
 
 
 
 
 
 

  متمم اجباري واختياري  در تاريخ بيهقي
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  فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمانزبان وادبيات كارشناس ارشد              
 

 چكيده

تاريخ بيهقي اين كتاب گرانسنگ زبان فارسي همواره ازجهات گوناگون ادبي، تاريخي، دستوري وبالغي مورد 
توجه اهل فن بوده است.متمم به عنوان يك مبحث دستوري ازمباحثي است كه اگر چه قبال توسط دستور 

مطرح شده ليكن جنبه هاي مختلف ان از لحاظ اجباري واختياري بودن مورد بررسي  نويسان در تاريخ بيهقي
قرارنگرفته. در اين پژوهش ضمن توضيح اين دو نوع متمم وذكرنمونه هاي ان درتاريخ بيهقي به بيان 

  تركيباتي كه ازاين نظرخاص بيهقي بوده ياكاربرد بيشتري دركتاب اوداشته پرداخته شده است.
    تاريخ بيهقي،دستورزبان فارسي،متمم اختياري،متمم اجبارين:كليدواژگا

  
  مقدمه

متمم به عنوان يكي ازاجزاي كالم مانند ديگرمقوله هاي دستوري زبان فارسي همواره مورد بحث بوده است 
اما معيارواحدي كه بتوان آن رابه صورت يك قانون كلي براي تشخيص دونوع متمم يعني متمم اختياري 

  ه كار برد،وجود ندارد.واجباري ب
قديمي ترين دستوري كه در آن از متمم سخن رفته دستور زبان فارسي پنج استاد است.در اين كتاب متمم به 
عنوان جزءتمام كننده فعل ناميده شده،بااين تعبيرمعيارشناخت متمم،فعل دانسته شده است.(پنج 

پرداخته اند،اما درهيچ كدام از متمم اجباري  )بعد از اين كتاب،كتابهاي دستوري ديگربه متمم1380استاد،
واختياري سخني بيان نشده است.محمد رضاباطني در كتاب خود تمام اسامي را كه بعدازحروف اضافه مي 
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)بعداز ايشان دكتر 1377آيند ،متمم قيدي نام نهاده وبه اين ترتيب به اين مبحث اشاره كرده اند.(باطني،

) دكتر 1351،196(خانلري،"صفت برتر محتاج متمم است."كرده اندخانلري ضمن توضيح متمم بيان 
متمم قيدي گروه اسمي يا "فرشيدورد هم متمم قيدي را به عنوان يكي از اقسام متمم چنين بيان مي كنند:

) دكتر مشكوه الديني 1382،210(فرشيدورد،"اسمي است كه به ياري حرف اضافه نقش قيد را بازي مي كند.
)چنانكه مي بينيم هيچ يك از اينها بين متمم 1370ع متمم پرداخته اند(مشكوه الديني،نيز به اين نو

  اختياري(قيدي) و متمم اجباري تفاوتي قايل نشده اند .
دكتر وحيديان كاميار به متمم فعل(متمم اجباري)توجه ويژه اي دارند ومعيـاري نيزبراي تشخيص آن از متمم 

اند. ايشان معتقدند كه هر فعل داراي حرف اضافه خاص خوداست . هرگاه قيدي(متمم اختياري)ارائه كرده 
كه فعل با حرف اضافه خاص خود آمد، متمم از نوع فعلي است واگرباحرف اضافه ي ديگر آمد يا بتوان آن 

وحيديان)بايد توجه داشت كه برخي افعال با 1379را با حرف اضافه ي ديگر آورد ،متمم قيدي است. (كاميار،
حرف اضافه ي خاص يك معنا وباحرف اضافه ي ديگر معناي متفاوتي پيدا مي كنند. بنابراين شايد يك 

سخن ايشان را بتوان اينطور تكميل كرد كه اگر حرف اضافه اي در فعلي معناي آن را تغيير داد،حرف 
ت. به اين تخصصي آن فعل بوده ومتمم اجباري را مي طلبد ؛درغير اين صورت متمم آن فعل اختياري اس

ترتيب اگر يك فعل چند متمم با حروف اضافه مختلف بگيرد وحروف اضافه در معناي فعل تاثير نداشته 
احمد با اتوبوس از خانه به دانشگاه "باشد، آن فعل داراي متمم اجباري نيست. چنانكه درجمله 

  مشاهده ميشود."رفت.
اي تشخيص متمم اجباري واختياري اشاره كرده آقاي غالمرضا ارژنگ نيز در دستور خود به اين معيار بر

) وبايد گفت كه قاعدتاً همين است كه گروهي از افعال باحروف اضافه خاص خود مي آيند؛ 1374اند(ارژنگ،
گاهي در جمله بخشهاي ديگري هستند كه براي تكميل معناي خود 0اما بحث متمم فقط در فعل مطرح نيست

ارند. مانند برخي ازاسم ها و يا برخي از اسامي مبهم كه  نياز به متمم نياز به بخش ديگري به نام متمم د
شورش "اجباري دارند وحذف متمم با اين گروه مفهوم جمله را دچار اختالل  مي كند .مثل كلمات

،تمام  "نگران از"وغيره.همچنين است برخي از صفات پسين مانند "بعضي از"،"برخي از"،"دوستي با"،"بر
  ي تفضيلي كه نياز به متمم اجباري دارند.صفات و قيدها

چنانكه مي بينيم اين مبحث يك مبحث كامال جديداست و هنوز به طور كامل به آن پرداخته نشده.در ضمن 
به خاطر قطعيت نداشتن معيار معنايي دركلمات زبان فارسي وهمچنين به دليل اين كه بعضي از كلمات 
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دم پذيرش متمم تكليفشان مشخص نيست همواره معيار ثابتي دراين ازلحاظ مفاهيم دروني براي پذيرش يا ع
،   عده اي معتقدنداين دونياز "رسيد"يا"رفت"مقوله بين دستور نويسان وجود ندارد به طورمثال فعل هاي 

را "كجا"به متمم اجباري دارند وبدون آنها كالم ناقص است. دليل آنها اين است كه اين دو فعل فوراً سوال 
ن تداعي مي كند.اما عده ديگري از دستورنويسان بااين نظرمخالفند واين دو را بي نياز ازمتمم مي دانند. در ذه

بحث متمم در تاريخ بيهقي مربوط به دستورتاريخي زبان فارسي است . دراين مقاله سعي بران بوده تا نحوه 
ماتي كه احساس شده نيازبه متمم كاربرد اين دونوع متمم دراين كتاب مورد بررسي قرارگيرد وافعال وكل
به عنوان ماخذكار "خطيب رهبر"دارند، مشخص شوند .دراين مقاله كتاب تاريخ بيهقي تصحيح دكتر

قرارگرفته ودرضمن آن از كتاب هاي دستور زبان فارسي نيزاستفاده شده است .شماره صفحه وخطي كه 
رقم سمت راست مميز شماره صفحه ورقم )مشخص گرديده كه -/- نمونه ها ازآن ذكر شده است به صورت(

  سمت چپ نشان دهنده شماره خط مورد نظر دركتاب است . 
  بعد ازتوضيح متمم اجباري واختياري درمقدمه به بررسي آن درتاريخ بيهقي مي پردازيم:

  انواع متمم درتاريخ بيهقي
افه كه به هسته آن مربوط متمم اسم:برخي ازاسامي براي تكميل مفهوم خوددرجمله به يك اسم با حرف اض

)درتاريخ بيهقي اين نوع متمم 1382،208مي شود نيازدارد،به اين نوع متمم ،متمم اسم گفته ميشود.(فرشيدورد،
  كه از نوع متمم اجباري است ديده مي شود:

  )29/7يافت سراي ومحل خويش رامشحون به بزرگان...(
بعدازآن  "چه چيزي"جمله را تمام كندزيرا فوراً سوال به تنهايي نمي تواند مفهوم "مشحون"دراين جا كلمه 
به عنوان متمم اجباري ، درواقع پاسخ به اين سوال وتمام كننده مفهوم جمله است . "بزرگان "درذهن مي ايد 

  گاهي اين متمم قبل از اسم متمم خواه خود مي آيد:
  ) 31/1(000اگردرچيزي خلل است

  )32/8(000گ است ازحسنكوبرايشان كه مانده اند ستم هاي بزر
خلل "و"ستم بر"متمم هاي اجباري هستندكه پيش ازاسمهاي متمم خواه خوديعني"ايشان"و"چيزي"كلمات 

  به كار رفته اند."در
  به ندرت درتاريخ بيهقي قابل مشاهده است: "فرا"كاربرداين نوع متمم باحرف اضافه 

  )441/2روي فراتخت بايستاد(
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  ) 63/1رامعشوقي(اين بيت خطاب عاشقي است ف

متمم هاي "معشوق"و"تخت"اسم هاي متمم خواه وكلمات "خطاب فرا "و "روي فرا"درمثالهاي ياد شده 
  اجباري هستند.

گاه متـمم به همراه حرف اضافه واسم  متـمم خواه جزء گروه  قيدي است. در حالي كه خود متمم،متمم 
  اجباري براي اسم متمم خواه پيش يابعدازخوداست:

  )47/11ته از آن باغ ، باغ هاي ديگر ساخته بود(گذش
  )741/8لطف حالي افتاد دراين وقت از حد گذشته(

  
قيد "گذشته از آن باغ"وكل تركيب  "گذشته "متمم اجباري است، براي اسم متمم خواه"آن باغ"درمثال اول

رجمله دوم متمم است براي كل جمله اين موضوع درمورد جمله دوم نيز صادق است با اين تفاوت كه د
آمده است اسم هاي مبهم نيز مانند اسم هاي متمم خواه نيازبه "گذشته"پيش ازاسم متمم خواه "حد"اجباري

درمثال "هركس از"و"گروهي از"،"يكي از"متممي دارند كه بدون آن مفهوم را نمي رسانند مانند اسمهاي 
  مده اند:ا"اعيان"و"مردم"،"خدمتكاران"هاي زيركه بامتمم هاي اجباري 

  )4/5اگريكي ازخدمتكاران...دروي سخن ناهموارگويد(
  )29/4گروهي ازمردم مامون به محمد تقرب كردند(

  )27/2هركس از اعيان ... پيش رفتند(
رادرپي دارد.گاهي متمم اسم مبهم به قرينه حذف "چه كسي"مي بينيم حذف هريك ازمتمم هاي يادشده سوال

  هوم جمله رخ نميدهد:مي شود.دراين صورت اختاللي درمف
  )(هركس ازافراد)28/11هركس به جاي خويش بازگشتند(

  )(هركس ازافراد)79/6هركس به شغل خويش مشغول گشت(
  وگاهي خود اسم مبهم حذف شده است:

  
  )10/11بردست وي برفت ازكارها درآن مدت كه اميرمحمودگذشته شد(

حذف شده امامتمم آن(كارها)باقي مانده .همچنين مي امده "ازكارها"كه بايدقبل از"بسياري"دراينجاكلمه 
  است در موردحرف اضافه :
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  ) 10/8اندرين مدت بسيارعجايب بوده است(
  حذف شده است. "بسيار"بعدازكلمه  "از"كه حرف اضافه 

  صفت پيشين : اين صفت در تاريخ بيهقي به همراه متمم اجباري كاربرددارد:
  )74/14پيش ازآن كه نامه به او رسد(

  )7/12پس از وي كسي را زهره نباشد(
  26/3بعدازفضل ايزد ازتومي دانم(

  است."بعد"و"پس"؛"پيش "متمم هاي اجباري براي صفتهاي پيشين"فضل"و"وي"،  "آن"كلمات 
  گاهي بيهقي صفت را همراه  حرف اضافه ومتمم آن را بعد ازفعل آورده،نقش  قيدي مي دهد:  

  )24/4وزارت او داشت از پس آل برمك(
گروه "از پس آل برمك"وكل تركيب  "پس"متمم اجباري است براي صفت پيشين  "آل برمك  "دراين جا 

  قيدي است.
  همراه متمم صفت پيشين مي آيد: "از"به معني  "تا"به ندرت حرف اضافه 

  )47/3پيش تا مرگ خوارزمشاه آشكار شد(
  )745/12پيش تااز باغ محمودي باز آيد(

  آمده ودرهردو مثال متمم حذف شده است."اززماني كه"درمفهوم "تا"اضافه  البته در اين جا حرف
صفات تفضيلي:در تاريخ بيهقي قيودوصفات تفضيلي كه نياز به متمم اجباري دارند،گاه به همراه متمم خود 

  ذكرميشوند:
  )52/8آن نيكويي بزرگتراز استخفاف باشد(

  )218/13پسرش بخردتروخويشتندارتراز وي است(
  متمم پيش ازصفت تفضيلي قراردارد: گاهي

  )38/12چنان كه ازآن تباهترنباشد(
آمده.گاهي در اين نوع متمم حرف  "تباهتر"متمم اجباري است كه پيش ازصفت تفضيلي "آن"دراين جا 

  اضافه حذف مي شود،دراين صورت كسره اي جانشين آن شده كه مفهوم حرف اضافه در بردارد:
  )616/14ند است... (اين محتشم تربندگان خداو

  )63/5شغل وي وآن نواحي مهم تر شغل هاست(
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  )899/16در ميدان جنگ كم پانصد سوار كار مي كردند(

  
جانشين حرف  "محتشم تر،مهم تروكم كه جانشين كمتراست"درمثال هاي ياد شده كسره صفات تفضيلي 

  شده است. "از"اضافه 
  يدها به همراه حرف اضافه به قرينه حذف مي شوند:بسيار پيش مي آيد كه متمم اجباري اين صفات وق

  )57/15اوراهمچون فرزندي داشت بلكه عزيزتر(
  )216/17عواقب چنين كارها بهترتواني دانست(

  )847/8غالمي سي خياره تر خويشتن را باز گرفت(
لفظي به قرينه هاي "ازغالمان ديگر"ودرجمله سوم"ازديگران"، در جمله دوم "از فرزند"درجمله اول 

  ومعنوي ذكرشده اند.
ترتيب:گاه متمم اجبـاري در تاريخ بيهقي باحرف اضافه اي كه مفهوم ترتيـب را مي رساند،همراه است در 

  چنين مواردي حذف متمم باعث اختالل در جمله مي شود:
  )29/1عنان باعنان تو نهادم(

  )37/12تا بازارخوازه برخوازه وقبه بر قبه بود(
  )32/7ضي صاعد...كرد بركس نكرد(آن اقبال كه بر قا

  (دوم) متمم هاي اجباري جمله هستند."عنان،خوازه،قبه وكس"كلمات 
  را سه تركيب خاص"درمعني"و"برمغافصه"،"برمغايضه"شايد بتوان سه تركيب

  بيهقي دانست كه در كتب ديگر كمتر كاربرد دارد:
  )441/24رشيد برمغايضه يحيي علي عيسي را رابه خراسان فرستاد(

  )655/23پسرمافنه وحاجب امير بغدادبرمغافصه برفتند(
  )17/6فرمان ها داد در معني ميراث (

  متمم هاي ياد شده از نوع متمم قيدي(اختياري)هستند.
  تركيب هاي ديگري كه به نظرمي آيند درتاريخ بيهقي كاربرد بيشتري دارند:

  به خدمت:
  ))(متمم اجباري13/3به خدمت مال ضماني اجابت كند(
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  )(متمم اجباري)31/4سپه ساالر خراسان به خدمت استقبال رفت(
  برروي:

  )71/4چنان كه برروي كار ديدم(
  )942/19طاليه فرستادند برروي لشكرما(

 "برروي لشكرما"ازنوع متـمم اجباري ودرمثال دوم  "برروي كار "چنانكه مالحظه مي شود درمثال اول 
زمفهوم كالم استنباط مي شود زيرا چنانكه خواهد آمد از راه هاي متـمم قيدي(اختياري)است. اين تفاوت ا
  تشخيص انواع متمم ،معيار معنايي است.

  
  براثر:

  )7/12براثر ايشان با لشكرهندوستان بيايد(
  درضمان:

  )7/13درضمان سالمت به درگاه رسد(
  )119/10امير درضمان سالمت به هرات رسيد(

  است .متمم اين نوع از گروه متمم قيدي 
  درباب:

  )5/1درباب اميرابواحمد وديگران چه بايدكرد(
  )74/1درباب مابرادران ... سخن رفت(

  متمم دراينجا ازنوع اجباري است.
  از لوني ديگر:

  )(متمم قيدي)11/8احتياط ازلوني ديگر بايد كرد(
  كاررفتن بر:

  )(متمم اجباري)54/10كارها همه برقاضي حاجب مي رفت(
  به/برجمله:

  )26/3براين جمله رسيده است(جواب 
  )33/16اوقاف رابه جمله از دست متغلبان بيرون كند(
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  متمم دراين جا متمم قيدي(اختياري)است.

  متمم اختيــاري زمان (قيد زمان):  به كاربردن متــمم به عنوان قيــد زمان از
  ديگر ويژگي هاي تاريخ بيهقي است:

  ) 75/1در وقت به تعجيل تر برفت(
  )37/3ديگر بايد افكند( با وقتي

  )30/12بفرماييم به عاجل الحال...(
متمم هاي قيدي زمان هستند.اين نوع متمم گاه به همراه قيد د يگر به كار  "عاجل الحال"و  "وقت"كلمات 
  ميرود 

  )53/4اكنون به عاجل الحال بوسهل فرمود(
  در تاريخ بيـهقي مشاهده مي شود:از مواردي است كه به وفور  "سخت"آوردن متمم قيدي به همراه قيد 

  )39/10سخت به رسم پيش آمد(
  )41/14شما سخت به تعجيل آمده ايد(

  بر مي خوريم:"از...باز "و  "از بهر...را"درتاريخ  بيهقي گاه با متمم قيدي كه باشبه حروف اضافه 
  

  )222/7ازبهر قاسم عيسي راآمده ام(
  )894/17ازآن وقت بازكه اميرمحمود فرموده بود(

  )47/14بنده اين نه از بهرخود مي گويد(
  به معناي حرف اضافه در اين  كتاب با متمم اجباري به كاررفته "را"حرف نشانه 

  )69/5نعمتي كه ماراتازه گشت(
  )79/9جهان عروسي آراسته را مانست(

در دو جمله متمم اجباري "عروسي آراسته "و "ما"و كلمات "به"و "براي"در اين جا به معني  "را"حرف 
  است.

به  "و  "به  مشافهه "دو تركيب ديگر كه درتاريخ بيهقي به صورت متمم قيدي به كار رفته اند تركيبات 
  تاويل كرد:"شفاهاً"و"رسماً"است كه ميتوان آنها را به صورت قيدهاي "رسم

  )875/13حال ها را به مشافهه شرح كنم(
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  )39/8سخت به رسم پيش آمد(
ست كه در جمله نقش مسند را داشته باشد، اين نوع متـمم اگر چه درظاهرنقش قيدي مسندمتمم :متممي ا

  داشته باشدنمي توان آن راازجمله حذف كرد ودرواقع متمم اجباري كالم است:
  )28/3خداوند برحق است(

  )45/9اينك حاجب بزرگ درصفه است(
  )734/15حال بي شبهت باشد(

قيدحالت است. اما چون "بي شبهت "قيد مكان و "درصفه  "اگرچه همانطور كه مي بينيم دردونمونه اخير 
  اين دومسند جمله هستند نمي توان آن ها را حذف كرد.

چنانكه درمقدمه بيان كردم به دليل عدم قطعيت معنايي كلمات در زبان فارسي بعضي افعال از نظر پذيرش يا 
است كه اختالفات زيادي در "رسيد"ل عدم پذيرش متمم تكليفشان مشخص نيست.يكي ازاين افعال، فع

مورد آن وجود دارد .اين جانب با گردآوري فهرستي از جمالتي كه در تاريخ بيهقي با اين فعل آمده به 
بررسي آن از نظر متمم پرداختم. به نظر ميرسد پذيرش ياعدم پذيرش متمم دراين گونه افعال بستگي به 

  اين نيازياعدم نيازرا تعيين مي كند :مفهوم جمله دارديعني اجزاي كالم است كه 
  )30/9دشواراست بدان رسيدن(

  )24/1خردمندان چون بدين فصل رسند(
  ازنوع اسم مكان ومتمم اجباري است. "رسيدن"متمم به كاررفته بافعل 

 چنانكه ازنمونه هاي مطرح شده استنباط مي شود بيشترمتمم هاي به كار برده شده در تاريخ بيهقي ازنوع متمم
  قيدي ياهمان متمم اختياري است.

قبالًاسمهايي كه درتاريخ بيهقي به همراه متمم اجباري آمده اند به همراه نمونه هاي بيان شد؛همچنين درمورد 
صفت وقيدتفضيلي و متمم آن توضيحاتي داده شد . اكنون در پايان اين مبحث به بيان فهرست افعالي كه 

ري آمده اند مي پردازيم.البته بايد توجه داشت كه با وجود حجم زياد كتاب درتاريخ بيهقي به همراه متمم اجبا
وطبيعتاً افعال زيادي كه به كاررفته، بيان همه افعال مشكل وپيچيده است .بنابراين دراين جا تنها به بيان افعالي 

  كه به نظررسيده مختص بيهقي است يا بيشتر دركتاب او كاربرد داشته مي پردازيم:
  ردن با/بر:خالي ك

  )47/24سلطان باوي خالي كرد(
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  )9/5...براوخالي كرد(

  ميل داشتن به:
  )24/6مگر كساني ميل داشتند به مامون( 

  فارغ شدن /فارغ گشتن از:
  )14/6چون از دفن و ماتم فارغ شويد(

  )59/11دل خداوند ازاوفارغ گشت(
  اتفاق كردن بر:

  )18/10همه بندگان سخن بر يك فصل اتفاق كرديم(
  انداختن در:

  )24/1دران كاريز انداختند(
  قرارگرفتن بر:

  )25/24خالفت بروي قرارگرفت(
  مشغول گشتن به:

  )66/17مابه جانب عراق وغزو روم مشغول گرديم(
  جاي كردن در:

  )28/4اورادرسراي بيروني جاي كرديم(
  داشتن(نگه داشتن):

  )28/4به پايگاه نازل بداشته(
  )68/24نگه دارند( تا برادررابااحتياط درقلعت

  واقف گشتن بر:
  )11/7چون امير براين حالها واقف گشت(

  خلل افتادن در:
  )5/5تادراطراف آن واليت خللي نيفتد(
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  مقيم بودن در:
  )8/10بدان قلعت مقيم باشد(

  مفوض كردن به:
  )7/13همه شغل ملك بدومفوض است(

  سپردن به
  )21/5شحنگي بست ...بدو سپرده شد(

  به:نامزد كردن 
  )56/15غازي...نامزد شد به ساالري(

  اعتماد كردن بر:
  )16/5برگفتاراين بندگان اعتمادي تمام بايد كرد(

  نگريستن به:
  )16/5و وي به اين مال و حطام من نگرد(

  بد ساختگي كردن با:
  )21/11با مردمان بد ساختگي كردي(

  رحمت كردن بر:
  )23/23بروي رحمت كناد(

  ارزاني داشتن به :
  )4/10بزرگ را ...به بندگان ارزاني داشت( شاخ

  عرضه كردن بر:
  )8/22اين نامه را بروي عرضه كرد(

  چشم داشتن به:
  )14/6مارابه نيك و بد اين ديار چشم افتاد(

  گواهي دادن بر:
  )22/3برين گواهي دهم درقيامت(

  بيرون كردن از :
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  )22/6ازبرقبا بيرون كرد(
  حاجت داشتن به:

  )9/6نيست(محمدرابدان حاجت 
  تقرب كردن به :

  )99/10گروهي از مردم به محمد تقرب كردند(
  

معيارتشخيص دراين افعال همان نظر دكتركامياراست كه در مقدمه بيان شد يعني زماني كه يك فعل داراي 
حرف اضافه خاصي بود، طوري كه آن حرف اضافه درمعناي فعل تاثيرگذار باشد ،آن فعل نياز به متمم 

ارد؛چنان كه در نمونه هاي مطرح شده ديده شد.اما اگر فعلي داراي حرف اضافه اختصاصي نبود يا اجباري د
  با چند حرف اضافه به كار رفت متمم آن فعل قيدي واختياري است:

  )63/3اين نمط كه از تخت ملوك به تخت ملوك نبشتند د يگر است (
تخت "رفته است .بنابراين متممهاي  آن به كار"به"و"از"با دوحرف اضافه "نبشتند "در اينجا فعل

  ازنوع اختياري است."ملوك
بحث متمم در تاريخ بيهقي را با اين سخن پايان مي دهيم كه اين كتاب با حجم نسبتاً زيادي كه دارد سرشار 
است از حروف اضافه ومتمم هايي كه به صورت هاي مختلف درآن به كار رفته اند.هرچند كه تالش  شد 

ه ها استخراج  و مورد بررسي قرارگيرد، طبيعتاً قادر نبوده و  نيستيم تا آنها را ازهمه جوانب بررسي تمام نمون
ومطرح كنيم و ممكن است موارد بسياري ازقلم ونظر افتاده باشد .بنابراين اين پژوهش تنها قطره ايست در 

  داشته باشيم.برابردرياي عظيم تاريخ بيهقي ،اميدكه گامي هرچند كوچك در اين راه بر
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