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(دریافت مقاله ،95/11/15 :پذیرش نهایی)95/12/22 :

چکیده

تاریخ بيهق نوشته ابوالحسن علي بن زید بيهقي ،از مهمترین تواریخ محلي فارسی است
که در نيمه دوم سده ششم نوشته شد .چاپ انتقادی این اثر نخستين بار در 1317ش،
به کوشش احمد بهمنيار و بار دیگر در 1347ش به سعی کليمهللا حسيني منتشر
گردید .به رغم مقدمه و تعليقات ارزشمند مصححان ،همچنان کاستیها و ابهاماتی در
هر دو چاپ وجود دارد که بعضاً از چشم پژوهشگران تاریخ و تاریخنگاری در ایران نيز
پوشيده مانده است .مقاله پيش رو ،کاستیهای موجود را نشان داده و در رفع آن
خواهد کوشيد؛ همچنين میکوشد ابهامات موجود در تاریخ بيهق را بر طرف سازد.
عدم اهتمام مؤلف به ارائه ویرایشی نهایی از کتاب ،مسبب اصلی برخی از کاستیها و
خطاهای راه یافته در کتاب است.

کلید واژهها :تاریخ بيهق ،تصحيح تاریخ بيهق؛ تواریخ محلی ،علی بن زید بيهقی

 .1استادیار دانشگاه فردوسی مشهد؛
 .2دانشيار دانشگاه تهران؛

Email: daneshyar@ferdowsi.um.ac.ir
Email: mabeyki@ut.ac.ir
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مقدمه

تاریخ بيهق نوشته ابوالحسن علي بن ابوالقاسم زید بيهقي (د 565.ق) ،ملقب به ابن فُندق
است که تأليف آن در شوال  563ق به پایان رسيد .مقدمه در اهميت علم تاریخ،
جغرافياي والیت بيهق ،تاریخ مختصر بيهق تا آخرین سالهاي زندگی نویسنده و شرح
حال مشاهير این منطقه ،مهمترین مطالب این کتاب هستند .تاریخ بيهق به کوشش احمد
بهمنيار در 1317ش ،در تهران و بار دیگر به کوشش کليمهللا حسيني در 1347ش/
1968م ،در حيدرآبادِ دکن منتشر شد .بهمنيار این کتاب را بر اساس دو نسخه کتابخانه
عمومي برلين و موزه بریتانيا تصحيح کرده و نسخه موزه بریتانيا را به سبب قدمت و
کيفيت ،اصل قرار داده است (بيهقی  ،1317مقدمه مصحح ،د ،ه.).
کليم هللا حسيني نيز که تصحيح خود را نخستين چاپ تاریخ بيهق ميپنداشت
(همو ،1347 ،مقدمه مصحح ، )iii ،افزون بر دو نسخه مذکور ،از نسخه موجود در
کتابخانه مؤسسه مطالعات شرقي ابوریحان بيروني در تاشکند (استنساخ در 1057ق)
بهره برده است .وی نيز همانند بهمنيار ،نسخه موزه بریتانيا را اساس قرار داده است
(همو ، 1317 ،مقدمه مصحح ،که ،کو) .گرچه اصل قرار دادن نسخه موزه بریتانيا به
توسط هر دو مصحح ،موجب شده است که تفاوتی محسوس در متن تصحيح شده آنها
دیده نشود ،مقدمه و تعليقات هر یک ،کيفيتی متفاوت به دو چاپ بخشيده است.
کليمهللا حسيني در مقدمهای مفصل ( 65صفحه و به زبان انگليسي) ،مؤلف ،آثار
موجود و مفقود او و کتاب تاریخ بيهق را معرفی کرده است (همو ،1347 ،مقدمه مصحح،
 .)1-65در کنار این مقدمه مفصل ،ذکر دقيق اختالف نسخ ،تهيه فهارس متنوع (فهرست
کسان ،نسبتها ،جايها ،قبيلهها و کتب) و کيفيت بهتر حروف چيني ،از امتيازات چاپ
حسينی نسبت به چاپ بهمنيار است ،ليکن بهمنيار عالوه بر مقدمه ،تعليقات مبسوط و
مفيدی نيز بر کتاب نوشته که چاپ او را بر اثر حسينی برتری داده است .بهمنيار در
تعليقات ،ضمن تصحيح برخی از اغالط نسخ ،بسياری از ابهامات کتاب را روشن کرده و
برخی از اعالم را شرح داده است (نکـ  :همو ،1317 ،تعليقات مصحح353 ،ـ.)293
افزون بر نوشتههای بهمنيار و حسينی ،بررسی جوانب مختلف تاریخ بيهق ،از جمله
فواید تاریخی و ویژگی های ادبی ،منابع و مآخذ مؤلف و منش تاریخی او ،موضوع مقاالت
متعددی بوده است 1.در کتب تاریخ ادبيات فارسی و تاریخنگاری نيز برخی از ویژگیهای
 .1نکـ  :مقاله محمدخان قزوینی مندرج در مقدمه تصحصح بهمنيار از تاریخ بيهق( ،بيهقی
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تاریخ بيهق مورد مالحظه قرار گرفته است 1.اما نکات ،اغالط و ابهامات مغفول مانده در
دو تصحيح این اثر ،نه موضوع پژوهشی مستقل بوده و نه در آثار پيش گفته مورد توجه
واقع شده است .گزاف نيست اگر این بیتوجهی به حساب ارزش و اهميت کتاب و در
نتيجه غفلت از نواقص آن گذاشته شود .پژوهش حاضر ضمن برشمردن اشکاالت و
ابهامات مغفول در چاپ تاریخ بيهق ،به توضيح و تصحيح آنها خواهد پرداخت.
کاستیهای محتوایي
الف) ابهامات
 .1اگرچه علی بن زید بيهقی (33 ،1317؛ همو 5 ،1347 ،ـ )54به بيان اقوال مختلف
درباره اشتقاق واژه بيهق و حدود جغرافيایی این ناحيه پرداخته است ،اما عدم اشاره به
مفاهيم چند گانه ای که این واژه در تأليف او و دیگر منابع تاریخی قرون ميانه دارد،
موجب مبهم ماندن مفهوم و مصداق واژه «بيهق» در اثر وی شده است.
واژه «بيهق» در منابع تاریخی پيش از عهد مغول ،به سه مفهوم به کار رفته است.
نخست نام روستایی که به تصریح علی بن زید بيهقی (د 565 .ق) ،قدیمترین آبادی
ناحيه بود .هرچند این آبادی در دوره طاهریان (حک259 :ـ205ق) همچنان رونق
داشت ،در قرن 6ق تنها ویرانههای آن بر جای مانده بود (همو33 ،1317،ـ.)35
10ـ)23؛ الهادی ،یوسف ،مقدمه بر تعریب تاریخ بيهق5 ،ـ)87؛ همو« ،هذه التواریخ النائيه تاریخ
بيهق نموذجًا» ،فصلنامه ثقافتنا ،شماره 1388 ،18؛ 111ـ .122این مقاله خالصهای از مقدمه مترجم
بر چاپ عربی این کتاب است .همو« ،تاریخ بيهق»285/14 ،ـ286؛ حضرتی ،حسن «ابن فُندق و
تاریخشناسی» ،دو فصلنامه پژوهشهای علوم تاریخی ،سال سوم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1390
35ـ56؛ دانشيار و بيات« ،منابع اطالعات و تأملی در مفهوم منبع در آثار تاریخی مسلمانان ،مطالعه
موردی :تاریخ بيهق» ،فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم :پژوهشکده تاریخ اسالم ،شماره  ،16بهار1392؛
فروزانی ،سيد ابوالقاسم «تاریخ بيهقِ ابن فندق و رمز جامعيت آن» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافيا ،خرداد و
تير  1380ـ شماره  44و 95 ، 45ـ)97؛ عزت پور ،عدالت «تاریخ نگاران :ابن فندق» ،کتاب ماه تاریخ و
جغرافيا ،خرداد 1390ـ ش 94 ،157ـ)98
Pourshariati, Parvaneh "Local Historiography in Early Medieval Iran and the Tarikh-i
Bayhaq" Iranian Studies, volume 33, number 1 -2, Winter/Spring 2000) 133-164.

 .1بهار ،سبکشناسی (چ  ،4اميرکبير365 /2 ،)2536 ،ـ377؛ قنوات ،عبدالرحيم (تاریخ نگاری محلی در
ایران در دوره اسالمی تا سده هفتم هجری ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت ،تهران،
159 )1393ـ.169
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دیگر آن که بيهق گاه به معنای خاص ،به شـهر سبزوار اطالق مــیشد .بر اساس
روایات مربوط به فتح منطقه ،بيهق دارای حصار بوده است و چون همه منطقه
نمیتوانست محصور باشد ،منظور از بيهق ،در این روایتها ،سبزوار بوده است (بالذری،
391؛ ابنأثير125 /3،؛  .)591 /9روایت فتح سبزوار نيز با اندکی اختالف ،همان روایت
فتح بيهق است (بيهقی .)44 ،1317 ،به عالوه گزارش ساخت اولين مسجد در این ناحيه
(قرن اول هجری) نيز ،درباره سبزوار است .نهایتاً آن که در منابع پيش از قرن هفتم
1
هجری ،شخصيتهای اهل سبزوار به جای سبزوار ،به بيهق (= بيهقی) منسوب شدهاند؛
در حالی که بيشتر رجال دیگر آبادیهاي بيهق ،به روستای محل تولد خویش منسوب
بودند ،همانند خسروجردی ،جشمی ،خواری و بَرزَهی.
اما بيهق در مفهوم گسترده آن به مجموعه روستاهایی اطالق میشد که در
غربیترین ناحيه خراسان بزرگ قرار داشتند (ابن خلکان76 /1 ،؛ سمعانی412 /2 ،؛
یاقوت حموی .)537/1 ،حدّ غربی آن دهکدههای خوار و طابران 2در مرز قومس و حدّ
شرقی آن روستای سنقریدر (سنگ کليدر امروزی) ،آمنآباد و روستای بيهق در مرز
نيشابور بود .عرض ناحيه بيهق نيز از ده سِبه در حدّ طُریثيث( 3ترشيز یا کاشمر امروزی)
تا نُودِه در شمال بيهق و در مرز منطقه جوین 4امتداد داشت (بيهقی.)34 ،1317،
 .2در تاریخ بيهق (21 ،1317؛ قس :همو )33 ،1347 ،از اثری مفقود ،به نام تاریخ
نيشابور نوشته ابوالقاسم کعبی بلخی (د ،)317 .از تواریخ محلی متقدم ،یاد شده است.
در صفحات دیگر این اثر (همو )138،154،156،255 ،1317 ،آثاری با عناوین مفاخر
خراسان ،مفاخر نيشابور و مفاخر نيشابور و نواحی آن ،نيز به کعبی بلخی منسوب شده
است .ليکن بررسی منقوالتِ علی بن زید بيهقی در همين صفحات ،نشان میدهد که
همه این عناوین ،بر یک اثر اطالق میشده است.
 .1تنها در یک مورد باخرزی ( )1128/2از یکی از شعرای این شهر با عنوان «علی بن ابراهيم
السابزواری» یاد میکند.
 .2امروزه این دو آبادی جزء شهرستان شاهرود است (بيهقی ،1317 ،تعليقات بهمنيار)339 ،333 ،
 .3طریثيث ناحيه -ی با روستاهای فراوان ،از اعمال نيشابور است .نام قصبه این والیت نيز طریثيث است
(یاقوت حموی .)33/4 ،علی بن زید بيهقی (بيهقی )34 ،118 ،272 ،276 ،281 1317این نام را به
دو صورت طریثيث و طریثيت ضبط کرده است.
 .4والیتی بزرگ در مسير راه کاروانرو مابين نيشابور و بسطام که مرکز آن آزاذوار اولين آبادی جوین از
سمت قومس بود .جوین معرب واژه گویان است (یاقوت حموی.)193/2 ،
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 .3بيهقی (21 ،1317؛ همو34 ،1347 ،ـ )33از تأليف ناتمام علی بن ابیصالح
خواری موسوم به تاریخ بيهق به زبان تازی ،یاد کرده و آن را از منابع اصلی خود دانسته
است .از منقوالت علی بن زید بيهقی در لباب االنساب و تاریخ بيهق ،چنين بر میآید که
خواری حداقل در سال 533ق زنده بوده است و در اثر خود تنها به ذکر احوال حاکمان،
ادیبان و علویان بيهق پرداخته بوده است (نکـ  .همو214 ،120 ،1317 ،ـ218،211؛
همو1410 ،ق 510 ،به بعد) .از این رو روشن است که سرچشمه اطالعات علی بن زید
بيهقی در شرح احوال دیگر مشاهير بيهق ـ منجم ،محدث ،فقيه ،شاعر ،پزشک ،وزیر و
حاکم ـ منابعی دیگر بوده است.
 .4مؤلف تاریخ بيهق (73 ،1317؛ همو )124 ،1347 ،به قتل «داود بن ملکشاه بن
برکيارق» در سبزوار اشاره کرده و وعده داده که در صفحات آتي ،جزئيات آن را خواهد
نوشت .اما در هيچ جای کتاب ،چنين مطلبی نياورده است .از این رو میتوان گمان برد
که یا تاریخ بيهق ،تلخيص شده است یا این بخش از کتاب ،بدون هيچ تغييری از کتاب
نایافته مؤلف موسوم به مشاربالتجارب ،أخذ شده است .مشارب التجارب به زبان عربی
تأليف شده بود و مطلب وعده داده شده ،در تاریخ بيهق به زبان عربی ،آمده است .این
امر احتمال ،درستی قول دوم را تقویت میکند.
 .5بيهقی ( )119 ،1317از خاندانی به نام «عزیزیان» یاد کرده که شهرت آنان به سبب
انتساب به «عزیز بن مغيره بن عبدالرحمن بن عوف» بوده است .اما بنابر کتاب جمهره انساب
العرب نوشته ابنحزم اندلسی ،شهرت درست این خاندان «غریریان» یا محتمالً «عزیریان» و
جد آنها «غریر بن مغيره بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» است (ابن حزم.)133 ،
 .6بيهقی ( )119 ،1317یکی از اشخاص معروف این خاندان را «عبدهللا بن محمد بن
عزیر» دانسته که وزیر نوح بن منصور سامانی (حک387 .ـ 365ق) بوده است .به رغم شهرت
این شخص در منابعِ دوره سامانی ،علی بن زید بيهقی ،به بيان یک جمله درباره وی اکتفا
کرده و نام او را نيز در بخشي از کتاب (همان66 ،1317 ،ـ )264که به ذکر اشخاص بيهقيِ
صاحب «مناصب ایالت و وزارت و نيابت وزارت» اختصاص یافته ،نياورده است (همان،1317 ،
 .)460 ،207مصححان کتاب نيز ،شرح احوال وی را نياوردهاند .در حالی که او و پدرش
محمد بن عزیر (یا غریر) از وزرای مشهور سامانيان بودند .پدر ـ ابو منصور محمد بن عزیر
(غریر) ـ از سال  343تا  347وزیر ابوالفوارس عبدالملک بن نوح بود 1.فرزند او عبدهللا
 .1نکـ  .گردیزی ( )252 ،249که در متن آن ابومنصور عبدهللا بن عزیز ثبت شده است ،اما در نسخه
بدلهای آن «ابو منصور عبدهللا بن غریر».
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بن محمد عزیر (غریر) ،نيز وزیر نوح بن منصور سامانی بود و آخرین سالهای حياتش را
1
در زندان سلطان محمود غزنوی گذراند.
بيهقی (265 ،128 ،1317؛ همو )460 ،223 ،1347 ،از «ابوالعباس جعفر بن محمد
خير» وزیر ساما نيان یاد کرده است .با توجه به دور بودن شباهت ظاهري ميان این دو
اسم ،امکان تغيير و تحریف یکي از اسامي به دیگري بعيد است .بنابر این ،احتماالً سه
نفر از اهالي بيهق ،در دربار سامانيان به مقام وزارت دست یافتند.
بخش غالب تاریخ بيهق (137 ،1317ـ ؛ همو238 ،1347 ،ـ ) را فصلی تحت عنوان
«ذکر علما و ائمه و افاضل» تشکيل داده است .مؤلف در این بخش ،بدون لحاظ و ذکر
مذهب اشخاص ،به شرح احوال ایشان پرداخته است .با این حال به کمک قرائنی چون
تأليفات ،استادان و شاگردان یا از طریق منابع رجالي ،میتوان مذهب این افراد را حدس
زد .عجيب آن که مؤلف تاریخ بيهق شرح احوال غالب عالمان شيعی پيش از قرن پنجم
را نياورده است .ظاهراً عدم ذکر احوال شيعيان در تاریخ بيهق ،به سبب مغفول ماندن
آنها در منابع مورد استفاده علی بن زید بيهقی ،چون تواریخ نيشابور ،بوده است.
 .7علی بن زید بيهقی (54 ،1317ـ151؛ همو )261 ،1347 ،شرح احوال ادیبی به نام
«ابواسحاق ابراهيم بن محمد البيهقي المغيثي» (د .حدود  300ق) را ذکر کرده و او را عالوه
بر بيهق ،در بغداد و نيشابور نيز دارای عزت و شهرت دانسته است .اگرچه وی به تأليفات
بيهقی مغيثی اشاره نکرده است؛ ليکن قرائنی چون دوره حيات وی ،تحصيل او در بغداد،
همنشيني و مشاعره با شاعران مشهور ـ بحتري (د284 .ق) و ابن رومي (د283 .ق) ـ و
سرانجام دبيري در دربار طاهریان و صفاریان ،نشان میدهد که وی صاحب اثر مشهور
المحاسن و المساوی ،است .اما محققان ،مؤلف این اثر را «ابراهيم بن محمد بيهقی» میدانند.
عدم اطالع مصحح المحاسن و المساوی و برخی از پژوهشگران دیگر ،از اطالعات ذی قيمت
تاریخ بيهق ،موجب عدم ارائه تصویری روشن از احوال او شده است (برای نمونه نکـ  :بيهقی،
المحاسن و المساوی ،مقدمه ابوالفضل ابراهيم1 ،ـ18؛ آذرنوش.)4761/13 ،
 .8روایت بيهقی (154 ،1317؛ همو68 ،1347 ،ـ )267درباره شرح احوال «ابوعلي
حسين بن احمد سلّامي» ،ادیب و صاحب اخبار والت خراسان /تاریخ والت خراسان،
 .1ذکر نام عبدهللا بن محمد بن عزیر ،بر خالف پدرش ،در منابع متعدد آمده است ،اما سرچشمه
اطالعات همه آنها تاریخ یمينی (عتبی37 ،151 ،ـ8 ،99 ،114 ،131 ،135ـ9 ،74 ،87ـ )68و زین
االخبار (گردیزی376 ،ـ )369 ،374است.
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متناقض است .وی ،سالمی را متوفی سال 300ق و شاگرد ابراهيم بن محمد البيهقي
المغيثي (زنده در اوایل نيمه دوم سده سوم) دانسته است .با این حال ابوبکر خوارزمي
متوفی سال 383ق را از شاگردان سالمی معرفی کرده است (همو.)154 ،108 ،1317 ،
چنان که در مقدمه کاظم بيکی بر اخبار والت خراسان نيز اشاره شده است ،احتماالً
بيهقی ،شرح احوال ابوعلي حسين بن احمد سلّامي (زنده در  344ق) را با برادرش
ابوالحسين علی بن احمد سالمی (متوفی  300ق) خلط کرده است .با این وصف ،چنين
مینماید که البيهقي المغيثي استاد ابوالحسين علی و برادرش ،ابوعلی حسين ،استاد
ابوبکر خوارزمی باشد .بنابر همان مقدمه ،نگارش اخبار والت خراسان را اولی آغاز کرده و
برادرش ابوعلی حسين ،ادامه داده است (کاظمبيکی1 ،ـ14 ،9ـ.)15
 .9بيهقی ( )238 ،230 ،202 ،1317از هجوم غزان و قتل و غارت آنها در نيشابور،
به عنوان «فَترَت نخستين» و «فتنه االولي» یاد کرده است (همو،398 ،349 ،1347 ،
 .)414اما از فترت یا فتنه دوم ،ذکری به ميان نياورده است .به نظر میرسد به زعم او
فترت و فتنه دوم ،درگيریهای خونبار فرقهای نيشابور در سالهای  554و  556ق
باشد که به ویرانی محالت و کشتار گسترده پيروان فِرَق مختلف شهر انجاميد (راوندي،
82ـ180؛ ابناثير.)176/11 ،181/11،236/11،271/11 ،
 .10بيهقی ( ،)220 ،1317نام سازنده مدرسه مخصوص فقيه ابوبکر عبدهللا و برادرش
ابوسهل را «ابوالقاسم عمرو» ثبت کرده است .در حالی که نام درست سازنده این مدرسه،
«ابوالقاسم علي بن محمد بن حسين بن عمرو» است (همو.)320،335 ،382 ،1347 ،
 .11بيهقی (223 ،1317؛ همو )388 ،1347 ،در ضمن ذکر نام ابوسعيد عبدهللا بن
احمد ـ عامل بيهق و مقتول در سال 542ق ـ وعده داده که احوال وی را مفصل خواهد
نوشت ،ليکن خبری از شرح حال او در هيچ جای کتاب نيست .این موضوع را میتوان
1
قرینهای بر ملخّص بودن نسخ موجود ،دانست.
 .12علی بن زید بيهقی ،از سه تن از افراد متعلق به خاندانی محلی موسوم به "زیادی"
یاد کرده است .عدم ذکر نام کامل این افراد ،خلط اطالعات درباره ایشان را محتمل
میسازد .با وجود این ،از خالل همين اثر و نيز توجه به دوره زندگی هر یک از آنها،
میتواند دریافت که منظور از امير ابوالفضل الزیادي (همو ،)265 ،1317 ،شخصی است که
 .1شواهد حاکی است که تاریخ بيهق موجود ،تلخيصي از اثر اصلی علی بن زید بيهقی است .نگارنده در
مقالهای مستقل ،موضوع تلخيص تاریخ بيهق را بررسی خواهد کرد.
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مسجد جامع سبزوار را در سال 317ق تعمير کرد (همان .)50 ،او از صاحب منصبان
بزرگ دولت ساماني در نيمه اول قرن چهارم بود (همان .)50،271 ،همچنين ،منظور از
امير زیاد زیادي ،امير ابوالفضل زیاد بن احمد زیادي (د391 .ق) است که ظاهراً نواده
شخص فوق الذکر است (همان 31 ،1317ـ130؛ همو.)472 ،461 ،225 ،86 ،1347 ،
 .13در بخشی از تاریخ بيهق (همو )266-265 ،1317 ،که از بيهقيانِ صاحب
«مناصب ایالت و وزارت و نيابت وزارت » یاد شده است ،نام «فضل بن حمک» از قلم
افتاده است .طبق شرح مختصری که از احوال وی در جای دیگر آمده است( ،همو،
151 ،1317؛ همو ،)261 ،461 ،1347 ،او در کاشغر به منصب وزارت رسيد.
 .14مؤلف تاریخ بيهق (همو )265 ،1317 ،از معينالملک ابوالقاسم علي بن سعيد
الخسروآبادي به عنوان نایبِ وزیر سلطان سنجر یاد کرده است .وي همان کسي است که
در صفحه دیگر به عنوان نایبِ وزیر صدرالدین محمد بن فخرالملک معرفی شده است
(همو1317،136 ،؛ همو.)461 ،236 ،1347 ،
 .15بيهقی ( ) 267 ،1317از فردی به نام ابوسعيد یاد کرده است که در ناامنيهاي
دوره انتقال حکومت از غزنویان به سالجقه ،به اهالي سبزوار آذوقه رساند .وي ميبایست
ابوسعيد جمعه بن علي بنداري ،مستوفي وقت بيهق ،باشد که علی بن زید در جایی
دیگر شرح احوالش را آورده است (همان115 ،؛ همو.)266 ،1347 ،
 .16در تاریخ بيهق (272 ،1317؛ همو ،1347 ،ص73ـ )472سخن از ابوسعيدک
نامی است که در عهد سامانيان (حک389.ـ288ق) به سبب ستمگری ،به دست اهالی
منطقه کشته شد .علی بن زید ،وی را سومين کاگزار/عامل بيهق دانسته که کنيه ابوسعيد
داشت و به قتل رسيد .با این حال از کارگزاری دیگر به نام «ابوسعيد فاریابی» یاد کرده
است که او نيز در اوایل عهد سلجوقيان ،همان سرنوشت گارگزار دوره سامانيان را یافت.
ليکن از وی به عنوان اولين ابوسعيد مقتول نام برده است (همو .)265 ،1317 ،به عالوه در
جای دیگر به ابوسعيد عبدهللا بن محمد ـ از عمال سلجوقيان ـ اشاره شده که در آشفتگی
بعد از مرگ ملکشاه در سال 485ق به دست عياران منطقه کشته شد (همو115 ،1317 ،؛
 .)199 ،13بر خالف نوشته بيهقی ،ابوسعيدکِ دوره سامانيان ،اولين ابوسعيد مقتول،
ابوسعيد فاریابی والی اوایل عهد سلجوقيان ،دومين و ابوسعيد عبدهللا بن محمد ،سومين
مقتول بودهاند.
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ب) اشتباهات
 .1بيهقی ( )24 ،1317ذیلِ «در ذکر کساني که از صحابه رضيهللا عنهم در بيهق
بودهاند» ،مهلب بن ابي صفره را به عنوان صحابه رسول هللا ـ صلی هللا عليه و آله ـ آورده
است؛ اما در ادامه ،بدون اشاره به حضور او در بيهق ،از حضور فرزندش یزید بن مهلب
(مقتول 102ق) ،شهر بن حوشب (د100 .ق) و عکرمه غالم عبدهللا بن عباس (د115 .ق)
که همه از تابعين و نه صحابه ،بودهاند ،در بيهق یاد کرده است (همو.)39 ،1317 ،
 .2بيهقی (267 ،44 ،1317؛ همو ،)464 ،74 ،1347 ،هجوم حمزه آذرك خارجی به
بيهق را در سال  213ق دانسته است .با توجه به روایت منابع دیگر ،به نظر میرسد
هجوم حمزه آذرک به بيهق ،به سالهای اوج تحرکات خوارج سيستان ،در اواخر دوره
حکمرانی علی بن عيسی بن ماهان (حک91 .ـ180ق) بر خراسان برمیگردد که
درگيری همزمان حاکم خراسان با رافع بن ليث ،به خوارج اجازه میداد با فراغ بال
بيشتری به حمالت خود ادامه دهند( 1گردیزی7 ،ـ196؛ تاریخ سيستان60 ،ـ159؛
بغدادی92 ،ـ91؛ قس :ابن اثير51/6 ،ـ150؛ باسورث.)200 ،
 .3اثر دیگر بيهقی که به بيان انساب علویان اختصاص دارد ،در تاریخ بيهق (بيهقی
64 ،54 ،1317؛ همو« )112،93 ،1347 ،لباب االنساب و القاب االعقاب» خوانده شده
است .ليکن نام درست این اثر ،بنابر چاپی که از آن موجود است« ،لباب االنساب و
األلقاب و األعقاب» است.
 .4بيهقی ( )86 ،1317درگذشت مهلب بن ابي صفره را «في سنه اثنتين و مائه»
نوشته است .اما از منابع دیگر چنين برمیآید که تاریخ درگذشت وی سال  82یا 83ق
در ده زاغول از توابع مرو بوده است (زرکلي 61/2 ،ـ .)260ممکن است ناسخان ،عدد
«اثنتين و ثمانين» را به «اثنتين و مائه» تغيير داده باشند.
 .5بيهقی (90 ،1317؛ همو )154 ،1347 ،یکي از خاندانهای مشهور بيهق را از
نسل صالح بن ابيصفره ،برادر مهلب بن ابيصفره ،دانسته است .ليکن بنابر منابع انساب
(برای نمونه ،نکـ  :ابن حزم )348 ،و حتي گزارش خود بيهقي ( )84 ،1317ابيصفره،
 .1علی بن زید بيهقی ( )44 ،267 1317تاریخ هجوم حمزه را جمادی اآلخر سال  213ق .دانسته است،
اما مؤلف گمنام تاریخ سيستان ( ) 180دقيقاً جمادی اآلخر همين سال را تاریخ مرگ حمزه دانسته
است (براي توضيحات بيشتر نکـ  :گردیزی201 ،؛  .)200 ،8بهمنيار (بيهقی )298 1317اشتباه تاریخ
بيهق را در نقل تاریخ این حادثه متذکر شده اما آن را اصالح نکرده است.
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فرزندي به نام صالح نداشته است.
 .6بيهقی (133 ،1317؛ همو« ،)231 ،1347 ،ساالر بن شير ذیل» را در سال
358ق ،والی بيهق دانسته است .اما گردیزی ( )237نام او را ساالر بن شير دل ثبت کرده
است .ساالر ظاهراً از اهالی دیلمان بود که در ابتدا به خدمت بویهيان درآمد و سپس در
حدود سال  356ق به ابوالحسن سيمجوری پيوست و بيهق را از او اقطاع گرفت .علی بن
زید ،نام قاتل ساالر بن شير دل ،را بيستون بن شيرزاد دانسته ،حال آن که گردیزی
( )237نام وی را «بيستون بن وشمگير» ضبط کرده است .بيستون بن وشمگير سومين
امير زیاری (حک366 .ـ 357ق) است که بعد از مرگ پدر ،امارت زیاریان یافت (عماری،
.)20 /2
 .6در چاپهای کنونی تاریخ بيهق ،کنيه فردی به نام محمد بن جعفر ،ابوحامد ،ضبط
شده است .اما در شرح احوال وی ،کنيهاش ابوحاتم آمده است (همو170 1317 ،؛ همو،
94 ،1347ـ.)293
 .7نام صحيح «حاکم محمد حنفي» بر اساس شرح احوالي که در جایی دیگر (همو،
 )181 ،1317از وی آمده است ،امام ابومحمد اسماعيل بن محمد حنفي است.
 .8نام پدر ابومظفر عبدالجبار ،از دبيران غزنوي ،حسن ثبت شده است (همو،1317 ،
178؛ همو .)308 ،1347 ،ليکن بر اساس نقل نام برادر وي (همو ،)309 ،1347 ،و نيز
بنابر کتاب دميه القصر ( ،)1118 ،1115/2نام صحيح والد آنها ،حسين بوده است.
 .9تاریخ ساخت مدرسه شيعيان محله اسفریس ،سال 418ق ذکر شده (همو،
 .)185 ،1317که درست نيست .زیرا بيهقی (194 ،1317ـ195؛ همو،1410 ،
335ـ ) 336خود در جای دیگر آورده است که سازنده این مدرسه که برای پيروان هر
چهار فرقه مذهبي شهر ،مدارس مستقل ساخته بود ،در سال 414ق به سبب این اقدام
غير متعارف ،به دربار سلطان محمود غزنوی احضار و توبيخ شد .افزون بر این ،تاریخ
درگذشت مدرس مدرسه شافعيان شهر را نيز سال 416ق ثبت کرده است (همو،1347 ،
 .)355با این وصف مشخص است که تاریخ ساخت مدرسه محله اسفریس ،دست کم
سال 414ق یا کمی پيش از آن بوده است.
 .10بيهقی (255 ،1317ـ254؛ همو41 ،1347 ،ـ )440ذیل «فصل فی نقباء
السادات» آورده است که » ...ابوجعفر احمد اميرى مطاع بود  ...پسرش را السيد االجل
ابوالحسين محمد بن احمد بن محمد الزباره مولد و منشاء نيشابور بود ،و خلق بسيار بر
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وي گرد آمدند و بر وي به خالفت بيعت کردند و  ...مدتي بر وي به خالفت خطبه
کردند ...و عقب از وي السيد االجل ابومحمد یحيي بن محمد بود ...و عقب از وي السيد
االجل ابوالحسين محمد بن یحيي بود ،نقيب و رئيس و محترم در نيشابور .و بر وي هم
به خالفت خطبه کردند و خلق بر وي گرد آمدند و هو ابوالحسين محمد بن یحيي بود...،
در والیت امير سعيد ابوالحسن نصر بن احمد (سامانی) او را بيعت کردند ،پس او را به
بخارا بردند و یک چند آنجا باز داشتند .پس اطالق کردند و خلعت دادند و ارزاق اثبات
کردند ...و او را صاحب االرزاق خواندند» .در روایت فوق اشتباهاتي فاحش وجود دارد .بر
اساس منابع معتبر و متعدد و حتي چنان که در صفحات آغازین تاریخ بيهق ،اشاره شده
است ،فرد مدعی خالفت در دوران امير نصر بن احمد ساماني (حک331 .ـ301ق) که
مدتی توقيف و سپس آزاد و مقرري براي او تعيين شد ،ابوالحسين محمد بن احمد بن
محمد الزباري (د339 .ق) است ،نه نواده او ابوالحسين محمد بن یحيي (ابن
بابویه705/2،؛ رازی173 ،؛ بيهقي1410ق495 ،؛ همو57،55 ،1317 ،؛ همو،1347 ،
 .)98 ،95فرد اخير تنها پس از مرگ پدرش در سال  375یا 376ق ،یعنی در اواخر
روزگار سامانيان ،منصب نقابت علویان نيشابور یافت (همو378 ،1317 ،؛ همو،1410،
498؛ البلخي و دیگران ،378 ،سمعاني .)249/6 ،به عالوه هيچ اطالعی مبنی بر ادعاي
خالفت وی ،به دست نيامد.
 .11به نوشته بيهقی (271 ،1317؛ همو ،)471 ،1347 ،مسجد جامع سبزوار «به فرمان
منتصر خليفه و امير احمد خجستاني في شهور سنه ثمان و ثمانين و مأتين» ساخته شد.
ناهمزماني خالفت منتصر (48ـ247ق) با دوره حاکميت خجستاني بر خراسان ( 261یا
262ـ268ق) و نيز ذکر سال 288ق که نه بر خالفت منتصر منطبق است و نه بر حکومت
خجستانی ،خطاي این روایت را آشکار ميسازد .روایت درست ،همان است که مؤلف در
صفحات آغازین کتاب ذکر آورده است (همو50 ،1317،؛ همو .)86 ،1347 ،بر اساس آن
روایت ،مسجد جامع سبزوار ،در دوره خالفت معتمد (79ـ256ق) و امارت احمد بن عبدهللا
خجستاني بر خراسان ـ و بنا بر کتيبه منبر مسجد ـ در سال 266ق ساخته شده است.
 .12علی بن زید بيهقی تاریخ جنگ سُباشي ،سپهساالر سلطان مسعود غزنوي ،با چغري
داوود سلجوقي را در سال 428ق ثبت کرده است (همو273 ،1317 ،؛ همو.)476 ،1347 ،
اما بر اساس تاریخ بيهقي (75/3ـ ،)874این نبرد در شعبان سال 429ق واقع شده است.
 .13بيهقی (286 ،1317؛ همو )498 ،1347 ،از فردی علوی به نام «سيد حسن بن
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الحسين بن عيسی بن زید بن االمام الحسن بن امير المؤمنين علی بن ابیطالب
عليهمالسالم» و مدفون در سبزوار یاد کرده است .در حالی که بر اساس منابع انساب،
زید بن حسن فرزندی به نام عيسی نداشته است ،بلکه عيسی فرزند زید بن علی بن
حسين بن علی ( ع) بوده که خود فرزندی به نام حسين داشته است (ابن حزم.)50 ،
بنابر این ،نسب صحيح حسن بن حسين« ،حسن بن حسين بن عيسی بن زید بن علی
بن حسين بن علی عليه السالم» است که بدین ترتيب ،عموی حسين بن محمد بن
حسين است که در خسروجرد ـ روستایی در دو فرسنگی غرب سبزوار ـ دفن شد (همو،
85 ،1317ـ284؛ همو1410 ،ق.)497 ،
 .14در تعليقات بهمنيار نيز دو اشتباه راه یافته است .نخست آن که بهمنيار (همو،
 ،1317تعليقات بهمنيار ،)300 ،ابوعلي فضل بن محمد طبرسي را همان ابوعلي فضل
بن حسن طبرسي (د548 .ق) ،مؤلف مجمع البيان و عالم شهير اماميه پنداشته است،
حال آن که از شرح احوال ابوعلي فضل بن محمد طبرسي به خوبی آشکار است که وی
از شيعيان و وابستگان علویان زباري سبزوار بوده و در ملتقاي قرون چهارم و پنجم
میزیسته است (همو .)255 ،57 ،1317 ،با وجود این ،از آنجا که ابوعلي فضل بن حسن
طبرسي (د 548 .ق) ،نيز همانند ابوعلي فضل بن محمد طبرسي ،از وابستگان علویان
زباری و نيز ساکن سبزوار بوده است (همو43 ،1317 ،ـ ،)242گمان میرود که وی از
نوادگان ابوعلي فضل بن محمد طبرسي ،بوده است .دومين اشتباه بهمنيار در بيان تاریخ
لشکرکشی غزان به بيهق است .بيهقی ،سال هجوم لشکر غز به بيهق را  554ق ثبت
کرده است .اما بهمنيار (همو ،1317 ،تعليقات بهمنيار )322 ،با استناد به الکامل في
تاریخ ابناثير ،این واقعه را در سال 553ق دانسته است .حال آن که ابناثير نيز همچون
بيهقی ،این حادثه را در سال 554ق ذکر کرده است ،منتهی به سبب پيوستگي مطلب،
آن را ذیل حوادث سال 553ق آورده است (ابن اثير73/11 ،ـ.)272
اشکاالت شکلي

تاریخ بيهق از کاستیهای ساختاری و شکلی نيز کامالً بر کنار نيست .بیتوجهی به تقدم
و تأخر زماني در ثبت رویدادها و شرح احوال افراد ،در بخشهاي نخستين کتاب ،از
جمله این کاستیها است .بيهقی ( )44 ،1317اخبار مرتبط با هجوم حمزه بن آذرك
خارجي را که به زعم وی در سال 213ق ،بوده است ،بيان کرده و سپس رویدادهاي
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نيمه اول و دوم سده دوم را آورده است (همو .)51-53 ،1317 ،همچنين در صفحات
آغازین فصلِ «در ذکر علما و ائمه و افاضل» ترتيب زماني در مد نظر وی بوده است
(همو69 ،1317 ،ـ 1،)137اما در ادامه ،ترتيب زمانی نادیده گرفته شده است .عدم
پایبندي به توالی تاریخی رویدادها ،در بخش هاي پایاني کتاب مشهودتر است .برای
مثال ،نخست از وزیري در عهد سامانيان سخن رفته (همو )265 ،1317 ،و پس از آن از
صاحب منصبي در عهد غزنویان و سپس به معرفي مشاهيري از عهد سامانيان بازگشته
است.
کاستی دیگر این کتاب ،عدم پيوستگي موضوعات است .مؤلف در بخش معرفي خاندان
سرشناس بيهق (همو73 ،1317 ،ـ ،)137بارها از رویدادهایی سخن گفته که ارتباطی با
وقایع پيش و پس از خود ندارد .پایان بخشِ معرفي خاندان سرشناس ،سرآغاز فصلِ «در
ذکر علما و ائمه و افاضل» ناحيه است؛ اما در بخش اخير نيز معرفي «بيت حکام مزینان»،
«بيت دلشادیان»« ،خاندان کسایي»« ،خميریان»« ،مجاهدان» و «خطيبيان» آمده که ارتباط
چندانی با عنوان فصل ندارد (همو .)245 ،243 ،227 ،207 ،169 ،1317 ،همچنين در
ذکر منازعه مؤیدالدین آیبه با اهالي بيهق و چگونگي سيطره ایل ارسالن خوارزمشاه بر
منطقه ،که با فصل «ذکر وقایع عظام که در این ناحيت افتاده است» مرتبط است در
آخرین صفحات کتاب و در بخشي مستقل و بدون ارتباط با مطالب پيش و پس از خود
آمده است .واپسين بخش تاریخ بيهق نيز که به ذکر علویان مدفون در بيهق اختصاص
دارد ،ميبایست در فصل مختص به خاندان «سادات بيهق» میآمد.
تکرار مطالب ،از دیگر کاستیهای موجود در تاریخ بيهق است .براي نمونه ،شرح
احوال «الشيخ محمد بن سعيد البيهقي» (همو )138 ،1317 ،با اندکي تغيير در دو جای
دیگر بازگو شده است (همو255 ، 156 ،1317 ،؛ همو.)271،443 ،237 ،1347 ،
همچنين معرفی تيرهای از علویان در دو جا تکرار شده است (همو57 ،1317 ،ـ،55
255ـ .)254این کاستیها نشان دهنده هم زمانیِ گردآوری اطالعات و تأليف کتاب
است .از این رو برخی از اطالعات نویافته را که به بخشهایی تعلق داشت که تأليف آن
به پایان رسيده بود ،در فصل در دست نگارش ،گنجانده است و فرصتی نيز برای ویرایش
 .1ظاهراً این موضوع بدان سبب است که علي بن زید تمام این قسمت را از تاریخ نيشابورِ حاکم و تاریخ
نيشابور کعبي بلخي نقل کرده است که در اولي قطعاً و در دومي محتمالً ترتيب زماني رعایت شده
بود (دانشيار و بيات88 ،ـ.)87
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نهایی کتاب ،برای نویسنده به دست نيامده است.
نتیجه

تاریخ بيهق ميراثی گرانقدر در تاریخنگاری محلی ایران و نمونهای گویا از تطور این
سبک تاریخنگاری در دوره اسالمی است .از اینرو تا کنون دو بار به حليه طبع آراسته
شده است .با وجود این ،کاستیها و ابهاماتی در مطالب چاپهای موجود ،وجود دارد که
از چشم پژوهشگران به دور مانده است .پژوهش حاضر با رفع این کاستیها و ابهامات،
نشان داد که عدم اهتمام مؤ لف به ارائه ویرایشی نهایی از کتاب ،موجب بروز این
کاستیها بوده است نه تصحيف یا تحریف ناسخان .از اینرو غالب این کاستیها با نسخ
موجود و با نقد درونی این اثر ،قابل رفعاند و چاپ انتقادی مجدد یا ویرایش چاپهای
پيشين ،میتواند به گونهای شایسته نواقص چاپهای موجو را جبران کند.
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