر در »زیره به 

گفته است:  سنایی غزنوی در قصیده ای 

که از بهر تجار  شعر ما پیشــــــــــت چنان باشــــــــــد 
کند سوی هجر۴۰ کســــــــــی هجرت   با یکی خرما 

گفته است:  دقیقی نیز در مدح رودکی چنین 

مدیــــــــــح باشــــــــــد  گفتــــــــــه  رودکــــــــــی   کــــــــــرا 
دربــــــــــه در۴۱ ســــــــــخْن  فنــــــــــوِن  امــــــــــاِم 

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ۳۵. نک: دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ذیل گاز؛
.gauze

۳۶. بحریــن در قدیــم بــه تمام ســواحل جنوب خلیــج فارس، از بصــره تا عمان گفته می شــد. 
)نک: یاقوت حموی، شهاب الدین ابوعبداهلل، معجم البلدان، ج 1، ص۳۴۷-۳۴۶(

۳۷. نک: یاقوت حموی، شهاب الدین ابوعبداهلل، معجم البلدان، ج ۵، ص ۳۹۳.
۳۸. رضی، محمدبن حسین، نهج البالغه، ترجمه: سیدجعفر شهیدی، ص ۲۹1.

۳۹. همان، ۵1۹.
۴۰. ســنایی غزنــوی، حکیــم ابوالمجد مجدود بــن آدم، دیوان حکیم ابوالمجــد مجدود بن آدم 

سنایی غزنوی، ص ۲۷۹.
۴1. دربــه در: فصــل بــه فصــل، نکتــه بــه نکتــه، بخــش بــه بخــش، جــزء بــه جــزء، بــه جزئیات. 

)دهخدا، لغت نامه، ذیل دربدر؛ انوری، حسن، ذیل فرهنگ بزرگ سخن، ص ۲۶۲(

کنم«. ج 2، ص ۹۳2، توضیح ص ۱۴2، س ۱۳: »بگاز 

که به  َبتین 
ْ
َکل گاز در اینجا یعنی: »ابزاری مانند قیچی، انبردست یا 

گون مانند بریدن ورقه های فلزی به ویژه طال  گونا کارهای  تناسب در 
کار می رفته است«.۳۰ کشیدن دندان و میخ و مانند آنها به  و نقره، 

کــه معنــای »عرصــه را بر کســی تنــگ کردن«  کــردن«  در مــورد »بــگاز 

که این معنا صحیح اســت و با شــواهد  گفتنی اســت  برایــش آمده، 

گرفتن  گاز و یا بریدن و  که دربارٔه بریدن ســر شــمع با  شــعری فراوانی 

گاز وجود دارد سازگار است. طال و اجسام دیگر با 

از جمله در دیوان شمس آمده است: 

 ای زرگــــــــــر حقایــــــــــق ای شــــــــــمس حــــــــــق تبریز
کرده۳۱ گاز  گاهم چــــــــــو  گاهــــــــــم چو زر بریــــــــــده   

و در جای دیگر: 

گازی اســــــــــیر  که  ســــــــــازی؟  چه  خــــــــــود  به   تو 
ُکــــــــــه صدایی۳2 ز  گویی؟ چو  ز خود چــــــــــه  تو   

گاز )انبــر( را چنیــن بیــان  گرفتارشــدن آهــن در  قاآنــی نیــز در بیتــی، 

می کند: 

مشـت انـدر  ناخـن  چـو  حکمـش  قبضـٔه  بـه   قضـا 
گاز۳۳ انـدر  آهـن  چـو  قهـرش  ل 

ُ
َچنـگ بـه  َقـَدر   

اما مصححان در انتهای توضیح خود آورده اند: 

کنــون »گاز پیچیــدن« در افغانســتان به معنی »زخم کســی را با  هــم ا

کار می رود. کردن به  دستمال پیچیدن« و به اصطالح باندپیچی 

این قســمت از توضیح، زائد است؛ زیرا ربطی، حتی غیرمستقیم به 

متــن نــدارد. آن »گازپیچیدن« که در افغانســتان و گاه در ایران گفته 

گرفته شده و به این معناست:   gaze می شود، از واژٔه فرانسوی

کیزه که معمواًل قبل از مصرف  قطعه ای پارچٔه ظریف، توری مانند و پا

ی  ک کردن زخم ها یا مرهم گذاشــتن رو ضدعفونی می شــود و بــرای پا
کار می رود.۳۴ آنها به 

کســفورد به صورت  لغت نامــٔه دهخــدا به صورت قطعــی و فرهنگ آ

۳۰. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۶، ص۶۰۶۲.
۳1. مولوی، جالل الدین محمد،کلیات شمس تبریزی، ص ۸۹۰.

۳۲. همان، ص 11۵۳.
۳۳. قاآنی، حبیب اهلل شیرازی، دیوان حکیم قاآنی شیرازی، ص ۴۴۴.

۳۴. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۶، ص ۶۰۶۴.
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دقیقی مدیح آورد نزد او

 چو خرما بود برده سوی َهَجر۴2

گفته می شود.۴۳ کنون به َهَجر، َاحساء  ا

ج 2، ص ۹۴۶، توضیح ص ۱۵۸، س ۱۰: »کاردستی بخواستم«.

عدول از امالی نســخٔه خطی و تبدیل »خاســتم« به »خواســتم« با این 

استدالل که در نسخه های خطی اشتباهی رایج رخ داده است، موجه 

به نظر نمی رســد؛ زیرا »خاســتن« بــه معنای »ظاهرشــدن، پدیدآمدن« 

نیز آمده اســت۴۴ و بنابراین »کاردســتی بخاستم« یعنی: بهانه ای پدید 

کردم. آوردم یا به زبان امروزی: بهانه ای جور 

ج 2، ص ۹۴۶، س ۱۱: »اعیان« به صورت »اغیان« چاپ شده است.

ج 2، ص ۹۵۳، س ۳: »کزو« به صورت »کز و« آمده است.

ج 2، ص ۹۵۸، س ۱۴: به جای »۱۷۱ س ۱۵« باید »۱۷۱ س ۱۶« بیاید. 

در همین جا عبارت »دیر اندیشید« هم مربوط به سطر ۱۷ است.

ج 2، ص ۹۶۰-۹۶۱، توضیح ص ۱۷۳، س ۱2: »در آثار ادبی از جمله 

کوتاه اســت، هرچند در  بیهقی »ســاعت« بــه معنی اندک زمان و زمان 

عرف منجمان زمان بیهقی و پیش از او، ساعت به عنوان یک بخش 

از 2۴ بخش شبانه روز شناخته بوده است«.

یخ بیهقی همیشه مصداق  این توضیح در برخی از موارد درست است، ولی به طور کلی حتی دربارٔه خود تار

ندارد و نمی توان ساعت را همواره به معنای زماِن اندک دانست. از جمله:

کــه هــر روز مــن تنهــا پیــِش او شــدمی و  کــه خوارزمشــاه مــرا کدخدایــی داد، رســم چنــان نهــاد  »روِز نخســت 
بنشستمی و یک دو ساعت ببودمی«.۴۵

»بونصر گفت این بنده را این ســعادت بســنده اســت که در خشــنودِی خداوند گذشته شد. و به دیوان آمد و 
گفت«.۴۶ یک دو ساعت اندیشه مند بود و در مرثیٔه او قطعه یی 

»اســتادم ایــن مشــافهات و پیغامهــا بــه خط خویش نبشــت و بوالعــالء آن را نزدیــِک امیر ُبرد و پــس به یک دو 
که: نیک آمد«.۴۷ ساعت جواب آورد 

کاربــرد عــدد »دو« در مــوارد مذکــور تردیدی باقی نمی گــذارد که در این عبــارات، مقصود از »ســاعت«، مدِت 

۴۲. دقیقی طوسی، ابومنصور محمد بن احمد، دیوان ابومنصور محمد بن احمد دقیقی طوسی، ص 1۰۲. همچنین به توضیح این بیت در ص ۲۴۹ 
همین منبع رجوع شود.

۴۳. مصاحب، غالمحسین و همکاران، دایرةالمعارف فارسی، ج ۳، ص ۳۲۵۳.
۴۴. نک: دهخدا، لغت نامه، ذیل خاستن.

یخ بیهقی، ج 1، ص ۳1۹-۳1۸. ۴۵. بیهقی ، ابوالفضل محمد بن حسین، تار
۴۶. همان، ۳۴۹.
۴۷. همان، ۵۰۸.
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مشــخص زمانی، یعنی »یک دوازدهم روز« یا »یک بیســت و چهارم شــبانه روز« است که بسته به فصل، کمتر 

یا بیشتر از ۶۰ دقیقه در زمان بندی فعلی می شود.

که بتوان در آن  البته در موارد فراوانی »ساعت«، به ویژه در لسان قرآن و روایات، به معنای مقدار زمانی است 

کار عرفی را انجام داد. این زمان ممکن است چند لحظه و یا چند دقیقه و یا چند ساعت باشد. برای  یک 

ُعْســَرِة ِمْن َبْعِد 
ْ
َبُعوُه فی  ســاَعِة ال

َ
ذیَن اّت

َّ
ْنصاِر ال

َ ْ
ُمهاِجریَن َو األ

ْ
ِبی َو ال ی  الّنَ

َ
َقْد تاَب  اهللُ  َعل

َ
مثال در آیٔه شــریفٔه »ل

ُه ِبِهْم َرُؤٌف َرحیٌم«،۴۸ )توبه: ۱۱۷( ســاعت به معنای »زمان« و 
َ
یِهْم ِإّن

َ
ــوُب َفریٍق ِمْنُهْم ُثّمَ تاَب َعل

ُ
مــا کاَد یزیــُغ ُقل

»هنگام« است و نه مدتی برابر با ۶۰ دقیقه.۴۹

khiri/[ »گــر بــر اســاس ضبــِط اختیارشــدٔه مصححــان، »خیــری ج 2، ص ۹۶۱، توضیــح ص ۱۷۳، س ۱۳: ا

kheyri[ درســت باشــد نــه »ِحبــری« و خیــری منســوب بــه گل خیری باشــد، مقصــود از آن همان »شــب بوی 
خیری، خیری، شب بوی زعفرانی« با نام علمی .Cheiranthus cheiri L یا Erysimum cheiri است.۵۰

کــه بومی جزایر  گونٔه پایا و کمابیش شــبه بوته ای دارد  َســرده یــا جنِس خیــری ).Cheiranthus L( در حــدود ۱۰ 

که بــه طور خاص، خیری نامیده می شــود بومی ایران   Cheiranthus cheiri L گونــٔه قنــاری تا هیمالیاســت.۵۱ 

نیســت، ولی به صورت کاشته شــده در نواحی معتدل و معتدِل سرد در استان های تهران و اصفهان و فارس 

ید۵۳ و می توان  گیاه به صورت بومی در شــرق افغانســتان می رو و دیگر مناطق کشــور دیده می شــود،۵2 اما این 

که در شرق افغانستان قرار دارد شناخته شده بود. کنان غزنین، پایتخت غزنویان  حدس زد برای سا

گونه های مختلف خیری، رنگ های متنوعی دارند،۵۴ ولی شب بوی خیری، به رنگ زرد یا نارنجی تا قهوه ای 

مایل به قرمز یا زرِد رگه دار با رگه های قرمز یا قهوه ای است.۵۵ منظور از گل خیری که در ضمن اشعار گویندگان 

که گل هایش دارای رنــگ طالیی و تأللؤ  مختلــف فارســی زبان آمده، نــوع زردرنگ آن یعنی خیری زرد اســت 
خاصی است.۵۶

ج 2، ص ۹۶2، توضیــح ص ۱۷۳، س ۱۴: »بــا توجــه به این که حســنک چند ماهــی در حبس و بند بوده )از 

بســت تا هرات و از آن جا تا بلخ( بعید به نظر می رســد که در چنین حالتی با موی مرتب و آراســته به مجلس 

کمه آمده باشد«. محا

که به تصریح بیهقی در همین ســطور، حســنک »ُدّراعه و ردایی ســخت  چرا بعید به نظر می رســد؟ در حالی 

گر حســنک در زندان ســر و وضع مناسبی نداشت، به دلیل  کیزه« و »موزٔه میکائیلِی نو« پوشــیده بود. حتی ا پا

کــه با ظاهــر و لباس آراســته در آن مجلس شــرکت کرده باشــد. همچنان که  ســابقٔه وزارت، پذیرفتنــی اســت 

دستانش را نیز در هنگام انتقال به مجلس مذکور نبسته بودند.

یٔه  ج 2، ص ۹۶۵، توضیح س ۴: »زمان دقیق بر دارکردن حســنک )2۸ صفر ۴22( برابر بوده اســت با 2۳ فور

رد  ۴۸. خداوند بر پیامبر و مهاجران و انصاری که از او هنگام دشــواری پیروی کردند- پس از آنکه نزدیک بود دل گروهی از ایشــان بگردد- بخشــایش آو
که او نسبت به آنها مهربانی بخشاینده است. سپس توبه آنان را پذیرفت 

یاضی قرآن، ص ۷۶. ۴۹. همچنین نک: یزدانی،اعجاز عددی و نظم ر
یژگی هــا و دیگر نام هــای این گیاه نک: مظفریان، فرهنــگ اصطالحات گیاه شناســی، ص ۳۲۵-۳۲۶؛ قهرمان، تطبیق نام های  گاهــی از و ۵۰. بــرای آ

.Encyclopedia of Life, Erysimum cheiri یی با نام های علمی آن، ص 1۴۰؛ گیاهان دارو کهن 
یی با نام های علمی آن، ص 1۲1. گیاهان دارو کهن  ۵1. مظفریان، تطبیق نام های 

یی و معطر ایران، ص ۳۲۶. گیاهان دارو ۵۲. مظفریان، ولی اهلل، شناخت 
.Encyclopedia of Life, Erysimum cheiri :گیاه در ۵۳. نک: نقشٔه پراکنش جغرافیایی این 

۵۴. نک: معین، فرهنگ فارسی، ۲۰1۵-۲۰1۴/۲.
یی با نام های علمی آن، ص ۳۲۶. گیاهان دارو کهن  ۵۵. مظفریان، تطبیق نام های 

۵۶. معین، فرهنگ فارسی، ۲۰1۵/۲.
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گرفتــه باشــد، نشــانٔه احســاس  بــا یــک دســت، دســت دیگــرش را 

اضطــراب و غریبه بــودن اســت. این حالت اغلب در کســانی که در 

یافــت جایزه یا عکس گرفتن یا ســخنرانی و نظایر  جلــو جمع برای در

آن می ایســتند دیده می شــود و شخص گویی با دستانش، حصاری 

دفاعــی در برابــر نگاه دیگران به وجود می آورد تا اعتماد به نفس خود 
را افزایش دهد.۵۸

ج 2، ص ۹۶۹، توضیح ص ۱۷۹، س ۱۰: سخت جگر.

کامــل  بــر »جگــرآور«  بــرای ترجیــح »ســخت جگر«  دالیــل ذکرشــده 

نیســت. شــاهدی هــم بــرای ســخت جگر یافــت نشــده اســت؛ ولی 

یخ بیهقی، دســت کم در دو منبع از متون فارســی  جگــرآور، به جــز تار

وجود دارد:

که معاصــر ابوالفضل بیهقی و  - ابوالفــرج رونــی )؟-۴۹2 تــا ۵۰۸ق( 

گفته است:  مداح سالطین غزنوی بود 

 در چنــــــــــگ دلیــــــــــری اش پلنــــــــــگ جگــــــــــرآور

شاهین. ز  گنجشــــــــــک  رمیدســــــــــتی  که  گویی 

کــه او نیــز معاصــر  ـ مســعود ســعد ســلمان )۴۳۸ تــا ۴۴۰-۵۱۵ق( 

ابوالفضل بیهقی و دوســت ابوالفرج رونی۵۹ و مداح امرای غزنوی بود 

در شعری سروده است: 

قــــــــــوی دل و جگــــــــــرآور ز بهر آنک او   هســــــــــت 
 باشــــــــــد طعام او همــــــــــه ســــــــــاله دل و جگر.۶۰

هم عصــری و نزدیک بــودن مــکان جغرافیایــی ایــن ســه ادیــب، ظن 

یــخ بیهقــی  کــه عبــارت منــدرج در تار قریب به یقیــن پدیــد مــی آورد 

نیــز جگــرآور اســت و این ترکیــب، به معنی شــجاع، دســت کم برای 

کستان امروزی  که در افغانستان و پا شاعران و نویسندگاِن آن دوران 

کار می رفت. زندگی می کردند، شناخته شده بود و به 

که معنایی نزدیک به »سخت جگرآور« دارد  عبارت »سخت دالور« 

یــخ و القصــص آمــده اســت: »... فرامــرز بــزاد و بانو  در مجمــل التوار
گشسب و زربانو، و ایشان سخت  دالور و مبارز بودند«.۶۱

ص  آخــر،  بــه  مانــده  ســطر  دو   ،۹۹۷ ص   ،۱۴ س   ،۹۷۱ ص   ،2 ج 

۱۰۱۰، س ۱، ص ۱۰2۰، س ۱۴، ص ۱۰۳۴، دو ســطر مانــده بــه آخــر، 

یر مربوط نک: کومار، کتاب کوچک زبان بدن، ص  ۵۸. برای توضیح بیشــتر و مشــاهدٔه تصاو
.۵۴

۵۹. نک: دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1۳۹/۶، ابوالفرج رونی.
۶۰. مسعود سعد سلمان، دیوان مسعود سعد سلمان، ص 1۹۸.

یخ و القصص، بی تا، ص ۲۵. ۶1. نوادٔه مهلب، مجمل التوار

۱۰۳۱ میالدی )چهارم اسفند خورشیدی(«.

یــِخ NOOR-Date converter و  با اســتفاده از نرم افزارهای تبدیل تار

CALH روز 2۸ صفــر ۴22ق برابــر بــا ۱2 اســفند ۴۰۹ش و 22 اســفند 

یٔه ۱۰۳۱ میالدی گرگوری )با اعمال تصحیح  ۳۹۹ یزدگردی و 2۴ فور

کتبر ۱۵۸2م( و 2 مارس ۱۰۳۱ میالدی یولیانی  حتــی بــرای قبل از ۴ ا

به دست آمد.

کبیســه ها رعایــت می شــود،  کــه  البتــه در تقویــم یزدگــردی امــروزی 

بــا ۱۸ اســفند در  برابــر  گاه شــماری هجــری شمســی  ۱2 اســفند در 

گاه شــماری یزدگردی اســت؛ زیرا در تقویم یزدگردی، ماه ها سی روزه 

اســت و در انتهــای اســفند، پنــج روز با نام انــدرگاه یا پنجــٔه دزدیده 

اضافــه می شــود. البته در قدیم، ایــن پنج روز به انتهــای آبان اضافه 

می شــد، ولــی از ســال ۳۷۵ یزدگــردی )۱۰۰۶م( بــه انتهــای اســفند 
منتقل شد.۵۷

یــخ قمــری به شمســی که  گفتنــی اســت بیــن فرمول هــای تبدیــل تار

یت هالل  که بر اســاس رؤ یخ واقعــی  بر اســاس محاســبه اســت و تار

اســت، امــکاِن یــک روز و در موارد نادر، دو روز اختــالف وجود دارد، 

که نظر مصححان اســت و ۱2 اســفند  ولــی در اینجــا بیــن ۴ اســفند 

کــه بــا نرم افزارهــای تبدیــل  هجــری شمســی و 22 اســفند یزدگــردی 

یــخ بــه دســت آمد بــه ترتیــب، ۸ روز و ۱۸ روز اختالف اســت که  تار

پذیرفتنی نیست.

در نتیجه روز 2۸ صفر ۴22ق برابر با ۱2 اســفند ۴۰۹ش و 22 اســفند 

کثر  ۳۹۹ یزدگردی بود که در این تبدیل و تطابق، احتمال یک و حدا

دو روز خطا وجود دارد.

ج 2، ص ۹۶۵، توضیــح ص ۱۷۶، س ۱۵: »نعــوذ بــاهلل مــن قضــاء 

السوء: پناه بر خدا از قضاء بد!«

این ترجمه با اندکی تسامح صحیح است، ولی دقیق تر آن است که 

»پناه می بریم بر خدا از قضای بد« ترجمه شــود تا با عبارتی همچون 

»معاذ اهلل ...« تفاوت داشته باشد.

ج 2، ص ۹۶۶، توضیــح ص ۱۷۶، س ۱۸: »دســتها در هــم زده: دو 

ی شــکم و  ی ســینه باشــد یا رو که رو دســت بر هم نهاده، اعم از این 

کی از اطمینان و خاطرجمعی و بی اعتنایی است«. در هر حال حا

گذاشتن دست ها در  بر عکس، از منظر روان شناســی و »زبان بدن«، 

که یک دست به دست دیگر متصل باشد یا شخص  جلو به نحوی 

یم. گاهشماری ایرانی، ص ۵۹۸-۶۰۷؛ دانشنامٔه جهان اسالم، تقو ۵۷. نک: بیرشک، 
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گیر شد.۶۴ ایران رایج و فرا

ْبراَر 
َ ْ
 األ

َ
کافور در آیــٔه شــریفٔه »ِإّن گفتنی اســت مفســران دربــارٔه مــراد از 

و  دارنــد  آرای مختلفــی  کاُفــورًا«۶۵  ِمزاُجهــا  کاَن  ٍس 
ْ
کأ ِمــْن  َیْشــَرُبوَن 

که مســلمانان صدر اســالم و مخاطبان پیامبر  دقیق روشــن نیســت 

کرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( از »کافور« مذکور در این آیه، همان  ا

که در روایات  کافور  برداشت امروزین را داشتند یا نه، ولی مقصود از 

کافور  ائمه)علیه الســالم(، به ویــژه در مبحــث حنــوط آمــده، همیــن 

متداول است.

یــاد و خــارج از حــد مجاز کافور، ســمی اســت، لــذا مصرف  مقــدار ز

کافــور بایــد زیــر نظر پزشــک و در حد مجاز باشــد.۶۶ شــاید به همین 

ی چشــم موجب  یــادی از آن بر رو که گذاشــتن مقدار ز دلیــل اســت 

کوری می شود.

ج 2، ص ۹۸۵: بــا توجــه بــه گذاشــتن ســتاره بعــد از عبــارت »ســنٔه 

خمسین و اربعمائه« )ج ۱، ص ۱۹2(، باید در اینجا توضیحی افزوده 

شود.

ج 2، ص ۹۸۵، توضیح ص ۱۹2، س ۱۶: گیومه باز آمده ولی گیومه 

بسته نیامده است.

گیومه باز بیاید. ج 2، ص ۹۸۹، س ۳: قبل از »و چنان« باید 

ج 2، ص ۹۹۱، س ۷: توضیــح مذکــور مربــوط به ص ۱۹۸ اســت، نه 

.۱۹۷

ج 2، ص ۹۹۵، توضیح ص 2۰۱، س ۴: »شانزده ساله شده بودم«.

کم بــود، دچار  توجیــه ذکرشــده مبنــی بــر اینکه چــون بیهقی ســنش 

که در سال  ســهو شده اســت پذیرفتنی نیســت. بیهقی می دانســت 

۳۸۵ق بــه دنیــا آمــده اســت و فرســتادن خواجــه علــی میکائیل نیز 

یــخ را  ی داده اســت. بنابرایــن وقتــی او هــر دو تار در ســال ۴۰2ق رو

گر  می دانــد، چگونــه در ذکــر ســن خــود دچار اشــتباه شــده اســت؟ ا

هم واقعه در ســال ۴۰۱ق رخ داده باشــد و بیهقی به دلیل ســهو، آن را 

کند، نه  گزیر ســن خود را بایــد هفده ذکر  کرده باشــد، نا ۴۰2ق تصور 

شــانزده. به عبارت ســاده تر، فرِض اشــتباه بیهقی در ســال های ۴۰۱ 

و ۴۰2، ربطــی بــه صحیــح بودن یکــی از این دو ســال نــدارد؛ زیرا در 

یی(، ۲1۹-۲1۸/۲،  ۶۴. نک: ســلطانی، ابوالقاســم، دائرةالمعارف طب ســنتی )گیاهان دارو
۵۳۰؛ مظفریان، ولی اهلل، فرهنگ نام های گیاهان ایران، ص 1۲۷؛ مصاحب، غالمحســین 

و همکاران، دایرةالمعارف فارسی، ج ۲، ص ۲1۴۵.
که آمیخته به بوی خوش است )انسان، ۵(. ۶۵. نیکان از پیاله ای می نوشند 

گیاهی، ج ۵، ص ۸۸. ۶۶. میرحیدر، حسین، معارف 

ص ۱۰۵۳، س ۳، ص ۱۰۷۵، س ۱۱، ص ۱۰۹۹، شــش ســطر مانــده 

بــه آخــر، ص ۱۱۳2، س 2، ص ۱۱۳۳، س ۱۵، ص ۱۱۶۱، یــک ســطر 

مانده به آخر، ص ۱2۱2، س ۱۷، ص ۱2۱۵، س ۱۷، ص ۱2۴۷، س 

۳، ص ۱2۵۰، س ۳، ص ۱2۵۱، س ۱۰: »باســورث« بــه صــورت »بــا 

سورث« چاپ شده است.

ج 2، ص ۹۷۹، توضیــح ص ۱۸۷، یــک ســطر مانــده بــه آخــر: در 

گیومه بسته. انتهای جمله باید پرانتز بسته بیاید نه 

ج 2، ص ۹۸۱، س ۱۱؛ پرانتز باز نیامده است.

ج 2، ص ۹۸۴، توضیــح ص ۱۹۱، س ۷: »کافــور: مــادٔه ســفیدرنگ 

که در ایران در حنوط مردگان از آن استفاده می شود. این ماده  معطر 

 )Cinnamomum Camphora nees( کافــور از صمــغ چــوب درخــت 

کــه بــه ایــن منظــور دیــده شــد،  اســتحصال می شــود ... در منابعــی 

کردن چشم به نظر نرسید«. کور  اشاره ای به استعمال آن برای 

کج نوشته شود. نام علمی جانداران باید با حروف 

 nees نــه  Nees درســت اســت  کافــور،  نــام علمــِی درخــت  از  پــس 

؛زیــرا بــر طبــق قاعــدٔه نوشــتِن نــام علمــی، نــام دانشــمنِد کاشــف یا 

که در انتهای آن می آید باید با حرف بزرگ  انتخاب کنندٔه نام علمی 
شروع شود.۶2

یدس  گویــا پزشــکان یونــان و روم قدیــم همچــون بقــراط و دیوســکور

کافــور را نمی شــناختند. در زمان  و جالینــوس و همچنیــن عرب هــا 

کافور  خالفــت عمــر، عرب هــا در حملــه بــه ایــران کیســه هایی پــر از 

کردند نمک اســت و پــس از اینکه فهمیدند  دیدنــد و در ابتدا تصور 

مــاده ای دارویــی اســت موضوع را بــه خلیفه اطــالع دادند. بــا وجود 

کلی در تألیفات  گفت به طور  کافور چینی، باید  اشــارٔه ابن ســینا به 

ی رازی و قانــون ابن ســینا و حتــی  قــرون اولیــٔه هجــری نظیــر الحــاو

کافوِر بورنئو با نام علمی  کافــور،  نوشــته های عهد صفوی، مقصود از 

کافور چینی  .Dryobalanops aromatica C. F. Gaertn است،۶۳ نه 

که  با نــام علمی Cinnamomum Camphora )L.( Nees & Eberm؛ 

ید، ولــی پایه هایی از دومی، کمتر از  البتــه هیچ کــدام در ایران نمی رو

یک قرن قبل در باغ کشاورزی الهیجان کاشته شده است. می توان 

که  یه یعنی سال ۱۱۸۵ق بود  کتاب مخزن االدو گفت از زمان تألیف 

گیاه شناسی  کافور چینی در متون پزشکی و دارویی و  نام و اوصاف 

گیاهان ایران، ص 1۲۷. ۶۲. نک: مظفریان، ولی اهلل، فرهنگ نام های 
تینی aromaticus گرفته شــده و به معنای  ۶۳. واژٔه aromatic در نــام علمــی این گیاه، از واژٔه ال
یــان، 1۳۸۹: ۳۵ )از ســمت چــپ  »معطــر« و »اســانس دار/عطرمایه دار« اســت. نــک: مظفر

کتاب(.
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حالت اول باید سن خود را شانزده و در حالت دوم سنش را هفده بگوید.

که بیهقی در انتهای سال ۳۸۵ق به دنیا آمده و اتفاق مذکور در ابتدای سال ۴۰2ق  احتمال دیگر آن است 

رخ داده باشد که در این صورت، سن او برای مثال شانزده سال و یکی دو ماه می شد که در صورت گردکردن 

همان شانزده سال می شود.

که اول محرم  یخ نشــان می دهد  بیهقی ماِه فرســتادن خواجه علی میکائیل را ننوشــته اســت، ولی تبدیل تار

سال ۴۰2ق برابر با ۱۸ مرداد ۳۹۰ش بود. بنابراین فصل برای تشریفات مذکور، از جمله خوازه بندی که اغلب 

نیاز به گل و گیاهان سبز دارد و بیهقی نیز آن را آورده است فراهم بود و مؤید این فرض است که رخداد مذکور 

در ابتدای سال ۴۰2ق واقع شده است.

ج 2، ص ۹۹۶، س ۱۵: »سال ۴۱۶ از ۴ مارس )۱۳ اسفند خورشیدی( آغاز می شده«.

یــخ NOOR-Date converter و CALH، اول محــرم ۴۱۶ق برابــر بــا ۱۸  بــا اســتفاده از نرم افزارهــای تبدیــل تار

اسفند ۴۰۳ هجری شمسی و 2۹ اسفند ۳۹۳ یزدگردی بوده است.

که از بسیار شراب خوردن شکمش باال آمده و  ج 2، ص ۱۰۱۰، توضیح ص 222، س ۵: »ظاهرًا مراد آن است 

گویی شده بود و تلوتلو می خورد«. چون 

رســاتر آن اســت که گفته شــود: بر اثر مســتی مانند گوی در میدان چوگان، به این سو و آن سوی باغ می رفت و 

در یکجا نمی ماند.

ج 2، ص ۱۰۱۵، توضیح ص 2۳۱، س ۱۵:

یک احتمال دیگر دربارٔه »زمین بوسه دادن« آن است که شخص دست خود را به زمین می زد و سپس دستش 

که ورزشکاران امروز، هنگام ورود به زمین ورزش انجام می دهند. کاری  را به لب و پیشانی اش می زد، مانند 

ج 2، ص ۱۰2۱، توضیح ص 2۳۷، س ۳: »... در هفت نسخه ...«.

در پاورقِی ج ۱، ص 2۳۷، عالمت اختصارِی هشت نسخه آمده است.

ج 2، ص ۱۰۳۸، س ۸: پرانتز بسته نیامده است.

ج 2، ص ۱۰۳۹، توضیح ص 2۵۹، س ۶: »نهم ماه رجب ۴22 برابر با ۱2 تیرماه خورشیدی می شده«.

یخ NOOR-Date converter و CALH، ۹ رجب ۴22ق برابر با ۱۷ تیر ۴۱۰  با استفاده از نرم افزارهای تبدیل تار

هجری شمسی و 2۵ تیر ۴۰۰ یزدگردی بوده است.

ج 2، ص ۱۰۴2، توضیح ص 2۶2، س ۴: متعدی به صورت متعددی چاپ شده است.

ج 2، ص ۱۰۴۷، س ۱۰: پرانتز باز نیامده است.

کنید[: تعلیق س ۱۴ ص ۴۹۹. ج 2، ص ۱۰۵۱، توضیح ص 2۷2، س 2۰: برای جشن مهرگان ]رجوع 

کــه در ج 2، ص ۱۰2۴-۱۰2۵ آمده  گویا منظــور »تعلیــق س ۳، ص 2۴۰« بــوده  چنیــن تعلیقــی وجــود نــدارد و 

است.
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ج 2، ص ۱۰۵۱، توضیح ص 2۷2، س 2۰: »جشن مهرگان 2۷ رمضان ... برابر با ... 2۷ شهریور«.

یخ NOOR-Date converter و CALH، 2۷ رمضان ۴22ق برابر با ۱ مهر  با اســتفاده از نرم افزارهای تبدیل تار

یخ برابر بــا روز جمعه بوده که چون  ۴۱۰ هجــری شمســی و ۱2 مهــر ۴۰۰ یزدگــردی بوده اســت. در ضمن این تار

یخ، احتمال یکی دو روز خطا اســت، چهارشــنبه و پنجشــنبه و همچنین شــنبه و یکشــنبه هم  در تبدیل تار

که به طور قطع یا روز هفته اشــتباه اســت یا روز ماه.  کتاب، روز دوشــنبه آمده  پذیرفتنی اســت، ولی در متن 

که می شود شنبه 2۸ رمضان و پذیرفتنی تر  نسخٔه بدل مندرج در پاورقی، »دو روز مانده از ماه رمضان« است 

است.

گر تصمیمی سیاسی منظور نشود، به دلیل در دسترس نبودن تقویم شمسِی  زودتر برگزارشدن جشن مهرگان، ا

که این روال  کبیسه ها انجام نمی شد  دقیق بود؛ زیرا از سال ۳۷۵ یزدگردی )۳۸۵ هجری شمسی( محاسبٔه 

تا ســال ۴۴۷ یزدگردی برابر با ۱ فروردین ۴۵۸ش )۹ رمضان ســال ۴۷۱ق( و پدیدآمدن تقویم جاللی در عهد 

ملکشــاه ســلجوقی و ِاعمال ۱۸ روز کبیســه برای جبران محاســبات نادرســِت گذشــته ادامه داشت. در این 

یخ بیهقی مصادف اســت، محاســبات تقویم شمســی دقیق نبود و  که با زمان رخدادهای تار دورٔه ۷۳ ســاله 
نوروز و مهرگان و دیگر مناسباِت این تقویم، با زمان حقیقی فاصله داشت.۶۷

ج 2، ص ۱۰۵۳، توضیح ص 2۷۴، س 22: »مصرع دوم ناظر است بر قضیٔه لیلةالمبیت و پناه بردن حضرت 

به اتفاق ابوبکر به غار ثور )نزدیکی مکه(، از شر دشمنان«.

بیت مذکور از شــعر بوحنیفٔه ِاســکافی به طور مستقیم مربوط به لیلةالمبیت نمی شود، بلکه اشاره دارد به آیٔه 

شریفٔه ۴۰ از سورٔه مبارکٔه توبه: 

 اهلَل 
َ

 ِلصاِحِبِه ال َتْحَزْن ِإّن
ُ

غــاِر ِإْذ یُقول
ْ
کَفُروا ثاِنی اْثَنیِن ِإْذ ُهما ِفی ال ذیَن 

َّ
ْخَرَجــُه ال

َ
 َتْنُصــُروُه َفَقــْد َنَصــَرُه اهلُل ِإْذ أ

َ
ِإاّل

یا 
ْ
ُعل

ْ
کِلَمُة اهلِل ِهی ال ــْفلی  َو  کَفُروا الّسُ ذیَن 

َّ
کِلَمَة ال ْم َتَرْوها َو َجَعَل 

َ
یَدُه ِبُجُنوٍد ل

َ
یِه َو أ

َ
 اهلُل َســکیَنَتُه َعل

َ
ْنَزل

َ
َمَعنا َفأ

َو اهلُل َعزیٌز َحکیٌم.

گر او را یاری ندهید بی گمان خداوند یاری اش کرده است هنگامی که کافران، او را که یکی از دو نفر  ترجمه: ا

که  که به همراهش می گفت: َمَهراس!  که آن دو در غار بودند، همان هنگام  بود ]از مکه[ بیرون راندند، آنگاه 

که آنان را نمی دیدید پشتیبانی  ى را با سپاهی  خداوند با ماست، و خداوند آرامش خود را بر او فرو فرستاد و و
که فراتر است و خداوند پیروزمندى فرزانه است.۶۸ کافران را فروتر نهاد و سخن خداوند است  کرد و سخن 

امــا خالصــٔه واقعــٔه لیلةالمبیت چنین اســت: شــب پنجشــنبه اّول مــاه ربیع ســال چهاردهم بعثت، رســول 

خدا)صلی اهلل علیه و آله( از مکه بیرون رفت و در همان شــب علی)علیه الســالم( در بستر رسول خدا بیتوته 

کارى امیرالمؤمنین)علیه السالم( در لیلة المبیت نازل شد:  کرد و آن شب را »لیلة المبیت « گفتند. درباره فدا

ِعباِد. ]بقره، 2۰۷[ 
ْ
اِس َمْن َیْشری َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت  اهلِل  َو اهلُل َرُؤٌف ِبال َو ِمَن الّنَ

یعنی: »در میان مردم کسانی هستند که در جست وجوی رضاى خدا از جان خویش می گذرند و خدا نسبت 
به بندگانش مهربان است«.۶۹

گاه شــماری ایرانی، ص ۵۹۸-۶۰۷؛ دانشــنامٔه جهان اســالم،  گاه شــماری جاللی نک: بیرشــک، احمد،  گاه شــماری یزدگردی و  گاهی از  ۶۷. برای آ
یم. تقو

گرمارودی. کریم، ترجمه: موسوی  ۶۸. قرآن 
یخ پیامبر اسالم، ص ۲1۶. ۶۹. آیتی، محمدابراهیم، تار
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رئیسان شهر یکی پیش او همی رود، و بردابرد همی کند«.۷۰

ج 2، ص ۱۰۷۳، س ۱۱: »۳۰۱ س ۵«:

صفحٔه ۳۰۱، سطر ۶ صحیح است.

ج 2، ص ۱۰۷۳، س ۱۴: »۳۰۱ س ۱۷«:

صفحٔه ۳۰۱، سطر ۱۸ صحیح است.

ج 2، ص ۱۰۷۶، توضیــح ص ۳۱۰، س ۷: آیــٔه ۱2 ســورٔه حجــرات 

صحیح است، نه آیٔه ۱۳.

مــاه  اول  »چــون   :۶ س   ،۳۳۹ ص  توضیــح   ،۱۰۸۹ ص   ،2 ج 

جمادی االولی بنا بر بیهقی روز دوشــنبه بوده است ... هشتم آن ماه 

می شود سه شنبه نه پنجشنبه«.

گر اول ماه دوشــنبه باشد، هشــتم آن نیز دوشنبه می شود. همچنان  ا

که اول فروردین ۱۳۹۶ روز سه شــنبه بود و هشــتم فروردین ۱۳۹۶ هم 

سه شنبه بود.

ج 2، ص ۱۰۹۰، توضیح ص ۳۴۱، س ۱۱: »بیهقی داســتان بوالمظفر 

کرده است«. را، قدری جانبدارانه نقل 

گــر بیهقــی َمَثِل دقــت و وثاقت اســت، چرا جانبداری و یا ســهو، به  ا

دیگران نسبت داده نشود؟

در ضمــن، عبارت »ســّیر ابوالمظفر الی ناحیــة الجوزجان«۷۱ در متن 

یخ یمینی و »ابوالمظفر را از بهر مصلحت وقت به جوزجان  عربِی تار

فرســتادند«۷2 در ترجمٔه فارســِی آن، معنای تبعید ندارد و نوعی کنار 

گذاشتِن مصلحت اندیشانه برای آرام کردن اوضاع است.

کســی  گفتــن« بــه صــورت »فا کســی  ج 2، ص ۱۰۹۶، س آخــر: »بــه 

گفتن« آمده است.

کهن تر« به  ج 2، ص ۱۰۹۹، توضیح ص ۳۵۹، س ۱۴: »نســخه های 

کهن تر« آمده است. صورت »نسخه ها 

یٔه  ج 2، دو سطر آخر ص ۱۱۰۶ و سه سطر اول ص ۱۱۰۷: »در مورد زاو

کــه خورشــید در آغاز بــرج حمل  کنیم  تابــش خورشــید بایــد اضافــه 

یــٔه تابش آن  )اعتــدال ربیعــی( در مــدار منطقة البــروج قــرار دارد و زاو

نســبت بــه خــط اســتوا صفــر اســت. از آن پس تــا اول تابســتان )برج 

ین االخبار، ص ۵۶۹. ک، ز ردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحا
َ
گ  .۷۰

۷1. عتبی، ابونصر محمد بن عبدالجبار، الیمینی، ص 1۶۲.
یخ یمینی، ج 1، ص 1۶۸. ۷۲. جرفادقانی، ابوالشرف ناصح، ترجمٔه تار

ی  اهلِل  ِبَعزیٍز، 
َ
ج 2، ص ۱۰۶2، توضیح ص 2۸۰، س ۵: »َو ما ذِلَک َعل

)آیٔه 2۰ سورٔه ابراهیم(«.

این عبارت، جدا از آیٔه 2۰ سورٔه ابراهیم، به همین صورت در آیٔه ۱۷ 

سورٔه فاطر نیز آمده است.

در ضمن یک پرانتز نیز اضافه چاپ شده است.

ــون یــوم القیمــة من 
ُ
ل ج 2، ص ۱۰۶۳، س ۵ و ۶: »امتــی َالُغــّرُ الُمَحّجَ

آثــار الوضــوء: امــت من اغــر محجل باشــند روز قیامت از آثــار وضو و 

نماز«.

در متن عربی این روایت، کلمٔه نماز نیامده اســت و لزومی نداشــت 

که  ترجمٔه آن به نقل از روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن 

کلمٔه افزوده است نقل شود. ترجمه ای تفسیرگون و با یک 

البتــه صــرف عمــر و زحمــات دکتــر محمدمهــدی ناصحــی و دکتــر 

محمدجعفر یاحقی در تصحیح این تفســیر، در جای خود شایســتٔه 

سپاس و تقدیر است.

ج 2، ص ۱۰۶۶، س ۶:

به تعلیق ص ۱۵۴ س ۱۹ ارجاع داده شــده اســت که چنین تعلیقی 

وجــود نــدارد. آیا مقصود از شــمارٔه صفحه و ســطر، نســخٔه تصحیح 

که چنین نمی نماید. فیاض بوده است؟ ظاهر عبارت 

کــه بــا وجــه بــه  ج 2، ص ۱۰۶۷، س ۱۵ و ۱۶: »حــق بــا دهخداســت 

کرده  کلمٔه بردابــرد را »دبدبه« )=نقاره( معنا  همین شــاهد از بیهقی، 

که با مقرعه )=طبل( هم مناسبت دارد«.

چنین برداشــتی از لغت نامٔه دهخدا صحیح نیســت. در لغت نامه 

و در ذیل َبرداَبرد، معانی متعددی ذکر شــده و سپس شواهدی چند 

که در لغت نامه  آورده شــده اســت. قدری نامنظمی و ناروشــمندی 

که  کرده اند  وجــود دارد باعــث ایــن ســهو شــده و مصححــان تصــور 

یــخ بیهقی بالفاصلــه پس از معنــی دبدبه  چــون شــاهِد منقــول از تار

برای بردابرد ذکر شــده اســت، البــد دهخدا بردابــرد را فقط به معنای 

دبدبه می دانست.

شــواهدی از اســتعمال بردابــرد به معنای »کور شــو، دور شــو« در متوِن 

ردیزی 
َ
هم عصــر بیهقــی وجــود دارد؛ از جمله در زین االخبــار تألیف گ

کن غزنین هم بوده آمده است: »و این خاقان، پیش عامه بیرون  که سا

نیاید مگر به وقتی نادر. و چون برنشیند همه پیشروان بیایند و پیش او 

کنارٔه شهر همه ِسماَطین زده باشند. و از  بروند اندر راه، و از خانٔه او تا 



ید ن ی ییقایر ی قو ری حیقصتق ی یقهیق ییرات ری یدقن 

141 167و168 سال بیست و هشمت،مشارۀپنجــــم وشـشـــم،آذر  تااسفنــــــــــد1396

ج 2، ص ۱۱۱۷، س ۷: »)سورٔه مؤمن )۱۴۰ آیٔه ۱2(«.

صحیح چنین است: )سورٔه مؤمن )۴۰( آیٔه ۱2(.

ج 2، ص ۱۱۱۹، س 2: در حروف نــگاری، شــمارٔه جلــد شــرح دیوان 

متنبی با عالمت پرانتز باز اشتباه شده است.

ایــن  پســین  »بخــش   :۱۴ س   ،۳۷۶ ص  توضیــح   ،۱۱۱۹ ص   ،2 ج 

عبــارت یعنــی: و مــا ذلــک علــی اهلل بعزیــر ]کــذا، صحیــح: بعزیــز[، 

قسمتی است از آیٔه 2۰ سورٔه ابراهیم )۱۴(«.

تماِم آیه است نه قسمتی از آیه.

این عبارت به همین شکل، آیٔه ۱۷ سورٔه فاطر نیز است.

ج 2، ص ۱۱2۱، یــک ســطر مانــده بــه آخــر: »چــون ســال مزبــور از ۷ 

کنونی( شروع می شده«. دسامبر )هفده آذر 

یــخ NOOR-Date converter و  با اســتفاده از نرم افزارهای تبدیل تار

CALH، اول محــرم ۴2۴ق برابــر بــا 2۳ آذر ۴۱۱ هجــری شمســی و ۴ 

دی ۴۰۱ یزدگــردی و ۱۳ دســامبر ۱۰۳2 میــالدی گرگــوری )بــا اعمــال 

کتبــر ۱۵۸2م( و ۷ دســامبر میالدی  تصحیــح حتــی برای قبــل از ۴ ا

یولیانی بوده است.

ج 2، ص ۱۱2۶، توضیح ص ۳۹۴، س 2: »ما بین الباب و الدار ... 

ایــن عبــارت در فرهنگهــای عربی و فارســی به نظر نرســید ... و گویا 

ایــن جــا کنایه اســت از دو تن که به یکدیگر کاماًل نزدیک و پیوســته 

هستند«.

معنای لغوی »ما بین الباب و الدار« یعنی فاصلٔه بین »در« و »اتاق«: 

کــه »در« و »اتاق« را به هم متصــل می کند، ولی جزء  یــا همــان دهلیز 
هیچ کدام نیست.۷۴

اما معنای اصطالحی عبارِت »ما بین الباب و الدار« در روض الجنان 

و روح الجنان فی تفسیرالقرآن به روشنی آمده است: 

کــرد مــا را گفت:  ــق دارد، نهی 
ّ
آنگــه حــق تعالــی در آنچــه بــه مــا تعل

کنــون به یک بارگــی میل مکنی بر یکی و دیگرى را محروم رها کنی.  ا

یخته بین األمرین، نه بیوه باشــد نه شــوهردار  َقــِة، چنان کــه آو
َّ
ُمَعل

ْ
کال

بین الباب و الّدار، نه این باشد نه آن باشد.۷۵

۷۴. نک: ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب،ج ۵، ص ۳۴۹.
۷۵. ابوالفتوح رازی، حســین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفســیرالقرآن، ج ۶، ص 

.1۳۵

یٔه تابــش آن تغییر می کنــد، بنابراین در اواخر  اســد( 2۳/۵ درجــه زاو

که اوج لطافت و به قول قدما شــرف  برج حمل به ۱۹ درجه می رســد 

آفتاب است«.

خورشــید در تمــام طــول ســال در منطقة البروج قــرار دارد و نه فقط در 

آغاز برج حمل.

در  یعنــی  اســت،  عمــود  اســتوا  خــط  بــر  خورشــید  حمــل،  اول  در 

یــٔه ۹۰ درجه می تابــد، نه صفر درجــه. دلیل آن هم  هنــگام ظهــر با زاو

منطبق شــدن صفحٔه اســتوایی زمین و صفحٔه اســتوایی خورشید بر 

یکدیگر است. این دو صفحه در طول سال، از صفر درجه تا 2۳/۵ 

کــه در اول فروردین و اول  یه می ســازند. به این نحــو  درجــه بــا هــم زاو

یه شــان 2۳/۵  یه شــان صفــر درجــه و در اول دی و اول تیر زاو مهــر زاو

درجه است.

اول تابستان، برج سرطان است نه اسد.

ی( در اواخر برج َحَمل ۱۹  یٔه خورشــید )نســبت به استوای ســماو زاو

درجــه نیســت، بلکــه در حوالــی 2۶ اردیبهشــت به حــدود ۱۹ درجه 

یخ بیهقی، مقــداِر فاصله گرفتن  می رســد. مقصــود از ۱۹ درجه در تار

خورشــید از ابتدای برج حمل است. به عبارت دیگر، شرف شمس 

زمانی اســت که خورشــید در برج حمل، ۱۹ درجه را طی کند. از نظر 
زمانی، ۱۹ حمل همان ۱۹ فروردین است.۷۳

ج 2، ص ۱۱۰۹، س ۱: »عضدالدولــه« بــه صــورت »عضدوالدولــه« 

چاپ شده است.

ج 2، ص ۱۱۱۰، توضیــح ص ۳۶۷، س ۸: »بنابرایــن هفــت اقلیــم 

که عماًل نیمکرٔه شمالی را شامل می شده«. یعنی تمام ربع مسکون 

در جغرافیای قدیم اصطالح نیمکرٔه شــمالی مرســوم نبــود. بنابراین 

کار مــی رود، ناظر به معنــای امروزین آن  وقتــی چنین اصطالحــی به 

نیز می شود و بهتر است چنین بیاید: نیمکرٔه شمالی به جز آمریکای 

شمالی و آمریکای مرکزی و بخشی از آمریکای جنوبی.

مطلــب  ابتــدای  در   :۱۵ س   ،۳۶۹ ص  توضیــح   ،۱۱۱۳ ص   ،2 ج 

گیومه باز نیامده است. نقل شده از ملک الشعرا بهار، 

ضعفــش  زمــان  را  ســتاره  ُهُبــوط  و  آن  ُقــّوت  زمــان  را  کوکــب  َشــَرف  قدیــم،  منجمــان   .۷۳
یحان، التفهیم الوائل  گاهی از شرف و هبوط کواکب نک: بیرونی، ابور می دانســتند. )برای آ
گنابادی، مظفر بن محمدقاسم، خطی، شرح بیست باب نام  صناعة التنجیم، ص ۳۹۸؛ 
کبر بن علی، خطی، شــرح ســی  یم تام، ص ۵۵-۵۶؛ بســمل شــیرازی، علی ا در معرفت تقو
یف و پدیده هــای نجومی، نرم افزار  فصــل، ص ۲۹۸-۳۰۳. همچنین برای تجســم بهتر تعار

Starry Night پیشنهاد می شود(.
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که به قاضی شــیراز چه  گفته شــود  که در جواب نامه  بنابراین معنای عبارت بیهقی این می شــود: مقرر شــد 

ربطی دارد؟ او باید به کار خودش بپردازد و احمد ینالتگین نیز مشغول ساالری خود شود و نمی توان پذیرفت 

کار دیگری را انجام دهد و وظایفشان حالِت »نه این، نه آن« یابد. که یکی از این دو، بخشی از 

ج 2، ص ۱۱2۷، س۱۴؛ »شنیده« به صورت »شینده« چاپ شده است.

ج 2، ص ۱۱۳۴، توضیح ص ۴۱۱، س ۸: »آیینه های زرین: غرض آیینٔه پیالن است«.

به نظر می رسد که مقصود از »آیینه های زرین« در اینجا، »نوعی پوشش فیل دارای تکه های آینه با قاب زرین 

و ســیمین« اســت. استفاده از پوشش های رنگارنگ و زیورآالت برای تزئین فیل، به ویژه در جشن ها هنوز هم 

کشورها از جمله هند رواج دارد. در برخی 

ج 2، ص ۱۱۳۸، س ۱۸: »دستگیر« به صورت »دستگیری« آمده است.

ج 2، ص ۱۱۴۳، س ۳: »مسعود« به صورت »مسعوده« چاپ شده است.

ج 2، ص ۱۱۴۴، س ۹-۱۴: »ســدٔه ســال ۴2۶ تقریبــًا روز بیســت وچهار صفــر برگــزار شــده که برابر بــا ده ژانویه 

کنونی( بوده اســت، حال آنکه در تقویم آن روزگار هم برابر با دهم بهمن ماه برگزار می شــده  )=بیســتم دی ماه 

که با 2۸ دی  کنونی تفاوت داشته است ... بیهقی چهارم ربیع االول آن سال را  که حدود بیست روز با تقویم 

کرده است«. گذشته« ذکر  کنونی برابر می شده، صریحًا »بیست روز از بهمن ماه  ماه 

یــخ NOOR-Date converter و CALH، روز 2۴ صفر ۴2۶ق برابر با 2۵  بــا اســتفاده از نرم افزارهای تبدیــل تار

دی ۴۱۳ش و ۷ بهمــن ۴۰۳ یزدگــردی و ۱۴ ژانویــٔه ۱۰۳۵ میالدی گرگوری )با اعمال تصحیح حتی برای قبل 

کتبر ۱۵۸2م( و ۸ ژانویه ۱۰۳۵ میالدی یولیانی بوده است. از ۴ ا

روز ۴ ربیع االول سال ۴2۶ق نیز برابر با ۴ بهمن ۴۱۳ش و ۱۶ بهمن ۴۰۳ یزدگردی بوده است.

یخ تقویمِی رایج  یخ حقیقی و تار یدادها، بروز چنیــن تفاوت ها بین تار یخ رو کاتبان در تار جــدا از اشــتباهات 

در آن زمــان، تــا پیــش از پدیدآمــدن تقویم جاللی در ســال ۴۷۱ق معمول بوده اســت؛ زیــرا در تقویم یزدگردی 

کبیسه اعمال نمی شد.

ج 2؛ ص ۱۱۴۹، توضیح ص ۴۵۰، س ۶: »ماه ربیع اآلخر سال ۴2۶، 2۹ روزه بود و هشت روز مانده از آن برابر 

کنونی«. می شده با 2۱ ربیع اآلخر یعنی ۴ مارس یا ۱۳ اسفند 

یــخ NOOR-Date converter و CALH، روز 2۱ ربیع اآلخــر ۴2۶ق برابر با 2۱  بــا اســتفاده از نرم افزار تبدیــل تار

گرگوری )با اعمال تصحیح حتی برای  اســفند ۴۱۳ش و ۳ انــدرگاه ۴۰۳ یزدگردی و ۱۱ مارس ۱۰۳۵ میــالدی 

کتبر ۱۵۸2م( و ۵ مارس ۱۰۳۵ میالدی یولیانی بود. قبل از ۴ ا

که پرانتز باز نیامده است. ج 2، ص ۱۱۵۰، س ۷: پرانتز بسته آمده در حالی 

ج 2، ص ۱۱۵۰: بهتر است در اینجا دربارٔه عبارت »رودی سخت بوالعجب و نادر، چون کمانی َخماَخم« )ج 

که مقصود، رود بابل )بابل رود( است. ۱، ص ۴۵۱، س ۵( توضیح داده شود 

کیلومتر و آبدهی ساالنه 2۳۳ میلیون مترمکعب، از ارتفاع 2۰۰۰ متری سرچشمه می گیرد  این رود با طول ۸۳ 
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یای خزر می ریزد.۷۶ و از شهرهای بابل و بابلسر می گذرد و به در

ج 2، ص ۱۱۵۱، س ۵: »موارد« به صورت »موراد« چاپ شده است.

ج 2، ص ۱۱۵۵، س ۵: پرانتز باز آمده، ولی پرانتز بسته نیامده است.

ج 2، ص ۱۱۵۷-۱۱۵۸، توضیح ص ۴۵۹، ص ۱۶: »قوم روس دست کم برای مسلمین از سدٔه سوم و چهارم 

یستند، شناخته شده  به عنوان قومی که در شمال سرزمین بلغارها و خزرها، تقریبًا در مرکز روسیٔه کنونی می ز

یای خــزر پیش آمده باشــند قدری بعید  کــه در آن زمان کشــتیهای آنها تا ســواحل جنوبی در بودنــد، امــا ایــن 

کلمٔه عروس نمی تواند با »روس« ارتباطی داشــته باشــد«. بعید نمی نماید، بلکه  می نماید، بنابراین به نظر ما 

رخ داده است.

یــان و مازندران« و  یخ طبرســتان و رو یان« و »تار یــخ رو یخ طبرســتان« و »تار یخــی از جمله »تار بنــا بــر منابــع تار

یای خزر دســت کم از حدود دو  »ســفرنامٔه ایران و روســیه«، حمالت کشــتی های روسی به ســواحل جنوبی در

قرن قبل از بیهقی انجام می شده است:

یای خزر به ســواحل تبرســتان حمله و شــهرها را  کشــتی و از در در ســال 2۹۷ق عده ای از روس ها با شــانزده 

تاراج کردند، ولی ســامانیان که در آن زمان با وجود قدرت گرفتن سلســلٔه علویان، بر تبرســتان مســتولی شــده 

ید علــوی )حکومت: 2۵۰-2۷۰ق(  بودنــد آنــان را شکســت دادند. روس ها پیش از این و در زمان حســن  بن ز

کرده بودند که شکســت خوردند و کشــته شــدند. حملٔه روس ها در سال 2۹۷ق منجر  نیز به تبرســتان حمله 

کم ساری بود این  به کشــتار مردم تبرســتان و غارت اموال آنان شد. ابوالضرغام احمد بن قسم )قاسم( که حا

گزارش داد و سپاهی برایش فرستاده شد. روس ها  کم تبرستان،  موضوع را به ابوالعباس عبداهلل بن محمد حا

کــه بــه آنان شــبیخون زدند و بســیاری را کشــتند و اســیر  در انجیلــه )کالــه( نزدیــک رود بابــل، اردو زده بودنــد 

کردند و در اطراف ســاری  گرفتند. ســال بعد )2۹۸ق( روس ها با تعدادی بیشــتر بار دیگر به تبرســتان حمله 

گیالن روانه شدند.  یا بازگشتند و به  گرفتند و فوری به در یادی  قتل و غارت بزرگی به راه انداختند و اسیران ز

کشتند و  گیالنیان شبانه به آنان حمله و روس ها را  که  کشتی ها به ساحل آمدند  در آنجا سرنشینان برخی از 

یا بودند به فرمان شروانشاه،  کشتی های خود و در در که در  کشتی هایشان را آتش زدند. آن عده از روس ها هم 
ک شدند و راه حملٔه روس ها بسته شد.۷۷ گرفتار و همگی هال کمین  فرمانروای شروان، در 

وقتــی روس هــا بــرای غــارت و تاراج به ســواحل تبرســتان می آمدند، طبیعی اســت که برای ماهیگیــری نیز در 

یای خزر  یــای خزر رفت وآمــد می کردنــد. حضور ماهیگیــران روس در ســواحل جنوبــی در ســواحل جنوبــی در

کمابیــش تــا اوایل قرن چهاردهم هجری شمســی ادامه داشــت و هنوز هم خانه های قدیمــی و متروک آنان در 

گیالن وجود دارد. برخی شهرهای ساحلی شمال ایران به ویژه در استان 

کدام بندر )ُفرضه( پهلو می گیرند، قرینه ای اســت  کشــتی ها در  عبارت بیهقی مبنی بر اینکه معلوم نبود این 

کــه نشــان می دهــد از راه دور آمده بودند، واال لنگرگاهشــان بر ســپاه چنــد ده هزارنفری مســعود غزنوی مخفی 

نمی ماْند.

گر از بین »کشتی های روس« و »کشتی های عروس«، ضبط »کشتی های عروس« به معنای  نکتٔه دیگر اینکه ا

گیتاشناسی ایران: جلد دوم، رودها و رودنامٔه ایران، ص 11۸. ۷۶. جعفری، عباس، 
یــان، ص 1۰۵؛ مرعشــی، ســیدظهیرالدین بــن  یــخ رو یــخ طبرســتان، ج 1، ص ۲۶۶؛ آملــی، اولیــاءاهلل، تار ۷۷. ابن اســفندیار، محمــد بــن حســن، تار

یان و مازندران، ص 1۴۵؛ ملکونوف/عزالدوله، سفرنامٔه ایران و روسیه، ص 11۲-111. یخ طبرستان و رو سیدنصیرالدین، تار
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مجتبــی مینوی در پاورقی و در توضیح عبارت »اتق شــر ...« نوشــته 

است:

کرده ای. این  که بــاو نکوئی  یان رســانیدن آن کس  بپرهیــز از بدی و ز

گفتــه و نه گفتار  گفتــار نــه در حدیث اســت چنانکه نصراهلل منشــی 

کــه در ازای نیکی خود  گفته شــخصی اســت  علــی بــن ابی طالــب؛ 

ــی باطلی کرده ناشــی از اندیشــه بدبین 
ّ
کل شــّری دیــده بــوده و حکم 

کــس نیکی کنی جــزاى ترا بدی می دهــد. با اضافه  کــه: بهر  خویــش 

کنند، و یا تفســیری بآن  کــردن جــزء دوم خواســته اند آن را کمی بهتر 

که نیکی را بدی  کس اســت  کــه: أى من ال أصل له، نا کنند  منضــّم 

یخ خویش می گوید )چاپ فیاض ۴۶۷(:  جزا می دهد. بیهقی در تار

گفتــه اســت »اّتق شــّر مــن أحســنت إلیه«، و  و پیغامبــر علیه الســالم 

که  سخن صاحب شرع حّق است؛ و آن را وجه بزرگان چنین گفتند 

کیزه اصل حّق  در ضمن اینست، أى من ال أصل له، که هیچ مردم پا

نعمــت مصطنــع و منعم خویش را فراموش نکنــد؛ و لفظ عند من ال 

که بصورتی غلط و نامربوط  أصل له ظاهرًا تحریف آن تفســیر اســت 

ضمیمــه اصل قول شــده اســت. بــه وجه ثالثــی نیز ایــن ضمیمه در 

کلیله و یکی از نسخ شرح ابیات آن نقل شده است  بعضی از نسخ 

 الّســیئة عند من ال اصل لــه. نمی دانم 
ّ

کــه: و هــل جزاء اإلحســان إال

این آخرین اقدام از براى رفع عیب آن عبارت بوده است یا آن جمله 
گفتار اصلی، و اهلل أعلم.۸2 مغلوط جزء ناقصی از این تتّمه 

ِق َشــّرَ 
َ
مال علی قاری )؟-۱۰۱۴ق( عالم حنفی پس از ذکر عبارت »اّت

یِه« می نویسد: 
َ
ْحَسْنَت ِإل

َ
َمْن أ

ِف. َوِفی 
َ
ل ِم َبْعِض الّسَ

َ
َکال ْن یُکوَن ِمْن 

َ
یْشِبُه أ ْعِرُفُه َو

َ
ی ال أ َخاِو  الّسَ

َ
َقال

یَنَوِری َعْن َعِلی َرِضی اهلُل َعْنُه َمْوُقوًفا.۸۳
َ

َسِة ِللّد
َ
ُمَجال

ْ
ال

کرم)صلی اهلل علیه و آله و  کــه آن را به پیامبر ا در نتیجــه این عبارت 

ســلم( یا امیرالمؤمنین)علیه الســالم( منسوب می کنند هیچ سندی 

ندارد و فقط بر نقل های ضعیف متکی است.

بــا تمــام ایــن اوصاف، یکــی از معاصــران، بــدون ذکر منبــع، آن را به 

امیرالمؤمنین)علیه السالم( نسبت داده و نوشته است: 

که به او  امیرمؤمنان)علیه الســالم( فرموده اســت: »بترس از شّر کسی 
کرده ای«.۸۴ نیکی 

رقی. ۸۲. همان، ۴۰۵، پاو
۸۳. قــاری، ابوالحســن نورالدیــن علــی بــن )ســلطان( محمــد، األســرار المرفوعــة فــي األخبــار 

الموضوعة المعروف بالموضوعات الکبرى، ص ۸۰.
۸۴. امینــی گلســتانی، محمــد، خاطرات زندگی یا سرگذشــت تلخ و شــیرین مــن، ص 11۲-

.11۳

»کشــتی های مجلــل و شــاهانه و زیبــا« صحیــح دانســته شــود، این 

که این کشتی ها متعلق به چه کسانی بود؟ آیا  ســؤال مطرح می شود 

از آِن مــردم تبرســتان بود؟ در این صورت ســلطان مســعود غزنوی در 

پی شناســایی صاحبان ثروتمند این کشــتی های مجلل برمی آمد تا 

کند. از آنان و یا از خانٔه آنان خزانه اش را معمور 

ج 2، ص ۱۱۵۹، س ۱۷: »جاثیه« به صورت »جاشیه« آمده است.

ی« به صورت »روای« چاپ شده است. ج 2، ص ۱۱۶۱، س ۱۳: »راو

گیومه بســته آمده، در حالی  ج 2، ص ۱۱۶۱، دو ســطر مانده به آخر: 

گیومه باز نیامده است. که 

ج 2، ص ۱۱۶۱-۱۱۶2، توضیح ص ۴۶۴، س ۱۶:

کــه بیهقــی بــه پیامبــر  ــِق َشــّرَ َمــن احســنَت الیــه« 
َ
دربــارٔه روایــت »ِاّت

کرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( نسبت داده است، ولی مصححان  ا

منبعــی بــرای آن نیافته انــد، گفتنی اســت که در منابع روایی شــیعه 

چنین حدیثی یافت نشد، ولی در تفسیر بیان المعانی، تألیف سید 

عبدالقادر آل غازی، از مفســران اهل ســنت، به صــورت خبر منقول 

که در  از ابوحامد محمد غزالی آمده اســت.۷۸ البته مشخص نکرده 

کدام یک از آثار غزالی این روایت ذکر شده است.

ایــن عبــارت در مثنــوی معنــوی )دفتــر ســوم، بیــت 2۶۳( هــم آمده 

ــِق ِمــن َشــّرِ َمــن 
َ
گفــت حــق اســت ایــن ولــی ای ســیَبَویه/ ِاّت اســت: 

یه.۷۹ 
َ
َاْحَسْنْت ِال

از  نقــل  بــه  مثنــوی  قصــص  و  احادیــث  در  فروزانفــر  بدیع الزمــان 

المنهج القوی، آن را برگرفته از این روایت امیرالمؤمنین)علیه السالم( 
کرده اســت: »اتق شــر من احســنت الیه«. اما می افزاید: »ولی در  ذکر 

مجمع االمثــال میدانی، طبع تهران، ص ۱۳۰ و در »مجموعٔه امثال« 
جزء امثال آمده است«.۸۰

کلیله و دمنه نیز این شبه روایت آمده است: در ترجمٔه 

که »آدمی بدگوهر  گفته بودیم  گفت: ترا  در اثناى این حال آن مار ... 

و بی وفــا باشــد و مکافــات نیکــی بــدی پنــدارد و مقابلــه احســان به 

إســاءت الزم شمرد« قال علیه الســلم: اّتق شّر من أحسنت إلیه عند 
من ال أصل له .۸۱

یش؛ بیان المعانی، ج ۲، ص۳۶۲. ۷۸. آل غازی، سیدعبدالقادر مالحو
۷۹. مولوی، جالل الدین محمد، مثنوی معنوی، ج ۳-۴، ص ۴۹۷.

زانفر، بدیع الزمان، احادیث و قصص مثنوی، ۲۵۳. ۸۰. فرو
کلیله و دمنه، ص ۴۰۵. ۸1. نصراهلل منشی، ابوالمعالی، ترجمٔه 
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بــرای مثــال در همیــن ســال ۴۱۴ هجــری شمســی، نــوروز برابــر بــا 2 

مــارس   2۱ و  یزدگــردی   ۴۰۴ فروردیــن   ۸ و  ۴2۶ق  جمــادی االول 

گرگــوری )بــا اعمــال تصحیــح حتــی بــرای قبــل از ۴  ۱۰2۵ میــالدی 

کتبــر ۱۵۸2م( و ۱۵ مــارس ۱۰۳۵ میــالدی یولیانــی بــود، یعنی نوروز  ا

یزدگردی ۷ روز از نوروز حقیقی جلوتر بود.

اما نوروز ۴۵۸ هجری شمسی برابر با ۹ رمضان ۴۷۱ق و ۱۹ فروردین 

اعمــال  )بــا  گرگــوری  میــالدی   ۱۰۷۹ مــارس   2۱ و  یزدگــردی   ۴۴۸

کتبــر ۱۵۸2م( و ۱۵ مــارس ۱۰۷۹  تصحیــح حتــی بــرای قبــل از ۴ ا

میــالدی یولیانــی بود؛ یعنی فاصلٔه نوروز حقیقی و نوروز یزدگردی به 
۱۸ روز افزایش یافت.۸۵

ج 2، ص ۱۱۸۳، توضیح ص ۵۰۶، س ۵: »تر و تباه«.

معنای »تر و تباه« روشن است، یعنی »خیس و پریشان«.

مســعود غزنــوی از کشــتِی در حــاِل غرق شــدن نجات داده شــد و در 

که »تر« )یعنی »خیس«( و »تباه« )یعنی »پریشان و بدحال«(  حالتی 

کرد. بود به ساحل رسید و لباسش را در خیمه عوض 

بنابراین فرض های مذکور وجهی ندارد.

ج 2، ص ۱۱۸۶، س ۷: »عبادت« به صورت »عبارت« چاپ شــده 

است.

ج 2، ص ۱۱۹2، توضیــح ص ۵۳۶، س ۴: »چــون جمادی الثانــی 

کنونــی( آغــاز می شــده،  ســال ۴2۹ از ۱۱ مــارس )برابــر بــا 2۰ اســفند 

بنابرایــن چهــار روز مانــده از مــاه جمــادی االول می شــود ۱۶ اســفند 

کنونــی، و در نتیجــه نــوروز آن ســال ۱۴ روز نســبت بــه تقویــم کنونــی 

جلوتر بوده است«.

یــخ NOOR-Date converter و  با اســتفاده از نرم افزارهای تبدیل تار

CALH، اول جمادی الثانــی ۴2۹ق برابــر بــا 2۶ اســفند ۴۱۶ هجری 

شمســی و ۵ فروردیــن ۴۰۷ یزدگــردی و ۱۷ مــارس ۱۰۳۸ میــالدی 

کتبر ۱۵۸2م( و ۱۱  گرگــوری )بــا اعمال تصحیح حتی برای قبل از ۴ ا

مارس ۱۰۳۸ میالدی یولیانی بود.

همچنیــن 2۶ جمــادی االول ۴2۹ق برابــر بــا 2۱ اســفند ۴۱۶ هجــری 

شمســی و ۵ انــدرگاه )آخریــن روز ســال( ۴۰۶ یزدگــردی و ۱2 مــارس 

کتبر  ۱۰۳۸ میالدی گرگوری )با اعمال تصحیح حتی برای قبل از ۴ ا

۱۵۸2م( و ۶ مارس ۱۰۳۸ میالدی یولیانی بود.

یــم؛ لغت نامٔه  گاهــی از گاه شــماری های مذکور نک: دانشــنامٔه جهان اســالم، تقو ۸۵. بــرای آ
دهخدا؛ جاللی.

ج 2، ص ۱۱۶۳، ۵ ســطر مانــده بــه آخــر: »از آن وعده هــای دروغ و 

که نشان داد هیچکدام به حقیقت نپیوست«. باغهای سبز و سرخ 

»باغ سبز« و »باغ سرخ« مترادف نیستند.

ج 2، ص ۱۱۶۵، توضیــح ص ۴۷۳، س 2۰: حــرف »و« در »و لــکل 

کتاب« جزء آیٔه شریفٔه ۳۸ سورٔه مبارکٔه رعد نیست. اجل 

ج 2، ص ۱۱۶۶، س ۷: »همیــن« بــه صــورت »همــن« چــاپ شــده 

است.

ج 2، ص ۱۱۷۴، توضیــح ص ۴۹۰، س ۱۰: »ذوالقعــدٔه ســال ۴2۶ از 

کنونی( آغاز می شده  روز یکشنبه برابر با ۷ سپتامبر )شانزده شهریور 

اســت. بنابرایــن دو یکشــنبه بعــد برابر بــا ۱۵ ذی قعده و ۳۰ شــهریور 

می شــده اســت ... ضمنًا دوشنبه شــانزده ذوالقعدٔه آن ســال برابر با 

کنونــی و یــا هفتــم مهرمــاه آن روزگار )بــه دلیل ســی روزه  اول مهرمــاه 

که در آن روزگار ســال هم  بودن همٔه ماههای ســال( و با توجه به این 

حدود ده روز زودتر شــروع می شــده، در نتیجه اول مهرماه تقریبًا برابر 

با مهرگان )۱۶ مهر( بوده است«.

 NOOR-Date converter یــخ بــا اســتفاده از نرم افزارهای تبدیــل تار

و CALH، روز یکــم ذی قعــدٔه ســال ۴2۶ق برابــر بــا 22 شــهریور ۴۱۴ 

هجری شمســی و ۴ مهر ۴۰۴ یزدگردی و ۱۳ ســپتامبر ۱۰۳۵ میالدی 

کتبر ۱۵۸2م( و ۷  گرگــوری )با اعمال تصحیــح حتی برای قبل از ۴ ا

سپتامبر ۱۰۳۵ میالدی یولیانی بوده است. 

بنابراین ۱۵ ذی قعدٔه ۴2۶ق برابر با ۵ مهر ۴۱۴ هجری شمسی و ۱۸ 

مهر ۴۰۴ یزدگردی بوده است.

مقصــود از مهرمــاه در عبــارت »اول مهرماه تقریبًا برابــر با مهرگان )۱۶ 

گاه شــماری جاللــی  گاه شــماری اســت؟  کــدام  مهــر( بــوده اســت« 

گاه شــماری  گــر مقصود  کــه در آن زمــان ابــداع نشــده بود. ا )ملکــی( 

کــه بــر طبــق محاســبه بــا نرم افزارهای  یزدگــردی اســت، بایــد گفــت 

یخ، اول مهر ۴۰۴ یزدگردی برابر با ۱۹ شــهریور ۴۱۴ هجری  تبدیل تار

که با ۱۶ مهر فاصله ای اغماض ناپذیر دارد. شمسی بوده است 

نکتــٔه دیگر اینکه عبارت »در آن روزگار ســال هــم حدود ده روز زودتر 

گاه شــماری  شــروع می شــده« صحیــح نیســت؛ زیــرا در آن زمــان در 

کبیسه مانند امروز اعمال نمی شد و به همین دلیل نوروز  یزدگردی، 

و مهرگان و دیگر روزهای شاخص از جای حقیقی خود جابه جا شد 

یادتر می شــد، نه آنکه همیشه ثابت و معادل  که تفاوت آن هر ســال ز

۱۰ روز باشد.
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کــه از دید مصححان  یخ بیهقی، نــوروز در تقویم یزدگردی اســت  کــه مقصــود از نــوروز در تار تردیــدی نیســت 

یخ به درستی استفاده نکرده اند. پنهان مانده است  یا اینکه از روش های تبدیل تار

ج 2، ص ۱۱۹۹، چهار سطر مانده به آخر: »دزدیده« به صورت »درذیده« چاپ شده است.

ج 2، ص ۱2۰۱، توضیح ص ۵۶۱، س ۳: »ماه ذوالحجه سال ۴2۹ از چهار سپتامبر آغاز می شده، در نتیجه 

که با مهرگان یعنی ۱۶ مهر 2۴ روز فاصله  کنونی می شده  نهم آن ماه برابر با سیزده سپتامبر، یعنی 22 شهریور 

داشته«.

یــخ NOOR-Date converter و CALH، ۹ ذی حجــٔه ۴2۹ق برابر با 2۷  بــا اســتفاده از نرم افزارهــای تبدیل تار

شهریور ۴۱۷ هجری شمسی و ۱۰ مهر ۴۰۷ یزدگردی و ۱۸ سپتامبر ۱۰۳۸ میالدی گرگوری )با اعمال تصحیح 

کتبر ۱۵۸2م( و ۱2 سپتامبر ۱۰۳۸ میالدی یولیانی بود. حتی برای قبل از ۴ ا

گاه شــماری یزدگردی بود.  گفته شــد، مناســبت های تقویم شمســی در آن زمان بر اســاس  همچنان که مکرر 

بنابرایــن در آن ســال، جشــن مهــرگان را در ۱۰ مهــر یزدگردی، یعنی شــش روز زودتــر از ۱۶ مهر انجــام دادند که 

مصــادف بــا 2۷ شــهریور کنونی بود، نه 22 شــهریور کنونی که نظر مصححان اســت و قائل بــه 2۴ روز فاصله 

کنونی تا ۱۶ مهر 2۵ روز فاصله است نه 2۴ روز. شده اند. البته در این صورت هم از 22 شهریور 

ج 2، ص ۱2۰۴، س ۱۸: »نوروز« به صورت »نورز« آمده است.

ج 2، ص ۱2۱2، توضیح ص ۶۱۰، س ۵: »جیحون هیچگاه پل و سد نداشته است«.

که سلطان محمود در اواخر سال ۴۱۵  این جمله خالف تعلیق ص ۵۷۰، س ۱۹ است: »اشاره است به پلی 

ی جیحون بسته بود«. بر رو

 Pandanus نــه  اســت،  صحیــح   Pandanus odoratissimus آخــر؛  بــه  مانــده  ســطر  ســه   ،۱2۱۳ ص   ،2 ج 
۸۶.Ordoratissimus

ج 2، ص ۱22۰، س ۱۳: »مردمان« به صورت »مرمان« چاپ شده است.

ج 2، ص ۱222، توضیــح ص ۶۳۳، س ۷: »چــون در ســال ۴۳۱ جمادی اآلخــر 2۹ روزه بوده و از دوشــنبه ۱۸ 

یه آغاز می شــده، در نتیجه هجدهم جمادی اآلخر آن ســال )نوروز( برابر بوده است با ۶ مارس )۱۶ اسفند(  فور

یخ صحیح است«. گفته ایم، معمواًل سال چند روز جلوتر از بهار بوده است و این تار و چنان که قباًل هم 

یــخ NOOR-Date converter و CALH، ۱۸ جمادی الثانی ۴۳۱ق برابر  بــا اســتفاده از نرم افزارهای تبدیــل تار

بــا 22 اســفند ۴۱۸ هجــری شمســی و ۱ فروردیــن ۴۰۹ یزدگــردی و ۱2 مــارس ۱۰۴۰ میالدی گرگــوری )با اعمال 

کتبر ۱۵۸2م( و ۶ مارس ۱۰۴۰ میالدی یولیانی بود. تصحیح حتی برای قبل از ۴ ا

دلیل دیگری اســت بر اینکه مناســبات شمســی را با تقویم یزدگردی حســاب می کردند و شــکی نمی ماند که 

یخ یزدگردی می گرفتند. نوروز را بر اساس تار

گفته اســت: بزرگترین دشــنام ســلطان  که  ج 2، ص ۱222، توضیح ص ۶۳۶، س ۳: »به رغم دعوی بیهقی 

که دشنامهای بدتر از آن هم بر زبانش می گذشته است«. مسعود بی حمیتان بود، این جا می بینیم 

86. Encyclopedia of Life, Pandanus odoratissimus.
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ممکــن اســت در آن زمان، »بی حمیت« دشــنامی ســخت تر از »قواد« بوده باشــد. مؤدبانــه و غیرمؤدبانه بودن 

کنون توهین آمیز است تا  لغات و ترکیبات، همیشــه یکســان نبوده است. برای مثال ترکیب »غلط کردن« که ا
پیش از قرن اخیر توهین آمیز نبود.۸۷

ج 2، ص ۱22۵، س ۶: »تحریفاتی« به صورت »تحریفایی« آمده است.

دربارٔه َخراَتکین گفتنی است که ضبط لغت نامٔهدهخدا و برهان قاطع به صورت َخراَتگین )با کاف فارسی( 

است.

ج 2، ص ۱22۵-۱22۶، توضیح ص ۶۵۱، س ۹: »معنی عبارت این است که سلطان قصد رفتن داشت، اما 

که سلطان  که از پی می آیند، متوجه شوند  دستور داد پرچم ها و علمها را باز می کردند و برمی افراشتند تا آنها 

گذشته است«. از این جا 

یخ بیهقی است: »کاِر رفتن می ساختند و عالمت ها فرومی گشادند، و آن  توضیح مزبور دربارٔه این عبارت تار

که رسیدنی است دررسند«. کسانی از اعیان  را می ماندند تا 

امــا معنای دقیِق ســخن بیهقی چنین اســت: آمادٔه رفتن می شــدند و پرچم ها را جمــع می کردند )تا راحت تر 

که توانسته اند خود را نجات دهند برسند و با هم بروند. گویا منتظر بودند تا آن دسته از بزرگان  کنند( و  فرار 

امروزه نیز بعد از اتمام راه پیمایی، پرچم را به دور چوب آن می پیچند تا حمل ونقل آن راحت تر باشد.

یس رامین« چاپ شده است. یس و رامین« به صورت »و ج 2، ص ۱22۷، شش سطر مانده به آخر: »و

ِة 
َ

ّد اِء َو الّشِ ّرَ
َ

اِء َو الّض ّرَ ج 2، ص ۱22۸، توضیح ص ۶۵۹، س ۱: شایسته است اضافه شود که عبارت »ِفي الّسَ

کتاب شریف کافی )ج ۸ ص ۱۳، چاپ اسالمیه؛ ج ۱۵، ص ۳۹، چاپ  َخاء« در متون روایی، از جمله  َو الّرَ

دارالحدیث( آمده است.

که  ج 2، ص ۱22۹، توضیح ص ۶۶۵، س ۹: »یوم حنین اذ اعجبتکم: بخشی است از آیٔه 2۵ سورٔه توبه )۹( 

کرده بود«. کفار می گوید: در روز جنگ حنین شمار فراوانتان شما را دچار غرور  خطاب به 

مخاطِب آیه، کفار نیســتند، بلکه مســلمانان هســتند که بر خالف اغلِب جنگ های صدر اسالم، در جنگ 
حنین سپاهی ُپرشمار داشتند و به همین دلیل دچار غرور شدند.۸۸

.eucaristie است نه eucharistie ج 2، ص ۱2۳۰، س ۶: معادل انگلیسی و فرانسوی عشای ربانی

ج 2، ص ۱2۳۳، س ۱2-۱۴: »مشتری ... مهمترین سیارٔه منظومٔه شمسی و پنجمین آنها از لحاظ فاصله تا 

که خانه در برج قوس و حوت دارد«. خورشید، واقع در آسمان ششم 

مهم ترین از چه نظر؟ در واقع مشتری بزرگ ترین سیارٔه منظومٔه شمسی است.

مقصود از »خانه در برج قوس و حوت دارد« چیست؟ یکی از معانی خانه، برج است. در این صورت معنی 

کــه مشــتری در برج های قوس و حوت اســت، اما ســیارٔه مشــتری تماِم منطقة البــروج را از  آن چنیــن می شــود 

که فقط در این دو خانه )برج( باشد. َحَمل تا حوت می پیماید و این طور نیست 

یسیم )فرهنگ دشواری های زبان فارسی(، ص ۲۸۲. ۸۷. نجفی، ابوالحسن، غلط ننو
گاهی از تفسیر این بخش از آیه، نک: طباطبایی، محمدحسین، ترجمٔه تفسیر المیزان، ج ۹، ص ۲۹1. ۸۸. برای آ
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بــا یــا بدون ذکــر گوینده و بــه صورت مثــل، در متون متعــدد ادبیات 

عــرب، از جملــه االمثال المولده،۹۳،ربیع االبــرار و نصوص االخبار،۹۴ 

اســت.  آمــده  البلغــاء۹۵  و  محاورات الشــعراء  و  محاضرات االدبــاء 
راغــب اصفهانــی در محاضرات االدبــاء بــدون ذکــر ســند، آن را بــه 

کرم)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( نیز نســبت داده اســت، اما  پیامبر ا

در منابــع روایــی شــیعه و همچنیــن منابــع اصلــی و تا حــدی فرعی 

حدیث در نزد اهل سنت چنین روایتی از آن حضرت یافت نشد.

ج 2، ص ۱۴۶۸: َالُهــم: »... محــل آن بایــد بــا محمودآبــاد کنونــی یــا 

که اینک اثر و  اندکی غربی تر از آن انطباق داشــته باشــد. معلوم نشد 

نامی از این شهرک باقی هست یا نه؟«

یخــی و بنــدری به نام  یخــی و جغرافیایــی از شــهری تار در منابــع تار

»عین الهــم« در مازنــدران نام برده شــده که امال و تلفظ و حتی مکان 

گونه گون نقل شده است و ابهاماتی دربارٔه آن وجود  دقیق این شــهر، 

دارد.

برای این شهر نام های مختلفی ذکر شده است:

]Eyn-ol-Ham)m([ َهم
ْ
۱. عیُن  ال

]Eyn-ol-Hom)m([ ُهم
ْ
2. عیُن  ال

]Eyn-e-Alhom[ ُهم
ْ
۳. عیِن َال

]Cheshme-ye-Alhom[ ُهم
ْ
۴. چشمٔه َال

]Eyn-e-Alham[ ۵. عیِن َالَهم

]Alham[ َهم
ْ
۶. َال

]Ahlam[ م
َ
۷. َاْهل

]Ahlom[ م
ُ
۸. َاْهل

کنون شــهر و یا روســتایی به نام عین الهم در اســتان مازندران وجود  ا

م 
َ
کیلومتری غرب محمودآباد روستایی به نام َاهل ندارد، ولی در پنج 

واقــع اســت که جــدا از هم خوانــی مکانــی، نامش با همیــن امال ولی 

یخــی و جغرافیای آمده اســت و  ــم در برخــی از متون تار
ُ
بــا تلفــظ َاهل

یخــی  گزینــه بــرای مکان یابــی شــهر تار می تــوان آن را محتمل تریــن 

عین الهم دانست.

َحَمــوی  عبــداهلل  بــن  یاقــوت  ابوعبــداهلل  شــهاب الدین  جملــه  از 

کتــاب معروف  )۵۷۵-۶2۶ق(، جغرافــی دان بــزرگ قــرن هفتــم، در 

ُمعَجُم الُبْلدان آورده است: 

۹۳. خوارزمی، ابوبکر، االمثال المولده، ص 1۲1.
بیع االبرار و نصوص االخبار، ج ۲، ص۳۴۶. ۹۴. زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر، ر

و  محاضرات االدبــاء  مفضــل،  بــن  محمــد  بــن  حســین  ابوالقاســم  اصفهانــی،  راغــب   .۹۵
رات الشعراء و البلغاء، ج 1، ص ۳۷۶-۳۷۵. محاو

بــرای بعضــی از خواننــدگان نیز ممکن اســت این تصــور پیش بیاید 

که شــاید منظور، شــرف این سیاره اســت، ولی شرف مشتری در برج 
سرطان است.۸۹

در واقــع مقصــود از عبارت »خانه در برج قــوس و حوت دارد« چنین 

کــه بــرای هــر  اســت: یکــی از تقســیم بندی ها در نجــوم قدیــم آن بــود 

گرفتــه و آن ســتاره بــه آن برج   )هــا(  ســتاره ای یــک یــا دو بــرج در نظــر 
که برج های مشتری، قوس و حوت بود.۹۰ منسوب می شد 

توضیح باید روشــن کننده باشــد، نه آنکه بــرای خواننده ابهاِم جدید 

کند. ایجاد 

ج 2، ص ۱2۳۷، س 2: »درج بخشی از آیٔه 2 سورٔه مائده )۵( است 

در متن«.

که  گفته شود  صحیح، آیٔه ۱ ســورٔه مائده اســت. البته ممکن اســت 

طبق نظر علمای شــیعه، »بسم اهلل الرحمن الرحیم« در تمام سوره ها 

جزء آیات قرآن محســوب می شــود. پاســخ آن اســت که حتی با این 

کشــورمان عبارت شــریف »بســم اهلل  فرض، در قرآن های متداول در 

الرحمن الرحیم« جز در ســورٔه مبارکٔه حمد شمارٔه آیه ندارد. بنابراین 

در اینجا نیز آیٔه ۱ سورٔه مائده صحیح است.

ج 2، ص ۱2۴۹، توضیــح ص ۷۱۷، س ۵: »ادب ... الدرس، مثلی 

اســت که در ایران و قلمرو زبان فارســی بســیار مشــهور اســت، اما در 

کتب امثال عربی نیامده است«.

کتــاب التمثیــل و  َمَثــِل »ادب النفــس خیــر مــن ادب الــدرس« در 

کــه معاصــر بیهقــی بــود  المحاضــره تألیــف ثعالبــی )۳۵۰-۴2۹ق( 
آمده است.۹۱

ج 2، ص ۱2۵۷، س ۳: »الســیف« به صورت »اســیف« چاپ شده 

است.

کید بیهقی بر  ج 2، ص ۱2۶۱، توضیــح ص ۷۴۱، س ۶: »بــه رغــم تأ

کتب امثال نیافتیم«. مثل بودن این عبارت، ما آن را در 

ــْم ُیْعَرُفــوا« ســخن منقــول 
َ
ُقــوا ل ُبــوا َو ِإَذا َتَفّرَ

َ
عبــارت »ِإَذا اْجَتَمُعــوا َغل

کــه در  از امیرالمؤمنین)علیه الســالم( در وصــف فرومایــگان اســت 

کتــاب شــریف نهج البالغــه نیــز آمده اســت.۹2 این ســخن حضرت 

یحان، التفهیم الوائل صناعة التنجیم، ص ۳۹۹. ۸۹. بیرونی، ابور
یحان، التفهیم الوائل صناعة التنجیم، ص ۳۹۶. ۹۰. در این مورد نک: بیرونی، ابور

۹1. ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل، التمثیل و المحاضره، ص 1۸۸.
۹۲. رضــی، محمدبن حســین، نهج البالغــه، ترجمــه: ســیدجعفر شــهیدی، ۳۹۵ )حکمــت 

.)1۹۹
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یای آبســکون از مناطق طبرســتان، منســوب اســت به آن ابراهیم بن  م به ضم الم، شــهرکی در ســاحل در
ُ
َاْهل

ُکویه.۹۶ کرده است از او با کرده از احمد بن یوسف، روایت  احمد اهلمی، روایت 

مختصــات مرکــز ایــن روســتا ۵2 درجــه و ۱۳ دقیقه و ۳ ثانیٔه طول شــرقی و ۳۶ درجه و ۳۵ دقیقــه و ۵۸ ثانیٔه 
عرض شمالی است.۹۷

یا فاصله دارد و چگونه می توان  اما در اینجا اشــکالی مطرح می شــود و آن اینکه روســتای مذکور 2۵۰۰ متر با در

یخی عین الهم دانست؟ آن را همان بندر تار

یادی به دالیل مختلف از  در پاسخ باید گفت تغییر مکان در حد چند کیلومتر در روستاها و حتی شهرهای ز

جمله جنگ و تغییر مسیر رود و نظایر آن در طی قرون رخ داده است و می توان چنین فرضی را برای عین الهم 

گرفت. نیز در نظر 

م فعلی را همان عین الهم 
َ
که »احتمال« با »دلیل« فرق دارد و برای اینکه روســتای َاهل ولی موضوع این اســت 

یا و غیربندری بودنش بیابیم. بدانیم تا حد ممکن باید دلیل قانع کننده ای برای فاصله داشتن این روستا با در

یای خزر  گره گشایی می شود. سطح آب در یای خزر موجب  که توجه به نوسانات سطح آب در در اینجاست 

در سال 2۰۱۵م در حدود 2۷/۵ متر پایین تر از سطح آب های آزاد بود،۹۸ ولی در حوالی سال ۱۰۰۰م یعنی زمان 

یای خزر 2۵/۵- متر، یعنی دو متر از ســطح فعلی باالتر بود. در حدود  کتاب حدودالعالم، ســطح در تألیف 
یای خزر از این هم باالتر و ۱۹- متر بود.۹۹ کتاب تقویم البلدان، سطح در سال ۱۳۰۰م، یعنی حوالی تألیف 

یا در مقایسه با سطح فعلی به معنای آن است که خط ساحل، جنوب تر از مکان  این مقدار باالتربودن آب در

یا از ساحل  ی در کنون با پس رو فعلی اش بود. به عبارت دیگر در آن زمان عین الهم شهری ساحلی بود، ولی ا

دور شده است.

یخی  کــه نامش به ُصــَور مختلــف در منابع تار یخی عین الهم  بــه احتمــال قریــب به یقین، شــهر بنــدری و تار

م ُرســتاق شــمالی از بخش مرکزی شهرســتان 
َ
م واقع در دهســتان َاهل

َ
و جغرافیایــی آمــده، همان روســتای َاهل

که بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت آن ۱۶۵۶ نفر است. محمودآباد است 

گفته است: روستای اهلم، وطن مادری عالمه حسن حسن زادٔه آملی محسوب می شود و خود در شعری 

یان شــهری ساحلی  یا و بیشــه / ز دیه اهلم  و دیه تمیشــه .۱۰۰در نقشــٔه آخر جلد دوم کتاب، ُرو بیا می پرس از در

مده بود منشأ این 
َ
مده/َعل

َ
که نامش تا سال ۱۳۷۶ َال یان  گویا شهر فعلی رو که اشتباه است.  نشان داده شده 

اشتباه شده است.

که از رود هراز و نزدیک شــهر دماوند در شــرق تا رود چالوس در  یان نام قدیمی قســمت غربی مازندران بود  ُرو

یان )ُکُجور  یای خزر در شمال تا کوه های توچال در جنوب امتداد داشت و مرکز آن شهر ُرو غرب و از ساحل در
کوهستانی تبرستان محسوب می شد.۱۰۱ که بزرگ  ترین شهر  فعلی واقع در شهرستان نوشهر( بود 

۹۶. یاقوت حموی، شهاب الدین ابوعبداهلل، معجم البلدان، ج 1، ص ۲۸۴.
۹۷. پایگاه ملی نام های جغرافیایی ایران.

یــای مازندران از هزارٔه ســوم ق.م تا هزارٔه اخیــر و تأثیر آن بر  ۹۸. قمــری َفتیده، محمد، وحدتی نســب، حامد، موســوی، ســیدمهدی؛ »نوســانات آب در
یای مازندران«، ص ۴۸-۴۷. کز استقراری در جنوب شرق در پراکنش مرا

۹۹. همان.
کلمه، ج ۲، ص ۷۵. یک  1۰۰. حسن زاده آملی، هزارو

یان، ص 1۲-1۳؛ معین، فرهنگ فارسی، ج ۵، ص ۶۳۵. یخ رو 1۰1. آملی، اولیاءاهلل، تار



ید ن ی ییقایر ی قو ری حیقصتق ی یقهیق ییرات ری یدقن 

سال بیست و هشمت،مشارۀپنجــــم وشـشـــم،آذر  تااسفنــــــــــد1671396و150168

بیرشــک، احمد؛ گاه شــماری ایرانی؛ بنیاد دانشنامٔه بزرگ فارسی، ویرایش ۳، 
چ ۱، تهران، ۱۳۸۰.
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