
چکيـده
يعقوبي، يکي از مورخان بزرگ اسالمي در قرن سوم هجري است که در تاريخ عمومي 
کتاب هايی را تأليف کرده است و به قول روزنتال )1365، ص155(، نخستين نوع از 
انواع سه گانۀ تواريخ عالم، تاريخ يعقوبي است. وي به عنوان يک تاريخ نگار مسلمان، 
نه تنها صرفاً تابع سنّت پيشينيان خود نبوده است، بلکه در جاي خود، در سپهر فرهنگ 
اسالمي تا مقام يک موّرخ مبدع نيز اوج گرفته است. به کارگيري شيوه هاي نه چندان 
رايج و اّما علمي در قلمروی تاريخ نگاري، يعقوبي را در سطح تاريخ نويسان عالي قدري، 

چون مسعودي و ابن مسکويه قرار داده است )حضرتی، 1380، ص1(.
پرسش علمي مقالۀ حاضر اين است که آيا يعقوبي، نگاه خاصي به تاريخ و جايگاه آن 
نسبت به ساير علوم دارد، يا خير؟ آيا به تاريخ به عنوان علم مي نگرد يا خير؟ هدف 
او از تاريخ نگاري چه بوده است؟ به عبارت ديگر، به دنبال آن هستيم تا بدانيم که آيا 
اين مّورخ بزرگ، در کتاب تاريخی خود، يعني کتاب تاريخ يعقوبي، توجه خاصي به علم 
تاريخ دارد يا خير؟ همچنين می خواهيم اين کتاب را از زاويۀ توجه موّرخ آن به علم 
تاريخ بررسي کنيم تا بدانيم که يعقوبي چه جايگاهي براي تاريخ شناسي قائل است. 
در واقع، اين پژوهش سعي دارد که فلسفۀ علم تاريخ را از ديدگاه يعقوبي مورد بررسي 

قرار دهد.

واژه هاي کليدي: يعقوبی، تاريخ يعقوبی، فلسفه تاريخ.

فلسفـه تـاريخ يعقوبـي

زهرا بختياري *

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم *
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زندگي نامه و مذهب يعقوبي
احمد بن ابي يعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح، نامي است که از يعقوبي، در 
منابع شرح حال آمده است. وي به عنوان »کاتب« و »إخباري« شهرت دارد. لقب نخست، به 
شغل دبيري در دربار عباسي اشاره دارد و لقب دوم، به اعتبار مورخ بودن وي و آشنايي او با 
اخبار تاريخي است )جعفريان، 1380، ص119؛ مرکز البحوث الکمبوتريه العلوم االسالميه، 
1376، ص9(. نياي او، ايراني و از مردم اصفهان بوده اند. ثعالبي، احمد بن واضح را در شمار 
شعراي اصفهان به حساب آورده و اجدادش را اصفهاني دانسته است. تعلِق خاطر يعقوبي به 
تشيع و ارادت او به ائّمه اطهار)ع( و علويان و اشتهار خاندان او به عنوان موالي بني هاشم، 
مي تواند مؤيد ايراني االصل بودن او هم باشد )حضرتی، 1380، ص2(. خود وي در بغداد 
به دنيا آمده و همان جا زيست کرده است. لقب »عباسي« براي وي، از آنجاست که جّد او 
»واضح« از موالي منصور عباسي بوده و به همين دليل خاندان يعقوبي، از موالي عباسيان 
شمرده شده اند. واضح، در زمان منصور مدتي حاکم ارمنيه، آذربايجان و مصر بوده است؛ 
يعقوبي  از مشاغل  بوده است.  بريد  ديوان  کارمندان عالي رتبۀ  از  يعقوبي  پدر  همچنان که 
اطالعي به دست نيامده، اما در صورتي که »کاتب« لقب خود وي بوده باشد، مي تواند اشاره 
به آن باشد که مانند پدرش به کار دبيري در يکي از ديوان ها مشغول بوده است )جعفريان، 

1380، ص120(.
دربارۀ مذهب يعقوبي، گفته شده که واضح، عاليق شيعي داشته و در زماني که مسئول 
»بريد« مصر بوده، ادريس بن عبداهلل بن حسن - برادر نفس زکيه- را به مغرب فراري داده 
و جانش را بر سر اين کار گذاشته و گويا به دست هادي عباسي به قتل رسيده است. بدين 
ترتيب، بايد گفت که تشيع در خاندان يعقوبي، به صورت سنتي وجود داشته و اين عالقه به 
يعقوبي مّورخ نيز رسيده است. بدون شک، يعقوبي مّورخي شيعه مذهب است که آثار تشيع 
وي در کتاب تاريخی اش کاماًل روشن است. اخبار وي در مورد سقيفه، برخوردهاي خلفا 
و نيز سيري که از خالفت امير مؤمنان)ع( بيان می کند، نشان از تشيع کامل، اما تا اندازه اي 
معتدل وي دارد. يعقوبی در سيري که از تاريخ حوادث اسالم ارائه داده، پس از آغاز بحث از 
حکومت معاويه، در راستای عناويني که براي روي کار آمدن خلفا دارد، از امامان شيعه)ع( 
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نيز سخن مي گويد. عناويني چون »وفاة الحسن بن علي«، »مقتل حسين بن علي«، »وفاة علي 
بن الحسين«، »وفاة ابي جعفر محمد بن علي«، »وفاة ابي عبداهلل جعفر بن محمد و آدابه«، »وفاة 
الرضا«، »وفاة محمدبن علی الجواد« و »وفاة علي  موسي بن جعفر«، »وفاة علي بن موسی 
بن محمد بن علي الهادي«، از جمله اين عناوين است که ذيل آنها کلمات قصاري از آن 
بزرگواران نقل مي کند. کتاب يعقوبي حوادث را تا سال 259 آورده است؛ بنابراين، از وفات 
امام عسکري)ع( سخن نگفته است. اينکه وي از قيام زيد با اجمال تمام سخن گفته، شاهد 
امامي بودن او عنوان شده است )همان، ص120 – 121(. در مقدمۀ ترجمۀ تاريخ يعقوبي 
آمده که سارتن پس از آنکه يعقوبي را به عنوان »مورخ و جغرافي دان شيعه« معرفي مي کند، 
مي گويد: از لحاظ شيعه بودن وي اين کتاب جالب توجه است، چرا که بي طرفانه و با عالقۀ 
بر قدمت  تاريخ وي عالوه  از مزاياي  خاص نوشته شده است. جرجي زيدان مي نويسد: 
آن، اين است که مؤلّف آن شيعي مذهب است و از عباسيان چيزها مي نويسد که ديگران از 
بيان آن پرهيز مي کنند )يعقوبی، بی تا/الف، ج1، ص20(. و به گفتۀ روزنتال، اعتقادات شيعي 
مؤلف از روي اولويت دادن او به روايات شيعيان از رويدادهاي قرن اول هجري، و  در 
توجه وي نسبت به سرگذشت نامۀ دوازده امام و تأکيد بر اداي سهم آنان در پيشبردِ خرد و 

حکمت، بيشتر آشکار مي شود )روزنتال، 1380، ص156(.

آثار يعقوبي
به اذعان ياقوت در معجم األدبا، يعقوبي دارای تصنيفات بسياری بوده است. تأليفات 

يعقوبي را بايد در دو قسمت نام برد:
الف. قسمتي که از ميان رفته و جز نامي از آن به ما نرسيده است )آثار مفقود(، که عبارت 

است از:
1. کتابي مستقل در فتوحات و اقدامات طاهر بن الحسين که خود مؤلّف به آن تصريح 

کرده است؛
2. جغرافياي امپراطوري بيزانس؛

3. تاريخ فتوحات آفريقا به نام فتوح المغرب که آن را در مغرب تأليف کرد؛
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4. کتاب کوچک اخبار األمم السالفه؛
5. کتاب مشاكلة الناس لزمانهم؛

6. کتاب ملوک الروم که يعقوبي آن را در ارمنستان و پيش از سال 260 تأليف کرده است؛
7. المسالک و الممالک که گويا غير از کتاب البلدان وي بوده است و شاهد آن، نقل هايي 
است که در مطالب جغرافيايي از وي شده و در البلدان ديده نمي شود، از جمله سراج الدين 
ابوحفص عمر بن الوردي )689-749ه  ( جغرافي دان قرن هشتم در کتاب خريدة العجائب 
بود  مسجد  هزار  هفت   بصره  در  که  است  کرده  ابي يعقوب حکايت  بن  احمد  مي نويسد: 

)يعقوبی، بی تا/الف، ج1، ص21 و 22(.
ب. قسمتي که به دست ما رسيده است )آثار موجود(:

از ميان چندين کتابي که در منابع گوناگون به وي منسوب شده، متأسفانه تنها سه کتاب وي بر 
جاي مانده که هر سه به چاپ رسيده و عبارت است از: تاريخ، البلدان و مشاكلة الناس لزمانهم.

- البلدان: که به زبان فارسي نيز ترجمه شده، در جغرافيای عموي شهرهاست و فوايد 
تاريخي بسيار مهمي دارد )جعفريان، 1380، ص121( و کتاب البلدان مملو از جزئيات اقتصادي 
و وضع جغرافيايي است و مؤلّف آن را از طريق جهان گردي و تحقيق از سيّاحان در استفاده از 
آثار ديگران جمع آوري کرده است، توجه وي بيشتر به مطالب آماري و وضع جغرافيايي است 

و توجه مخصوص به مقدار ماليات هر نقطه دارد )يعقوبی، بی تا/الف، ج1، ص22(.
الناس لزمانهم؛ دربارۀ تقليد مردمان هر زمان از خلق و خوي خليفۀ  - کتاب مشاكلة 

حاکم است که با نمونه هاي تاريخي ارائه شده است )جعفريان، 1380، ص121(.
- مهم ترين کتاب وي تاريخ اوست که موضوع نوشتار بحث حاضر است و نام مشخصي 
جز تاريخ يعقوبي براي آن ياد نشده است. تاريخ يعقوبي، يک دوره تاريخ عمومي است 
که در دو جلد و به تعبير مؤلف در »دو کتاب« )يعقوبی، بی تا/الف، ج2، ص355( نگاشته 
شده است که جلد اول آن از هبط آدم آغاز شده است -البته متأسفانه چند صفحه اي از 
احتماالً  و همچنين  است  بوده  عالم  آفرينش  داستان  شامل  که  مؤلف  مقدماتي  مالحظات 
مقدمه اي که مؤلّف، ابتداي جلد اول نوشته، مفقود شده است- و به طور کلي، حوادث قبل 
از اسالم را در برمي گيرد. جلد دوم آن، از والدت حضرت رسول اکرم -صلي اهلل عليه و آله 
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و سلم- شروع مي شود و تا حوادث سال 259 را در برمي گيرد؛ يعني جلد دوم آن، مشتمل 
حوادث بعد از اسالم است.

تاريخ  قديمي ترين  يعقوبي،  تاريخ  که  دانست  بايد  اثر،  اين  نگارش  تاريخ  به  توجه  با 
عمومي است که در تمدن اسالمي نگاشته شده و به دست ما رسيده است. البته تاريخ خليفة 
بن خياط پيش از آن نگاشته شده، اما بحث تاريخي خود را از اسالم آغاز کرده است، نه از 

ابتداي آفرينش )جعفريان، 1380، ص121(.

ويژگي هاي تاريخ نگاري تاريخ يعقوبي
پيش از آنکه ديدگاه يعقوبي را دربارۀ تاريخ -به منزله دانشي مستقل- در کتاب تاريخی اش 

بررسي کنيم، به عنوان مقدمه، مؤلّفه هاي تاريخ نگاري وي را در اين اثر برمي شماريم:
1. شيوۀ نگارش تاريخ يعقوبي، شيوه اي تاريخي است، نه حديثي. بدين معنا که يعقوبي 
مانند برخي از موّرخاِن محدث، حوادث تاريخي را به صورت حديث با ذکر سلسله سند 
نياورده، بلکه به عنوان يک موّرخ، پس از استفاده از مآخذ مختلف، کتاب خود را تأليف 
کرده است )همان، ص122(. پس او بر خالف موّرخان پيش از خود و برخي معاصران و 
گذشتگان معروف چون طبري، از ذکر سلسله سند که به صورت حديثي در مقدمۀ اخبار 
تاريخي مي آمده، خودداري کرده و اخبار و اطالعات خود را بدون ذکر سلسله اسناد بيان 
داشته است. بعدها مسعودي نيز اين شيوۀ نگارش را به کار گرفت و آن را تعالي و ترقي 
بخشيد. البته اين بدان معنا نيست که يعقوبي در وثاقت اخبار و يا گرفتن اطالعات و اخبار 
از  يکي  بر عکس،  بلکه  است؛  بوده  غافل  اعتماد  مورد  اصلي و  منشأهاي  از سر  تاريخي 
حساسيت ها و دقت هاي علمي يعقوبي توجه جدي او به درستي و صحت روايت است 
»... سپس گزارش هاي هر  البلدان گفته:  در  )حضرتی، 1380، ص11(. چنانچه خود وي 
کسي را که به راست گويي او اطمينان داشتم، مي نگاشتم و به پرسش گروهي پس از گروهي 

ياري مي جستم...« )يعقوبی، بی تا/ب، ص2( .
2. سير تدوين کتاب يعقوبي، بر اساس »سال شمار« نيست؛ بلکه بر اساس سرفصل هاي 
تاريخ، مانند روي کار آمدن خلفا است. اين شيوه نيز شيوه اي است که مسعودي در کتاب 
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مروج الذهب از آن پيروي کرده است؛ اما در تاريخ طبري، حوادث به صورت سال شمار 
آمده است )جعفريان، 1380، ص122(.

3. يعقوبي نخستين دانشمند و موّرخ مسلمان است که با در پيش گرفتن روش معاينه و 
مشاهده، به تأليف آثار جغرافيايي و تاريخي اقدام کرده و در صدد تلفيق اين دو دانش برآمده 
است و کوشيده تا ميان زمان و مکان پيوند عميقي به لحاظ روش شناسي برقرار کند. او به 
سير و سياحت مي پرداخت و ويژگی های اقاليم، شهرها و مناطق گوناگون را مشاهده می کرد 
و به طور دقيق، توصيفات جالبي از آن مناطق بيان مي کرد. در همين سفرهاي تحقيقاتي و 
علمي بود که يعقوبي براي به دست آوردن اخبار تاريخي درباره سوابق، محصوالت، امراء و 
فاتحان شهرها به روش هاي ديگري براي کسب خبر و نقل آن روي آورد که به زبان علمي 
امروز، از آن به عنوان »تحقيق ميداني« ياد مي شود. روش مصاحبه و گفتگوي حضوري، 

اطالعات بسيار ارزشمندي را در اختيار يعقوبي قرار داد )حضرتی، 1380، ص6(.
4. يعقوبي در مقدمۀ جلد دوم کتابش آورده که قصد تأليف کتابي مختصر را داشته و لذا 
بسياري از اشعار و اخبار طوالني را در آن نياورده است. با اين حال، مقايسه اي کوتاه ميان 
تاريخ يعقوبي با آثار حتي مفّصل ديگر، نشان مي دهد که وي به دليل دسترسي به برخي از 
منابع، اخبار جديد را در کتاب خود آورده که در کتاب هاي ديگر نيامده است. حجم اسناد 
نيامده، قابل توجه است.  از آنها در منابع ديگر  رسمي موجود در اين کتاب، که بسياري 
در اين کتاب بيش از 460 نامه آمده که البته به برخي از آنها فقط اشاره شده و در بسياري 
از موارد عين متن نامه آمده است. افزون بر آن، اخبار يعقوبي از جهت هايي با اخبار رايج 
در ساير منابع متفاوت است و مي تواند در مقايسه با ساير متون مشابه، راهنماي محقق در 

رسيدن به واقع باشد )جعفريان، 1380، ص123(.
5. کتاب تاريخ يعقوبي، رويکردی فرهنگي دارد و اين از توجه يعقوبی به علم، دانش و 
فرهنگ، از آوردن نام و گفتار دانشمند ملل مختلف و بعضي از اختراعات آنان در جلد اول 

و آوردن گفتار پيامبر اکرم)ص( و اسامي فقها در جلد دوم کتابش به وضوح پيداست.1
روزنتال در اين باره مي نويسد: هرگاه يعقوبي از تاريخ سياسي اقوامي اطالعاتي نداشت 
يا اطالعات کافي در دسترس او نبود، مانند مورد يونانيان، هنديان و اعراب جاهلي يا وصف 
1. براي نمونه: رک. يعقوبي، بی تا/الف، ج 1، ص110 و در صفحات متعدد آن، اين مطلب به وضوح ديده مي شود. همچنين: مجلد 

اول، ج 2، ص 459 به بعد؛ مجلد دوم، ص 176، 309، 388، 405.
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انجيل هاي چهارگانه، تاريخ فرهنگي جاي تاريخ سياسي را مي گرفت. توجه و اهتمام او به 
مسائل فرهنگي در بخش دوم، که به تاريخ اسالم مي پردازد، نيز مشاهده می شود. يعقوبی اين 
بخش را با سخنان حکيمانه اي در اهميت دانش آغاز مي کند و به گونه اي جالب و جاذب 

سخناني از علي بن ابيطالب)ع( نقل مي کند )روزنتال، 1365، ص156-155(.
به طور کلي، مختصات تاريخ نگاري يعقوبي عبارت است از:

1. تلفيق دانش تاريخ و جغرافيا و تقريب معرفت هاي بشري در تاريخ نگاري؛
2. جهان نگري و طرح مباحث ملل مختلف در قالب تاريخ جهاني؛

3. رويکرد اجتماعي و مردم شناسانه به تاريخ و پرداختن به مباحث اجتماعي و مردمي؛
4. دقت و وثاقت علمي در جمع آوري اطالعات؛

5. بيان روايات تاريخي شيعيان در حالي که بيشتر موّرخان عصر او در اين زمينه سکوت 
اختيار کرده بودند؛

6. جمع آوري روايات شفاهي از طريق گفت و گوي حضوري؛
7. به کارگيري روش »مشاهده« و »معاينه« براي دستيابي به اطالعات دقيق تر تحقيق ميداني؛

8. طرح مباحث علمي و رويکرد فرهنگي و فلسفي به تاريخ؛
9. پرهيز از جانبداري و قضاوت يک  طرفه در مورد حوادث تاريخي تا حد امکان؛

10. پيوند دادن علم نجوم با علم تاريخ و تطبيق تقويم هاي مختلف با يکديگر )حضرتی، 
1380، ص13(؛

11. به کار گرفتن شيوه اي تاريخي نه حديثي؛
ترتيب  و  توالي  رعايت  با  )البته  سال شمار  نه  موضوعي،  شيوۀ  به  تاريخ  نگارش   .12

حوادث در بستر زمان(؛
13. رعايت اختصار و پرهيز از زياده گويي؛

14. داشتن اخباري جديد و گاه متفاوت که مي تواند راهنماي محقق در رسيدن به واقع باشد؛
15. ظاهراً يعقوبي مدعي است که کتاب تاريخش )که البته مورد بحث نوشتار حاضر 
است(، کاري متفاوت و جامع تر از نگارش هاي قبلی اش است. وي سعي کرده که کاري 
تکراري انجام ندهد و اين نشان مي دهد که براي يعقوبي هم -با وجود اينکه او از تاريخ نگاران 
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قرون اوليۀ اسالمي است- توجه به پژوهش هاي پيشين دارای اهميت بوده و او سعي کرده 
که در ذيل پيشينۀ پژوهش خود، بر اهميت اثر خود از نظر تازگي، جامع تر و صحيح تر بودن 
اثرش نسبت به آثار قبلی، تأکيد نمايد. در اين راستا، جمالتي از موّرخ را که در مقدمۀ جلد 

دوم کتابش آمده است، نقل مي کنيم:
بر اساس آنچه بزرگان، دانايان، راويان پيشين و  ...اين کتاِب خود را 
نظر  و  نموديم  تأليف  کرده اند،  روايت  تواريخ  و  اخبار  سير،  علماي 
که  کاري  در  را  خود  و  کنيم  تصنيف  را  کتابي  تنهايي  به  تا  نداشتيم 
ديگران بر ما پيشي گرفته اند، به زحمت اندازيم، ليکن ما بر آن شديم 
که گفتارها و روايت ها را فراهم سازيم،1 چه آنان را چنان يافتيم که در 
حديث ها و خبرهاي خود و در سال ها و عمرها اختالف کرده، برخي 
فزوده و بعضي کم کرده اند، پس خواستيم آنچه را از هر يک از آنان به 

ما رسيده است، جمع آوري کنيم...« )يعقوبی، بی تا/الف، ص355(.

 فلسفۀ تاريخ از ديدگاه يعقوبي
فلسفۀ علم تاريخ، معرفتي است که در آن، »علم تاريخ« )و نه خود تاريخ( همچون يک 
مي شود  تبيين  و  تشريح  ناتواني هايش  و  توانايي ها  و  مي گيرد  قرار  بحث  مورد  موضوع 

)سروش، 1357، ص25-24(.
مسائل مهمي که در فلسفۀ علم تاريخ مورد بررسی و تحليل قرار می گيرند، عبارت است از:

1. تعريف علم تاريخ؛ 2. موضوع علم تاريخ؛ 3. فايده علم تاريخ؛ 4. وظايف مورخان؛ 5. مراجع 
تاريخي؛ 6. عينيت و ذهنيت؛ 7. تبيين در علم تاريخ؛ 8. رابطۀ تاريخ با ساير علوم.2

بنابراين، با پاسخگويي به مسائل فوق مي توان فلسفۀ علم تاريخ از ديدگاه يعقوبي را 
به  بيشتر  اوليه،  قرون  در  اسالمي  موّرخان  مي دانيم  که  چنان  البته  داد.  قرار  بررسي  مورد 
تاريخ نگاري مي پرداختند؛ يعني بيشتر دغدغۀ ثبت حوادث تاريخي را داشتند، تا اينکه دربارۀ 
تاريخ و تاريخ نگاری سخن بگويند و تأمالت عقلي در اين باره داشته باشند که در نتيجۀ آن، 

1. در پاورقي اين صفحه در کتاب تاريخ يعقوبي در توضيح اين قسمت چنين آمده است: »ليکن ما به جامع ترين گفتارها و روايت ها 
پرداختيم«.

2. هشت محور ياد شده، در نزد همه يکسان نيست.
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شاهد نوعي فقر تفّکر فلسفي دربارۀ علم تاريخ در قرون اوليه هستيم.

موضوع علم تاريخ
باوجود  اينکه يعقوبی به طور مشخص در مورد موضوع علم تاريخ، صحبت نکرده؛ اّما با 
تأمل در تاريخش که محور آن بيان احواالت پيامبران)ع(، پادشاهان، خلفا، ائمه)ع(، جنگ ها، 

فتوحات و غيره است؛ به نظر مي رسد که موضوع علم تاريخ از ديدگاه وي، انسان است.

 فايدة علم تاريخ
در مورد فايدۀ علم تاريخ، موارد زيادي، مانند عبرت آموزي، هويت بخشي و غيره ذکر شده 
اّما متأسفانه، چنانچه قباًل هم گفته شد، به دليِل مفقود شدِن قريب به يقيِن مقدمۀ  است؛ 
جلد اول کتاب تاريخ يعقوبي -که امکان داشته، وی در آنجا به اين موارد پرداخته باشد- 
مطلبي در اين زمينه از وي رؤيت نشد؛ ولي با توجه به اينکه مخصوصًا در گذشته به جنبۀ 
عبرت گيري و پندآموزي از تاريخ، بسيار توجه مي شده، احتماالً يکي از فوايد تاريخ از نظر 

يعقوبي نيز همين مسئله بوده است، که وي در صدد نوشتن آن برآمده است.
همچنين با توجه به سخناني که يعقوبي از افراد گوناگون و از چند حکيم و نيز حديثي که 
از اميرالمؤمنين، امام علي)ع( در مورد علم و دانش در مقدمۀ جلد دوم تاريخش آورده است، 
احتماالً او يکي از فوايد مهم تاريخ را شناخت مي دانسته است؛ زيرا که با کسب اين علم و 

دانش مي توان به آن شناخت  رسيد. حال يکي از آن موارد را براي نمونه در اينجا مي آوريم:
و حکيمي گفته است؛ اگر دانا نيستي، دانامنشي کن و اگر فرزانه نيستي، 
فرزانه مآب باش، چه کم است که مردي خود را به گروهي مانند کند و 

از آنها نشود )يعقوبی، بی تا/الف، ج2، ص356(.

مراجع تاريخي
در مورد مراجع تاريخي يعقوبي، چنانچه در صفحات قبل بيان شد، وي تا حد امکان به 
دنبال جمع آوري اطالعات دقيق و موثّق بوده است که در اينجا از بيان دوباره آن مطالب به 
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خاطر رعايت اختصار خودداري مي کنيم. اّما در مورد بيان منابع و مآخذي که يعقوبي از آنها 
در کتاب تاريخش بهره گرفته است، در مورد مآخذ و منابع جلد اول آن چنان که قباًل بيان 
شد، به خاطر مفقود شدن مقدمه اش، مآخذي که به احتمال قوي، مؤلّف براي خود در آن 
بيان کرده، به دست ما نرسيده است. البته از بين مطالبش و مقايسه با منابع ديگر، مي توان 
اطالعاتي در اين باره کسب کرد. به هر حال، آنچه مسّلم است،  اينکه يعقوبي عالوه بر قرآن 
مجيد و مآخذ اسالمي، از کتب عهدين نقل و اقتباس بسياری کرده است و احيانًا خود مؤلّف 
هم به اين قسمت اشاره مي کند و در قسمت مربوط به نجوم و حساب، ظاهراً از محمد بن 
موسي خوارزمي و ماشاءاهلل منّجم که خود، آن دو را نام مي برد، نقل و استفاده کرده است 
)همان، ج1، ص29-30(. همچنين چنانچه قباًل هم بيان شد، يعقوبي رّحاله و دوستدار سفر 
بوده )همان، ص18(؛ بنابراين، بسياري از اطالعاتش را از راه مشاهدات و جستجوهايش 

در سفر کسب کرده است.
اما يعقوبی در جلد دوم کتابش به اختصار به برخي از منابع خود اشاره کرده است. وي 
در اين مورد چنين مي نويسد: »کساني که ما مطالب اين کتاب را از آنان روايت کرده ايم، 
عبارتند از: اسحاق بن سليمان بن علي هاشمي از بزرگان بني هاشم، ابوالبختري وهب بن 
ابان بن عثمان از جعفر بن  وهب قرشي از جعفر بن محمد و جز او از رجال حديثش، 
محمد، محمد بن عمر واقدي از موسي بن عقبه و جز او از رجال حديثش، عبدالملک بن 
هشام از زياد بن عبداهلل بکايي از محمد بن اسحاق مطلبي، ابوحّسان زيادي از ابوالمنذر 
کلبي و جز او از رجال حديثش، عيسي بن يزيد بن دأب، هيثم بن عدي طائي از عبداهلل 
بن عباس همداني، محمد بن کثير قريشي از ابوصالح و جز او از رجال حديثش، علي بن 
محمد بن عبداهلل بن سيف مدائني، ابومعشر مدني و محمد بن موسي خوارزمي منّجم و 
ماشاءاهلل منّجم در طالع سال ها و زمان ها، و از جز اينان که نام برديم هم مطالبي آورديم...« 

)همان، ج2، ص358-357(.

عينيت و ذهنيت
موّرخان قرون اوليه، عيني گرا بودند؛ يعني معتقد بودند که گزارش هايشان عين واقعه است، 
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نه فهمي از آن. 
البته بحث عينيت و ذهنيت، بحث جديدي است که از قرن 18 به بعد مطرح شده و يکي 
از بحث هاي مهم فلسفۀ تاريخ در حوزۀ معرفت شناسي است، ولي با دقت در متون مورخان 
گذشته مي توان دريافت که بيشتر آنها به اين امر اذعان دارند که آنچه نوشته اند، عين واقعيت 

است و به کنه امر دست يافته اند.
اما در مورد يعقوبي، نمي توان به طور قطع و يقين اين ادعا را داشت؛ ولي با دقت در 
بعضي گفته هايش در قسمت هايي از تاريخش مي توان گفت که وي هم تا حدي عيني گرا 
بوده است.  برای مثال آنجا که مي گويد: »ما قّصۀ حضرت اسماعيل و فرزندان او را پس 
انداختيم و آن را خاتمه تاريخ اّمت ها قرار داديم؛ زيرا که خداي عّزوجل پيمبري و پادشاهي 
را به اينان ختم فرمود و تاريخ آنها به تاريخ رسول خدا)ص( و خلفا پيوسته است« )همان، 

ج1، ص275(.
در اينجا و نيز در قسمت هايي که آيات قرآن را همراه کالمش و براي صدق آن مي آورد، 
اشاره به اين دارد که وي بر اساس قرآن حرف مي زند. و نيز در مقدمۀ جلد دوم تاريخش مي آورد 

که: »ليکن ما بر آن شديم که گفتارها و روايت ها را فراهم سازيم...« )همان، ج2، ص355(.
البته چنانچه در ابتداي اين قسمت هم گفته شد، به طور قطع نمي توان گفت که يعقوبي 
عيني گرا بوده است؛ زيرا از همين عبارت مي توان برداشت کرد که وي مي گويد سعي داشته 

که صحيح ترين ها را بياورد.

تبيين تاريخي
تبيين هم از مسائلي است که از قرن 18 به بعد مطرح شده و يکي از بحث هاي مهم فلسفۀ 
تاريخ در حوزۀ روش شناسي است. عمومًا موّرخان عهد سنت، به نقل حوادث مي پرداختند 
و به دنبال تفسير و تبيين حوادث و وقايع نبوده اند. يعقوبي نيز از اين قاعده مستثني نيست، 
او هم مانند ديگر موّرخان معاصر و حتي پس از خود، به دنبال تفسير و تحليل حوادث 
نيست؛ بلکه فقط به نقل آنها مي پردازد. فقط در چند جاي کتابش در پايان برخي مطالب، به 

طور گذرا و جزئي، نظر خود را اعالم مي کند، از جملۀ اين موارد:
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هنديان اهل دانش و انديشه و بر همه مردم در هر دانش برتري دارند، 
گفتار آنها در علم نجوم، درست ترين گفتارهاست )همان، ج1، ص115(.

يا در مورد پادشاهان پارس مي نويسد: 
قابل  که  مي کنند  ادعا  بسياري  چيزهاي  خود  پادشاهان  براي  پارسيان 

قبول نيست، از قبيل فزوني در خلقت...)همان، ص193(.
در جاي ديگر از تاريخش چنين مي نويسد:

 مي گفتند که ستارگان با پيغمبرانشان سخن مي گفته و آنها را آموخته 
 آن که ارواح بر بت ها فرود مي آيند و در آنها جاي مي گيرند و از شدني 
پيش از شدنش خبر مي دهند... با اينکه اين امر باطل و بر خالف عقل 

است)همان، ص231(.
يا در جايي چنين مي آورد:

 عرب در اثر مجاورت با ملت هاي مختلف و رفت و آمد به کشورها و 
جابجا شدن در پي چراگاه... کيش هاي مختلف داشت )همان، ص331(.

همچنين مي گويد: 
عرب را داوراني بود که در کارهاي خود به آنان رجوع مي کرد و در 
محاکمات، مواريث، آب ها و خون هاي خويش آنها را داور مي شناخت، 
نبود که به احکام آن رجوع کند، پس اهل شرف،  چه عرب را ديني 
راستي، امانت، سروري، سالخوردگي، بزرگواري و آزمودگي را حکم 

قرار مي دادند )همان، ص337(.
 

نتيجه گيري
از آنجا که يعقوبي از موّرخان نخستين اسالمي است و موّرخان قرون اوليۀ اسالمي، بيشتر 
و  قطع  طور  به  بگويند؛  تاريخ نگاری سخن  دربارۀ  اينکه  نه  مي پرداختند،  تاريخ نگاری  به 
آن و حتي  فلسفۀ  و  تاريخ  علم  ماهيت  مورد  در  يعقوبي  ديدگاه  مورد  در  نمي توان  يقين 
اينکه آيا او تاريخ را علم مي دانسته يا خير؟ صحبت کرد؛ ولي از قراين و شواهد بيان شده، 
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چنين برمي آيد که او تاريخ را علم مي دانسته است و خود وي هم در پي کسِب علم، به 
تاريخ نگاري و تاريخ ورزي روي آورده است.

در مورد تبيين در تاريخ او هم مانند ديگر موّرخان آن زمان، تاريخش فاقد تبيين، تفسير 
و بيان عّلي حوادث است و در مورد حوادث و وقايع، تحليل ارائه نمي دهد. همچنين به نظر 

مي رسد که وي هم مانند ديگر موّرخان گذشته عيني گرا بوده است.
به طور کلی، وي موّرخي پرکار، پرتالش و نوآور بوده است که با علوم گوناگون آشنايي 
داشته و در بعضي از علوم به مهارت خاص آن هم رسيده است و بين تاريخ با علوم مختلف 

پيوند و ارتباط برقرار کرده است.
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