فلسفـه تـاريخ يعقوبـي

چکیـده

زهرا بختياري

*

يعقوبي ،يكي از مورخان بزرگ اسالمي در قرن سوم هجري است كه در تاريخ عمومي
کتابهایی را تأليف کرده است و به قول روزنتال ( ،1365ص ،)155نخستين نوع از
انواع سهگانة تواريخ عالم ،تاريخ يعقوبي است .وي به عنوان يك تاريخنگار مسلمان،
نه تنها صرفاً تابع سنّت پيشينيان خود نبوده است ،بلكه در جاي خود ،در سپهر فرهنگ

مورخ مبدع نيز اوج گرفته است .به كارگيري شيوههاي نه چندان
اسالمي تا مقام يك ّ
رايج و ا ّما علمي در قلمروی تاريخنگاري ،يعقوبي را در سطح تاريخنويسان عاليقدري،

چون مسعودي و ابنمسكويه قرار داده است (حضرتی ،1380 ،ص.)1

پرسش علمي مقالة حاضر اين است كه آيا يعقوبي ،نگاه خاصي به تاريخ و جايگاه آن
نسبت به ساير علوم دارد ،يا خير؟ آيا به تاريخ به عنوان علم مينگرد يا خير؟ هدف
او از تاريخنگاري چه بوده است؟ به عبارت ديگر ،به دنبال آن هستیم تا بدانیم كه آيا
این م ّورخ بزرگ ،در كتاب تاريخی خود ،يعني كتاب تاريخ يعقوبي ،توجه خاصي به علم
مورخ آن به علم
تاريخ دارد يا خير؟ همچنین میخواهیم این کتاب را از زاوية توجه ّ

تاريخ بررسي كنیم تا بدانیم که يعقوبي چه جايگاهي براي تاريخشناسي قائل است.
در واقع ،اين پژوهش سعي دارد که فلسفة علم تاريخ را از ديدگاه يعقوبي مورد بررسي
قرار دهد.
واژههاي كليدي :یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،فلسفه تاریخ.

* دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم

تاريخ اسالم

زندگينامه و مذهب يعقوبي

احمد بن ابييعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ،نامي است كه از يعقوبي ،در
منابع شرح حال آمده است .وي به عنوان «كاتب» و «إخباري» شهرت دارد .لقب نخست ،به
شغل دبيري در دربار عباسي اشاره دارد و لقب دوم ،به اعتبار مورخ بودن وي و آشنایي او با
اخبار تاريخي است (جعفریان ،1380 ،ص119؛ مرکز البحوث الکمبوتریه العلوم االسالمیه،
 ،1376ص .)9نياي او ،ايراني و از مردم اصفهان بودهاند .ثعالبي ،احمد بن واضح را در شمار
ِ
تعلق خاطر يعقوبي به
شعراي اصفهان به حساب آورده و اجدادش را اصفهاني دانسته است.

تشيع و ارادت او به ائ ّمه اطهار(ع) و علويان و اشتهار خاندان او به عنوان موالي بنيهاشم،
ميتواند مؤيد ايراني االصل بودن او هم باشد (حضرتی ،1380 ،ص .)2خود وي در بغداد

به دنيا آمده و همان جا زيست كرده است .لقب «عباسي» براي وي ،از آنجاست كه جدّ او
«واضح» از موالي منصور عباسي بوده و به همين دليل خاندان يعقوبي ،از موالي عباسيان
شمرده شدهاند .واضح ،در زمان منصور مدتي حاكم ارمنيه ،آذربايجان و مصر بوده است؛
همچنان كه پدر يعقوبي از كارمندان عاليرتبة ديوان بريد بوده است .از مشاغل يعقوبي
اطالعي به دست نيامده ،اما در صورتي كه «كاتب» لقب خود وي بوده باشد ،ميتواند اشاره
به آن باشد كه مانند پدرش به كار دبيري در يكي از ديوانها مشغول بوده است (جعفریان،
 ،1380ص.)120
دربارة مذهب يعقوبي ،گفته شده كه واضح ،عاليق شيعي داشته و در زماني كه مسئول
«بريد» مصر بوده ،ادريس بن عبداهلل بن حسن  -برادر نفس زكيه -را به مغرب فراري داده
و جانش را بر سر اين كار 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 م ّورخ نيز رسيده است .بدون شك ،يعقوبي م ّورخي شيعه مذهب است كه آثار تشيع
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وي در كتاب تاريخیاش كام ً
ال روشن است .اخبار وي در مورد سقيفه ،برخوردهاي خلفا
و نيز سيري كه از خالفت امير مؤمنان(ع) بیان میکند ،نشان از تشيع كامل ،اما تا اندازهاي
معتدل وي دارد .یعقوبی در سيري كه از تاريخ حوادث اسالم ارائه داده ،پس از آغاز بحث از
حكومت معاويه ،در راستای عناويني كه براي روي كار آمدن خلفا دارد ،از امامان شيعه(ع)

فلسفـه تـاريخ يعقوبـي
نيز سخن ميگويد .عناويني چون «وفاة الحسن بن علي»« ،مقتل حسين بن علي»« ،وفاة علي
بن الحسين»« ،وفاة ابيجعفر محمد بن علي»« ،وفاة ابيعبداهلل جعفر بن محمد و آدابه»« ،وفاة
موسي بن جعفر»« ،وفاة علي بن موسی الرضا»« ،وفاۀ محمدبن علیالجواد» و «وفاة علي
بن محمد بن علي الهادي» ،از جمله اين عناوين است كه ذيل آنها كلمات قصاري از آن
بزرگواران نقل ميكند .كتاب يعقوبي حوادث را تا سال  259آورده است؛ بنابراين ،از وفات
امام عسكري(ع) سخن نگفته است .اينكه وي از قيام زيد با اجمال تمام سخن گفته ،شاهد

امامي بودن او عنوان شده است (همان ،ص .)121 – 120در مقدمة ترجمة تاريخ يعقوبي

آمده كه سارتن پس از آنكه يعقوبي را به عنوان «مورخ و جغرافيدان شيعه» معرفي ميكند،
ميگويد :از لحاظ شيعه بودن وي اين كتاب جالب توجه است ،چرا که بيطرفانه و با عالقة
آن ،اين است كه مؤلّف آن شيعي مذهب است و از عباسيان چيزها مينويسد كه ديگران از
بیان آن پرهيز ميكنند (یعقوبی ،بیتا/الف ،ج ،1ص .)20و به گفتة روزنتال ،اعتقادات شيعي
مؤلف از روي اولويت دادن او به روايات شيعيان از رويدادهاي قرن اول هجري ،و در

توجه وي نسبت به سرگذشتنامة دوازده امام و تأكيد بر اداي سهم آنان در پيشبردِ خرد و
حكمت ،بيشتر آشکار ميشود (روزنتال ،1380 ،ص.)156

سال اول /شماره چهارم /پاييز 1388

خاص نوشته شده است .جرجي زيدان مينويسد :از مزاياي تاريخ وي عالوه بر قدمت

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 كه از ميان رفته و جز نامي از آن به ما نرسيده است (آثار مفقود) ،كه عبارت
است از:

 .1كتابي مستقل در فتوحات و اقدامات طاهر بن الحسين كه خود مؤلّف به آن تصريح

كرده است؛
 .2جغرافياي امپراطوري بيزانس؛

 .3تاريخ فتوحات آفريقا به نام فتوح المغرب كه آن را در مغرب تأليف كرد؛
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 .4كتاب كوچك اخبار األمم السالفه؛
 .5كتاب مشاكلة الناس لزمانهم؛

 .6كتاب ملوك الروم كه يعقوبي آن را در ارمنستان و پيش از سال  260تأليف كرده است؛

 .7المسالك و الممالك كه گويا غير از كتاب البلدان وي بوده است و شاهد آن ،نقلهايي
است كه در مطالب جغرافيايي از وي شده و در البلدان ديده نميشود ،از جمله سراج الدين

ابوحفص عمر بن الوردي (749-689ه) جغرافيدان قرن هشتم در كتاب خريدة العجائب
مينويسد :احمد بن ابييعقوب حكايت كرده است كه در بصره هفت هزار مسجد بود
(یعقوبی ،بیتا/الف ،ج ،1ص 21و .)22
ب .قسمتي كه به دست ما رسيده است (آثار موجود):
از ميان چندين كتابي كه در منابع گوناگون به وي منسوب شده ،متأسفانه تنها سه كتاب وي بر

جاي مانده كه هر سه به چاپ رسيده و عبارت است از :تاريخ ،البلدان و مشاكلة الناس لزمانهم.

 -البلدان :كه به زبان فارسي نيز ترجمه شده ،در جغرافيای عموي شهرهاست و فواید

تاريخي بسيار مهمي دارد (جعفریان ،1380 ،ص )121و كتاب البلدان مملو از جزئيات اقتصادي

و وضع جغرافيايي است و مؤلّف آن را از طريق جهانگردي و تحقيق از سيّاحان در استفاده از
آثار ديگران جمعآوري كرده است ،توجه وي بيشتر به مطالب آماري و وضع جغرافيايي است

و توجه مخصوص به مقدار ماليات هر نقطه دارد (یعقوبی ،بیتا/الف ،ج ،1ص.)22

 -كتاب مشاكلة الناس لزمانهم؛ دربارة تقليد مردمان هر زمان از خلق و خوي خليفة

حاكم است كه با نمونههاي تاريخي ارائه شده است (جعفریان ،1380 ،ص.)121
 -مهمترين كتاب وي تاريخ اوست كه موضوع نوشتار بحث حاضر است و نام مشخصي

جز تاريخ يعقوبي براي آن ياد نشده است .تاريخ يعقوبي ،يك دوره تاريخ عمومي است
كه در دو جلد و به تعبير مؤلف در «دو كتاب» (یعقوبی ،بیتا/الف ،ج ،2ص )355نگاشته
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شده است كه جلد اول آن از هبط آدم آغاز شده است -البته متأسفانه چند صفحهاي از

مالحظات مقدماتي مؤلف كه شامل داستان آفرينش عالم بوده است و همچنين احتماالً
مقدمهاي كه مؤلّف ،ابتداي جلد اول نوشته ،مفقود شده است -و به طور كلي ،حوادث قبل

از اسالم را در برميگيرد .جلد دوم آن ،از والدت حضرت رسول اكرم -صلي اهلل عليه و آله

فلسفـه تـاريخ يعقوبـي
و سلم -شروع ميشود و تا حوادث سال  259را در برميگيرد؛ يعني جلد دوم آن ،مشتمل
حوادث بعد از اسالم است.
با توجه به تاريخ نگارش اين اثر ،بايد دانست كه تاريخ يعقوبي ،قديميترين تاريخ
عمومي است كه در تمدن اسالمي نگاشته شده و به دست ما رسيده است .البته تاريخ خليفۀ
بن خياط پيش از آن نگاشته شده ،اما بحث تاريخي خود را از اسالم آغاز كرده است ،نه از
ابتداي آفرينش (جعفریان ،1380 ،ص.)121

ويژگيهاي تاريخنگاري تاريخ يعقوبي

پيش از آنكه ديدگاه يعقوبي را دربارة تاريخ -به منزله دانشي مستقل -در كتاب تاريخیاش
 .1شيوة نگارش تاريخ يعقوبي ،شيوهاي تاريخي است ،نه حديثي .بدين معنا كه يعقوبي

مانند برخي از مو ّرخا ِن محدث ،حوادث تاريخي را به صورت حديث با ذكر سلسله سند
نياورده ،بلكه به عنوان يك مو ّرخ ،پس از استفاده از مآخذ مختلف ،كتاب خود را تأليف

كرده است (همان ،ص .)122پس او بر خالف مو ّرخان پيش از خود و برخي معاصران و

گذشتگان معروف چون طبري ،از ذكر سلسله سند كه به صورت حديثي در مقدمة اخبار
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بررسي كنيم ،به عنوان مقدمه ،مؤلّفههاي تاريخنگاري وي را در اين اثر برميشماريم:

تاريخي ميآمده ،خودداري كرده و اخبار و اطالعات خود را بدون ذكر سلسله اسناد بيان
داشته است .بعدها مسعودي نيز اين شيوة نگارش را به كار گرفت و آن را تعالي و ترقي
بخشيد .البته اين بدان معنا نيست كه يعقوبي در وثاقت اخبار و يا گرفتن اطالعات و اخبار
تاريخي از سر منشأهاي اصلي و مورد اعتماد غافل بوده است؛ بلكه بر عكس ،يكي از
حساسيتها و دقتهاي علمي يعقوبي توجه جدي او به درستي و صحت روايت است
(حضرتی ،1380 ،ص .)11چنانچه خود وي در البلدان گفته ...« :سپس گزارشهاي هر

كسي را كه به راستگويي او اطمینان داشتم ،مينگاشتم و به پرسش گروهي پس از گروهي
ياري ميجستم( »...یعقوبی ،بیتا/ب ،ص. )2
 .2سير تدوين كتاب يعقوبي ،بر اساس «سالشمار» نيست؛ بلكه بر اساس سرفصلهاي
تاريخ ،مانند روي كار آمدن خلفا است .اين شيوه نيز شيوهاي است كه مسعودي در كتاب
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مروج الذهب از آن پيروي كرده است؛ اما در تاريخ طبري ،حوادث به صورت سالشمار
آمده است (جعفریان ،1380 ،ص.)122
 .3يعقوبي نخستين دانشمند و مو ّرخ مسلمان است كه با در پيش گرفتن روش معاينه و

مشاهده ،به تأليف آثار جغرافیایي و تاريخي اقدام كرده و در صدد تلفيق اين دو دانش برآمده
است و كوشيده تا ميان زمان و مكان پيوند عميقي به لحاظ روششناسي برقرار كند .او به
سير و سياحت ميپرداخت و ویژگیهای اقاليم ،شهرها و مناطق گوناگون را مشاهده میکرد
و به طور دقيق ،توصيفات جالبي از آن مناطق بیان ميكرد .در همين سفرهاي تحقيقاتي و
علمي بود كه يعقوبي براي به دست آوردن اخبار تاريخي درباره سوابق ،محصوالت ،امراء و
فاتحان شهرها به روشهاي ديگري براي كسب خبر و نقل آن روي آورد كه به زبان علمي
امروز ،از آن به عنوان «تحقيق میداني» ياد ميشود .روش مصاحبه و گفتگوي حضوري،
اطالعات بسيار ارزشمندي را در اختيار يعقوبي قرار داد (حضرتی ،1380 ،ص.)6
 .4يعقوبي در مقدمة جلد دوم کتابش آورده كه قصد تأليف كتابي مختصر را داشته و لذا
بسياري از اشعار و اخبار طوالني را در آن نياورده است .با اين حال ،مقايسهاي كوتاه ميان
مفصل ديگر ،نشان ميدهد كه وي به دليل دسترسي به برخي از
تاريخ يعقوبي با آثار حتي ّ

منابع ،اخبار جدید را در كتاب خود آورده كه در كتابهاي ديگر نيامده است .حجم اسناد
رسمي موجود در اين كتاب ،كه بسياري از آنها در منابع ديگر نيامده ،قابل توجه است.
در اين كتاب بيش از  460نامه آمده كه البته به برخي از آنها فقط اشاره شده و در بسياري
از موارد عين متن نامه آمده است .افزون بر آن ،اخبار يعقوبي از جهتهایي با اخبار رايج
در ساير منابع متفاوت است و ميتواند در مقايسه با ساير متون مشابه ،راهنماي محقق در
رسيدن به واقع باشد (جعفریان ،1380 ،ص.)123

 .5كتاب تاريخ يعقوبي ،رويكردی فرهنگي دارد و این از توجه یعقوبی به علم ،دانش و
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فرهنگ ،از آوردن نام و گفتار دانشمند ملل مختلف و بعضي از اختراعات آنان در جلد اول
و آوردن گفتار پيامبر اكرم(ص) و اسامي فقها در جلد دوم کتابش به وضوح پيداست.

1

روزنتال در اين باره مينويسد :هرگاه يعقوبي از تاريخ سياسي اقوامي اطالعاتي نداشت
يا اطالعات كافي در دسترس او نبود ،مانند مورد يونانيان ،هنديان و اعراب جاهلي يا وصف
 .1براي نمونه :رك .يعقوبي ،بیتا/الف ،ج  ،1ص 110و در صفحات متعدد آن ،اين مطلب به وضوح ديده ميشود .همچنين :مجلد
اول ،ج  ،2ص  459به بعد؛ مجلد دوم ،ص .405 ،388 ،309 ،176

فلسفـه تـاريخ يعقوبـي
انجيلهاي چهارگانه ،تاريخ فرهنگي جاي تاريخ سياسي را ميگرفت .توجه و اهتمام او به
مسائل فرهنگي در بخش دوم ،كه به تاريخ اسالم ميپردازد ،نيز مشاهده میشود .یعقوبی اين
بخش را با سخنان حكيمانهاي در اهميت دانش آغاز ميکند و به گونهاي جالب و جاذب
سخناني از علي بن ابيطالب(ع) نقل ميکند (روزنتال ،1365 ،ص.)156-155
به طور كلي ،مختصات تاريخنگاري يعقوبي عبارت است از:
 .1تلفيق دانش تاريخ و جغرافيا و تقريب معرفتهاي بشري در تاريخنگاري؛
 .2جهاننگري و طرح مباحث ملل مختلف در قالب تاريخ جهاني؛
 .3رويكرد اجتماعي و مردمشناسانه به تاريخ و پرداختن به مباحث اجتماعي و مردمي؛
 .4دقت و وثاقت علمي در جمعآوري اطالعات؛
اختيار كرده بودند؛

 .6جمعآوري روايات شفاهي از طريق گفت و گوي حضوري؛
 .7به كارگيري روش «مشاهده» و «معاينه» براي دستيابي به اطالعات دقيقتر تحقيق ميداني؛
 .8طرح مباحث علمي و رويكرد فرهنگي و فلسفي به تاريخ؛
 .9پرهيز از جانبداري و قضاوت يك طرفه در مورد حوادث تاريخي تا حد امكان؛
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 .5بیان روايات تاريخي شيعيان در حالي كه بیشتر مو ّرخان عصر او در اين زمينه سكوت

 .10پيوند دادن علم نجوم با علم تاريخ و تطبيق تقويمهاي مختلف با يكديگر (حضرتی،
 ،1380ص)13؛
 .11به كار گرفتن شيوهاي تاريخي نه حديثي؛
 .12نگارش تاريخ به شيوة موضوعي ،نه سالشمار (البته با رعايت توالي و ترتيب
حوادث در بستر زمان)؛
 .13رعايت اختصار و پرهيز از زيادهگويي؛
 .14داشتن اخباري جدید و گاه متفاوت كه ميتواند راهنماي محقق در رسيدن به واقع باشد؛

 .15ظاهرا ً يعقوبي مدعي است كه كتاب تاريخش (كه البته مورد بحث نوشتار حاضر
است) ،كاري متفاوت و جامعتر از نگارشهاي قبلیاش است .وي سعي كرده كه كاري
تكراري انجام ندهد و اين نشان ميدهد كه براي يعقوبي هم -با وجود اينكه او از تاريخنگاران
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قرون اولية اسالمي است -توجه به پژوهشهاي پيشين دارای اهميت بوده و او سعي كرده
كه در ذيل پيشينة پژوهش خود ،بر اهميت اثر خود از نظر تازگي ،جامعتر و صحيحتر بودن
اثرش نسبت به آثار قبلی ،تأكيد نمايد .در اين راستا ،جمالتي از مو ّرخ را كه در مقدمة جلد
دوم کتابش آمده است ،نقل ميكنيم:

ِ
كتاب خود را بر اساس آنچه بزرگان ،دانايان ،راويان پيشين و
...اين
علماي سير ،اخبار و تواريخ روايت كردهاند ،تأليف نموديم و نظر
نداشتيم تا به تنهايي كتابي را تصنيف كنيم و خود را در كاري كه
ديگران بر ما پيشي گرفتهاند ،به زحمت اندازيم ،ليكن ما بر آن شديم
كه گفتارها و روايتها را فراهم سازيم 1،چه آنان را چنان يافتيم كه در
حديثها و خبرهاي خود و در سالها و عمرها اختالف كرده ،برخي
فزوده و بعضي كم كردهاند ،پس خواستيم آنچه را از هر يك از آنان به
ما رسيده است ،جمعآوري كنيم( »...یعقوبی ،بیتا/الف ،ص.)355

فلسفة تاريخ از ديدگاه يعقوبي

فلسفة علم تاريخ ،معرفتي است كه در آن« ،علم تاريخ» (و نه خود تاريخ) همچون يك
موضوع مورد بحث قرار ميگيرد و توانایيها و ناتوانيهايش تشريح و تبيين ميشود
(سروش ،1357 ،ص.)25-24
مسائل مهمي كه در فلسفة علم تاريخ مورد بررسی و تحليل قرار میگیرند ،عبارت است از:
 .1تعريف علم تاريخ؛  .2موضوع علم تاريخ؛  .3فايده علم تاريخ؛  .4وظايف مورخان؛  .5مراجع
تاريخي؛  .6عينيت و ذهنيت؛  .7تبيين در علم تاريخ؛  .8رابطة تاريخ با ساير علوم.

2

بنابراين ،با پاسخگويي به مسائل فوق ميتوان فلسفة علم تاريخ از ديدگاه يعقوبي را
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مورد بررسي قرار داد .البته چنان كه ميدانيم مو ّرخان اسالمي در قرون اوليه ،بيشتر به
تاريخنگاري ميپرداختند؛ يعني بيشتر دغدغة ثبت حوادث تاريخي را داشتند ،تا اينكه دربارة
تاريخ و تاريخنگاری سخن بگويند و تأمالت عقلي در اين باره داشته باشند كه در نتيجة آن،
 .1در پاورقي اين صفحه در كتاب تاريخ يعقوبي در توضيح اين قسمت چنين آمده است« :ليكن ما به جامعترين گفتارها و روايتها
پرداختيم».
 .2هشت محور یاد شده ،در نزد همه یکسان نیست.

فلسفـه تـاريخ يعقوبـي
شاهد نوعي فقر ّ
تفكر فلسفي دربارة علم تاريخ در قرون اوليه هستیم.

موضوع علم تاريخ

باوجود اينكه يعقوبی به طور مشخص در مورد موضوع علم تاريخ ،صحبت نكرده؛ ا ّما با

تأمل در تاريخش كه محور آن بیان احواالت پيامبران(ع) ،پادشاهان ،خلفا ،ائمه(ع) ،جنگها،
فتوحات و غیره است؛ به نظر ميرسد كه موضوع علم تاريخ از ديدگاه وي ،انسان است.

فايدة علم تاريخ

در مورد فايدة علم تاريخ ،موارد زيادي ،مانند عبرتآموزي ،هويتبخشي و غیره ذكر شده

جلد اول كتاب تاريخ يعقوبي -كه امكان داشته ،وی در آنجا به اين موارد پرداخته باشد-
مطلبي در اين زمينه از وي رؤيت نشد؛ ولي با توجه به اينكه مخصوص ًا در گذشته به جنبة

عبرتگيري و پندآموزي از تاريخ ،بسيار توجه ميشده ،احتماالً يكي از فوايد تاريخ از نظر
يعقوبي نيز همين مسئله بوده است ،كه وي در صدد نوشتن آن برآمده است.
همچنين با توجه به سخناني كه يعقوبي از افراد گوناگون و از چند حكيم و نيز حديثي كه
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است؛ ا ّما متأسفانه ،چنانچه قب ً
ال هم گفته شد ،به دليلِ مفقود شد ِن قريب به يقينِ مقدمة

از اميرالمؤمنين ،امام علي(ع) در مورد علم و دانش در مقدمة جلد دوم تاريخش آورده است،
احتماالً او يكي از فوايد مهم تاريخ را شناخت ميدانسته است؛ زيرا كه با كسب اين علم و

دانش ميتوان به آن شناخت رسيد .حال يكي از آن موارد را براي نمونه در اينجا ميآوريم:
و حكيمي گفته است؛ اگر دانا نيستي ،دانامنشي كن و اگر فرزانه نيستي،
فرزانهمآب باش ،چه كم است كه مردي خود را به گروهي مانند كند و
از آنها نشود (یعقوبی ،بیتا/الف ،ج ،2ص.)356

مراجع تاريخي

در مورد مراجع تاريخي يعقوبي ،چنانچه در صفحات قبل بیان شد ،وي تا حد امكان به
دنبال جمعآوري اطالعات دقيق و موثّق بوده است كه در اينجا از بیان دوباره آن مطالب به
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خاطر رعايت اختصار خودداري ميکنیم .ا ّما در مورد بیان منابع و مآخذي كه يعقوبي از آنها
در كتاب تاريخش بهره گرفته است ،در مورد مآخذ و منابع جلد اول آن چنان كه قب ً
ال بیان

شد ،به خاطر مفقود شدن مقدمهاش ،مآخذي كه به احتمال قوي ،مؤلّف براي خود در آن
بيان كرده ،به دست ما نرسيده است .البته از بین مطالبش و مقايسه با منابع ديگر ،ميتوان

اطالعاتي در اين باره كسب كرد .به هر حال ،آنچه مس ّلم است،اينكه يعقوبي عالوه بر قرآن

مجيد و مآخذ اسالمي ،از كتب عهدين نقل و اقتباس بسياری كرده است و احيان ًا خود مؤلّف
هم به اين قسمت اشاره ميكند و در قسمت مربوط به نجوم و حساب ،ظاهرا ً از محمد بن

منجم كه خود ،آن دو را نام ميبرد ،نقل و استفاده كرده است
موسي خوارزمي و ماشاءاهلل ّ
(همان ،ج ،1ص .)30-29همچنين چنانچه قب ً
رحاله و دوستدار سفر
ال هم بيان شد ،يعقوبي ّ

بوده (همان ،ص)18؛ بنابراين ،بسياري از اطالعاتش را از راه مشاهدات و جستجوهایش
در سفر كسب كرده است.
اما یعقوبی در جلد دوم کتابش به اختصار به برخي از منابع خود اشاره كرده است .وي
در اين مورد چنين مينويسد« :كساني كه ما مطالب اين كتاب را از آنان روايت كردهايم،
عبارتند از :اسحاق بن سليمان بن علي هاشمي از بزرگان بنيهاشم ،ابوالبختري وهب بن
وهب قرشي از جعفر بن محمد و جز او از رجال حديثش ،ابان بن عثمان از جعفر بن
محمد ،محمد بن عمر واقدي از موسي بن عقبه و جز او از رجال حديثش ،عبدالملك بن
ابوحسان زيادي از ابوالمنذر
هشام از زياد بن عبداهلل بكايي از محمد بن اسحاق مطلبي،
ّ
كلبي و جز او از رجال حديثش ،عيسي بن يزيد بن دأب ،هيثم بن عدي طائي از عبداهلل
بن عباس همداني ،محمد بن كثير قریشي از ابوصالح و جز او از رجال حديثش ،علي بن
منجم و
محمد بن عبداهلل بن سيف مدائني ،ابومعشر مدني و محمد بن موسي خوارزمي ّ

منجم در طالع سالها و زمانها ،و از جز اينان كه نام برديم هم مطالبي آورديم»...
ماشاءاهلل ّ
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(همان ،ج ،2ص.)358-357

عينيت و ذهنيت

مو ّرخان قرون اوليه ،عينيگرا بودند؛ يعني معتقد بودند كه گزارشهايشان عين واقعه است،

فلسفـه تـاريخ يعقوبـي
نه فهمي از آن.
البته بحث عينيت و ذهنيت ،بحث جديدي است كه از قرن  18به بعد مطرح شده و يكي
از بحثهاي مهم فلسفة تاريخ در حوزة معرفتشناسي است ،ولي با دقت در متون مورخان
گذشته ميتوان دريافت كه بیشتر آنها به اين امر اذعان دارند كه آنچه نوشتهاند ،عين واقعيت
است و به كنه امر دست يافتهاند.
اما در مورد يعقوبي ،نميتوان به طور قطع و يقين اين ادعا را داشت؛ ولي با دقت در
بعضي گفتههايش در قسمتهايي از تاريخش ميتوان گفت كه وي هم تا حدي عينيگرا
قصة حضرت اسماعيل و فرزندان او را پس
بوده است .برای مثال آنجا كه ميگويد« :ما ّ
انداختيم و آن را خاتمه تاريخ ا ّمتها قرار داديم؛ زيرا كه خداي ع ّزوجل پيمبري و پادشاهي

ج ،1ص.)275
در اينجا و نيز در قسمتهايي كه آيات قرآن را همراه كالمش و براي صدق آن ميآورد،
اشاره به اين دارد كه وي بر اساس قرآن حرف ميزند .و نيز در مقدمة جلد دوم تاريخش ميآورد
كه« :ليكن ما بر آن شديم كه گفتارها و روايتها را فراهم سازيم( »...همان ،ج ،2ص.)355
البته چنانچه در ابتداي اين قسمت هم گفته شد ،به طور قطع نميتوان گفت كه يعقوبي
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را به اينان ختم فرمود و تاريخ آنها به تاريخ رسول خدا(ص) و خلفا پيوسته است» (همان،

عينيگرا بوده است؛ زيرا از همين عبارت ميتوان برداشت كرد كه وي ميگويد سعي داشته
كه صحيحترينها را بياورد.

تبيين تاريخي

تبيين هم از مسائلي است كه از قرن  18به بعد مطرح شده و يكي از بحثهاي مهم فلسفة

تاريخ در حوزة روششناسي است .عموم ًا مو ّرخان عهد سنت ،به نقل حوادث ميپرداختند
و به دنبال تفسير و تبيين حوادث و وقايع نبودهاند .يعقوبي نيز از اين قاعده مستثني نيست،
او هم مانند ديگر مو ّرخان معاصر و حتي پس از خود ،به دنبال تفسير و تحليل حوادث

نيست؛ بلكه فقط به نقل آنها ميپردازد .فقط در چند جاي كتابش در پايان برخي مطالب ،به
طور گذرا و جزئي ،نظر خود را اعالم ميکند ،از جملة 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 ،درستترين گفتارهاست (همان ،ج ،1ص.)115

يا در مورد پادشاهان پارس مينويسد:
پارسيان براي پادشاهان خود چيزهاي بسياري ادعا ميكنند كه قابل
قبول نيست ،از قبيل فزوني در خلقت(...همان ،ص.)193

در جاي ديگر از تاريخش چنين مينويسد:
ميگفتند كه ستارگان با پيغمبرانشان سخن ميگفته و آنها را آموخته
آن كه ارواح بر بتها فرود ميآيند و در آنها جاي ميگيرند و از شدني
پيش از شدنش خبر ميدهند ...با اينكه اين امر باطل و بر خالف عقل
است(همان ،ص.)231

يا در جايي چنين ميآورد:
عرب در اثر مجاورت با ملتهاي مختلف و رفت و آمد به كشورها و
جابجا شدن در پي چراگاه ...كيشهاي مختلف داشت (همان ،ص.)331

همچنين ميگويد:
عرب را داوراني بود كه در كارهاي خود به آنان رجوع ميكرد و در
محاكمات ،مواريث ،آبها و خونهاي خويش آنها را داور ميشناخت،
چه عرب را ديني نبود كه به احكام آن رجوع كند ،پس اهل شرف،
راستي ،امانت ،سروري ،سالخوردگي ،بزرگواري و آزمودگي را حكم
قرار ميدادند (همان ،ص.)337

نتيجهگيري
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از آنجا كه يعقوبي از مو ّرخان نخستين اسالمي است و مو ّرخان قرون اولية اسالمي ،بيشتر
به تاريخنگاری ميپرداختند ،نه اينكه دربارة تاريخنگاری سخن بگويند؛ به طور قطع و

يقين نميتوان در مورد ديدگاه يعقوبي در مورد ماهيت علم تاريخ و فلسفة آن و حتي
اينكه آيا او تاريخ را علم ميدانسته يا خير؟ صحبت كرد؛ ولي از قراين و شواهد بیان شده،

فلسفـه تـاريخ يعقوبـي
ِ
كسب علم ،به
چنين برميآيد كه او تاريخ را علم ميدانسته است و خود وي هم در پي
تاريخنگاري و تاريخورزي روي آورده است.
در مورد تبيين در تاريخ او هم مانند ديگر مو ّرخان آن زمان ،تاريخش فاقد تبيين ،تفسير

و بيان ع ّلي حوادث است و در مورد حوادث و وقايع ،تحليل ارائه نميدهد .همچنين به نظر
ميرسد كه وي هم مانند ديگر مو ّرخان گذشته عينيگرا بوده است.

به طور کلی ،وي مو ّرخي پركار ،پرتالش و نوآور بوده است كه 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 كرده است.
سال اول /شماره چهارم /پاييز 1388
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تاريخ اسالم

فهرست منابع

 .1جعفريان ،رسول ( ،)1380تاريخ سياسي اسالم ،چاپ اول ،قم :انتشارات دليل.
 .2حضرتي ،حسن (« ،)1380مشكله فرهنگ در تاريخنگاري يعقوبي» ،فصلنامة تاريخ اسالم ،ش ،6قم.
 ،)1382( _______ .3دانش تاريخ و تاريخ اسالمي ،چاپ اول ،قم :بوستان كتاب.1382 ،
 ،)1387( _______ .4مطالب كالسي درس فلسفة تاريخ.
 .5روزنتال ،فرانتس ( ،)1365تاريخ تاريخنگاري در اسالم ،ترجمه اسداهلل آزاد ،انتشارات آستان قدس رضوي.
 .6سروش ،عبدالكريم ( ،)1357فلسفة تاريخ ،چاپ اول ،انتشارات حكمت.
 .7مركز البحوث الكمبوتریه للعلوم االسالمية ،فهارس تاريخ اليعقوبي ،1376 ،الطبعة االولي ،قم.
 .8يعقوبي ،ابن واضح (بیتا/الف) ،تاريخ يعقوبي ،ترجمه محمدابراهيم آيتي ،ج1و ،2تهران :بنگاه ترجمه و
نشر كتاب.
( ___________ .9بیتا/ب) ،البلدان ،ترجمه محمدابراهيم آيتي ،چاپ سوم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
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