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ابى القاسم  يمين الدولة  دولة الملك  اخبار  فى   اليمينى 
تأليف  سبكتكين،  منصور  ابى  ناصرالدولة  محمودبن 
الهادى،  يوسف  تحقيق  الُعتبى،  عبدالجبار  محمدبن 

ميراث مكتوب، تهران، 779+ 7 ص، 1387ش.

انشانى  بزرگ  نويسندگان  از  يكى  نگاشتة  كتاب،  اين 
عربى و نثر فنى در سده هاى چهارم و پنجم هجرى يعنى 
محمدبن عبدالجبار عتبى، متوفاى سال 427ق است، همو 
كه تبارش به صحابى فاتح «عتبه بن غزوان» مى پيوست، و 
همو كه يكى از ديوانيان عالى رتبة دربار سلطان سبكتگين 
و پسرش سلطان محمود بود. او در طى سده هاى پسين 
و  شاهان  دربار  وزيران  و  ديوانى  منشيان  الهام بخش 
سالطين بوده است؛ چرا كه از كتاب او بخش هايى بلند 
از بَر مى كردند تا در امر نويسندگى چيره و مايه ور شوند. 
مؤلف اين اثر، خود در دل رويدادها حضور داشته است 
و هر آنچه از مقامات تصميم گيرنده سياسى و نظامى ديده 

و يا شنيده به دقت به نگارش درآورده است. و همچنين 
شواهدى مهم دربارة اين كتاب و اهميتى جايگاه آن در 
دست است و از آن جمله است قول پسر اسفنديار (تاريخ 
طبرستان، ص 142) در مدح سخنورى قابوس كه گفت: 
«اما هر كه خواهد جاللت قدر قابوِس وشمگير بشناسد، 
خطب جمله كتب و تصانيف ابومنصور ثعالبى و كتاب 
يمينى مطالعه بايد فرمود تا غزارِت فضل و سخاوت و 
بذل و كمال عقل او بداند. چه نقش او فرايِد فوايد و نظم 

او قاليد َواليد است.»
و از آن رو كه اين كتاب با نثر فنى فاخرى نگاشته شده، 
هماره دستيار شيفتگان اين فن بوده است. چنانكه نويسندة 
سخن دان سخن شناس، يعنى عوفى (در لباب االلباب، ج 
غرايب  كه  كتابى  «الحق  گويد:  آن  دربارة   ،(24 ص   ،1
بيان و روايع كلمات آن در لطافت، آب زالل و طراوت 
باد شمال است. ُدَرر و ُغَررِ الفاِظ آن، آرايِش نُحورِ حور 
صدور  دِل  آسايِش  آن  َمقاِطع  و  َمطالع  مطالعه  و  شايد، 

بَُود.»
ادب پژوهان و فرهيختگان نيز از اين كتاب در آراستن 

عبارات و تقويت ملكة نويسندگى خود بهره جسته اند.
ُسبْكى1 گويد: «مردم خوارزم و توابع آن، اين كتاب 
را بيش از مقامات حريرى مورد توجه قرار داده و حتى 
الفاظ آن را حفظ مى كنند و به خاطر مى سپارند» (طبقات 

الشافعية الكبرى، ج 5، ص 315).
و باز از آن جمله است قول اديب و مورخ ابن ِطْقِطقى 
«يمينى  15 ـ 16):  ص  السلطانية،  فى  اآلداب  الفخرى  (در 
ُعتبى كتابى است كه نگارنده اش آن را براى يمين الدوله 
درآورده  تحرير  رشتة  به  سبكتگين  پسر  محمود  سلطان 
شاهان  از  جمعى  زندگى نامة  دربرگيرندة  آن  و  است 
از  كه  برده  به كار  عباراتى  آن  در  و  است  شرق  سرزمين 
فصاحتى بسيار برخوردار است و صاحب اين عبارات، 
است  زبردست  نگارنده اى  كم  دست  نباشد،  ساحر  اگر 
و  عجميان نيز بدان شيفته اند و در طلب آن بس كوشا. 
و به جانم سوگند ياد مى كنم كه آن، كتابى است حاوى 
فنون  با  همراه  بديع،  تذكره هايى  و  دقيق  حكمت هايى 

بالغت و انواع فصاحت.»

1. منظور عبدالوهاب ُسبْكى، فقيه شافعى سدة هشتم هجرى است، 
چون پدر او تقى الدين نيز از بزرگان فقهاى شافعى بوده است.
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 (2052 ص   ،2 ج  (كشف الظنون،  خليفه  حاجى 
دربارة شروح آن مى گويد: «عتبى در اين كتاب عبارات 
دقيق عربى و لطايف ادبى را جاى داده است و به حفظ 
الفاظ و شرح مشكالت آن توجهى تام دارد.»  و حمداهللا 
مستوفى تاريخ نگار (در تاريخ گزيده، ص 391)، اين اثر 
را همسنگ كتاب مورخ بى بديل ابوالفضل بيهقى مى داند. 
در  او  مآثر  «و  گويد:  محمود  سلطان  معرفى  ضمن  او 
كار دين از شرح و بيان مستغنى. كتاب يمينى و مقامات 
ابونصر مشكان و مجلدات (تاريخ) ابوالفضل بيهقى شاهد 
گرفته  اجازه هايى  كتاب،  آن  روايت  در  و  اوست.»  حال 
به  نيشابورى  نجاتى  اجازة  است  جمله  آن  از  و  مى شد 

خليفه نيشابورى (يمينى، برگ 219 ب و 220 الف).
از اين گذشته، در اين كتاب اطالعاتى مهم از دوران 
بخشى  و  ماوراءالنهر  و  خراسان  بر  سامانيان  حكمرانى 
كتاب  است.  آمده  تا 389ق  سال 261  از  ايران  ميانة  از 
همچنين حاوى اطالعاتى است گسترده تر دربارة شاهان 
و  محمود  سلطان  پسرش  و  سبكتگين  دورة  از  غزنوى 
اشاراتى به عهد دو پسرش محمد و مسعود و گزارش هايى 
ديگر  و  غزنوى  حكمرانان  ميان  كه  درگيرى هايى  از 
پايه هاى  تحكيم  و  غلبه  منظور  به  همسايه  حكمرانان 
دربردارندة  گذشته  اين  از  و  مى شد.  برپا  خود  حكومت 
سبكتگين  سلطان  جنگ هاى  دربارة  است  گزارش هايى 
هند،  سرزمين  در  مسعود  سلطان  و  محمود  سلطان  و 
مناطِق  آن  تاريخ  از  سال  چهل  بر  افزون  كه  جنگ هايى 
دوردست را شامل شده است. با اين حال ثقِل اصلى اين 
كتاب بر گزارش از دولت غزنوى و جنگ ها و كارهاى 
سلطان محمود غزنوى ملقب به «يمين الدوله» قرار گرفته 
است، همو كه اين كتاب بدو نسبت يافته و عنوان يمينى 

را با خود دارد.
يمينى مرجع اساسى اصلى ترين تأليفات تاريخى پس 
و  شرق  موضوعات  به  كه  تأليفاتى  همان  است،  خود  از 

غرب جهان اسالمى پرداخته اند. و از آن جمله است،
ـ مجمل التواريخ والقصص، نگاشتة سال 520ق.

ـ السياق لتاريخ نيشابور، تأليف عبدالغافر فارسى (د  
529ق)

ـ تاريخ هرات، تأليف ثقة الدين ابونصر عبدالرحمن بن 
عبدالجبار فامى (د 546ق)

ـ تاريخ بيهق، على بن زيد بيهقى (د 565ق)

ـ التدوين، نگاشته عبدالكريم بن محمد رافعلى قزوينى 
(د 623ق)

ـ معجم البلدان، تأليف ياقوت حموى (د 626ق)
االثير  على ابن  عزالدين  تأليف  فى التاريخ،  الكامل  ـ 

«ابن اثير» (د 630ق)
ـ لباب االلباب، تأليف محمدبن محمد عوفى بخارى 

(د 635ق)
ـ تاريخ جهانگشا، تأليف عطاملك جوينى (د 681ق)

ـ وفيات األعيان، از ابن خلكان (د 681ق)
ـ الجغرافيا، تأليف على بن موسى بن سعيد مغربى (د 

685ق)
(د   همدانى  فضل اهللا  رشيدالدين  از  جامع التواريخ،   ـ 

718ق)
ـ تاريخ گزيده، تأليف حمداهللا مستوفى (د 750ق)

ـ سير اعالم النبالء، تأليف ذهبى (د 771ق)
ـ طبقات الشافعية الكبرى، از ُسبْكى (د 771ق)

ـ العبر، تأليف ابن خلدون (د 808ق)
بين  كه  يزدى  على  غياث الدين  از  سعادت نامه،  ـ 

سال هاى 800 و 801ق تأليف كرده است.
(زنده  خوافى  احمد  فصيح بن  از  فصيحى،  مجمل  ـ 

در 845ق)
(د   عصامى  عبدالملك  از  العوالى،  النجوم  سمط  ـ 

1111ق).
در اين كتاب انبوهى از متون ادبى از قبيل چكامه ها 
سايه  در  كه  نامدارانى  فنى  نثر  و  نامه ها  و  ارجوزه ها  و 
آن حكومت ها به چيرگى رسيده اند آمده و در باب اين 
غزنويان  و  سامانيان  وزيران  آنان  از  برخى  كه  نامداران 

بوده اند، آگاهيهاى ارزشمند ذكر شده است.
در اين كتاب اطالعات تاريخى و جغرافيايى ويژه اى 
دربارة كشورهاى افغانستان كنونى و ايران و هند و آسياى 
ميانه هم يافت مى شود. از جملة داليلى كه اين كتاب را 
منحصر به فرد كرده است اينكه پژوهشگران براى آگاهى 
يافتن از واقعيت هاى جارى در اين كشورها و حكومت ها 

از آن بهره مى جويند. 
در كتاب نام هاى اماكن جغرافيايى آمده كه برخى از 
آن ها را حتى در كتاب هاى تخصصى جغرافيايى كشورها 

مانند مجمع البلدان و جز آن نيز نمى توان يافت.
از آنجا كه نثر اين كتاب از نوع عالى نثر فنى است، 
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به  را  خود  سخنورى  و  بالغت  فنون  باالترين  مؤلف 
و  نثر  استادان  كه  اين روست  از  هم  و  است.  گرفته  كار 
ميان  از  ما  ولى  نگاشته اند.  آن  بر  بسيار  شروح  بالغت 
اليمينى  شرح  فى  اليُمنى  كتاب  به  فقط  شروح  همه  اين 
استناد كرده ايم، و اين اثر تأليف مجدالدين صدر األفاضل 
قاسم بن حسين طرائفى خوارزمى (555 ـ 617ق) است. 
كه به دست قوم تاتار به شهادت رسيد. او تأليفات بسيار 
و در ادبيات عربى تبحر داشت. او همان بزرگى است كه 
ياقوت حموى به ديدارش نايل آمد و شرح حال او را 
به تفصيل نوشت و درباره اش چنين گفت: «صدراالفاضل 
به راستى كه در عربيت يگانة دهر است. در ادبيات عربى 
انشاى  و  نثر  نگارش  و  شعر  سرودن  در  و  دارد  تبحر 
به غايت  نويسنده  شرح  اين  در  دارد.»  چيرگى  خطبه ها 
حيث  از  سودمندى  اطالعات  و  است  كرده  كار  دقيق 

لغت و تاريخ و جغرافيا آورده است، چندانكه از جميع 
كه  جغرافيايى اى  منطقة  از  خصوصًا  خود،  نوشته هاى 
بخشى از سرزمين او بود و يا دست كم محل رفت و آمد 

او محسوب مى شد، آگاهى تام و تمامى داشته است.
نسخه  صورت  به  همچنان  شرح  اين  كه  آنجا  از 
اطالعات  شرح  اين  كمك  با  مصحح  مانده،  باقى  خطى 
ارزشمندى را در اختيار خوانندگان نهاده است. بنابراين 
در  را  يمينى  تاريخ  مشكالت  اليُمنْى  كتاب  از  استفاده  با 

حاشية نسخة چاپى شرح داده است.
و اما شرح معروف الفتح الوهبى على تاريخ ابى نصر 
العتبى، تأليف احمدبن على بن عمر عدوى منينى (1089 
ـ 1172ق) كه آن را به سال 1147ق به پايان رسانيده، چاپ 
رايج و در دسترسى است، ولى آن فايده هايى را كه در 

شرح صدراالفاضل هست در اين كتاب يافت نمى شود.
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