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 بيهقي تاريخ ةگزيدنقد كتاب 

  *حكيمه دبيران

  **اعظم برامكي

  چكيده
ي هـاي مـوفق   يكي از كتاب ،پور  با شرح و توضيح نرگس روان ،بيهقي تاريخ گزيدة

زبان و ادبيات فارسي براي تدريس در مقطـع   ةرشتاستادان و دانشجويان  است كه
و توجه روزافزون به  بيهقي تاريخاهميت . اند به آن توجه بسياري داشتهكارشناسي 

مذكور و نقش اين گزيده در آشنايي دانشجويان زبان و ادبيات فارسي با اين  ةگزيد
بر ذكر مزايا و نقاط قوت گزيـده،   افزونمند، نگارندگان را بر آن داشت تا  اثر ارزش

از  ،و پيشنهادهايي جهت بهترشـدن كتـاب   كنندهاي آن را ارزيابي   اي از كاستي  پاره
بر توجه به اشتباهات چـاپي و   عالوه ،در اين مقاله .ارائه دهند ،نظر ساختار و محتوا

ها با عنوان مشكالت  است مواردي كه نويسنده از آن   اشكاالت نگارشي، سعي شده
 و و نكات مبهم متن بـراي مخاطبـان گزيـده    شود   برد، بررسي  مي   متن نام ةناگشود

خـط  تا شد  آورده مي بيهقي تاريخهايي از   البته ضروري بود بخش؛ شرح داده شود
 نشـان  مند غزنوي پادشاهي قدرت منجر به سقوط و اضمحالل سير منطقي حوادث

  .هاست گزيده فاقد آن شد كه داده مي  
  .پور  تاج، معتمد، ناصري و بغوي، نرگس روان  ، صفهبيهقي تاريخ :ها كليدواژه

 
  مقدمه. 1

آن،  ةويـژ از نظر مختصـات ادبـي، زبـان و سـبك نگـارش       بيهقي تاريخبا توجه به اهميت 
ارشـد     هاست كه اين كتاب، دو واحـد درسـي را در مقطـع كارشناسـي و كارشناسـي      سال

                                                                                                 

  dabiran@tmu.ac.irاستاد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه خوارزمي  *
  zmbaramaki@yahoo.com) مسئول ةنويسند(دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه خوارزمي  **
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آشنايي با اين  ،بنابراين. زبان و ادبيات فارسي، به خود اختصاص داده است ةدانشجويان رشت
كـه در   ،ائل مهم تاريخي و فرهنگيآن و مس هاي ادبي  ها و ظرافت  كتاب و آگاهي از زيبايي

هاسـت   است، مدت   اتفاق افتاده غزنويان ةيعني دور ،هاي تاريخ ايران  ترين دوره يكي از مهم
با كاوش در ايـن كتـاب و آگـاهي از     تااست    انديشمندان و محققان بسياري را بر آن داشته

  . ياري دهند شهاي  داران اين اثر را براي درك و دريافت زيبايي دقايق آن، دوست
 كه استادان بزرگي چون اديب پيشاوري، قاسـم غنـي، سـعيد نفيسـي و     اما با وجود اين

ها تالش   سال ،هاي مبهم آن  ها و نكته اكبر فياض براي تصحيح كتاب و گشودن دشواري علي
  .داردهمچنان ابهاماتي  ،هايي از آن  بخش ديرسال بودن متن كتاب، علتاند، باز به   كرده

هاي كتاب، تصـحيحي    دقيق نسخ متعدد و چاپ ةمحمدجعفر ياحقي با مقابل ،1388در 
هـاي پيشـين را     ها و مشكالت چـاپ   اند و بسياري از كاستي  انتقادي از اين كتاب ارائه كرده

 بـا عنـوان   اي  در مقالـه  استاد دانشگاه شيراز، ،محمدحسين كرمي ،همچنين .اند  برطرف كرده
هاست  بر اين، سال عالوه. اند  از ابهامات متن را توضيح داده رخيب »بيهقي تاريخ شناسي متن«

همـة             ً    امـا تقريبـا    ،شـود   بازار كتاب مـي  ءتنظيم و روانه ،هاي متعددي از اين كتاب  كه گزيده
كننـد و بـا وجـود      همان سخنان فياض و نفيسي را در توضيحات خود ارائـه مـي   ،ها  گزيده
برخي از  ،ها و مقاالت خود ي اخير، استادان زبان و ادبيات فارسي در كتابها  كه در سال اين

 ،اسـتادان  ةاوليـ چنـان بـه سـخنان     ها هم  نويسندگان گزيده ،اند  ابهامات متن را برطرف كرده
  .كنند  رهبر استناد مي خطيبغني و و  فياض

كـه توجـه دانشـجويان و اسـاتيد زبـان و       ،ها را  اين مقاله سعي دارد يكي از اين گزيده
و به چاپ شانزدهم رسيده است، ارزيـابي   را بسيار به خود جلب كرده استادبيات فارسي 

هايي كه ضـروري   اشتباهات محتوايي و زباني، بخش و با ذكر محاسن و معايب كتاب، دكن
كتـاب از نظـر    بهترشدن برايشنهادهايي يپو  ،هاست گزيده فاقد آن و است در گزيده باشد

و يكي از  است   پور تنظيم و شرح كرده اين گزيده را نرگس روان .ساختار و محتوا ارائه دهد
ة رشـت ها در مقطع كارشناسي   در بسياري از دانشگاه ،هاي اخير  هايي است كه در سال  گزيده

 ،گذرد  مي ها از اولين چاپ آن كه سال شود و با وجود اين  زبان و ادبيات فارسي، تدريس مي
  .صورت نگرفته است آننقد يا ارزيابي از هيچ هنوز 
  

  يهقيب خيتار دةيگزسازگان . 2
نوشت، يادداشت   فهرست مطالب، نشانه و كوته: كتاب از چند بخش عمده تشكيل شده است
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ها، بخش اصـلي    ، ديدگاهاو و ارزش تاريخ يهقيب نامة زندگيگفتار چاپ نهم،   مجموعه، پيش
  .نامه كتاب و ،نامه تشكيل شده است، واژه بيهقي تاريخمتن برگزيده از  23كه از  ،كتاب
را  دهيـ انتخاب متـون گز  اريمع ،»او خيو ارزش تار يهقيب نامة يزندگ«در بخش  سندهينو

   ؛        كرده است    ان ي ب       بيهقي       تاريخ   از     يي  ها        قطعه    دن ي  گزدر 
 يخيتـار  بيـ ترت كـه  چنـان  اسـت؛  يغزنـو  مسـعود  يپادشاه فرود و اوج آغاز، گر  انيكه ب
 ان،يـ م نيـ ا در. شـود  داده دسـت  مسـعود بـه   دورة عيوقا از يريس خط و حفظ، دادهايرو

 كـه  آن يو بـرا  شـده  انتخاب دارد، ياجتماع گوناگون يها  نييآ از نشان كه زين ييها  بخش
آمده است به  ‘يكوتاه اشارة’ بخش، هر آغاز در شود، ياري مطالب دادن ارتباط در خواننده

  .)26 :1387 پور،  روان( است داشته انيجر منتخب، بخش دو فاصلةچه در متن كتاب در  آن
گر آغاز، اوج و فـرود    طور جامع بيان به ،منتخب هاي  متنمجموعة نظر نگارندگان،  به

» رفتن مسعود به ساري«دو بخش  ،پادشاهي مسعود نيست و بهتر است در اين مجموعه
هـايي كـه هـر دو،      بخـش . گنجانـده شـود  » هانسيقلعة حركت به سمت هند و فتح «و 

حملـة  كه سبب نفرت و آزردگي مردم از مسعود، توجـه و   اند ترين عواملي ازجمله مهم
سخنان « ،همچنين. شوند  شكست مسعود و غزنويان مي ،تركمانان به خراسان و درنتيجه

پس از شكست لشكر مسـعود از تركمانـان،   » مسعود آميز بونصر مشكان با امير جسارت
اسـت و گنجانـدن آن در مـتن گزيـده، سـبب       بيهقي تاريخهاي   يكي از زيباترين بخش

  .شود  شدن متن مي تر  بخش لذت
سه نقطه نة از نشا ،هايي از كالم  جاي واژه  به ،در مواردي ،نويسنده در بخش متون گزيده

داننـد كـه     ميمربوط متن ة ناگشودايشان علت اين امر را به مشكالت . اند  استفاده كرده (...)
جـاي    و بهاست كردن خواننده، واژه يا عبارت مبهم را حذف كرده   براي پرهيز از سردرگم

جـاي    بـه  ،99 ةصفح ؛»مداركه« ةواژجاي   به ،98 ةصفحازجمله در  ؛گذاشته است(...) آن 
كـدام آب ديـده كـه دجلـه و فـرات،      « جملةجاي چند   به ،100 ةصفح ؛»ناصري و بغوي«

 ؛»بازگشـته «به جـاي   ،119 ةدر صفح ؛»براندند ناصري و بغوي كه با ما بودند. كه رود چنان
اي كه نه از نظر معني مبهم اسـت    معترضه ةجمل(» وال تبديل لخلق اهللا«به جاي  ،126 ةفحص

: ابتداي بنـد اول  ،199 ةصفح ؛»ركانزي«به جاي  ،199ة صفح؛ )اي طوالني است  و نه جمله
چـون در مـتن    ؛علت معلوم نيسـت ( »...اهللا  امير رضي... و « ،75 ةصفح ؛»ها  در اين ميان ...«

با توجه بـه   ،اگر اشتباه چاپي است. اي نيست  بعد هيچ كلمه يا جمله ةجملاصلي بين واو و 
و ) شـد   ، بايد اصالح مياست كه اين كتاب به چاپ شانزدهم رسيده و ويرايش نيز شده اين

  .شود  ها خودداري مي كالم از ذكر آن ةاطالموارد ديگري كه براي پرهيز از 
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را عالمـت كوتـاه و   (...) سـه نقطـه    نةنشـا  ،»نوشـت  كوتهنشانه و «نويسنده در بخش 
كـه   سـت ا   نگارش كتاب توضيح داده ةداند و در شيو  شدن موضوع از متن اصلي مي بريده

بـودن و پرهيـز از    مـبهم علـت  متن اسـت كـه بـه     ةمربوط به مشكالت ناگشود ،اين نشانه
سـان در   اي يك از شيوه نكردن درصورتي كه استفاده. است   سردرگمي خواننده حذف شده

(...)  ةدر جاهايي كه نشان ويژه ؛ بهشود  كاربرد اين نشانه، خود سبب سردرگمي خواننده مي
(...)  جـا عالمـت   داند كـه آيـا ايـن     زيرا خواننده نمي ؛اند  قرار داده يل متنرا در آغاز بند او

يـا   اسـت  شدن كالم حذف شـده  اين است كه قسمتي از متن براي پرهيز از طوالني ةنشان
كنـد كـه      مشـخص                    ً    نويسنده بايـد دقيقـا   . متن است ةمشكالت ناگشودعلت حذف آن به 

كـردن   كوتـاه علـت  است و كجا به  همشكالت ناگشودحذف علت كجا به (...) استفاده از 
نويسـنده بـراي    ةاگـر شـيو   ،از سـوي ديگـر  . شـدن كـالم   مطالب جهت پرهيز از طـوالني 

متـون   ةمتن قرار دهد، بايـد در همـ  آغاز را در (...)  ةكردن مطالب اين است كه نشان كوتاه
شـوند و   مـي آغـاز  ) (...ها با عالمت  ولي در گزيده، بعضي از بخش ،سان رعايت شود يك

  . بعضي ديگر بدون آن
 شدني حل ،مل در خود متنأاين درحالي است كه برخي از اين مشكالت ناگشوده، با ت

استادان بزرگي چون محمدجعفر ياحقي و محمدحسين كرمـي و ديگـران    چنين،مه. است
بايـد   ،ها اين گزيده و نويسندگان ديگر گزيدهنويسندة اند و  اين ابهامات سخن گفته ةدربار

دهنـد بـه    هـاي خـود ارائـه مـي     هاي جديدي كه از گزيـده  هاي بعدي و ويرايش در چاپ
  .ها استفاده كنند از آن ها ههاي اين محققان توجه كنند و در شرح مطالب گزيد يافته

كـه شـرح داده شـده     كه با وجود ايـن است در چند جاي كتاب نيز مواردي  ،همچنين
توان از توضيحات بهتري استفاده كـرد كـه     افي نيست يا ميشده يا ك است، توضيحات داده

هـا و    كـردن واژه  نظـر نگارنـدگان، حـذف    به ،هرحال به. اشاره خواهد شد ها به آن در ادامه
  . ها ذكر شوند  درستي نيست و بهتر است اين واژه ةعبارات دشوار يا مبهم شيو

. نگارش كتـاب اختصـاص دارد   ةبخش از متون گزيده در اين كتاب، به انگيزنخستين 
خـود بـراي   كـه  بيهقـي،  ة از چهار پاراگراف تشكيل شده است كه بـه انگيـز   ،اين قسمت

كه نويسـنده   با توجه به اين ،نظر نگارندگان به. كند  اشاره مي ،است كرده نوشتن كتابش ذكر
اننـد  م نگارش كتاب را بيان كند، بهتـر اسـت پـاراگرافي ديگـر از كتـاب      ةقصد دارد انگيز
شدن آن اشـاره   طوالنيعلت نگارش كتاب و هم به  ةكه در آن هم به انگيزپاراگراف ذيل، 

  :به اين بخش افزوده شود شده است،
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اي بـيش    اند و شمه  تر گرفته  در ديگر تواريخ چنين طول و عرض نيست كه احوال را آسان
تمامي بدهم  كه داد اين تاريخ به خواهم  مي ،ام  اند، اما من چون اين كار پيش گرفته  ياد نكرده

چيز از احوال پوشـيده نمانـد و اگـر ايـن دراز شـود و       و گرد زوايا و خبايا برگردم تا هيچ
چيز  خوانندگان را ماللت افزايد، طمع دارم به فضل ايشان كه مرا از مبرمان نشمرند كه هيچ

 كـار آيـد خـالي نيسـت     اي كه بـه   نيست كه به خواندن نيرزد كه آخر هيچ حكايتي از نكته
  .)11: 1384 فياض،(

هاي   كه از بخش »درآمد«دومين متن از متون گزيده در اين كتاب، بخشي است با عنوان 
بودن اين بخش تصريح  به الحاقي ،تصحيح خود ةفياض در مقدم. است يهقيب خيتارالحاقي 
  :است   و گفته است   كرده

بـر   اي  صـورت مقدمـه   هچند سطري اول آن است كه ب ةيكي ديباچ ،هاي كتاب  از الحاقي
تر و هندي نيست و در چاپ كلكتـه   هاي قديم  اين افزودگي در نسخه. تگيناباد است ةنام

ـ  ا  و در هر نسـخه       ًغالبا  ،هاي ايراني  اند، اما در نسخه  هم نگذاشته  صـورتي ديگـر   هي هـم ب
اول كتـاب   ةمحتواي چنـد صـفح  را از  مطالب آن. تر ست؛ بعضي درازتر و بعضي كوتاها

 ،اضيف(اند   تقليد سست و ركيك از نثر بيهقي به آن دادهه از عبارت، ب اي  اند و جامه  گرفته
   .)شانزده :2536

از سـوي   ،بـودن ايـن بخـش    الحاقي ةترديد دربار« :است   گزيده نيز اشاره كرده ةنويسند
به بخش ملحقات كتاب برده  ،قسمت كه اين تاجايي ؛يده استيآقاي دكتر فياض به يقين گرا

كه خواننـدگان را بـا    علتپور اين بخش را به اين   خانم روان وجود اين، اما با ،»است   شده
  . است   سران تگيناباد به مسعود قرار داده ةقبل از نام ،كند ميموضوع كتاب آشنا 

نگـارش آن،   ةشـيو بودن  بودن اين بخش و دگرگون با توجه به الحاقي ،نظر نگارندگان به
 آغازدر  يهقيب خيتاراي از كل وقايع   خالصه ،بهتر است اين بخش حذف شود و به جاي آن

سران تگيناباد به امير مسـعود  مة كه با نگارش نا ،يهقيب خيتاريعني از آغاز  ؛گزيده قرار گيرد
چنـدان   حـوادثي كـه در طـول مـدتي نـه      عةمجمو شود و  رسيدن او شروع مي و به سلطنت

گاه نشستن  كار اميري را كه به ،شود و سرانجام  طوالني سبب فروپاشي حكومت غزنويان مي
 ،شـود   وقتـي كشـته مـي    ،رساند كه درنهايت  بر تخت، مردمان بر او تشنه بودند به جايي مي

  . گويند  همين مردمان خدا را سپاس مي
  

  ابهامات متن. 3
ديرسال بودن اين متن يا اشتباه كاتبان و ناسخان بـر  علت به  يهقيب خيتاراز  راتيها و عبا  واژه
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در توضـيح ايـن واژگـان و     ،پوشيده و مبهم است و فياض و غني پـس از تصـحيح مـتن    ما
      ً  غالبـا   رهبر نيز  خطيب. مل داردأاند كه واژه و عبارت مبهم است يا جاي ت  عبارات عنوان كرده

ديگر شارحان  .اند  سبكي و دستوري آن پرداختههاي   مقوله ،چنين به شرح لغات و تعابير و هم
منزلـة   هـايي از ايـن كتـاب را بـه      بخـش  ،خود و سليقةبنا به ذوق  ،يكهاست كه هر  نيز سال
هـاي مـبهم و     اما باز هـم حـديث واژه   ،اند  انتخاب و تدوين كرده يهقيب خيتارهايي از   گزيده
ها ذكر  رهبر در شرح آن فياض و خطيب چنان مبهم باقي مانده است و همان سخنان هم دشوار
 ،در ادامه. است شدني حل ،مل در متن كتابأبا ت ،از اين ابهامات رخيدرصورتي كه ب؛ شود  مي

  . كردبازبيني خواهيم را كه در متون منتخب اين گزيده قرار دارند، ، چند مورد از اين ابهامات
  
   تر  قويكدام هر 1.3
اهللا سـالمته   و اميـر ابواحمـد ادام  « :سران تگيناباد به مسعود آمده است ةدر نام ،59صفحة در 

تر و شكوفه آبدارتر و برومندتر كه به هيچ   قوي هركدامشاخي بود از اصل دولت امير ماضي 
و                    ًسخنان فياض را عينا نويسندة گزيده  .»... داستان نباشد اگر كسي حال خود فرا نستاند و هم

  :است   نوشته يهقيب خيتارفياض در تصحيح خود از . است  ي نقل كردهاظهار نظر  بدون هيچ
اند كه   مورلي و اريب هر دو احتمال داده ،معني جمله قدري مبهم است و به همين جهت

ي بـوده  ا   معترضـه جملـة  محتمل اسـت   ،ماعقيدة به . جا چيزي از عبارت افتاده است اين
 و تر  يقو هركدامو ’ :نيچن اي ‘برومندتر و آبدارتر شكوفه تر،  يقو هركدامو ’: است چنين

محمـد اگرچـه شـاخي بـود از اصـل      ’: آن چنان باشد يمعن و ‘برومندتر آبدارتر، شكوفه
 ،)اشـاره بـه مسـعود   (تر باشد   قوي هركدامهاي آن اصل  دولت امير ماضي، وليكن از شاخ

مسـعود را شـاخ بـزرگ     بعـد،  سطر چند در كه آن احتمال نيا ديمؤ ‘البته برومندتر است
  . )2: 1362 فياض و غني،( نامند  يم

دو صورت بـراي آن   ،ري اندكيو سپس با تغياست پس فياض جمله را معيوب دانسته 
هر دو برادر دانسته و در  ةرا دربار »... تر قوي هركدام« نخست،در صورت  است؛   ذكر كرده
آن را بـه مسـعود اختصـاص داده     ،»برومنـدتر آبدارتر، «با گذاشتن ويرگول ميان  ،مورد دوم

خود بـه ايـن    ةكه محمدحسين كرمي نيز در مقال نظر نگارندگان و چنان درحالي كه به. است
هـيچ ارتبـاطي بـا     ،اين متن. جمله كامل است و هيچ عيبي ندارد 1،است   مطلب اشاره كرده

 ـ  اند  را به عمارت پذيرفتهكه محمد  ـ  مسعود ندارد و نويسندگان نامه در توجيه اعمال خود
در  »كـدام «فقط بايد توجـه داشـت كـه     ،در اين چند جمله. اند  جا از او ستايش كرده در اين
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به معني چه «كدام را  نامه لغتدهخدا نيز در . است »هرچه«در معني  »هركدام«و  »چه« معني
خواه آن موصوف  ؛اين صفت هميشه مقدم بر موصوف باشد« :گويد  و مي استآورده » و كه

او بـراي شـاهد ايـن سـخن،      .)»كدام«ذيل : 1373، نامه  لغت(» شخص باشد و يا چيز ديگر
حاجب را بگوي كه لشـكر را بيسـتگاني تـا كـدام     «: زند  مثال مي را يهقيب خيتاراي از   جمله

  .)همان( »وقت داده است؟ يعني تا چه وقت؟
ـ  و محمـود را بـه   با اين توضيحات، نويسندگان نامـه حكومـت غزنـوي     درختـي  ةمنزل

 ،بزرگ و اصـل شاخة  اش محمد است و  قوي، برومند و پرشكوفه ءكه يك شاخه اند  دانسته
 خيتـار از  هاالبته فياض در چاپ ديگري كه بعـد  ؛كه از تخت ملك دور بوده، مسعود است

: تر  هركدام قوي« :است   نوشته ،ارائه كرده است، بدون اشاره به توضيحات متن پيشين يهقيب
 ).964: 1384 فياض،(» ... تر گوييم هرچه قوي  اين تعبير همان است كه ما امروز مي
» تـر  قوي هركدام«است،    انجام داده يهقيب خيتارتازگي از  ياحقي نيز در تصحيحي كه به

  :است   گونه معني كرده و جمله را اين است آورده» تر هرچه قوي«را به معني 
غزنوي است، مثل مسعود و با همان اهميـت و   ةساللاصلي  ةتناي از   هم شاخهامير محمد 

زيرا اين بدگويي هم به  ؛سلطان نبايد بپذيرد كه كسي از محمد بدگويي كند ،بنابراين .احترام
  .)46: 1390 ياحقي،( گردد  يعني محمود بازمي ،اصلي ةتن

  
  تاج ةصف 2.3

 ةدربـار فيـاض  . نشين معني كـرده اسـت    شاه و دار  را ايوان سقف »تاج ةصف«پور   خانم روان
ايـوان يـا تـاالر    «تاج را بـه ضـم اول    ةصفنيز  رهبر و خطيباست تاج مطلبي ننوشته  ةصف
  .)110 /1 :1373رهبر،   خطيب( معني كرده است »گذاري تاج

شدن تخـت   آماده ةدربار ،429در ذكر حوادث سال  ،يهقيب خيتاراما بايد دانست كه در 
 ،بزرگ سراي نو و كيفيت قرارگرفتن تاج زرين بـر بـاالي آن   ءزرين و قراردادن آن در صفه

   :آمده است
كه امير فرموده بود، و سه سال بدان مشغول بودند و  ،و تخت زرين و بساط و مجلس خانه

 و بنهادنـد . دنو بنهن سراي بزرگ ةصفبيش از اين راست شد و امير را بگفتند، فرمود تا در 
تاج و تخت، و تاج را در  ةصفصفه آويخته تا نزديك  ةخانو زنجيري زراندود از آسمان ... 

او بسته و چهار صورت روئين ساخته بر مثال مردم و ايشان را بـر عمودهـاي انگيختـه از    
اهللا عنـه   امير رضي و...  داشتند  ها بيازيده و تاج را نگاه مي كه دست چنان ؛تخت استوار كرده
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شنبه  بر تخت زرين بنشست روز سه ،از باغ محمودي بدين كوشك نو بازآمد و درين صفه
كه  چنان ؛زر هويكم شعبان، و تاج بر زبر كالهش بود بداشته، و قبا پوشيده ديباي لعل ب بيست

  .)715 -  713: 1384فياض، (جامه اندكي پيدا بود 

انـد و تخـت     ساخته           ًتاج را قبال  ،آيد  برمي يهقيب خيتاركه از متن  اين مقدمات، چنان بنابر
تاج يا  ةصف است، كه تاج در آن نصب بوده اين علتو اين تاالر را به است آماده شده      ًبعدا 

كـه   چنـان  ؛اند  و آن را در تاالر قرار دادهاست تخت هم آماده شده              ًگفتند و بعدا   تاالر تاج مي
 ةيا صف تاج ةبرد، شايد صف  نام مي» تاج ءصفه«با عنوان » بزرگ سراي نو ءصفه«بيهقي از اين 

 ةنويسـند توضـيحات   نظر نگارنـدگان مقالـه،   به !اين مكان بوده است تاج و تخت نام ديگر
  .استثر ؤمتاج در آشناكردن دانشجويان با آن بسيار  ةماهيت تاريخي صف ةدربارگزيده 
  
  يبغوناصري و  3.3

كردنـد كـه     بردند، چند نفـر او را همراهـي مـي     منديش مي ةقلعكه امير محمد را به  هنگامي
داستان بردن امير محمـد بـه   « ها بوده است و بيهقي از زبان او آن ةجملعبدالرحمن قوال از 

عبدالرحمن قوال از همراهان خود نـام   ،در بخشي از اين واقعه. كند  را نقل مي »منديش ةقلع
ديگر روز پراكنده شدند و من و يارم دزديده با وي برفتيم و ناصـري و  « :گويد  برد و مي  مي

  .)85: همان(» ... چشم از وي برداشتن ،داد  بغوي، كه دل ياري نمي
فيـاض در  . اسـت  گزيده در توضيح اين قسمت، سخنان فياض را نقـل كـرده   ةنويسند

دهـد كـه     دانـد و احتمـال مـي     ، اين عبارات را مبهم مييهقيب خيتاربخش تعليقات تصحيح 
يك  »ناصري و بغوي«كه  اين ةدربار .هايي به سهو قلم ناسخان در آن راه يافته باشد  تحريف

بايـد  د است و ئگويا هر دو واو زا«: نوشته است يهقيب خيتار ةحاشي، سعيد نفيسي در ندنفر
 .»... تن بوده است   هر دو كلمه نام يك ‘ناصري بغوي’رفتيم، ناصري بغوي و : چنين خواند
فعـل   ،اند و فياض براي اثبات نظر سعيد نفيسـي   نقل كرده                      ًها را فياض و غني عينا   اين جمله

و ضـمير را   »و او يكي بـود «را در اصل  »و يكي بود« ةجملو  »برانديم«را محرف  »براندند«
و ترانـه،  و يكي بـود از نـدماي ايـن پادشـاه و شـعر      «ة جملداند و   ناصري بغوي مي دربارة
و عبـارت را  اسـت  درون خـط تيـره قـرار داده     ه،معترضـ  ةجملـ در نقش را » فتيگ خوش

كـه   گريستن بر ما افتاد، كدام آب ديده كه دجله و فرات چنان« :است   گونه تصحيح كرده  اين
و او يكي بود از نديمان اين پادشـاه و شـعر و ترانـه خـوش      ـ  ناصري بغوي .رود، برانديم

  . رهبر نيز آن را تكرار كرده است و خطيب »...تبگريس ـ گفتي
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و بـدون   است   دانستهناصري بغوي را يك نفر  .است   كردهياحقي نيز نظر فياض را نقل 
كه دجله و ... « و بعد از عبارت است   كردهباره توضيحي دهد، عبارات را ذكر  كه در اين اين

 ،بـا ايـن اوصـاف   . است گذاشتهنقطه  ،»براندند«ويرگول و بعد از فعل » كه رود فرات چنان
   :شود  ذكر مي                  ًعبارات ايشان عينا  .است دانستهايشان تعداد افراد را سه نفر 

ناصـري  . كـه رود، براندنـد   كه دجله و فرات چنان! گريستن بر ما افتاد، و كدام آب ديده... 
بگريست  ـ ش گفتيو يكي بود از ندماي اين پادشاه و شعر و ترانه خو ـ بغوي كه با ما بود

  .)114: 1390 ياحقي،( ...و پس بديهه نيكو گفت

درستي متن كتـاب   توان به  ها، مي ها و فعل آن  با دقت در نحو جمله ،اما در همين صفحه
ناصري  ندكه رود، براند افتاد، كدام آب ديده كه دجله و فرات، چنان ما گريستن بر«: برد   پي
  .)84: 1384 فياض،(» ندبودما بغوي كه با  و

هـا دو نفـر    دهـد كـه آن    شود، هر دو فعل براندند و بودند، نشان مي  مي مشاهدهكه  چنان
نشـان   ،»با مـا بودنـد  « ةجملدر  »ما«د نيست و ضمير ئاند و واو ميان ناصري و بغوي زا  بوده
هاي پيشين نقل شد و ناصري و بغـوي    است كه در جمله »من و يارم« شدهد كه مرجع  مي
 ةجملـ چنـد   ،ويـژه  همورد ناصري و بغوي و ب  نويسنده با حذف بي. اند  افراد ديگري بوده نيز

  . شود  رفتن انسجام متن و سردرگمي خواننده مي  بعد، سبب ازبين
  
   فرود شارستان 4.3

امير مسعود برنشست و قصد شكار كرد و نشـاط سـه روزه، بـا نـديمان و خاصـگان و      ... «
 »شهر را فرمود داري زدن بر كران مصالي بلخ، فـرود شارسـتان   هخليفمطربان، و در شهر، 

  .است   معني كرده »سمت پايين«پور فرود را   روان .)143: 1387 پور،  روان(
كه محل زنـدگي سـلطان و    ،ارگ ؛شدند  شهرها از سه بخش تشكيل مي ،در ايران قديم

كه مركز شهر و قسـمت اصـلي شـهر و محـل زنـدگي طبقـات        ،و شارستان ،درباريان بود
كـه حصـار اطـراف     ،شد و ربض  مردم بود و مسجد جامع و بازار در آن واقع مي گوناگون

بة چو، وقتي بيهقي آوردن حسنك را به پاي يهقيب خيتاردر  .شهر و ديوار گرداگرد شهر بود
و «: ا به ميـان شارسـتان آوردنـد   كند كه حسنك ر  صراحت اشاره مي به كند،  دار توصيف مي

سواران رفته بودند با پيادگان تا حسنك را بيارند، چون از كران بـازار عاشـقان درآوردنـد و    
   .)232: 1384فياض، (» ... ميان شارسان رسيد

در  كه يكي از معـاني فـرود، درون و انـدروني اسـت،     با توجه به اين ،نظر نگارندگان به
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را  »رفتن   فرود« يشناس سبكبهار در . جا نيز فرود شارستان به معني درون شارستان است اين
شدن و فرود سراي و فرود قلعه را به معني درون قلعه و سراي معنـي كـرده    به معني داخل

كار  كه فرود به معناي درون به استموارد متعددي  ،يهقيب خيتاردر . )78: 1356 بهار،(است 
بدين كوشك حسنكي ... و نماز خفتن امير« :عروسي مسعود با دختر باكاليجاردر : رفته است

 »آمد و فرود سراي حرم رفت با خادمي ده از خواص كه روا بـودي كـه حـرم را ديدنـدي    
  .)508: 1384فياض، (

» ها داد سـلطان او را بـه سـرائيان     اي شد فرود سراي و پيغام  چون حاجبه... ستي زرين«
  .)510:همان(

 ،در اين مـوارد  .)512 :همان( »شراب كرد سراي رفت و نشاط امير برخاست و فرودو «
نويسنده در جـاي  . توان فرود را به معني پايين خانه و زيرزمين يا سردابه در نظر گرفت  نمي

اي كـه راسـت     و به خانه« :كار برده است به فرود آمد را به معناي وارد شد ،ديگر اين گزيده
ياحقي  .)111: 1387 پور،  روان( »و سه روز بياسود، پس به درگاه آمد. رود آمدكرده بودند ف

  .)226: 1390 ياحقي،(است    نيز فرود شارستان را داخل بخش مركزي شهر معني كرده
  
  نشستن و ايستادن 5.3

 برخـي اشاره به رسمي است كه در حضور پادشاه، افراد بر اساس رتبه و مقامي كـه دارنـد   
از درباريـان برخـي كـه     ،عبـارت ديگـر   به. ايستادن ةاجازفقط  برخينشستن دارند و  ةاجاز

 ةدسـت « ؛حق نشستن نداشـتند  داشتندتري  ينينشستند و برخي كه مقام پا  تر بودند مي  محترم
  .)195: همان(» اند گفته  مي ‘برپاي’و گروه دوم را  ‘نشسته’اول را 

و بار دادند و اعيان و « :مسعود با بزرگان ريگوي و بخش گفت ،)64ة صفح(در گزيده 
را در صـف جلـو    »در پيش«نويسنده  .»بزرگان لشكر در پيش بنشستند و ديگران بايستادند

 ،119 ةدر صفح ،همچنين. است   نكردهاي   اشاره »ايستادن«و  »نشستن«معني كرده است و به 
اوليـا   ةهمو « :اشاره نكرده است نيز به اين آيين »پوشي احمد حسن  آيين خلعت«در داستان 
 ،»... و به نظاره ايسـتاده بـودم   ـ  چه نشسته و چه برپاي، و خواجه خلعت بپوشيد... و حشم
در توضيح نشسـته و ايسـتاده    ،»دستگيري حاجب بزرگ ةتوطئ«ة قضيدر  ،85 ةصفحاما در 
 ،بعضـي ديگـر   نشستن در حضور شـاه را داشـتند و   ةاجازبرخي از رجال دربار  كه اند  گفته
جـا در مـتن    درصورتي كه همه. بر حسب سمت و مقامي كه داشتند ؛ايستادند ميبايست   مي

  .لس امير، به اين رسم اشاره داردنشسته و ايستاده در مج ،بيهقي
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  حاجبي با قباي رنگين 6.3
و غالمي را از آن خواجـه  « :آمده است» پوشيدن خواجه احمد حسن خلعت«در داستان 

حاجبي نامزد كردند با قباي رنگين، كه حاجب خواجگان را در سياه، رسم نباشـد  نيز به 
مور تشـريفات معنـي   أنويسنده اين غالم را مـ ، )119: 1387 پور،  روان( »پيش وي رفتن

؛ مور تشـريفات احمـد حسـن باشـد    أتواند م رسد اين حاجب نمي نظر مي به. كرده است
مور تشـريفات،  أزيـرا مـ  ؛ تشريفات داشته باشند مورأم ،البته اگر وزيران نيز چون سلطان

كارهاي درگاه سلطان را همة كه است اشاره شده، حاجبي بوده  يهقيب خيتاركه در  چنان
مور تشـريفات  أمـ . آمـده اسـت    ميشمار  و از افراد نزديك سلطان بهاست داده   انجام مي
بـر تـن    ، راكه لباس سياه بـود  ،بايست لباس رسمي حاجبان  حاجبي بود كه مي سلطان،

بيهقـي   اما در اين مراسم خاص،، پرداخت  كرد و به رتق و فتق امور دربار سلطان مي  مي
حـاجبي كـه لبـاس     ؛كنند  كند كه او را به حاجبي نامزد مي  ياد مي) ي نكره(از غالمي با 

يكـي از  و ارسـد كـه     نظـر مـي   بـه . كند  كند و پيشاپيش وزير حركت مي  رنگي بر تن مي
مور اسـت كـه   أغالمان وزير است كه فقط براي اين مراسم ويژه انتخاب شده است و م

اين حاجب هيچ كـار خـاص    ،آيد  كه از متن برمي زيرا چنان؛ پيشاپيش وزير حركت كند
 شـان رسـند، حاجبـان ديگـر بـه استقبال      دهد و وقتي به ميان سراي مي  ديگري انجام نمي

نشانند و قبل و بعد از اين حركت، ديگـر از او    برند و مي  امير مي آيند و وزير را پيش  مي
  . آيد  سخني به ميان نمي

      ً  ظـاهرا   ،غزنوياندورة كه در كنيم به اين نكته اشاره  شايد خالي از لطف نباشد ،در ادامه
كفـو بودنـد، در كنـار      رتبه و هم  كردند و افرادي كه هم  حاجبان پيشاپيش بزرگان حركت مي

پوشي احمد حسن، حاجب   در داستان خلعت .كردند  ديگر حركت مي يكهم يا دوشادوش 
پيشاپيش او حركت كند، اما احمد حسن او را از اين كـار   ،خواهد براي احترام  بلگاتگين مي

ن و آغاز كرد تا پيش خواجه رود، گفت به جان و سر سلطان كه پهلـوي مـ  ... «: دارد  باز مي
كـه   ،بـرخالف امـروز   ؛)190: 1384فياض، (» روند   را بگوي تا پيش روي و ديگر حاجبان

 ،همچنـين . كنـيم   حركت مي شپشت سر اگر براي كسي احترام خاصي قائل باشيم،      ًمعموال 
 آيـد كـه مجرمـان را نيـز در دادگـاه پـيش قاضـي يـا داور          چنين برمي يهقيب خيتاراز متن 

دهـد كـه     داستان حسنك وزير، خواجه احمـد حسـن اجـازه نمـي     كه در نشاندند، چنان  مي
اميـر   ،و خواجـه «نشـاند؛    حسنك پيش وي نشيند و او را بر دست راست نصر خلـف مـي  

نصـر  ـ   هرچند خواست كه پيش وي نشيند، نگذاشت و بر دسـت راسـت مـن    ،حسنك را
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 ،كرده  مي تنشسته يا حرك  پس كسي كه پيشاپيش ديگري مي .)229: همان(نشست ـ   خلف
  .استداشته تري   مقام پايين ،آن شخص در مقايسه با

  
  معتمد عبدوس 7.3

نقـل   مـاجرايي  كه شاهد ماجرا بـود فردي در داستان بازداشت حسنك وزير، بيهقي از زبان 
اميـر،  : كـه  ـ روزي پس از مرگ حسنك از استادم شنودم ـ و معتمد عبدوس گفت« :كند مي

گزيـده در توضـيح    ةنويسـند  .»‘عذري بايد كشتن ايـن مـرد را  حجتي و ’ :بوسهل را گفت
معتمد را فرد مورد اعتماد و محرم  ،)اسم مفعول(معتمد عبدوس با سكون دال و نصب ميم 

كـار بـرده    بهصورت اسم مفعول و صفت عبدوس  بهمعتمد را  ةواژايشان . معني كرده است
كـه معتمـد خـدمتكار و    بل ؛معتمـد صـفت عبـدوس نيسـت     ةواژ. است، كه صحيح نيست

هاي مهم ارباب خـود را انجـام     رساني پيامكه كارهاي مهم و  ،كارگزاري بوده در دربار غزنه
  .داده است  مي

كـار   بـه معتمـد   ةكلمبار  70، حدود يهقيب خيتاردليل اين مدعا اين است كه در سراسر 
صفت براي بزرگان و افـراد درجـه    در نقشبار هم  يكاما حتي  ،)1080: همان(رفته است 

بار هم معتمـد بونصـر، معتمـد خوارزمشـاه،      يكيعني حتي  ؛كار نرفته است بهاول مملكتي 
هـا   ديده كه براي آن نمينويسنده الزم  ؛خورد  در اين كتاب به چشم نمي... معتمد بوسهل و 

 . رسيدند  اي نمي  هزيرا اگر مورد اعتماد نبودند، به چنين مرتب ؛كار ببرد بهلفظ معتمد 
يك يا چنـد   هركدامبردند،   سر مي بهتمامي بزرگاني كه در دربار غزنوي ، از سوي ديگر

ها نهاده  آن ةهاي مهم به عهد  رساني  نفر خدمتكار و كارگزار مهم داشتند و كارهاي مهم و پيام
 .شخصي به نام اميرك بوده است ،بيهقي و معتمد علي دايه ،معتمد بونصر        ًشد؛ مثال   مي

كار برده  بهكردن به كلمات ديگر  اضافهصورت معرفه و با  بهبيهقي گاهي لفظ معتمد را 
معتمـدان مـن   ، )17فحة صـ ( معتمد خـويش  مثل ؛، ولي نام آن افراد را نياورده استاست

نيـز   اما گاهي، )421      صفحة(معتمد ديوان وزارت  ،)315      صفحة(معتمد بنده  ،)96     صفحة(
و ) 285        صـفحة ) (دايـه (مثل اميـرك، معتمـد علـي     ؛نام شخص معتمد را ذكر كرده است

 دار، معتمـد حاجـب سباشـي    پـرده ؛ بوسـهل  )761        صـفحة (ساالر  سپاهاميرك قتلي معتمد 
  2).707      صفحة(

صفت عبدوس  ،جا توان نتيجه گرفت كه با توجه به داليل باال، معتمد در اين  مي ،بنابراين
اين شخص مورد اعتماد يا معتمد عبدوس بوده و عبدوس كارهاي مهم خـويش را  . نيست
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ياحقي نيز معتمد عبدوس را با كسـر دال، پيشـكار و كدخـداي    . كرده است  به او واگذار مي
البته خطيب رهبر نيـز در جـايي در شـرح     ؛»موذن«اند؛ پيشكاري به نام   عبدوس معني كرده

 ؛»يافتـه  اذن«يعني  ؛اند گرفتهاند و موذن را اسم مفعول  گرفتهرا صفت عبدوس  معتمد، معتمد
  . درحالي كه موذن اسم معتمد عبدوس است

  
  زيركان 8.3
 بـه  و اسـت را از متن حذف كـرده   ركانيز واژة ،»تركمانان آشوب ادامة« بخش در سندهينو
...   فـراه  بـه  شـان يا از يگروه كه بست از ديرس نامه و«: است داده قرار(...)  نشانة آن، يجا

  ).199: 1387 پور،  روان( »براندند يچهارپا اريبس و آمدند
فراه، نام يكي از شهرهاي  ةواژگونه ابهام معنايي ندارد و مانند  هيچدرصورتي كه زيركان 

جوار واليت فراه واقع در افغانسـتان   يكي از مواضع هم« :ياحقي ةگفتقديم ايران است و به 
  .)832: 1390ياحقي، ( 3»است كنوني
  
   تر ابهام جمله و نياز به توضيح بيش 9.3
 »خوارزمشـاه آلتونتـاش   ةدربارشرانگيزي بوسهل زوزني «در داستان  ،گزيده 159 ةصفحدر 

   :آمده است
اي نويسد با قاصدي از آن خويش و يكـي    اكنون معمانامه همو مسعدي را گفته آمد تا «

 كه صالح، امـروز، جـز  . پيش از اين نوشته شده بود، باطل بوده استچه  آن’ :به اسكدار كه
و سلطان از . جا رسد، چه رود و چه كنند و چه بينيم اين نيست، تا فردا بگويم كه آن نامه آن

  .»‘اين حديث باز ايستد و حاتمي را فداي كار كند
چه بشود؛ : ودخوارزم؛ چه ر: جا آن«: پور در توضيح بخش دوم عبارت نوشته است  روان
دسـت بكشـد و خـودداري    : سلطان از اين حديث بازايستد .چه مصلحت ببينيم: چه ببينيم

ديگـر از تعقيـب موضـوع    ) مسـعود ( سـلطان «: انـد   چنـين معنـي كـرده   نيز عبارت را  .»كند
تري دارد  نياز به توضيح بيش ،رسد عبارت  نظر مي به .»خودداري كند و حاتمي را قرباني كند

زيرا امروز صالح جز اين نيست، تا فردا كه اين نامه بـه خـوارزم برسـد بـا     : ورتبه اين ص
. ها بگويم چه بايـد بكنـيم و چـه چيـزي مصـلحت اسـت       العمل و اقدام آن  توجه به عكس

  .سلطان نيز منكر توطئه شود و گناه را به گردن حاتمي بيندازد
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  اشكاالت نگارشي. 4
، در بعضـي مـوارد دقيـق    )،( ويـژه ويرگـول   به ،استفاده از عالئم نگارشي ،نظر نگارندگان به

كـه بـراي    اين علتو به  استفاده كرد(.)  توان به جاي آن از نقطه  زيرا در مواردي مي ؛نيست
، 97 ،65صـفحات   ماننـد  استفاده شده اسـت ) ـ ـ(جمالت معترضه، گاهي از دو خط تيره 

 صـفحات مانند  )، ،(و گاهي از دو ويرگول  204 و ،136، 135، 128، 127 ،126، 125، 99
با توجه به كـاربرد   ،بنابراين. و موارد متعدد ديگر 204، 158، 157، 126، 109، 99، 97، 65

اي كـه درون دو    شـود كـه آيـا جملـه      دانشجو دچار اين سردرگمي مـي  ها،  فراوان ويرگول
   ؟اصلي متنمعترضه است يا از جمالت  جملةويرگول قرار دارد 

مشـابه، در يـك    يگاهي استفاده از اين دو عالمت براي مورد ،شود  كه مشاهده مي چنان
درون  ،معترضه ةجمل در نقش اي  و حتي گاهي جمله گيرد  صفحه و در كنار هم صورت مي

معترضه بدون اين عالئم  ةجمل ،اما در مورد مشابه ،گيرد  دو ويرگول يا دو خط تيره قرار مي
گاهي بين چند جملـه ويرگـول    .167 ،161 ،128 ،126، 108 صفحات مانند شود  ميآورده 

بهتـر  . از اين عالمت استفاده نشده است ،اما در جاي ديگر در مورد مشابه است، قرارگرفته
  .استفاده كندسان  يك اي يوهشاز ، در موارد مشابهاست نويسنده 

  
   ارجاعات. 5

 ةواژ ،درصورتي كه در اين بخـش  ؛7 /18) ديوان(استيفا  ؛ارجاعات در مواردي دقيق نيست
  . كار نرفته است بهاستيفا 

  . ديوان نيست ةواژ ،درحالي كه در اين قسمت ؛2 /11: ديوان
با توجه به  بودشود كه بهتر   اشتباهات چاپي ديده مي ،هايي از گزيده  در بخش ،همچنين

اين اشتباهات چـاپي ويـرايش و اصـالح    كه كتاب به چاپ باالي چهارده رسيده است،  اين
  . شدند  مي

  
  محاسن كتاب. 6
درستي صورت گرفته است، به استثناي چند بخشـي كـه در    بههاي گزيده   انتخاب بخش. 1

رفـتن اميـر مسـعود بـه     «طوري كه اگر چند بخـش   به ؛هاست ابتدا ذكر شد و كتاب فاقد آن
آميـز بونصـر     بخش سخنان جسـارت «و  »هانسي ةقلعرفتن به هندوستان و فتح «و ، »ساري
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ترين حوادث پادشاهي  راستي مهم بهرا نيز در اين مجموعه قرار دهند، كتاب  »مشكان به امير
اي از كـل    كتاب خالصه آغازهرچند اگر در . گيرد  مسعود و فروپاشي سلطنت او را دربر مي

  . گيرد  مطالب بهتر صورت ميقرار داده شود، انسجام و درك  يهقيب خيتارحوادث مندرج در 
  . نگارش كتاب به زبان خود كتاب، از ذوق نويسنده حكايت داردانگيزة انتخاب بخش  .2
در ابتـداي مطالـب آن بخـش، از دقـت و ظرافـت       ،هر بخش ةجملانتخاب بهترين . 3

  .گزيده حكايت دارد ةنويسند
سـهولت    بـه شود كه فهم مطالب   سبب مي ،آوردن معادل امروزي بعضي از تركيبات. 4

  :انجام گيرد
 بـودن   انـدركار  دست: بودن  كار     ِِِِميان     ؛ در)111      صفحة( خوردن  دست رو: خوردن چربك

روي مـا را زمـين   : ؛ ما را از اين باز نبايد داشـت )115      صفحة( از دم: ؛ يكسر)114      صفحة(
روي احمـد   ؛ دسـت )179        صـفحة ( كنـد   كـش پيـدا مـي    :دراز گـردد  ؛)114      صفحة( نينداز

  .)179      صفحة( دست روي او بلند كردن: انداختن
  

  گيري نتيجه. 7
از نظر محتوا و ساختار ارائـه   يهقيب خيتار ةگزيددر پايان مقاله، پيشنهاداتي جهت بهترشدن 

  :شود  مي
 ؛بودن آن الحاقيحذف بخش درآمد كتاب با توجه به . 1
براي انسجام مطالب گزيده و درك بهتـر   يهقيب خيتاراي از كل حوادث   خالصه ذكر. 2
 ؛مطالب
  ؛ها آن نكردن ها و عبارات مبهم در متن و حذف  ذكركردن واژه. 3
 ؛ها و عبارات مبهم متن  سعي در اصالح و توضيح واژه. 4
استفاده از دستاوردهاي استادان و محققان بعدي، كه همواره در جهت رفـع ابهامـات   . 5

 ؛كنند  متن تالش مي
 .گذاري و دقت در ارجاعات كتاب از نظر نشانه ةدوبارويرايش  .6
توضيحات هر بخش از متون گزيده، به آداب و رسومي كه در آن  آغازبهتر است در . 7

تر با آداب و رسوم، فرهنگ و زندگي مـردم   اشاره شود تا دانشجويان بيش است بخش آمده
تـر   نمودار اوضاع و احوال عصر غزنوي است و كم ،زيرا اين كتاب؛ در آن دوره آشنا شوند
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تيزبين اين مورخ بزرگ  ةديدتوان يافت كه از   مهمي از زندگي مردم آن روزگار را مي ةپديد
نشسـتن و ايسـتادن در    ،آداب و رسومي چون رسم انداختن نامه و ملطفه .پنهان مانده باشد
طـرز   ،خواندن در مراسم پيشـباز   قرآن ،پوشيدن  خلعتدادن و   خلعترسم  ،حضور پادشاه

 ،خـوردن    شـراب بـر خضـراء    ،گرفتن و بند بر كسي نهـادن  ةشيو ،استقبال از رسول خليفه
رسم  ،پوشي خلعترسم مواضعه و سوگند و  ،شرايط شغل خواستن ،مشرف نهاني گماشتن

آوردن عالمت و چتر به نشـان حركـت     بيرون ،پوشيدن  خلعتدادن انگشتري ملك پس از 
رفـتن   جلـو  ،نبشتن مجرم امالك خود را به نام پادشـاه در حضـور قضـات     قباله ،به سمتي

 . و موارد ديگر پوشيدن  خلعتوزير در مراسم  يحاجبان با لباس رنگين در جلو
 

  نوشت پي
 

زبـان و ادبيـات    ةپژوهشـنام  ،»بيهقي تاريخهايي از  تبيين نكته«). 1388( حسين كرمي، محمد ←.1
 .36- 11 ص، 2 ش ،1 س ،فارسي

 ،»بيهقـي  تـاريخ هـايي از   تبيـين نكتـه  «). 1388( كرمـي، محمـد حسـين    ←تر  براي اطالع بيش. 2
  .30 ص، 1388تابستان  ،2 ، ش1 س ،زبان و ادبيات فارسي ةپژوهشنام

  : اين ناحيه توضيح داده شده است ةدربار         ًنيز مفصال  يهقيب تاريخ فرهنگدر   . 3
زيركان در ناحيت باال بلوك، كوهي از سلسله جبال غور برآمده كه در شمال سرزمين بـاال  

هـاي    دامنـه  همين نام دره گويند و روستايي هم ب) زيركوه(بلوك امتداد دارد و آن را اكنون 
زيركان  ،بنابراين...  آن واقع است كه با زيركان بيهقي از نظر موقعيت جغرافيايي انطباق دارد

زيركان و شيرنر، هر دو جاي بعـد از  . جو كردو را بايد در راه كوتاه اسفزار به بست جست
و قنـدهار،  رو بين هرات   ادرسكن و اسفزار و فراه بر راه بست واقع بود كه اكنون راه عراده

، بيهقـي  تـاريخ  فرهنگ( كند  هاي بكواه و دالرام را طي مي از همين نواحي گذشته و بيابان
 .)»زيركان«ذيل : 1384
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