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اشاره
 گاه خواننــدگان، همــکاران و 
يا  نغز  نکته هايــی  صاحب نظــران 
نوشــته هايی کوتاه، کــه توضيحی 
ارجمند يا تذکری بايسته است، مطرح 
مقاله  ســاختار  اگرچه  که  می کنند 
ندارد اما دريغ است ناگفته بماند و به 
ديد و نظر ديگران نرسد. از اين پس 
با همين عنوان  پنجره ای می گشاييم 
«يادداشت ها، نکته ها» تا مجالی برای 
بازتاب اين نظرگاه های دقيق و عميق 

باشد.

خبری سخت ناخوش در لشکرگاه ...
صاحب نظــران بدين اعتقادنــد که تاريخ 
بيهقی پخته ترين نثر قديم فارســی است 
و حق هم همين اســت. گرچه گلســتان 
سعدی در گذشــته و حال بيشتر خوانده 
شده و می شود و به قول شيخ «حد همين 
است ســخن دانی و زيبايی را» ولی انصاف 
را بيهقــی جايگاهی ويــژه دارد تا آنجا که 
نصراهللا منشــی هم نتوانسته است با کليله 
و دمنه اش جايگاه بيهقی را کســب کند، 
هرچند می دانيم که در پنجاه شصت سال 
قبل دبيرستانی نبود که کليله و دمنه در آن 

تدريس نشود و دبيران ادبيات دانش آموزان 
را برای نوشــتن امال از آن آماده نکنند. ای 
کاش مؤلفان کتاب های فارسی امروز نيز در 
کتب دورة اول و دوم دبيرســتان دو درس 
هم از اين کتاب انتخاب می کردند؛ اگرچه 
بايد گفت تاريخ بيهقی سراســر منتخب و 

گلچينی از نثر فارسی است.
تاريخ بيهقی يا مسعودی، و به قول عده ای 
تاريخ ناصری، نياز به نگرش هايی ديگر دارد. 
در اينجا به دو نکته از درس «قاضی ُبست» 

می پردازم.
در آنجا بيهقی آورده است: «خبری سخت 
ناخــوش در لشکرگاه افتاده بود» احتماًال 
قريب به اتفاق همکاران در کل کشور کلمة 
لشکرگاه را معادل ُمَعســَکر عربی و محل 
تجمع ســپاه معنی کرده اند و اين به دليل 
عدم آگاهی آنان از جغرافيای افغانســتان 
است. لشکرگاه نام شــهری بوده ـ و هنوز 
نيز به همين اسم هست ـ در کنار رودخانة 
هيرمند. بنابراين منظــور بيهقی در اينجا 
شهر لشــکرگاه است و نه محل لشکريان و 
سپاهيان؛ و نه اينکه خبر بدی فقط در ميان 

سپاهيان افتاده بوده باشد.
نکته دوم دربارة کلمة مملکت و ممالک 

است. امروزه کلمة مملکت، و جمع مکّسر 
آن ممالک، معادل کشور و کشورهاست، اما 
در خراسان بزرگ دورة بيهقی به اين معنی 
نبوده و مملکت در معنی شــهر و شهرها 

به کار می رفته است.
مردم ترکية امروز ـ که نياکانشان در زمان 
ســلطان محمود و با اجــازة او از جيحون 
گذشتند و در زمان پســرش مسعود و در 
جنــگ معــروف دندانقان، کــه بيهقی به 
آن اشــاره کرده، بســاط غزنويان را در هم 
پيچيدنــد و در قــرن بعد بــر کل ايران و 
آناطولی مسلط و در قرن های بعد تبديل به 
امپراطوری عثمانی شدند (ترکمان ها) ـ به 
جای شهر بيشتر از کلمة مملکت استفاده 
می کنند و وقتی ما ( ترك ها) به زبان آن ها 
صحبت می کنيم اول خيال می کنند لهجة 
ما لهجة يکی از شــهرهای خودشان ترکيه 
است، لذا می پرســند اهل کدام مملکت، 

يعنی شهر، هستيد؟
بنابراين مملکت نيز در تاريخ بيهقی معادل 
شهر به کار رفته است و در اين درس (قاضی 
بســت سلطان مسعود دســتور داده بود تا 
خبر سالمتی او را به غزنين و ساير شهرها 

بنويسند.


