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 نگاری یعقوبی به لحاظ منابع بررسی تاریخ

  

 2دهقان پور زهره ؛1یاتب یعل

  )19/06/1391 پذیرش نهایی: - 14/12/1390 دریافت مقاله:(

  

 چکیده

بـه روش   مسـلمان  مورخـان آثار  یمورد ۀمطالع ،یاسالم نگاری یختار ۀکارنام بررسی

سـرانجام   رشـد، توسـعه و   یـری، گ شکل یدایش،پ یندبتوان فرآ تا طلبد یرا م ییاستقرا

سنت  گذاران یانبن از یستز یم یسوم هجر در قرنکه  یعقوبی نشان داد. رکود آن را

 جهان با یعموم یختار در موضوع یخیجوامع تار ینتدو در مرحله یاسالم نگاری یختار

فرهنگ  یخمنابع اطالعات تار ییشناسا نوشتار ینا صلیاست. موضوع ا یفرهنگ یکردرو

 یناثبات ا و است گرفته قرار یعقوبیقرن سوم است که مورد استفاده  جهان تا یعموم

 عنصـر  بـر  یهتک ن وآبه قر یدنبخش یتمحور با مورخان مسلمان یانم در که او یهفرض

  برداشت. فرهنگ یجهان نگاری یختارارائه طرح  در استوار را گام ینعقل نخست

  

  منابع مکتوب. ،شفاهی منابع یعقوبی، یختار ،اسالمی نگاری تاریخ : ها واژه کلید

  

  مقدمه

به  لفمؤدر جهان اسالم است که در آن  یعموم یختوار یننخست ۀدر زمر یعقوبی یختار

منـابع آن و نقـد روش بهـره     ییو اقوام و ملل جهان پرداخته است. شناسـا  یاناد یختار

 یاست. امـا قبـل از ورود بـه موضـوع اصـل      ارنوشت ینا یموضوع اصل هاآناز  مولف یریگ

 یهکه ما هاآن یجیتنوع و تعدد تدر یزو ن یهاطالعات اول نابعو م ها سرچشمهت اس یضرور

است به  یدهگرد یمسلمانان تا اواسط قرن سوم هجر ینگار یخو تار یخدانش تار یداییپ

 یـره در زنج یعقـوبی اثـر   یـا ه پاسـخ داد کـه آ  ئلمسـ  ینشود تا بتوان به ا یاجمال بررس
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مهم در ثبـت و ضـبط    یمنبعتنها،  یارود  یبه شمار م ثرمؤ یا حلقه یاسالم نگاری یختار

 .قبل از اوست تاریخی یها داده

را  یاسـالم  نگاری یختاردر  یخیاطالعات تار یهها و منابع اول مشکل بتوان سرچشمه

 ومتعددنـد بـه طـور دقیـق     که گونـاگون  ی،نخست قرن سوم هجر یمهن تاقرن اول  یط

از تک  یانبوه نیزفاقد سند است و  مکتوب یاتاخبار و روا از یاریبس یراز ،مشخص کرد

مواد و منابع  توان یم یناند. با وجود ا رفته یانشده در دوره مذکور از م ینتدو یها ینگار

مشتمل بر قرآن و  یمنابع اسالم -1برشمرد:  یررا به لحاظ جنس در چهار دسته ز یاصل

و  )41: روزنتال،  نک( یرهح یها دولت یاتاسناد و روا یا پاره -3 یا یلهقب یاتروا -2سنت 

همچون   یاناقوام و اد یگرمکتوب د یرآثار مکتوب و اخبار غ -4) 37-35 ،24(همو،  یمن

 یاسـالم  نگـاری  یختاردر  یخیکته مهم در طرق نقل اطالعات تار. نیحیانو مس یرانیانا

 یاز نقل شفاه یممال یروند و آهنگ یانجر یناست که ا ینمورد بحث ا یدوره زمان یط

 ،روند ینداشت. در ا یبه زبان عرب یعرب یرغ ایه زبان ترجمه از و مکتوبثبت  یبه سو

قـرن سـوم را    یـل قـرن دوم تـا اوا   ی،مرحله نقل شفاه یدرا اساساً با یقرن نخست هجر

 یختـار به بعـد اسـت کـه     یو کتابت دانست و از اواسط قرن سوم هجر یمرحله گردآور

 یخیدر اشکال و انواع موضوعات تار ینو تدو یفوارد مرحله تال یجبه تدر یاسالم نگاری

اسـت کـه    یبرجسـته آن بـود. گفتنـ    داران یـه طالاز  یعقوبیکه  یمرحله ا یعنی یدگرد

 یقرن سوم هجر اواخر قرن دوم تا یلاوا از یزن یخیتار یرغ و یخیتار آثار مه متون وترج

 .ه بودقرار گرفتمندان مسلمان یشاند دسترس مورخان و و درصورت گرفت 

  

  یعقوبی تاریخمنابع انواع الف. 

منابع مورد اسـتفاده و  : اول به دو جنبه باید توجه داشت یعقوبی یختار یمنبع شناس در

 یراباهم دارند، ز زیادی یاربس یدو هم پوشان ینکه ا یداستو موضوعات. پ یاتمحتودوم 

 یـز را ن شو موضوعات مطرح شده در اثر یاتمحتو یعقوبی،منابع مورد استفاده بحث از 

  سازد. یآشکار م

منابع مکتوب  -1: قرار زیر تقسیم کرد ا بهر یعقوبی یختوان منابع تار یم یکل نگاهدر 

 ؛داسـنا  ی،و اسالم یو نصارا، منابع عرب یهودیان یینتب مقدس و منابع د، کنآقرز اعم ا

و به  .مشاهدات) و شنیده هااز م ع(ا یو شفاه مکتوب یرغمنابع  -3 ؛صمنابع نامشخ -2

  .اسالم یختار -2 ؛نیاو فرهنگ اقوام و ملل و اد یختار -1: الحاظ محتو
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منابع  تابتوان از در دست نیست یعقوبی یخ(جلد اول) تار مقدمه کتاب اول متأسفانه

، موضوع تاریخ ادیان وفرهنگ اقوام وملل درپیش ازاسالم مطلع شد در یمورد استفاده و

 ،یفتـأل او در  یوهدر جلد دوم نشان دهنده آن است کـه شـ   یعقوبیکار  یوۀحال آنکه ش

کتاب  یتن و محتوابا توجه به م یدبا ینمنابع مورد استفاده بوده است. بنابرا یابتدا معرف

مؤلف در کتاب اول و بهره گرفتن از مقدمه او در کتاب  مستقیم یرو غ یمو اشارات مستق

، بـه  انـد  دادهانجـام   ینهزم ینکه محققان در ا ییها ها و پژوهش یقدوم و استفاده از تحق

آن  یگرکتاب چه بوده و د ینا در یعقوبیپاسخ داد که منابع مورد استفاده  سؤالدو  ینا

 منابع چگونه سود جسته است. ینکه از ا

  

 منابع مکتوب .1

  یحیو مس یهودی ینیمتون د .1-1

و فرزندان  یعقوب یم،داستان آدم و حوا و فرزندان آنان، داستان نوح، ابراه، در کتاب اول

 یـز و ن یمانو سـل  داوودن نشـان همچـو  فرمانروایاو  یلاسرائ یبن یامبرانو پ یآنان، موس

 یانادخ یدر نگارش تار یعقوبیچهارگانه آمده است.  یلو اناج یمبن مر یسیشرح حال ع

 یهود،و  یحیتمس یخدانست، از جمله در تار ینم یمسلمانان را کاف منابعکه  یگرو ملل د

رو روزنتال معتقد اسـت کـه    ینمراجعه کرده است از ا یهوداربعه و آثار  یلابتدا به اناج

توان  یرا م یو روم یهودی یحی،مس یخات مربوط به تاراطالع ترین یحصحو  ینتر درست

در  یعقـوبی ). هوتسما در رابطه با منابع مورد اسـتفاده  109 ،روزنتال( یافت یعقوبینزد 

  : گوید یم یلیاناسرائ باره

اسحاق و  یم،(ابراه یلیاناسرائ یخدر مورد تار یقبه طور دق یماگر بخواه"

ــابیم) مطالعــه کــرده و دریعقــوب ــه منشــ ی ــدبا یســت،آن چ أک ــه  ی ب

ـ   یانیکتب سرو  یحیخذ مسآو م 2نیالمکو 1سیخیواوت . یممراجعـه کن

 از کتـب  یعنـی از خود کتاب مقدس گرفته اسـت،   یادیاطالعات ز یو

آن  یعرفـان  یاتو هم از ادب، بوده یجمقدس درجه دوم که در مشرق را

است که  یمورد کاف ینداشته است. در ا ییآشنا یادبدان ز یزمان که و

خذ عمده او آکه م رسد یمبه نظر  یست؟خذ او چآم ینتر گفته شود مهم

                                                
  م).940 اسکندریه (د. سعیدبن بطریق،پیشوای مسیحیان 1

تاریخ و  المجموع المبارکهای  تاریخ نویس مسیحی ومولف دوکتاب به نام م)1273-1205. جرجیس بن عمید (2

  .)معجم العالم الشرق والغرب:    (نک المسلمین
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اگرچه نـام آن در   ،که تاکنون چاپ نشده ها غار گنجبوده به نام  یکتاب

ـ  یانی،از کتب سر یاریبس :    نـک ( "ضـبط شـده اسـت...    یو حبشـ  یعرب

  ).یکو  ی/ س1یتی،آ

) و 5/ 1 ،یخرتا( "اهل کتاب یدهبه عق"در متن کتاب در بحث از آدم، عبارت  یعقوبی

را به کار  )45/ 1، همان( "یندبگو یلاسرائ یبن یاندانا"بن عمران عبارت  یموس بارهدر 

به "از عبارت  یو پادشاهان پس از موس یلاسرائ یبن یامبراندر بحث از پ یبرده است. و

بـه منـابع خـود اشـاره      یرمسـتقیم به طـور غ ) 46/ 1 ،همان( "اهل کتاب از یقول بعض

 ید،گو یسخن م یبه زمان سوار شدن نوح بر کشت یآنجا که از قول برخ یعقوبیکند.  یم

 دهـد  یمـ خـود ادامـه    یـت به روا "سخن را باور ندارند... ین... اما اهل کتاب ا"با عبارت 

  .)15-1/14 ،همان(

 مطابقـت   ینبـا کتـب عهـد    یعقـوبی ر کتـاب  از اطالعات و اخبار موجـود د  یاریبس

  یسـه مطالـب را بـا مطالـب کتـاب مقـدس مقا      یـن ا یتـی، کند، مترجم فاضل، دکتر آ یم

-1/23:    ک(ن اب ارائه کرده استترجمه کت یکرده و موارد شباهت و اختالف را در پاورق

100(.  

   1/68 ،یختـار ( کنـد  یاو آغـاز مـ   ع) را بـا والدت ح(یمطالب خود درباره مسـ  یعقوبی

ا لوق ،مرقس ،یچهارگانه: مت یلاز جمله اناج یحیمبحث به منابع مس یندر ا یبه بعد). و

همـان،  ت (را بـه دقـت ضـبط کـرده اسـ      هاآناستناد و عبارات  یمبه طور مستقا یوحنو 

قـد وصـف   " یـا ) 68/ 1، همـان ( "یـل اصـحاب االنج "عبـارت   اب یدر موارد ی). و1/69

کنـد کـه    یمشـخص نمـ   یه وچ. گرپردازد یم(همانجا) به ثبت مطالب خود  "یونالحوار

 یبا توجه به استنادات و اما ،یحیانمس یآثار کتب یابوده  یاشارات شفاه ینا در منابع او

کتاب مقدس در دسـترس   لهمکتوب و از جم کرد که آثار یقینتوان  یاربعه م یلبه اناج

 دهـد  یمـ ن ارجـاع  آقـر  یاتآ یبه برخ یموارد به مناسبت و در یاو قرار داشته است. و

ـ  یسـه بـه مقا  ی) و در مـوارد 1/5،6،14 ،همـان :  نکبرای نمونه ( مسـلمانان و   یـد عقا ینب

گفت و  یدر گهواره سخن م یسیکه ع یندگو ینم یلانج یروان...پ": پردازد یم یحیانمس

 یعقوبی). 1/68 ،همان( "بود... داووداز فرزندان  یوسفبه نام  ینامزد مرد یممر یندگو یم

 یرمستقیمو غ پردازد یماربعه  یلاناج ینبه ذکر اختالف ب "یحکار مس یانپا"در مبحث 

بـا   یـز و در همـه چ  یندگو یم یلاناج یسندگانبود آنچه نو ین...ا": پردازد یم هاآنبه نقد 

ن آاختالفـات بـه قـر    یـن دادن بـه ا  یانپا یبرا) و 1/79 ،نهما( "اختالف دارند یکدیگر

  (همانجا). کند یاستناد م
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  نآ. قر1-2

در  اسالم و خواهز ا یشدوره پ در بارۀ خواه ،یعقوبیمنابع مکتوب مورد استفاده  یاندر م

ن فـراوان  آاز قـر  یعقـوبی دارد. موارد استفاده  را جایگاه نخستن آقر ی،دوره اسالم بارۀ

مطالب را از اهل کتاب  یشترگرچه ب داستان آدم و حوادر  کتاب خود یاز ابتدا یاست. و

مستند ن آقر یاتآن مطالب را با آ یدهو کتب مقدس نقل کرده است اما هر جا که الزم د

). 114، 53 ،50 ،2/28؛ 79 ،68 ،48 ،27 ،26 ،25 ،1/22 :   نـک برای نمونه ( است کرده

به  یادکه به احتمال ز ی،در دو مورد پس از ذکر مطالب یمبن مر یسیع یحدر مبحث مس

در  ).79، 1/68( ن ارجاع داده استآنابع آنان است، خواننده را به قرم و یحیاننقل از مس

 یاربعه و اختالف و عـدم همـاهنگ   یلمتفاوت اناج یدبه عقا (ع)یحکار مس یانرابطه با پا

 یحیانمس یآرا ینب یسهسوره نساء به مقا 158و  157 یاتکند و با ذکر آ یاشاره م هاآن

وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ  ..."دهد:  یم یانبه اختالفات پا ونهگ یندازد و بدپر یو مسلمانان م

شَکٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ   وَ لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفي

(نه کشتند او را و نه به دارش  "إِلَیْهِ وَ کانَ اللَّهُ عَزیزاً حَکیماً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ* ما قَتَلُوهُ یَقیناً

فتارنـد و  گر یدشک و ترد بهشد و آنان در او اختالف کردند و  مشتبه ها آنزدند بلکه بر 

 نکشتند بلکه خـدا او را  یقینو او را به  یستن یگمان یرویجز پ یقینرا در علم و  ها آن

  ).1/97 :   (نک رد)خود باال بُ یبه سو

 )؛2/28( انذار یادکرد روزاسالم، از جمله  یخمربوط به تار خود دومکتاب در  یعقوبی

از  یـز ) ن2/114( (ص)ریـامب ) و وفات پ2/53( صطلقالمُ ی)؛ غزوه بن2/50( واقعه خندق

در مـوارد متعـدد بـه     یم،ن کـر آبه قـر د عالوه بر استنا ین بهره گرفته است. وآقر یاتآ

مـورد   مکتـوب استناد کرده است هرچنـد منـابع   بزرگان  و (ع)ی، عل(ص)ریامبسخنان پ

  به بعد). 2/5،89؛ 1/226،215:    (نک یستمشخص ن ینهزم یندر ا یاستفاده و

  

  . مکتوبات روایی1-3

متن تاریخ یعقوبی و مقایسه آن با منابع مکتوب تاریخی مورخان مسلمان قبل و  مطالعه

که مکتوبات روایـی اعـم از روایـات قبیلـه ای مربـوط بـه        نشان می دهدمعاصر یعقوبی 

انساب قبایل عرب و روایات مربوط به تاریخ اسالم از عمده منـابع او خصوصـا در کتـاب    

دوم یعنی وقایع تاریخ اسالم بوده است. اما به دلیل آنکه یعقوبی در تالیف کتاب خود از 

واقعـه و ترکیـب آنهـا و     به یـک روش ترکیبی یعنی مقایسه میان روایات مختلف مربوط 
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سرانجام ارائه در قالب گزارشی واحداستفاده کرده است، فقط در مقدمه کتـاب دوم بـه   

  ذکر کلی یا جمعی منابع روایی خود پرداخته است.

 یـف و طوا یـل و انساب عرب و قبا یتدوران جاهل یعمربوط به وقا یهابخش در  یو

عرب و ... از امثال هشام بن محمد  یها یشکو  یمنو شام و  یرهآنان و ملوک کنده و ح

کـه از آنـان در    یو مـدائن  یبـن عـد   یثمبن دأب و ه یزیدبن  یسیو ع یبن سائب کلب

و  ی/ سـ 1 یتی،آ ؛ قس:2/6 :  (نک شک استفاده کرده است یمقدمه کتاب دوم نام برده، ب

 ).2/122 ؛1/158 :  (نک و در موارد دیگری نیز به نسب شناسان اشاره مستقیم دارد سه)

 منـابع  که در باره تاریخ اسالم است پس از ذکر اجمالی در مقدمه کتاب دوم یعقوبی

پاکش و ذکر مطالـب کتـاب     و خاندان یامبرمتعال و درود بر پ یحمد خدا و خود روایی

 ی). و6، 2/5 :   (نـک  یدگو یو اهداف خود سخن م ها روشمطالب آن و  ،اول؛ از کتاب دوم

بلکـه هـدف    ی،تکـرار  یالگو گرفته اما نه کار یشینیانکار از پ ینکه در ا ندک یاذعان م

تر و برکنار از اختالفات موجود در آنهـا   کامل یارائه کار ی،تواضع علم یتخود را در نها

و  یشینپ یانو راو یان، داناکتاب خود را بر اساس آنچه بزرگان ین...ا" :یدگو یداند و م یم

 ییتا به تنهـا  یمو نظر نداشت یمنمود یفتألاند  کرده یتروا یختوار وو اخبار  یرس یعلما

بـه زحمـت    انـد  گرفته یشیبر ما پ یگرانکه د یو خود را در کار یمکن یفرا تصن یکتاب

 یافتیمرا چنان  ها آنچه  یمرا فراهم ساز ها یترواکه گفتارها و  یماما بر آن شد یم،انداز

 یفزوده و بعض یها و عمرها اختالف کرده برخ خود و در سال یها و خبرها یثکه در حد

 یمکن یاست جمع آور یدهاز آنان به ما رس یکآنچه را از هر  یماند، پس خواست کم کرده

در ادامه با استناد بـه   ی). و2/5 :  ک(ن "کند... ینم یدانفر به تمام دانش احاطه پ یکچه 

ارزش علم، به مطالب و منـابع   رگان و حکما داز بزر یو سخنان (ع)یاز امام عل یثیاحاد

: اسحاق برد یمکرده است نام  یتکه مطالب را از آنان روا یو از کسان کند یمخود اشاره 

از  یوهب بـن وهـب قرشـ    یهاشم، ابوالبختر یاز بزرگان بن یهاشم یبن عل یمانبن سل

و  دجعفر بن محم] از ی[بجل بان بن عثمانأو  یثشحدجعفر بن محمد و جز او از رجال 

و عبدالملک بن هشام  یثشحدعقبه و جز او از رجال  بن یاز موس یمحمد بن عمر واقد

از ابوالمنـذر   یـادی و ابوحسَـان ز  ی،بن اسحاق مطلبـ  از محمد ییابن عبدهللا بک یاداز ز

از  یطـائ  یبـن عـد   یـثم بن دأب و ه یزیدبن  یسیو ع یثشحدو جز او از رجال  یکلب

 یثشحدو جز او از رجال  صالح ابوز ا یقرش یرکث محمد بن، و یهمدانعبدهللا بن عباس 

 یموسـ  محمد بـن و  یو ابومعشر مدن یمدائن یفس یبن محمد بن عبدهللا بن اب یو عل
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 کند یمدر ادامه اذعان  یها. و ها و زمان منجم و ماشاءهللا منجم در طالع سال یخوارزم

 یانب یو ).2/6( نکرده است یا ها اشارهآنگرفته اما به  یافراد هم مطالب یناز ا یرکه از غ

عبـارات   (همانجـا).  اسـت  یاوردهرا جهت اختصار ن یطوالن یکند که اشعار و خبرها یم

 ودهـد   یمـ نشـان   را یشـین نسبت به مکتوبـات پ  یعقوبی، یمذکور به وضوح جامع نگر

 یفتـأل  و یورآرداساس گمورخان مسلمان بر یسینو یخاوست که تار یجامع نگر ینهم

 یقالب جهان و در گستره نگاری یختار یپراکنده را به سو و ینگار تک وضوعاتم صرف در

  سوق داد. یانسان و

  

  ی. مکتوبات شعر1-4

 را یاریاشعار بسـ  (ع)لیتا والدت اسماع یمندر کتاب اول، از مبحث پادشاهان  ییعقوب

عصـر   یشـفاه  یاتگفت منبع او، روا یدرو با ین). از ا253 -1/197 :   (نک نقل کرده است

قـرار داشـته    یاو به صورت مکتوب در دسـترس و  یاتح عرب بوده که در عصر یجاهل

 :   (نـک  یلـه و قب یاکـان مفـاخر ن  اسـت:  از ایـن قـرار   یبیعقوشواهد شعری مضامین  است.

  :  (نکز آمو حکمت یها داستانو روایات  )،1/240 :   (نک ها المثل ضرب )،239-240 ،1/221

 یعدر مـورد پادشـاهان و شـرح وقـا     دو نفر ین)، ذکر مکالمات ب1/236،231،226،210

ـ  ینب یها ه)، مناظر218، 211-1/210 :   (نک روزگار آنان  ینشاعران و از جمله مناظره ب

-1/228:   (نـک  احساسـات  یانب )،219-1/218 :   (نک یبن ابرص اسد یدو عب یسامرءالق

 یشو ستابا خدا  یایش) و ن2/199 :  (نک یه)، مرث2/359 ؛1/237 :   (نک مدح )،235، 234

 جـداد توان از زمـان ا  یم را مضمون این آغازه ک 13، 2/11 ؛253 ،251، 1/247 :   (نک او

 :   (نـک  رواشعار نگاشته شده بـر سـنگ قبـ    ینهمچن ؛)و از زبان آنان دانست (ص)ریامبپ

 نیـز  و ،)2/359 :   (نـک  یـان در کشتن امو یعباس یفهخل یکتحرو درمدح )،2/422-423

ازدیگرمضامین اشعاری است که یعقـوبی بـه    )2/185 :   (نک با او یعتو ب (ع)یخالفت عل

   .کرده است آنها استناد

محدود است.  یاتو تعداد اببه اشعار اندک  ناداسالم است یخحوادث مربوط به تار در

 یقول یهف و...  " به عبارت یموارد مشخص است و در مخاطب وشاعر موارد یاریدر بس

 یدارا یعقـوبی  یخاز اشـعار ذکـر شـده در تـار     یاری). بس2/407( کند یاکتفا م "الشاعر

 یوسـد ر یمـ رو بـه نظر  یناست. از ا رواییو نکات سودمند  یاجتماع یخی،اطالعات تار

 یحـاو  یمـوارد در اشـعار مثالً )؛1/245( اسـت  کرده ینشگز یهدفمنداشعاررابادقت و
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از  ی(همانجا) و در مـوارد  مکه است یو قحط یو زمستان یتابستان یاز سفرها یاطالعات

 یشـاعران  دربارهعاراز اشـ  یدر بعضـ  .)214-1/213( است برده سودسند  مثابهشعر به 

-218 :   (نک یبن ابرص اسد یدو عب یسالقؤ) و امر200 /1 :   (نکصلت  یبن اب یةچون ام

 شـعر  در یعقـوبی چنـد   .جالب آنکه هـر به دست می دهداطالعات ارزشمندی را ) 219

از  )، امـا 3/349 ،الـدهر  یتیمة( رده استنام بشعرا  ۀاو را در زمر یداشته و ثعالب یدست

  است.نکرده ذکر را نام خوداگر آورده  یاورده یان یخود شعر

 

 یمنابع نجوم .1-5

 مسـلط  یعقـوبی آمـده و سـبب شـده     یعقوبی یخکه در تار یبا اطالعات نجوم در ارتباط

بهتـر   ید) شـا یزدهبر کتاب اول، ص سـ  یتیمقدمه آ : (نک معرفی شود نجوم به مند هوعالق

اطالعـات   یـان بـه صـرف ب   یرانه منجم، ز یمبدان به نجوم شنامند و آ هباشد که او را عالق

او را در شمار منجمان به حسـاب آورد. بـه هـر     توان یها نم ها و ماه و طالع سال ینجوم

 یسـی مهـم از جملـه والدت ع   یدادهایو رو یعکتاب و در وقا یفتأل یاز ابتدا یو یرتقد

در  (ص)والدت و بعثـت رسـول اکـرم    ،)1/68:    (نـک  هللا منجم ءبه نقل از ماشا (ع)حیمس

همراه بـا ذکـر مـاه     یامبردر وفات پ ،)2/7 :   (نک یهللا و خوارزمءاختالف ماشا یانضمن ب

و آغـاز   )2/139( بن خطاب ) و ذکر آغاز خالفت عمر2/113( آن یو معادل عجم یعرب

خلفا بـه  ر یشت) و آغاز خالفت ب2/178( (ع)یو آغاز خالفت عل )2/162( خالفت عثمان

هللا ءو ماشـا  یدر مقدمه کتاب دوم به نـام خـوارزم   یپردازد. و یم یاطالعات نجوم یانب

) که به احتمـال  2/6 :  (نک خود اشاره کرده است یعنوان منابع اطالعات نجوم منجم به

 آنان بهره برده است.  یاز جداول نجوم یقو

  

  سناداَ. 1-6

 یـان شود کـه در جر  یاطالق م یلیاسناد به مدارک اص یها ژان سواژه مجموعه به گفته

آمده  یدپد یو مکاتبات شخص یحسابدار ی،حقوق ی،مانند امور ادار ی،امور روزمره زندگ

و بدون  یماطالعات مستق یموارد، حاو همهدر  یباًتقر مدارک،گونه  ینباشد. از آنجا که ا

 ین). از ا19ص( یردکار محققان قرار گ یهاست که پا یعیطب یجهاست، در نت یریگ جهت

معاهدات و  یاسی،مکاتبات و اسناد س ،یسلطنت یها فرمان یهشامل کل یخیرو اسناد تار

از  ی... و برخـ  ی،اقتصـاد  یهـا  گزارش ی،و حقوق یو مال ضاییاسناد ق ی،ادار یها نوشته

 یاتو اخوان یوانیاتد یات،ها سلطاننبه آ گذشتهکه در  است یمکاتبات دوستانه و خانوادگ
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 یناز ا یو انگشت شمار یلاص یها گزارش نمونه ).41 ،5 -4 ی،قائم مقام :   (نک گفتند یم

به  یو یدسترسو امکان  ییواند یتبه مسئولموجود است که بنا  یعقوبی یخاسناد در تار

 یهـا  است کـه در کتـاب   تر یکنزد یترو سخن روزنتال به واقع یناست. از ااسناد بوده 

 ،و(هم شد یخاص، به معاصران محدود م ی، همواره استفاده از سندهامسلمانان یخیتار

مـورد   اسـناد ). 144 ،و(همـ  آوردند یاز اسناد به عمل نم یاستفاده کاف ) و مورخان142

 تمشخص نیس اما است یمورد عهدنامه از دوره عباس 4مشتمل بر  یزن یعقوبیاستفاده 

اسناد  ینا .استده کر داشته یا از مکتوبات دیگر نقل یاردر اخت را ها آن ینسخه اصل که

:    (نـک  یمهـد  عهـدی  یـت در بـاب وال  یمنصور عباسـ  یتاز وص یا نسخه -1 :از عبارتند

 نوشته شده بودن یکه به خط ام مونأو م ینام عهدی یتنسخه عهدنامه وال -2 )2/392

نوشـته   مـأمون ه خط که ب ینپس از ام مأمون عهدی یتوال نسخه عهدنامه -3) 2/416(

 ).2/441( ینباره کشته شدن ام در مأموننامه طاهر به  -4) 2/419( شده بود

که مشتمل از خراسان  خروج او یکند که ماجرا یم یاددر ادامه از نامه طاهر  یعقوبی

کند که بر  یادعا م یعقوبیفتح مناطق، شهر به شهر و روز به روز بوده است و  زارشگ بر

 یا ) اما نه نسخه2/463 :   (نک موضوع نگاشته است ینجداگانه در ا یسند کتاب یناساس ا

  مانده است. یبر جا یسند را آورده و نه از آن کتاب اثر یناز ا

  

  منابع نامشخص .2

 و پادشاهان بابل ینواپادشاهان موصل و ن یانی،سر پادشاهانچه در مطالب مربوط به  اگر

کنـد امـا    ینمـ  یمنبع یچبه ه یرمستقیمیغ یا یماشاره مستق یچه یعقوبی ،)1/81-82(

مکتوب نقـل کـرده اسـت. اشـاره گـذرا و       یس منابعتوان حدس زد که آنها را بر اسا یم

 یعقـوبی  یدکه شـا  دساز  یفرض را به ذهن متبادر م ینمباحث ا ینبه ا یعقوبی یسطح

موجـود   انـدکی از آنجا که منابع و مطالب  یاقائل بوده  یتر کم یتمباحث اهم ینا یبرا

در مقدمـه  و ا یدبسنده کـرده اسـت. شـا    همان ها به ناچار به بوده و یا دراختیار داشته

اسـت.   ازمیـان رفتـه   متأسفانهمطالب اشاره کرده بوده که  ینا اصلی کتاب اول به منابع

انجام داده  یو مسعود یعقوبیمطالب مشترک  ینب یا یسهترجمه کتاب اول مقا در یتیآ

ر د. بعـد)  بـه  1/100 یتـی، : آ   (نـک  دو مورخ پرداخته اسـت  ینو به ذکر موارد اختالف ا

-1/83( یعقـوبی  یـز و روم ن یونانو پادشاهان  یونانیانهند، مطالب مربوط به پادشاهان 

اما در ضمن مطالـب او   است، استفاده خود نکرده دبه منابع مور یمی) اشاره مستق143
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مشکل وجود دارد  ینا یزجا ن ین. گرچه در ایافتدست  یممستق یرغ یتوان به اشارات یم

مـورد   یـن داد. سخن هوتسما در ا یصمنابع را تشخ یشفاه یاتوان نوع مکتوب  یکه نم

دربـاره   یعقوبیکه  یگرو ملل د یونانهند و  یخراجع به تار" جالب توجه و راهگشا است:

خذ آن چـه بـوده، چـون مقدمـه قسـمت اول      أکه م یمدان یها صحبت کرده است، نم آن

قسـمت کتـاب    یناز هر کجا باشد در ا یورفته است. به هر حال اطالعات  ینکتاب از ب

ـ  "بهتر اسـت  یهپا یب یها نظر مواد مطالب و نداشتن افسانه از یگرد مؤلفانهم، از  :    ک(ن

  ).یکو  ی/س1 یتی،آ گزارش

 "...اند گفتههند  یاندانا" چون یدر مباحث مربوط به پادشاهان هند با عبارات یعقوبی

پرداختـه   ینسـرزم  یـن ا فرهنگ) سخن را آغاز کرده و به بحث از 92 ،89 ،1/84 :   (نک

هفـت   ی،ارقـام هنـد   آنان از جمله یها و آثار و کتاب یاو با فرهنگ هند ییاست. آشنا

و مفصل آنها ما را به  یقدق یشناس کتابو  یآثار هند یرهند، سند هند و سا یاناد لیم،اق

ده کـه نهضـت   کر یم یزندگ یا در دوره یود که از آنجا که ساز  یرهنمون م یجهنت ینا

داشـته و بـه احتمـال     یدسترس هاآنترجمه  یاآثار  یناز ا یاریبه بسترجمه شکوفا بوده،

  است. اشاره کرده بوده هاآن بهاول  کتابدر مقدمه  یقو

اشـاره   یچبدون هـ  یباًتقربه بعد) 95/1 :  (نک یعقوبی یزن یونانیاندر بخش مربوط به 

و آنـان   یبه منابع مورد استفاده خود، به ذکر علـوم و آثـار علمـ    مستقیمیرغ یا یممستق

و آثار ذکر  پرداختهو...  یثاغورسسقراط، ف ینوس،آثار مشهور بقراط، جال یسپس به معرف

در مبحـث   ی). وهمانجـا ( کـرده اسـت   یشده را فصل به فصل و گفتار به گفتـار معرفـ  

ـ   یوسو روم از کتاب قانون بطلم یونانپادشاهان   ینبه عنوان منبع خود در ذکر نـام اول

گرفت  یجهتوان نت یرو م یناز ا .)1/143( ) استفاده کرده استیلفوس(ف یونانیانپادشاه 

 یاًو ثان بوده است یدر دسترس و هااز آن ییها ترجمه یاآثار  یناصل ا اوالً عکه به طور قط

از  یـد با بـه احتمـال  اسـت   کرده یاول خود معرف در کتاب یعقوبیکه  یاز آثار یاریبس

صـرفاً  آثـار،   ینها اخذ کرده باشد و قصد او از ذکر انآرا از  یجمله منابع او بوده و مطالب

  .تنبوده اس هاآن یمعرف

اختصـاص  بـه بعـد)    1/158:    را به پادشاهان پارس (نک یمفصل بخش نسبتاً یعقوبی

بخش  ینسخن گفته است. او در ا یلو پادشاهان آن به تفص یرانا یخداده است و در تار

از کتب هشام بن محمـد بـن سـائب     یدبا یطبر یعنی خود همچون مورخ نامدار پس از

:    نـک  نیزو دو؛  یکو  یس یتی،(آ استفاده کرده باشد یاد کرده،آنها از  یمکه ابن ند یکلب
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آنان بنا  ینانو جانش یانپارس یدر مطالب مربوط به پادشاه ینهمچن ی). و16 یم،ابن ند

). 1/158 :   (نک استناد کرده است ،که از نسب شناسان گرفته یخود، به اطالعات تصریح به

را از  یمطالب خود در باب طبقات و درجات ساسان یعقوبیسن که  یستنکر یدهعق ینا

 یعقوبی یختار ی). و40ص( رسد یمکرده است معقول به نظر  یافتدر یمقد یها گاهنامه

 دانـد  یمـ  ینـه زم یـن در ا ها یفتأل ینتر یمو از قد یانساسان یخع عمده تاراز مناب یکیرا 

 ).44ص(

از  یان،پارس یو در دوره دوم پادشاه یرانا پادشاهان یخدر ادامه بحث از تار یعقوبی

 ،یرالتدب و یالهد شابرقان، یاء،کنز االحه او صحبت کرده و به آثار او از جمل یدو عقا یمان

). بارتولد معتقد است که 160-1/161 :   (نک کند یو... اشاره م ةالجبابر االسرار و سفر سفر

 استفاده کرده است یمدائن یعنی ی،طبر یخراسان از منابع اصل یختار یمدر تنظ یعقوبی

در آغاز  یرانیا یاز نقش علما الناس لزمانهم ةمشاکل در یعقوبی). 1/43، ترکستان نامه(

از  یکـه آثـار  ع از ابن مقف ینو همچن یو هند یرانیعباس در ترجمه آثار ا یخالفت بن

نام  متأسفانه یکند ول یم یادترجمه کرده است  یرا به زبان عرب یصانو ابن د یکتب مان

:    نـک  نیـز ؛ 114 ی،(حضـرت  نپرداختـه اسـت   هـا آنل بـه  یفصتآثار را ذکر نکرده و به  ینا

 ). 56-55ص ،الناس لزمانهم ةمشاکل یعقوبی،

 بحـث  یدر ابتـدا  را منابع خود یعقوبی )184 -1/180 :   نک( ینذکر پادشاهان چ در

اسـت:   یـت جالب توجه و با اهم یکه از منظر منبع شناس یدگو یم یاست و مطالب آورده

اند تا آنکه به کار  آنجا مانده یرفته و روزگار ینکه به کشور چ یو کسان یانو دانا یانراو"

هـا را شـناخته و    آن یشینیانپ یها را خوانده و خبرهان آ یها گشته و کتاب ها آشنا آن

شـهرها و بـت    یهـا  اند و بر آنچه بر دروازه یدهشن یندگاناز گو یدهها د در کتاب ار ها آن

اظهـار   ینانـد، چنـ   شده اسـت مطلـع شـده    ها کنده سنگ یها نوشته و رو آن یها خانه

ک در رامـد  ینو بهتـر  ینتـر  یلاصتوان از جمله  یعبارت را م ین. ا)1/180( "...اند کرده

و تمـدن و فرهنـگ    یخدربـاره تـار   یاسـتفاده مورخـان اسـالم    ردمو یلمنابع اص یینتب

مسلمانان ناشـناخته و ارتبـاط    یبرا یشانها دانست که زبان و کتاب یو مردمان ینسرزم

و  یا را به طور واسطه باره چینتوان منابع او در  یم یجهها نداشتند. در نت با آن یچندان

 ،دانسـت کـه بـه اسـناد     یو شـاهدان  یـان برگرفته از اطالعات و اخبـار راو  یم،مستق یرغ

عبـارت   یـن نـد. ا بود  یافتـه دسـت   یمیو ترسـ  یریمنابع تصو وها  سنگ نوشته،ها یبهکت

و  مکتوب یرغشواهد  به یباشد که روزنتال آن را اشارات ضمن یجمله مواردتواند از  یم
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اهـل   " از عبـارت  ).140ص( دانسـته اسـت   یفرهنگـ  یها نسبتاً جالب بر نگرش یپرتو

به منابع نامشخص نـام   یعقوبی اتاشار از یا توان به عنوان نمونه یم یزن "یقولون ینالص

 یاربسـ  ی،ا هرچند به طـور واسـطه   ی،منابع یناز چن یعقوبیاستفاده . )1/181 :   (نک برد

 ینسفر نکرده و اخبار مربوط به ا ینبه چ که او خود دارد ینبه ا و داللتارزشمند است 

  طه اخذ کرده است.را با واس ینسرزم

 در مورد اطالعات خود درباره پادشاهان مصر از قبط و جز آن، در متن کتاب یعقوبی

را از  یارزنده و جالب یاراما او اطالعات بس ،کند یاشاره نم ی) به منبع189 -1/185 :   (نک

 سـت ها بـه د  آن یمصر و سال و روزها یشهرها ید،و عقا یشپادشاهان مصر، فرهنگ، ک

 داشته کـه  یدسترس یلیاحتماالً به منابع اص او توان حدس زد که یرو م یناز ا .دهد یم

البته حضور او در مصر و . ارائه دهدا ر یا ات جالب و ارزندهاطالع یناست چن توانسته او

 بوده باشد. یرثتأ یبامر  ینتواند در ا یهم نم یغرب اسالم

(حبشـه و   یقاییانبربر و آفر یلو قبا ها ینسرزمدر مورد  یعقوبیمنابع مورد استفاده 

مختلـف در   یدبحث از عقا یان. اما در پایستهم مشخص ن) 1/190 :    سودان و بجه) (نک

خود  یتروا یا باب هر دسته ین... در ا" یدگو یم یقاییمورد نژاد و نسب اقوام بربر و آفر

در  ی). ظـاهراً و 1/191( "و خداوند به آنچه واقع اسـت دانـاتر اسـت    یدنما یرا اثبات م

و در  "هللا اعلم" عبارتدهد و با  ینم یبه صحت اخبار ندارد حکم قطع یقینکه  یموارد

 کند. یلفافه اظهار نظر م

 کنـد کـه   یعبـارت آغـاز مـ    ین) را با ا1/195 :    (نک یمنگزارش از پادشاهان  یعقوبی

 "انـد...  ها دارند گفتـه  یلهها و قب از اخبار و احوال امت یآگاه یکه ادعا یو کسان یانراو"

نسب شناسان باشـند کـه    یعقوبیرسد که از جمله افراد مورد نظر  ی(همانجا). به نظر م

  ). 1/202( است ن استناد کردهنامختلف عرب به آ یها یلهقب ذکر انساب در یو

  

  ی.منابع شفاه3

) را یشخصـ  یاتها و تجرب یدهد( یها) و گزارش یدهشن( ییدو شکل روا یاطالعات شفاه

ها و  یدهشن یعنی ی،و گزارش ییرواهر دو گونه اطالعات  یزن یعقوبی یخشود. تار یشامل م

است که  این یعقوبیمنابع مورد استفاده  یدر بررس از مسائل یکیدارد.  ها را در بر دیده

نقـل منقـوالت بـه     یـا  انـد  منابع او مکتوبات بوده گفت که مشخصاً ینانبا اطم توان ینم

 یـن کنـد و ا  یاشـاره مـ   خـود  بعابه من ترکمد خو کتابدر متن  یو یراز ی،شفاه یقطر
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آنکه  یگره دئلخورد. مس یتر به چشم میشرفته ب ینمشکل در جلد اول که مقدمه آن از ب

 یممستق یها یدهمشاهدات و شن، یجهانگرد یجهنت یاز اطالعات و بخشی کهینفرض بر ا

او آمـده   داتاز مشـاه  ییمبه ندرت گزارش مسـتق او بوده باشد اما در متن کتاب،  خود

دانست کـه منبـع اطالعـات او مشـاهدات      ینبر ا یلبتوان به طور قطع آن را دلاست تا 

 .استاش بوده  یشخص

معمـوالً بـه    یخبر یا یتدر نقل هر روا یعقوبیرسد  یگفت به نظر م یدبه هر حال با

ات یـ در نقـل روا  یاخبار درسـت زده اسـت. و   ینشمنابع مکتوب مراجعه و دست به گز

دسـت اول و صـحابه و    یـان و صدر اسالم در مـوارد متعـدد از راو   یامبرمربوط به دوره پ

، 2/43،34( ابـن عبـاس   ،)2/43( ودچون ابن مسع یبرد، از افراد ینام م یامبرپ یکاننزد

بـا واسـطه    یـر عبدهللا بن زب ،)2/20( یاسرعمار بن  ،)2/226،320( یجابر انصار ،)158

ــهاش عا خالـــه ــن اســـحاق ،)2/306( یزهـــر ،)2/260( یشـ ــد ،)2/45،21( ابـ  یواقـ

او به  گرایشاعتقاد و  یوانی،). شغل و حرفه د2/33،190( یابن کلبو ) 2/42،140،157(

 یروزگار و پرداختن به جهانگرد یجاز علوم را یاریو عالقه او به نجوم و بس یآگاه یع،تش

ه موثر بود یاربس وباو از منابع مکت یاتروا ینشانتخاب و گزر است که د یاز جمله امور

مدعا در متن کتاب به طور پراکنده، و در مقدمه کتاب دوم و بحـث از   یناست. شواهد ا

.. در ". :یدگو البلدانموجود است. در مقدمه  البلدان یاییجغرافمنابع و در مقدمه کتاب 

مانـدنم از وطـن ادامـه     گشته و دور یوستهمن پ یپا به سفر نهادم و سفرها یآغاز جوان

را از وطـنش و   یخـوردم و  یاز آن بـالد برمـ   یبه مرد اهگ ت؛ پس چنان بودم که هریاف

گفـت، او را از   یمن مـ  یخود را برا یگاهو جا یهننمودم؛ و آنگاه که م میشهرش پرسش 

است و ساکنان آن از عرب و  یزنمودم، ... و کشت آن چه چ یش پرسش مینهمان سرزم

نمـودم... و   یتا آنجا که از پوشاکشان پرسش م نجا،آ یاهال یدنی...، آب آشامیانندعجم ک

اند و آنـان کـه    یافتهکه بر آنجا دست  یآنان و کسان یو گفتارها یدها و عقا یشهمه از ک

بـه آن...؛ سـپس    یـک نزد یهـا  ینو سـرزم  یندارند و مسافت آن سرزم یدر آنجا سرور

 ینگاشتم و به پرسش گروه یاو وثوق داشتم م ییگو راستهر کس را که به  یها گزارش

از مردم خاور و باختر در  یو جهان یاربس یجستم، تا آنکه از خلق یم یاری یپس از گروه

پرسـش نمـودم و اخبارشـان را نوشـتم و      موسـم،  یـر ) و غیـان حاج(فراهم شدن  موسم

را فـتح کـرده و بـه     ینیخلفا و امرا را کـه سـرزم   یکایککردم، و  یتآنان را روا یثاحاد

به آنچه  یدمشهرها شن ی... و هر چه را از مردم مورد وثوق اهالست ا تهسپاه تاخ یکشور
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(امـور) احاطـه    یـان ساختم و دانسـتم کـه مخلـوق بـه پا     یمهتر شناخته بودم ضم یشپ

از  یبــه آگــاه یعقــوبی ی).عالقــه و کنجکــاو2-1 یتــی،، ترجمــه آالبلــدان( "کنــد  ینمــ

کسـب اطـالع و    یبـرا  یفرصت هربود که از  یمختلف و مردمان آن به حد های ینسرزم

 جست. یمطالب خود سود م یلتکم

 یـت رگان، شـاهدان و آگاهـان بـه اخبـار روا    ها را به نقل از بز از گزارش یاریبس یو

و  یو نفـوذ و اعتبـار و   یـوانی گفته شد بنا به شـغل د ر ت یشپ همچنان که ینکند و ا یم

دهـد؛ در   یاو اعتبار م های ارشامر به گز ینو همبوده است  یاحتو س یرپرداختن به س

 "کـه...  نفـر از اهـل علـم مـرا خبـر دادنـد       ینچند"چون  یبا عبارات یو یموارد ینچن

از  ی... کس" ،)2/327( )ة(اهل العلم بالدول "...دانایان به حکومت گویند یبعض" )2/122(

 یـس بـن ادر  یـس کشـته شـدن ادر   یـان در جر یـا ) 2/388( "بزرگان مرا خبر داد که...

 "فرسـتاد...  ینـزد و  ی] کسـ یعباسـ  ی[هـاد  یبه گفته مـردم مغـرب، موسـ   ": یدگو یم

سفر حج مالقات کرده  یانجر را درکه مردم مغرب  کند یهرچند مشخص نم ،)2/405(

کنـد   یم یترفتن هارون به گرگان از شاهدان واقعه روا یانمغرب. در جر یندر سرزم یا

ـ  یسیاز آل مهلب که همراه ع یرمردی... پ" که  "مـرا خبـر داد و گفـت...    ودهبن جعفر ب

). 2/452( آورد یم یتیروا، غسان بن عباد، مأمونخراسان در دوره  یاز وال یا ).2/429(

 یزنـدان  یـان ). در جر2/167( کنـد  یمدر فتح خراسان به گزارش مردم خراسان استناد 

 یحییبا واسطه بزرگان از  یز،) نیعباس ی(هاد یتوسط موس یبن خالد برمک یحییشدن 

نفـوذ،   ین). همـ 2/406( "گفتنـد...  یحییبه نقل از  یخاز مشا یبعض": کند یم ولنقل ق

 ةمشاکلکتاب  یفتألدر  یو یزهعامل و انگ یدبا یوانیو د یو اشتغال به امور درباراعتبار 

به طور ملمـوس و محسـوس از مناسـبات     یدبا یو به عبارت دیگر باشد. الناس لزمانهم

آنان  یانبه وجود آمده م یاست هم شکل ستهداشته که توان یحاکمان و مردم آگاه یانم

 تر یشب آگاهی یبرا( مردم و حاکمان را ارائه دهد یانم یهم شکل یهرا درک کند و نظر

  ).188مقدم،  ی: منتظر  نک

 

  از منابع در استفاده یعقوبی معیارهایب. 

امـا   یستو ذکر سلسله اسناد ن ییروا یچه روش وگر. اول استفاده از منابع دستِ. 1

ادامـه   را تـا آنجـا   یاتروا یهاولد اصالت و اعتبار مطالب خود، اسنا یانب یبرا یدر موارد

حفص بن  محمد بن یتبه روا" به عنوان نمونه: رسد،بمعتبر و موثق  عکه به منب دهد می

از ابوصـالح از ابـن    یبـن سـائب کلبـ    محمد" ،)2/33( "...یرکث محمد بناز  یاسد کوف



 23    نگاری یعقوبی به لحاظ منابع بررسی تاریخ

کـرده   یـت روا (ع)که آن را از جعفر بن محمد ی... و به قول کس" یا ،(همانجا) "عباس...

 یتسائب از ابوصالح از ابن عباس روا محمد بنو  یرکث محمد بن" ،)23-2/22( "است...

خود در مقدمه جلـد   یانمنابع و راو یرا در معرف یوهش ینا یو .)2/34( "اند که ... کرده

را بـه نقـل از منبـع     یتـی کـه روا  یاما در موارد ).2/6:   (نک گرفته است یشدر پ یزدوم ن

 یـان کنـد و بـه راو   یسند اشاره مـ  ینآورد فقط به هم یبن محمد م چون جعفر یمعتبر

فاصله " کند: یاکتفا م یاند با عبارت به قول بعض سخن گفته ینهزم ینکه در هم یگرید

بـن   جعفر یتازدواج پدر رسول خدا با مادر آن بزرگوار و والدت آن حضرت به روا یانم

 ی). در موارد2/9:   (نک و هشت ماه بوده است سال یک یده ماه و به قول بعض (ع)محمد

عبـدهللا بـن   " :کنـد  یمـ را نقـد و رد   یگـر د های یتروامعتبر اول،  یتبا توجه به روا یزن

دو ماه پس از والدت و به قول  (ع)دجعفر بن محم یتعبدالمطلب پدر رسول خدا به روا

اسـت   یچه اجماع قول دوم نادر است ینآن بزرگوار درگذشت و ا یالداز م یشپ یبعض

سـال   یـک هم وفات او را  یاکرم بوده است و کسان سولر یالدعبدهللا پس از مکه وفات 

او (جعفر بن محمد) را ختم  یتروا یزن ی). در موارد2/10( "اند گفته یامبرپ یالدپس از م

مبعث و نـازل   یانجر چنانکه در ؛پذیرد یمحکم و نظر او را  مستقیم یرداند و غ یکالم م

نـزد او آمـد و    شنبه یکشب  ودر شب شنبه  یلجبرئ" :یدگو یم یامبربر پ یلشدن جبرئ

گشـت و بـه    شنبه با دستور رسالت بر او آشکارروز پنج  یدر روز دوشنبه و به قول بعض

کرده است روز جمعه ده روز بـه آخـر    یتمحمد(ع) روا جعفر بنکه آن را از  یقول کس

-2/22( "مسلمانان قرارداد یداست که خدا جمعه را ع ینهم یبرارمضان بوده است و 

 یـات و منـابع روا  یـان در ذکر راو یعقوبی یتو با توجه به دقت و حساس این همه). با 23

 )؛2/214،399 ؛1/22،26 :   (نـک  "یقال"در کتاب با افعال مجهول  یاریبس یاتخود، روا

ــک "یــلق" ــا) 412، 349، 225، 151، 37، 17 ،2/7 :   (ن ــک( "یرُو" ی  2/157؛ 1/14:    ن

 یعقوبی. یستو منبع مشخص ن یوار یزن یاریآمده است و در موارد بس )222،246،302

 ،: مقدمـه کتـاب    (نک گرفته است یعیش یاناز راو یممستق یرغ یا یممستق یزرا ن یاتیروا

 یلـی دل یعیشـ  یانبه منابع و راو یو یژهتوجه و ین). هم320، 43 ،33، 22/ 2 نیز؛ 2/6

و  طرفانـه  یببودن،  یعهبا وجود ش یعقوبیاست که  ینا مهم ااست. ام یو یعقاطع بر تش

توان از  یرا م ین) و ا1/29 ،(اشپولر است یدهکش یرخود را به رشته تحر یختار نگرانه واقع

کـه امکـان    ییتا جـا  یعقوبیدانست.  یو ینگار یخو تار یعقوبیبرجسته  یازاتجمله امت

و  یمعهـد قـد   یخکرده است. در باب تار راجعهخذ موجود مآم بوده به اصل منابع و یرپذ
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بـه   یحی،و مسـ  یهـودی  یبـه کمـک علمـا   و  هنکـرد  یاو را راضـ  "یلیاتاسـرائ " ید،جد

ه یافتـ دست  یو درست یقراه به اطالعات دق ینو از ا است ه رجوع کرد یاصل یها نوشته

و فرهنـگ اقـوام و ملـل     یـان ر بحـث از اد در کتـاب اول د  ).156-155(روزنتال،  است

آگاه مراجعه کرده است.  به قرائن، به منابع مکتوب و اخذ اطالعات از افراد ناب یزمختلف ن

 ینگـر  و واقـع  یعیشـ  یـدگاه متناسـب بـا د   یاتاخبار و روا ینشبه گز یزن دوم در کتاب

  دست زده است. یخیتار

  

 از یشـین پ عمنـاب  یهـا  بـه داده  ینگاه ینچن .اطالعات تاریخی ینشگز نقد و. 2

معـدود مورخـان مسـلمان     اسـت و  یسـوم هجـر   در قرن یعقوبی نگاری یختار یازاتامت

پرداختند.  اخبار به نقد عقل یارمع او با ابن خلدون پس از و یهمسکو ی،همچون مسعود

  و  یدهکشـ  از اسـالم را بـه نقـد    یشدر دوره پـ  یـژه بـه و خود،  یخیمنابع اطالعات تار او

   یاعتمـاد دانسـته اسـت. و    یرقابـل و غ "سـطوره ا"را  یـافتی اطالعات و اخبـار در  یبرخ

  زنـد   یم ینشگز و نقد یسه،دست به مقا یزاربعه ن یلو اناج یحیدر استفاده از منابع مس

   ین). اخـتالف بـ  1/68 :   (نـک  پـردازد  یمـ  یسـه به مقا یحیانمسلمانان و مس یدعقا ینبو 

دادن  یانپا یبرا مه) و در ادا1/79پردازد ( یها من به نقد آ و کند یم یاناربعه را ب یلاناج

(همانجـا).   کند یبه قرآن استناد م یینها یجهبه نت یدناختالفات و به منظور رس ینبه ا

پردازد  یم یدعاو ینا یانابتدا به ب یزن یانپارس یادعاها یبعض و یددر ارتباط با عقا یو

اما در ادامـه بـا    یرد،پذ یداند که عقل آنها را نم یم یورکشد و از ام یبه نقد م اما آنها را

عجـم، بزرگـان، شـاهزادگان،     یانجمله دانااز  یرانیطبقات خردمند ا یانصاف تمام برخ

 :یـد گو یمـ  ی). و1/158 :   (نـک  دانـد  یامـور مبـرا مـ    یندهقانان و اهل علم و ادب را از ا

   یسـت کننـد کـه قابـل قبـول ن     یادعا م یاریبس یزهایپادشاهان خود چ یبرا یانپارس"

  چشـم و   یندهـان و چنـد   یننفـر چنـد   یـک  یآنجا که بـرا  ادر خلقت ت یفزون یلاز قب

دو مـار کـه مغـز سـر مـردان خـوراک        یگـری از مس و بـر شـانه د   یصورت یگرید یبرا

است کـه   یها، از امور ینعمر و دفع مرگ از مردم و مانند ا یادیز ینو همچن هاست آن

ـ  هـای  گویی یاوهها و  یو در شمار باز یردپذ یعقل آن را نم دهـد،   یمـ  ارقـر  یقـت حق یب

و اهل علم و ادب  دهقانانشانو بزرگان و شاهزادگان و  عجم یانخردمندان و دانا یوستهپ

 (همانجـا).  "انـد  برکنـار شـمرده   یقـت ندانسته از حق یحگونه مطالب را نگفته و صح ینا

 ینانجانشـ  یـا  یـف از پادشاهان پارس و در بحث از ملـوک الطوا  سخندر ادامه  یعقوبی
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 ییو به علت عـدم بـازگو   یدگو یآنان سخن م یها نوبت اول، از قصه درپادشاهان پارس 

کننـد و از خـرد بـه دور     یمردم آن را انکـار مـ   تر یش...از آنجا که ب " کند: یها اشاره منآ

 "ما بـر حـذف مطالـب ناپسـند اسـت      یچون بنا یم،دانند از ذکر آن صرف نظر کرد یم

آنجاهم که ازاعتقادات و باورهای مصریان سخن می گوید و به ذکر پاره ای از  ).1/159(

) 1/188 ،تـاریخ ( "باطل غیر معقول" را ها آنها می پردازد درآخر به داوری پرداخته وآن

و اخبـار   ینشگـز و باطل و غیر عقلـی بـودن بعضـی اخبـار      به یعقوبی یحتصر می داند.

درست  ناقل صرف اخبار یطبر او همچونکه  دهد ینشان م یدرست به روشن اطالعات

 چنـد  هـر  ینشگـز  نقـد و  یـن زند. ا یدست م ها آن ینشگز و به نقد و یستنادرست ن و

که به  یشده است؛ اخبار اخبار یاریسبب حذف بس است اما یعقوبی نگاری یختار یّتمز

 رسـوم مـردم آن روزگـاران را    و و آدابهـا   سـنت  ورها،نگاه، بامعقول بودن، نوع  رغم نا

  .ساخت یمنعکس م

 یعمطالب شا یداشته و به صراحت برخ یخینقادانه به منابع تار یدگاهید یگرچه و

اوصـاف   یناما با تمام ا خواند یماعتماد  یرقابلاز اسالم، غ یشپ یعرا در باب وقا یخیتار

   بـه مسـائل و   یـادی ز تـا حـد  را  یگـر  ینشگـز  و ینگـاه انتقـاد   یعقـوبی گفت که  یدبا

  از اعتقـادات   یناشـ  یـا امـر   یـن اخبار دوره قبل از اسالم معطوف و محدود کرده است. ا

  ه چنـان کـ   ،بوده اسـت  یحاکم بر زمان و یو فضا یطتر شرا یاحتمال قو به یاخاص او 

)، 1/158 : (نک داند یه مافراد، آن را نابخردان یبرا یبه عمر طوالن یاندر مورد اعتقاد پارس

ـ  (ع)حضرت نـوح  یبرا یاما در ذکر عمر طوالن در مـورد   یـا  ی) و فرزنـدان و 1/16 :   ک(ن

 آورده بـود  یشـان ا یبـرا  یهودیزن  یرکه پ (ص)ریامبسخن گفتن پاچه بز زهر آلود با پ

اخبـار   یبرخ ینهمچن یدهد. و ینم یکند و نظر یوارد نم ینقد یچ)، ه57-2/56 :   (نک

 یسـت نقل کرده است از جمله: کشته شـدن حـدود دو   ،تأملرا بدون نقد و  یزمبالغه آم

  و عـاص  )؛ حمل خوار و بار توسـط عمـر  1/492( در قومس 242هزار تن در زلزله سال 

 یلیـون م 14)؛ گـرفتن  2/154( تن بـود  147حدود  یککه بار هر  یکشت 20از مصر با 

 یده)؛ شن2/154( عاص توسط عمرو مصر شهرهای یگرد و یهمردم اسکندر از یهجز ینارد

 یعقـوبی  یخکتاب تـار ر ). اما مطالب موجود د2/156( عمر در جنگ نهاوند یشدن صدا

 یمعاصر و یخلفا یان،خاص در باره عباس یریو جهت گ یشاز هرگونه مدح، ستا یخال

 :  (نـک  تپرداختـه اسـ  ز ین ینخلفا همچون مستع یبنا به مورد به نقد برخ یاست و حت

2/49.(  
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و  یاتاست که در نقل روا یاز جمله مورخانو . امنابع محتوایبه  یلینگاه تحل. 3

مطالب پرداخته  یلو تعل یلبه تحل یصرف نبوده، بلکه در موارد یاستفاده از منابع، راو

از  ییهـا  رگهتوان در آثار او  یمسلمان است که م یدانمورخ و جغراف یننخست یاست. و

بعد همچون  یها دوره یسندگانبر مورخان و نو ینگاه و ینا مشاهده کرد. را ییعقل گرا

 .فراوان نهاد یرتأث یزن یمسعود

زنـد و علـت وجـود     یمـ  یـل دست به تحل یزاعراب و داوران آنان ن یندر مورد د یو

رب در اثر مجاورت با ... ع " کند: یم یلتحل ینچن ینعرب را ا ینمختلف در ب یها یشک

 یهـا  یشچراگـاه کـ   یمختلف و رفت و آمد به کشورها و جا به جا شدن در پـ  های ملت

...چـه   " :یددر ذکر علت رجوع اعراب به داوران گو ین). همچن1/254( "مختلف داشت

و امانـت و   یرجوع کنـد، پـس اهـل شـرف و راسـت     ن نبود که به احکام آ ینیعرب را د

 یعقوبی). 1/258( "دادند یقرار م حکمرا  یو آزمودگ یو بزرگوار یخوردگ سالو  یسرور

عرب شعر را به ": گوید یم یزن یو مهارت اعراب در شعر و شاعر یمند هدر ارتباط با عالق

یابنـدۀ  مـاهر، در  یشـاعر  یلـه قب یـان نهاد و هر گاه در م یم یارحکمت و دانش بس یجا

 یهـا  وسـم خود که در مـدت سـال و در م   یها و سخن شناس بود او را در بازارها یمعن

و شعر  یستندها فراهم گردند و با یفهها و طا یلهخواندند تا قب یشد فرا م یبه پا م حجشان

 یلو تحل یفو انصاف به توص ینیواقع ب ،یبا آگاه ینچن ینا؛ و )1/262( "او را بشنوند...

 مطالـب خـود را   یبو ترت یمتنظ و سبب یوهضرورت دانسته ش یزن هر جا ی. وپردازد یم

از " نوشته است: ینچن یمبن ابراه یلعنوان فرزندان اسماع یلچنانکه ذ است،کرده  یانب

کـه خداونـد    یـم داد قرار ها امت یختار در خاتمهرا  فرزندان او و یلقصه اسماع رو ما آن

 خلفـا  و (ص)رسول خـدا  یخآنان به تار یختار را به آنان ختم کرد و یپادشاه و یامبریپ

را کـه در   ییها ... و ما غزوه": دیسنو یم ها غزوه یبترت در یزن؛ و )1/221( "است یوستهپ

که   یمنبوده است بدان جهت مقدم داشت یها نبرد که در آن ییها بوده بر آن ینبرد ها آن

  ).2/66( "یاوریمنبرد را جدا ب یب یغزوه ها

  

  یعقوبی ینگار یخبر تار تأملیج. 

و  یاحانو از جملـه سـ   البلـدان کتـاب مهـم    مؤلـف و  یـدان به عنوان جغراف یهر چند و

ـ  یونـدی ، اما پمطرح است یاسالم یهقرون اول نجهانگردا و  یخ(تـار  دو دانـش  یـن ا ینب

منـاطق   یخدر مباحث مربوط به تار یخود برقرار نکرده و حت یخی) در کتاب تاریاجغراف
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 یونـد پ یجـاد ا یکند. هر چند برخـ  ینم خود یها یدهبه سفرها و د یا اشاره یچمختلف ه

دهنـد کـه    ینسبت مـ  یدر آن زمان را به و یا،و جغراف یخدو حوزه کالن دانش تار یانم

 یرونیب ی،مانند مسعود ینگاران و مورخان پس از و یااز جغراف یاریبسبعدتر مورد توجه 

تـر اسـت کـه در آن    یک)، اما سخن روزنتال به واقع نزد90-89 ی،(حضرت قرار گرفت. و..

 بـود  نگـاه داشـته  خود را مجـزا   یاییو جغراف یخیتار یها کتاب یعقوبیزمان، هنوز هم 

کـه در کتـاب خـود از     یبه هر دو حوزه توجه داشت. او در حـال  ی) گرچه و28(همان، 

اش، از  یـایی بنا به اثر جغرافراند که  یچون مصر، هند، مغرب، و ... سخن م ییها ینسرزم

ر دال ب یسخن یچه یخشهستند که به آنجاها سفر کرده اما در کتاب تار یجمله مناطق

تـوان   ینمـ  ینمناطق ندارد. بنـابرا  یناز سفرها و مشاهدات خود به ا یا ارهاش یاگزارش 

 است. برقرار کرده یوندپ یاو جغراف یخدو حوزه تار ینب یعقوبیگفت که 

کتاب او  سرتاسر دردر باال آمد که  از منابع یریبهره گ یدر چگونگ یعقوبی یارسه مع

 یـات و روان آقـر  او یخیکه منبع اطالعـات تـار   یموارد در خصوصاً، خورد ینمبه چشم 

 از یکـی به عنوان  یعقوبی یگاهپا از ارزش و ها یکاست ینا است. اما یشده اسالم یرفتهپذ

در  ینو تـدو  یفتأل پیدایش که ـ�مرحله سوم  در یاسالم نگاری یختارسنت  داران یهطال

 ـ  یـد گرد آغـاز  یقـرن سـوم هجـر    اسـط او و از بـود  یخیتـار  ضـوعات مو و انواع اشکال

 کاهد. ینم

  

  یجهنت

نداشـتند.   یـری کردند که تا آن زمان نظ ظهور یا مورخان برجسته ی،از قرن سوم هجر

 یهـا  بودنـد. از جملـه مشخصـه    یاسالم ینگار یختار یننو یها سنت گذاران یانبنآنان 

 ینگـار  یخمورخـان، تـار   یو تمـدن  یفرهنگـ  یکردرو ،دوره یندر ا یاسالم ینگار یختار

متعـدد از جملـه    یها دانش یقو تلف یلیو تعل یلیتحل ،یانهگرا عقل، ظهور نگرش نگر کل

و  یناســت. نخســت مختلــف یاز علــوم و حــوزه هــا ینجــوم و آگــاه یــا،و جغراف یختــار

 یکردهاییرو ینچن یشوایبه عنوان پ یداست و او را با یعقوبیمورخان  ینا ینتر برجسته

 یـات و روا یـان ها مراجعه کرد، در انتخـاب راو  در انتخاب منابع به سرچشمه یدانست. و

. یدعقـل سـنج   یارن و معآقر یاتو نقد و با آ یسهرا با هم مقا هاآنزد و  ینشدست به گز

بهـره گرفتـه و    یاربسـ  یعیشـ  یانو راو یاتاست و از روا یعیش یمورخ ییعقوبهر چند 

اش آشکار است اما بـه دور از هـر گونـه     یخیدر اثر تار (ع)یعهائمه ش یبه زندگ اوتوجه 
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در مقدمه کتاب دوم، بـه   یپرداخته است. و هاآنثبت  و تعصب به گزارش و یجانب دار

اثرش  یفتألها و منابع مورد استفاده خود در  یزهاز اهداف و انگ یروشمند و علم یا یوهش

و از طرف  یبزرگ اسالمد و جهانگر یدانعنوان جغراف هب یاز طرف یته است. وسخن گف

 یـات است که دانـش و تجرب  ینا یشگفت یجا. مطرح است یزن یکاتب دربار عباس یگرد

نکرده است و بـه رغـم    یداش انعکاس پیخاو در کتاب تار یاییجغراف یحاصل از سفرها

اسـناد بهـره نگرفتـه اسـت.      یجز از تعـداد معـدود   یوانیبه اسناد د یو دسترس یآگاه

رد  یده،بـه نقـد کشـ    یمربوط به دوره قبل از اسالم را در مـوارد  یاتاخبار و روا یعقوبی

از اخبار دوره  یاریو بس یعاعتماد دانسته است، اما از کنار حوادث و وقا یرقابلکرده و غ

 دانان یبر مورخان و جغراف یهمه و ینگذشته است. با ا ینقد و نظر یچبدون ه یاسالم

اطالعـات   یانعباسـ  یخاو در بـاره تـار   یخیفراوان نهاده اسـت. اثـر تـار    یرثتأبعد   نوقر

 یمنـابع مـورد اسـتفاده و    یبا بررسـ . در بردارد دست اول یاناز منابع و راو ییبها گران

ـ  یـراث ، اعـم از م اش یخیتاراطالعات  یسرچشمه ها توان یم  یحی،مسـ  یهـودی،  ی،عرب

آورد  یدرا پد فرهنگی یکردرو با یخبه تار یکه نگاه جهان ،یو اسالم یونانی ی،هند یرانی،ا

 شناخت.  باز
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