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 ـ زيست نامه1
 :نیا و نسب 1ـ1

سى((نیاى  ست)) احمدبن ابى يعقوب اسحاق بن جعفربن وھب بن واضح الكاتب العبا صفھان بــوده ا . ايرانـى و از مـردم ا
ست, ثعالبى سته ا صفھانى دان طر . احمدبن واضح را در شمار شعراى اصفھان بـه حسـاب آورده و اجـدادش را ا تعلـق خا

شم) ع(يعقوبى به تشیع و ارادت او به ائمه اطھار نوان موالـى بـنى ھا يد , و علويان و اشتھار خاندان او به ع ند مو مـى توا
به احتمال قوى نیاى يعقوبى از زمان واضح و يا پدرش در سلك موالى بنى عباس در آمـده . ايرانى االصل بودن او ھم باشد

تدارى در دل مريــدان آل علـى و , يعنى درست زمانى كه دعات بنى عباس در خراسان و مناطق مختلف ايران; اند نفوذ و اق
نه , كى و چگونه از اصفھان به عراق كوچیده اند)) واضح((اما اين كه خاندان . ارادتمندان الرضا من آل محمد پیدا كرده بودند

ھمین قدر مسلم است كه اين خانـدان ھـم . خود يعقوبى اطالعاتى در اين باره ارائه داده و نه منابع و مآخذ و تراجم احوال
از موالى بنى ھاشم بوده اند , زمان با فراھم آمدن زمینه ھاى برافتادن دولت بنى امیه و گسترش دعوت نقباى بنى عباس

قى(موالى ابى جعفر منصور )) واضح((چون , و ھنگام پیروزى عباسیان بر امويان بوده اسـت) دوانی بن منصـور  در , و صـالح 
مى  شمار  به  يك او  مورد اعتمـاد و نزد دستگاه ابى جعفر خلیفه عباسى نفوذ قابل مالحظه اى داشته و از موالى بسیار 

گذار شـد, رفته است سیارى از امـور بـه واضــح وا تاب )) البلـدان((يعقوبـى خـود در . تا آن جا كه در زمـان خالفـت وى ب و ك
شاراتى دارد)) تاريخ(( ین نفـوذ و ) 1.(عمومى خويش به امارت و نفوذ اجدادش در دستگاه خالفت منصـور ا سطه ھم به وا

به ; نیز اشتھار يافتنـد)) عباسى((بود كه خاندان يعقوبى به , و بعدھا مھدى و ھادى, وابستگى به دستگاه خالفت منصور
ناظران امـور بـوده و در )) واضـح((, ويژه در جريان بناى بغداد و تإسیس محالت و كوىھا و ربض ھاى آن از دسـت انــدركاران و 

 . پیشبرد كارھا نقش اساسى داشته است
 
 تربیت و زندگى, ـ تولد1ـ2

خود او نـیز در ايـن . از تاريخ دقیق تولد يعقوبى و چگونگى نشو و نماى او اخبار و اطالعات چندانى به دست نیامـده اســت
 .سكوت اختیار كرده است, باره به جز اشاراتى ابھامآمیز

يادآورى پاره اى اشارات در باب امـارت . به نظر مى رسد تولد و نشو و نماى او در بغداد بوده است, با توجه به قرائن موجود
شھر بـه عنـوان , اجدادش در بغداد ين )) نـاف دنیـا((عالقه خاص وى به ايـن  تدل تر ترين و مع پاك تـرين و نیكو ھترين و  و ب

مان خـود از )) البلدان((شھرھاى جھان و نیز بیان شرح و توصیف اين شھر در آغاز كتاب  ھايى كـه در ز نام  خى آثـار و  و بر
كه ; ھمه نشان دھنده عالقه وطنى وى به بغداد بوده است, نیاكان بر روى بناھا و آثار شھر باقى مانده است يژه آن  به و

به وضوح در عبارات زير نمايـان , اين وابستگى خاطر) 2.(شرح و توصیف آن شھر و جزئیات آن را به تفصیل برگزار كرده است
 :است
تنھا بدان جھت ابتدا به عراق كردم كه عراق وسط دنیا و ناف زمین است و بغداد را بدان جھت آغاز كردم كه در وسـط ((... 

شھر بنى ھاشم و دارالملك ايشان و مركز سلطنت آنان اسـت و ھیـچ ,  بغداد عالوه بر آن چه كه گفتیم... عراق واقع است
من آن جـا . كس پیش از ايشان آن را آغاز نكرده و پادشاھانى جز اينان در آن سكونت نگزيده اند ديگر بدان جھت كه نیاكان 

 )3. ))(اقامت داشته اند و يكى از ايشان آن جا فرمانروا بوده است
لدان((در مقدمـه , محمد ابراھیم آيتى. درباره تاريخ وفات يعقوبى نیز روايات متفاوت و گاه متناقض گزارش شده است , ))الب

بع )) اعیان شیعه((و نیز محسن امین در )) مشاكله الناس لزمانھم((ويلیام مل ورد در مقدمه كتاب  بر اختالفات فـاحش منا
لون بیــان . كه ضرورتى به ذكر آن ھا در اين جا نیست, در اين باره اشاره كرده اند تنھا به موردى كه يعقوبى در تــاريخ آل طو

)) البلـدان((در ملحقات كتاب . كنیماست اشاره مى ' ه292كرده و نشان دھنده حیات و فعالیت علمى و فكرى وى تا سال 

ياى پنھـان آن , میراث مكتوب مسلمانان در عرصه تاريخ نگارى سیارى از زوا گنجینه گران سنگى اســت كـه ب
نا و . ھمچنان در محاق باقى مانده است بدون ترديد يكى از مصاديق عینى براى اين ادعا مى تواند مـورخ توا

قرار نگرفتـه , ابن واضح يعقوبى باشد كه آن چنان كه بايسـته و شايسـته اوسـت, صاحب سبك مـورد توجـه 
ست. است جاى , او به عنوان يك تاريخ نگار مسلمان نه تنھا صرفا تابع سنت پیشینیان خود نبوده ا كه در  بل
بدع نـیز اوج گرفتــه اسـت, خود كارگیرى شـیوه ھـاى نـه . در سپھر فرھنگ اسالمى تا مقام يك مـورخ م بـه 

يعقوبى را در سطح تاريخ نويسان عالیقدرى ھمانند مسعودى , چندان رايج و اما علمى در قلمرو تاريخ نگارى
 .و ابن مسكويه قرار داده است

مختصات تاريخ نگـارى يعقوبـى و , در نوشتار حاضر بعد از بحث مقدماتى درباره زيست نامه و مذھب يعقوبى
 . نوآورىھاى روشى او در اين عرصه و توجه ويژه او به فرھنگ ھاى پیرامونى مورد تإمل قرار گرفته است
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سال  حداقل در  مدتى پـس از آن ' ه292در اين باب سند قاطعى است كه نشان مى دھد مرگ يعقوبى مى بايسـت  و يـا 
 :روى داده باشد

بى , چون شب عید فطر سال دويست و نود و دو پیش آمد: بن ابى يعقوب كاتب خبر داد و گفت) احمد(و محمد (( وضع خو
را كه خاندان ابن طولون در چنین شبى داشتند و آن ھمه اسلحه و علم ھاى رنگارنگ بزرگ و پرچم ھا و جامه ھـاى فاخـر 
یدم و  فت و در ھمـان شـب خواب و اسبان بسیار و آواز بوق ھا و طبل ھا را يادآور شدم و بدان جھت انديشه اى مـرا فـرا گر

 :ھاتفى را شنیدم كه مى گويد
 ذھب الملك و التملك و الز

 ينـــــه لمامضى بنــــوطولون
 )4.))(پادشاھى و جھاندارى و آراستگى با رفتن خاندان طولون از میان رفت

تاب  تار معتضـد در ك مانھم((سند مذكور و نیز توضیح يعقوبى در باب اخـالق و رف كـه در مـورد اخـالق )) مشـاكله النـاس لز
ضد, شاھان و خلفاى ھر عصر و تقلید مردم زمانه از آنان مى باشد صر خالفـت المعت تا ع كه او  فه , نشـان مـى دھـد  خلی

 )5.(در قید حیات بوده است, عباسى
 
 ـ مذھب1ـ3

تنھـا ايـن نكتــه . از چگونگى اسالم آوردن خاندان واضح ـ نیاكان يعقوبى ـ گزارش و اطالعات دقیقى به دست نرسیده است
لى)) واضح((ارادت و عاليق . مسلم است كه آن ھا از موالى ايرانى االصل بوده اند جات دادن ) ع(به خانـدان ع و مسـإله ن

سى ست ھـادى خلیفـه عبا به د ستن, ادريس بن عبدهللا و كشته شدن خود واضح  به او از سـوى ) 6(نسـبت رافضـى ب
ھمگى مى تواند داللت بر اين امر نمايد كه خاندان واضــح و ) 7(و روايت ابن اثیر درباره شیعى گرى او, مورخانى چون طبرى

 .بوده و جان خود را نیز در سر پیروى از اين مرام از دست داده است) ع(يا حداقل خود وى از شیعیان على
مداوم و . در آثارش نمايان است) ب(يعقوبى نیز مانند جدش از ارادتمندان آل على بوده است و گرايش او به تشیع گیرى  پی

بیان عناويـن , و نقل احاديث متعدد از آنان) ع(ذكر اخبار ائمه معصومین, قیام ھا و خیزش ھاى شیعى, مستمر اخبار علويان
باره , و القاب احترامآمیز نسبت به آن ھا ئه گـزارش ھـاى مفصـل در گواران و ارا ذكر فضايل و خصـلت ھـاى پسـنديده آن بزر

بیان حديث غديرخم و برخى احاديث معروف در باب اھل بیـت و , و ذكر احاديثى از پیامبر در مدح آن حضرت) ع(حضرت على
بار دوره خالفـت حضـرت علـى; به خوبى بیان كننده اين مدعا است, توصیفاتى كه از آن ھا دارد به ) ع(به ويژه آن كه اخ را 

 )8.(صورت مفصل انعكاس داده است
لب اســت در . اين شیوه به كار رفته از طرف يعقوبى نشان دھنده عاليق شیعى وى و ارادتش به خاندان على بـن ابـى طا

پیروان آن ) ع(زمانى كه ھیچ كدام از مورخین در ذكر تاريخ خاندان على سیان كـه  صر پرخـوف و وحشـت امويـان و عبا در ع
چون طـبرى بـا تمـام تالششـان , مى نامیدند)) رافضى((و )) خارجى((حضرت را  سخنى بر زبان نمىآوردند و حتى كسانى 

كت , مى نامیدند)) رافضى خبیث((شیعیان را , براى رعايت عدالت و انصاف در تاريخ لى و حر يعقوبى بى محابا تـاريخ آل ع
, ھاى شیعى را به طور مبسوط دنبال مى كند و با اين حال تمام سعى خود را به كار مى برد تا از دايره اعتدال خارج نشود

ین  تا آن جا كه حتى ماجراى قتل پدرش واضح كه به دست ھادى اتفاق افتاده بود را بیان نمى كند تا مبادا از سـوى مخالف
 .اش به ھوادارى متھم شود

 
 روش و سفرھاى تحقیقاتى, ـ دانش1ـ4

یايى و , يعقوبى نخستین دانشمند و مورخ مسلمان است كه با در پیش گرفتن روش معاينه و مشاھده به تإلیف آثار جغراف
ند عمیقـى بـه لحـاظ روش  ين دو دانـش برآمـده و كوشـید تـا میــان زمـان و مكـان پیو تاريخى اقدام كرده و در صدد تلفیـق ا

او به سیر و سیاحت مى پرداخت و اختصاصات اقالیم و شھرھا و منــاطق مختلـف را مـورد مشـاھده و . شناسى برقرار كند
غاز دوران . توصیفات جالب توجھى از آن مناطق ارائه مى كرد, معاينه قرار مى داد و به طور دقیق ته خــودش از آ وى بـه گف

بالد و ممالـك متعـدد را , نوجوانى مشتاق بوده است تا شھرھا مناطق و اقالیم مختلف را از نزديك ببینـد و فاصـله راه ھـا و 
به سبب اين عالقه بود كه ھنوز چند صباحى از عمرش نمى گذشت كه قدم در راه سیر و سفر نھاد و به سیاحت . بپیمايد

سالمى ديـدن كـرد لك و شـھرھاى مھـم ا ھا در . در بالد اســالمى و غـیر اسـالمى پرداخـت و بـه ويـژه از تمـام مما مـدت 
روزگارى را در خراسان و ھند به سر برد و در اواخر عمرش نیز در ديار مصر و مغرب متوطـن . ارمنستان و تفلیس اقامت گزيد

 .نامیدند)) مصرى((به طورى كه برخى او را , گشت
محصوالت و امرا و , در ھمین سفرھاى تحقیقاتى و علمى بود كه يعقوبى براى به دست آوردن اخبار تاريخى درباره سوابق

نوان , فاتحان شھرھا به ع یق ((به روش ھاى ديگرى براى كسب خبر و نقد آن روى آورد كه به زبان علمى امروز از آن  تحق
مى داد , روش مصاحبه و گفت وگوى حضورى. ياد مى شود)) میدانى اطالعات بسیار ارزشمندى را در اختیار يعقوبى قـرار 

با كسـى برخـوردى داشـت سید و ايـن كـه محصـول عمـده آن منطقـه , و به ھمین دلیل ھرگاه  طن و شـھرش مـى پر از و
پوشاك و عقايد و مرام و مسلك آن ھا چه بوده است؟ در ھمین ارتباط در , چیست؟ ساكنانش چه كسانى ھستند؟ خوراك

 :مى نويسد)) البلدان((مقدمه 
ندى ذھنـم((...  سال گشـت سـن و ت ستن اخبـار بـالد و , احمدبن ابى يعقوب گويد من در عنفوان جوانى و ھنگـام  به دان

بردم ىآن رنـج  ھادم و ; مسافت میان ھر سرزمین تا سرزمین ديگر عالقه مند بودم و در پ به سـفر ن پا  چه در آغـاز جوانـى 
وى , پس چنان بود كه ھرگاه به مـردى از آن بــالد برخـوردم, ادامه يافت) از وطن(سفرھاى من پیوسته گشت و دور ماندنم 

فت, را از وطنش و شھرش پرسش نمودم من مـى گ گاه خـود را بـراى  او را از ھمـان سـرزمینش , و آن گاه كه میھن و جاي
جا) و ھم چنین از... (ساكنان آن از عرب و عجم و] اين كه[ درباره, پرسش مى نمودم تا آن جـا , آب آشامیدنى اھـالى آن 

ند و ... كه از پوشاكشان پرسش مى كردم ست يافتـه ا و ھم از كیش ھا و عقايد و گفتارھاى آنان و كسانى كه بر آن جا د
سـپس گـزارش ,  كاروان ھا... مسافت آن سرزمین و سرزمین ھاى نزديك به آن و) و نیز از(آنانى كه در آن جا سرورى دارند 
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ثوق داشـتم يى او و سش گروھـى پـس از گروھـى يـارى مـى , مـى نگاشـتم, ھاى ھر كسى را كه به راست گو به پر و 
سم) فـراھم شـدن حاجیــان(تا آن كه از خلقى بسیار و جھانى از مردم خاور و باختر در موسم , جستم پرسـش , و غـیر مو

به كشـورى  سرزمینى را فتـح كـرده و  نمودم و اخبارشان را نوشتم و احاديث آنان را روايت كردم و يكايك خلفا و امرا را كـه 
پیوسته اين خبرھا را مى نوشتم و در مدتى . و ھم مبلغ خراج آن و میزان درآمد و دارايى آن را ذكر كردم, سپاه تاخته است

ھر چـه را از مـردم مـورد وثــوق اھـالى شـھرھا  دراز اين كتاب را تإلیف كردم و ھر خبرى را به سرزمین آن ملحق ساختم و 
 )9...)).(شنیدم با آن چه پیش تر شناخته بودم ضمیمه ساختم

سته نشـود سـوگمندانه بايـد . شور و شوق يعقوبى در كسب اخبار مورد اعتماد باعث مى شد كه ھیچ گـاه از ايـن كـار خ
گفت درباره سیر جغرافیايى سفرھاى يعقوبى اطالعات دقیقى در دست نیست و در جريان سفرھايش چندان اشاراتى به 

 .از اين رو بازسازى نقشه حركت و سیاحت ھاى او مشكل است) 10. (مسیر حركت خود ندارد
شد كـه  ايجاد پیوند میان دو حوزه كالن از دانش ھاى مسلمین در آن زمان ـ جغرافیا و تاريخ ـ و نوآورى در اين زمینه سـبب 

بذول ... ابوريحان بیرونـى و, بسیارى از جغرافیانگاران و تاريخ دانان پس از وى مانند مسعودى به روش وى توجـه خاصـى م
قالیم و , فرھنگى, اجتماعى, طبیعى, توجه به تاريخ اقتصادى) 11. (دارند حوال جغرافیـايى ا ضاع و ا سیاسى و بررســى او

به ) ج))(تاريخ جھانى((سرزمین ھاى مختلف و اھتمام ويژه به  گاه او  نوع ن مى تواند بیان گر بینش فكرى عمیق مـورخ در 
 .تاريخ باشد

 
 پدر علم جغرافیاى مسلمین: ـ يعقوبى1ـ5

یا را ; يعقوبى در دانش جغرافیا از نوابغ جھان اسالم در قرن سوم به شمار مى رود كه او دانــش جغراف نه تنھا به اين دلیـل 
يد آورده اسـت, به طور منسجم و مشخصى بنا نھاد گارى پد يژه در , بلكه از آن لحاظ كه نوآورىھاى بـديعى در جغرافیان به و

كه در آثـار . جغرافیاى تاريخى و انسانى كرده انــد  بن محمـدالكلبى ظھـور  اگر چه پیش از وى جغرافیانگارانى چون ھشام 
تاريخى خود مباحثى در باب جغرافیا به ويژه جغرافیاى جزيره العرب آورده است و حتى در اين باره كتابى ھم تإلیف نموده ـ 

جوم در علـم , كه البته چیزى از آن باقى نمانده است ـ و با خوارزمى كه عالوه بـر توجـه اش بـه علومـى نظـیر رياضـیات و ن
ست و يـا پـس از وى )) صوره االرض((جغرافیا نیز از پیشتازان محسوب مى شود و حتى كتابى به نام  در اين باره نوشــته ا

به نـام ) 'ه260حدود (ابويوسف يعقوبى كندى  فى االرض((كه اثـرى  نده اسـت و پــس از او)) رسـم العمـور  باقى ما , از او 
ھا)) المسالك و الممالك((شاگردش احمدبن طبیب سرخسى كتابى به نام  رودھـا و , تإلیف كرده و رساله اى در باب كوه 

)) المسالك و الممالك((كه ) 'ه300متوفى (و ابن خردادبه ) 12(داشته است)) فى البحار و المیاه و الجبال((آب ھا با عنوان 
یا را بــه معنـاى . و صد البته كارى شايسته تحسین و سـتايش مـى باشـد) 13(را نگاشته است بى دانـش جغراف امـا يعقو

خود . خوانده اند) 14))(پدر علم جغرافیاى مسلمین((از اين رو او را . واقعى آن بنا نھاد او در حوزه علم جغرافیا با اثر معروف 
بدون اغــراق , بنامد)) مختصرالبلدان((كه خود در مقدمه بیشتر مايل بوده آن را )) البلدان((با عنوان  كه  شناخته مى شـود 

ند و  یاى ھ كه در بـاب جغراف صولى از آن  بايد گفت اثرى بديع و فرھنگ نامه اى بديل در علم جغرافیاست كـه متإســفانه ف
له ; وى آثار مستقل ديگرى نیز در باب دانش جغرافیا داشـته اسـت. چین و امپراطورى بیزانس بوده از بین رفته است از جم

ند)) المسالك و الممالك((اثرى در مورد جغرافیاى بیزانس و كتابى با عنوان  ین رفتـه ا ثار از ب روش او در . كه ھر دوى ايـن آ
شرقین را , گردآورى اطالعات جغرافیايى و توجه به جنبه ھاى مختلف اين دانش و سیر و سفرھاى بسیارش تحسین مست

كرده و پـس . برانگیخته است او كه از دوره نوجوانى به مناطقى چون ارمنستان و آذربايجان و خراسان و ايران شرقى سفر 
ھاى عـرب نشـین  بالد شـام و سـرزمین  از آن ھند و سند و حدود چین و آسیاى جنوب شرقى را ديده و سپس به سوى 

مجموعـه دسـتآوردھاى خـود را در دو , نوبه و مغرب را در نورديده و مدت ھا در مصر اقامت كرده است, بازگشته و فلسطین
ست)) مشاكله الناس لزمانھم((و كتاب كوچك ديگرى به نام )) تاريخ يعقوبى((و )) البلدان((كتاب  . براى ما به يادگار نھاده ا

يش , امانت و حساسیت خاص, وثاقت, با دقت)) البلدان((مولف در  بسیارى از مسائل مناطق محل گذر و مورد مطالعـه خو
برده . را ثبت و ضبط كرده است ھره  وى در گردآورى اخبار و اطالعات جغرافیايى ھر منطقه از روش ھاى مصاحبه و معاينه ب

ست)) البلدان((و خود نیز در مقدمه  , سـابقه شـھرھا) 15.(ـ چنان كه در بخش روش يعقوبى اشاره رفت ـ از آن ياد كـرده ا
قه اعـم از , عقايد رايج آن ھا, رسوم مردم ھر منطقه, عادات مردم آن مناطق یدات ھـر منط انواع و اقسام خوراكى ھا و تول

تعیین فاصله راه ھا بر حسب روز و منزل و , حكام و فرمانروايان و فاتحان آن منطقه, اشربه و اطعمه آنان, كشاورزى و دامى
وى ) 16.(از موضوعاتى است كه مورد توجه اين مورخ برجسته بـوده اســت, دور و نزديكى بالد از يكديگر و جھات جغرافیايى

بارى را كـه از طريـق پرسـش و مصـاحبه بـه دسـت  براى ارائه اطالعات دقیق جغرافیايى تالش داشته است اطالعـات و اخ
 )17.(آورده به تإيید يكى از راستگوترين افراد منطقه برساند

سالم بـه . به جغرافیاى تاريخى ـ انسانى و اقتصادى نیز توجه ويژه اى شده است)) البلدان((در  بنابراين از چگونگـى ورود ا
مشـايخ , اسامى افراد فـاتح, كیفیت فتوحات, ذكر فتوحات, ذكر خصوصیات شھر, سابقه تاريخى ھر محل و بناى آن, منطقه

خراج و جزيه آن مناطق را به طور دقیـق , رھبران و امرايى كه در فتح آن نقش داشته اند و میزان مالیات, و قضات آن منطقه
سرآمد بسـیارى از جغرافیادانـان عالـم . مورد امعان نظر قرار داده است اين دقت ھا و نكته سنجى ھاسـت كـه يعقوبــى را 

 :به طور كلى مى توان ويژگى ھاى تاريخ جغرافیانگارانه يعقوبى را به شرح زير خالصه كرد. اسالم قرار داده است
 .ـ به كارگیرى روش مشاھده و معاينه در مطالعه پديده ھاى جغرافیايى به وسیله سیر و سیاحت1
 ... .درياھا و, رودھا, محل ھا, ـ استفاده از روش مصاحبه براى آگاھى بر اخبار شفاھى مناطق2
 .ـ مكان نگارى و توجه به جغرافیاى شھرى و توصیف بالد3
 .سابقه و تاريخچه و بناى شھرھا و تحوالت آن, ـ توجه به جغرافیاى تاريخى4
مارى , ذكر آداب, ـ توجه به جمعیت شناسى و مردم نگارى و مردم شناسى5 به ھـاى آ رسوم و عادات مردم منـاطق و جن

 .آن
 .ـ توجه به جغرافیاى تجارتى و اقالم و محصوالت كشاورزى6
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 .ـ توجه به جغرافیاى راه ھا و بیان فاصله شھرھا و راه ھا از يكديگر7
 
 ـ رھیافت ھاى فرھنگى در تاريخ نگارى يعقوبى2
 ـ يعقوبى و دانش تاريخ2ـ1

بر محـور سـال ) 18(او و ھم عصرش ابوحنیفه دينورى. در دانش تاريخ نیز يعقوبى نوآور و خالق بود تاريخ  گارش  به جـاى ن
با تاريـخ . به فصل بندى تاريخ بر حول موضوعات و مقوالت روى آوردند, نگارى حوى  به ن وى شیوه تاريخ نگارى موضــوعى را 

او بر خالف تصوراتى كه تاريخ را به صورت يك مقوله طولى و با بیان زمان نگارانه و . نگارى مبتنى بر حولیات پیوند داده است
ولـى , جنگ ھا و رويدادھا را محور و عنوان تاريخ نگارى خويش قـرار داد, دوران خالفت خلفا, سال نگارانه اى دنبال مى كرد

 .در عین حال در ھر دوره سعى كرده است به نحوى رعايت توالى و ترتیب اتفاقات را در بستر زمان نیز دنبال كند
بر خــالف مورخـان پیـش از خـود و , عالوه بر آن شت و  يعقوبى شیوه نقلى در تاريخ نگارى و كاربرد روش حديثى را كنار گذا

مد, برخى معاصران و اسالف معروف چون طبرى , از ذكر سلسله اسناد كه به صورت حـديثى در مقدمـه اخبـار تـاريخى مىآ
بعدھا مسعودى نیز اين شیوه نگارش . خوددارى كرده و اخبار و اطالعات خود را بدون ذكر سلسله اسناد بیان داشته است

البته اين بدان معنا نیست كه يعقوبى در وثاقت اخبار و يـا گـرفتن اطالعـات و . را به كار گرفت و آن را تعالى و ترقى بخشید
يكـى از حساسـیت ھـا و دقـت ھـاى , اخبار تاريخى از سر منشإھاى اصلى و مورد اعتماد غافل بوده است بلكه بر عكـس

يت اسـت صحت روا به راويــان آن ھـا و ; علمى يعقوبى توجه جدى به درستى و  يده كـه  از ايـن رو او روايـت ھـايى را برگز
مول در شـیوه , اخبارشان اعتماد داشته و بدين جھت لزومى نمى ديده است كه سلسله اسامى روات را كـه بــه طـور مع

بلكه به جاى آن روش نوينى را ابداع كـرد , ھاى حديثى حجم بسیارى از آثار تاريخى را به خود اختصاص مى دھند ذكر كند
 )ھـ.(به صورت يك جا آورده است, منابع و اسناد خود را كه به روات و اقوال آنان اعتماد كرده بود, و بر اساس آن

 :اھم منابع رجالى روايات يعقوبى عبارتنداز
شى 2ـ اسحاق بن سلیمان بن على ھاشمى كه از بزرگان بنى ھاشم بـوده اسـت 1 ـ 3ــ ابوالبخـترى وھـب بـن وھـب قر

سانى 6ـ محمدبن عمر واقدى 5ـ ابان بن عثمان از جعفربن محمد 4جعفربن محمد و رجال حديث او  ـ موسى بن عقبــه و ك
سحاق از زيـادبن عبـدهللا 7كه از او نقل كرده اند  ـ عبدالملك بن ھشام بن ايوب حمیرى مغافرى بصرى كه راوى سیره ابن ا

يادى 9ـ محمدبن اسحاق مطلبى 8بكايى بوده است  سان حسـن بـن عثمـان ز بن 10ـ ابوح شام بـن محمد نذر ھ ـ ابوالم
قوال او  كرى حجـازى11سائب كلبى نسابه معروف و رجال حديث و ا بن يـزدبن دإب ب شـاعر و خطیـب و عالـم , ـ عیسـى 

ثم بـن عـدى طـائى 12نسابه كه در عصر مھدى و ھادى از خلفاى عباسى زندگى مى كرده  باس 13ــ می ـ عبـدهللا بــن ع
نى 15ـ محمدبن كثیر قرشى از ابوصالح و از ديگر رجال حديث او 14ھمدانى  ـ على بن محمدبن عبدهللا بن ابى سیف مدائ

 )19... .(ـ ماشإهللا منجم و18ـ محمدبن موسى خوارزمى منجم 17ـ ابومعشر مدنى 16
ند  مل مان سوگمندانه بايد گفت مقدمه جلد نخست تاريخ عمومى يعقوبى كه به تاريخ ملل و اقـوام مختلـف پرداختـه و يحت

بع , بنـابراين. مفقود شده اسـت, جلد دوم داراى مقدمه مفصلى بوده كه منابع را در جلد اول مشخص مى كرده دربـاره منا
شتر . اطالعاتى نداريم, يعقوبى جز آن چه كه از محتواى آن بر مىآيد كه بی لد اول مسـلم اسـت ايـن  آن چه در باب منابع ج
صر , اطالعات آن برگرفته از كتب مذھبى يھوديان ھد )) نھضـت ترجمـه((مسیحیان و آثار علمى و فرھنگى مترجمان ع در ع

ین. نخستین عباسى اسـت ست كـه در , ھـم چن شاھدات و پـرس و جوھـايى ا بر م تنى  بسـیارى از آگـاھى ھـاى او مب
 .سفرھاى خود از مردم مناطق مختلف به عمل آورده است

 
 ـ ويژگى ھاى تاريخ نگارى يعقوبى2ـ2
 .ـ تلفیق دانش تاريخ و جغرافیا و تقريب معرفت ھاى بشرى در تاريخ نگارى1
 .ـ جھان نگرى و طرح مباحث ملل مختلف در قالب تاريخ جھانى2
 .ـ رويكرد اجتماعى و مردم شناسانه به تاريخ و پرداختن به مباحث اجتماعى و مردمى3
 .ـ دقت و وثاقت علمى در جمعآورى اطالعات4
 .ـ ذكر روايات تاريخى شیعیان درحالى كه ديگر مورخین عصر او در اين زمینه بیشتر سكوت اختیار كرده بودند5
 .نه بر اساس حولیات, ـ تبويب و تنظیم تاريخ نگارى خود به شیوه موضوع نگارى6
 .ـ امانت دارى و ذكر منابع تاريخ نگارى خويش به شكلى منظم در آغاز كتاب و حذف سلسله روات ـ در يك اقدام ابتكارى7
 .ـ جمعآورى روايات شفاھى از طريق گفت وگوى حضورى8
 .براى دست يابى به اطالعات دقیق تر ـ تحقیق میدانى)) معاينه((و )) مشاھده((ـ به كارگیرى روش 9

 .ـ طرح مباحث علمى و رويكرد فرھنگى و فلسفى به تاريخ10
 .ـ پرھیز از جانب دارى و قضاوت يك طرفه در باب حوادث تاريخى تا حد امكان11
 .ـ پیوند دادن علم نجوم با علم تاريخ و تطبیق تقويم ھاى مختلف با يكديگر12
 
 
 ـ ابواب و محتواى تاريخ يعقوبى2ـ3

نگاشته شـده , تاريخ يعقوبى نخستین اثر در تاريخ نگارى مسلمین است كه با بینش عمیق و با يك رويكرد جھانى به تاريخ
زيرا بدون مقدمه و با قصه آدم و حوا آغاز شده اسـت و , اين اثر احتماال به طور كامل به دست ما نرسیده است) 20.(است

مه آغـاز كـرده , اگر شیوه يعقوبى را در جلد دوم اين اثر مورد توجه قرار دھیم تابش را بـى مقد نمى توانیم بپذيريم كـه او ك
باب آفـرينش بـوده . باشد به احتمال بسیار زياد تاريخ عمومى يعقوبى داراى مقدمه اى در باب تإلیف كتاب و مقدمـه اى در 

 .كه از بین رفته است
 :اين اثر عظیم و ارزنده را بايستى به دو بخش كلى تقسیم كرد, در مجموع
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 ).جلد اول(ـ قبل از اسالم 1
 ).جلد دوم(ـ بعد از اسالم 2

ھا , آداب, كیش ھا, كتاب ھا و اقوام, علما و فالسفه, ملوك, اين اثر به صورت موضوعى با عناوينى چون پیامبران سـرزمین 
با عطف توجه به ترتیب و ترتب زمانى آن ھا تنظیم و تدوين گرديده و در ھر موضوع به مطالـب و مباحـث , و كشورھا و خلفا

 .خاص آن موضوع و تحوالت مربوط به آن پرداخته شده است
 
 ـ رويكرد فرھنگى در تاريخ نگارى يعقوبى2ـ4

تاريخ, يكى از وجوه مشخصه تاريخ نگارى اسالمى از آغاز قرن سوم به بعد فرھنـگ و تمـدن , رويكرد مورخـان اسـالمى بـه 
ست. ملل ديگر مى باشد ناگونى بـوده ا لول علـل و عوامـل گو نه فتوحـات . اين رويكـرد بـدون ترديـد مع كردن دام فـروكش 

یا, اسالمى و پايان عصر فتوح لل متمـدن دن ساير م با  قل آثـار علمـى و , ايجاد ارتباط و برقـرارى رابطـه فرھنگـى  جذب و ن
در تإكید بر ايجاد يـك جامعـه ) ص(فرھنگى ملل ديگر و نیز ضرورت نیاز مسلمین به تفسیر و تحلیل میراث عھد پیامبر اسالم

ساز و , و توصیفات قرآن و پیامبر از دانش و دانايى و ارجمندى مقام طالب علم و دانش, متعالى و پويا نه  ھم از عوامـل زمی
 .موثر در توجه مسلمین به فرھنگ و تمدن ملل ديگر در اقصى نقاط عالم بود

با , تاريخ نگارى اسالمى نیز ھمپاى اين تحوالت و متإثر از آن ھا جرى  يد و از آغـاز قـرن سـوم ھ تحوالت خاصى را به خود د
به عنوان يكى از دانش ھاى ارزنده در تمدن اسالمى شناخته شد , توسعه دامنه دانش و دانايى و تكريم مقام علم و علما

با سرعت در , عصر خلفا و ديگر تحوالت اساسى تاريخ اسالم, كه متناسب با نیاز جامعه اسالمى براى شناخت عصر بعثت
لم . دامن جامعه اسالمى رخ نموده و پديدار گرديد به عنــوان ع اما آن چه بیشتر در حوزه كار مورخان اخبارى و اھل حـديث 

صر . و وقايع سیاسى آن بود) ص(تاريخ تلقى مى شد عبارت از ھمان تاريخ عصر پیامبر اما با آغاز دوره عباسى به ويژه از ع
شروع به جذب عناصر فرھنگى ديگر جوامع بشرى كرد و با حركـت , جامعه اسالمى با فراھم آمدن زمینه ھاى الزم, منصور
ھر )) نھضت ترجمه((عظیم  مد و خلفـا و وزرا و امـرا  امكانات و تداركات بسیارى براى بھره مندى از آن فرھنگ ھـا فـراھم آ

. وارد حوزه تمدنى اسالم گردد, كدام به نوبه خود در اين راه كوشیدند تا علوم و معارف سرزمین ھاى ھم جوار و يا مفتوحه
قرار  سالم  تاريخ نگارى اسالمى نیز به نوبه خود تحت تإثیر اين جريان ھاى فرھنگى و نقل و انتقال علوم مختلف به جھان ا
قرار  گاران مسـلمان  تاريخ ن خى از  گرفت و ضرورت پرداختن به مباحث فرھنگى و علمى و تمدنى ساير ملل مورد توجه بر

خود بــه آن پرداخــت. گرفت , از مورخان طراز اولى كه اين ضرورت را در سطحى بسیار عالى احساس نمود و در اثر تاريخى 
 .است)) ابن واضح يعقوبى((

ست, در سه اثر بازمانده از يعقوبى توجه او به علوم مختلفه در . فرھنگ و حیات اجتماعى قابل ستايش و تحسین برانگیز ا
خى از شــھرھا)) البلـدان(( جه خاصـى نمـوده اسـت, در توصـیف بر مشــاكله النـاس ((در . بـه مراكـز علمــى و فرھنگـى تو

در بیان عادات و سلوك خلفا و امراى دانش دوست و فرھنگ پرور و نقش آن ھا در توسـعه دانـش و رواج مسـلك )) لزمانھم
توضیح مى دھد كه چگونه زمانى كه حـاكم و امـیرى داراى خصـايل فرھنگـى و دوسـتدار , دانش پرورى در جامعه اسالمى

گى متعـددى , علم و دانش و دانايى باشد اين روحیه در میان افراد جامعه شیوع پیدا مى كند و كانون ھـاى علمـى و فرھن
يرى مـى پـذيرد اتخـاذ كننــد و بــدين گونـه , شكل گرفته و ھمه به نحوى سعى مى كنند روحیه اى را كه خلیفه امیر و يا وز

چنان كـه در ھمـان كتـاب در مـورد عصـر ابوجعفـر ) و.(علما و دانايان بسیار مى شوند و توجه مردم به علوم فزونى مى يابد
 :منصور خلیفه عباسى آورده است

لى اللسـان (( ھا ا فه تـرجم الكتـب القديمـه العجمیــه و نقل كان إول خلی و كان إول خلیفه اتخذ المنجمین و عمل بالنجوم و 
سطاطالیس و كتـاب المجسـطى  تب ار ترجم ك ند و  نه و تـرجم كتــاب السـند ھ العربى و فى إيامه ترجم كتاب كلیله و دم
سفه و غیـر  طب و الفل لبطلمیوس و كتاب اقلیدس و كتاب الدر ثماطیقى و سائر الكتب العجمیه فى النجوم و الحسـاب و ال

 )).ذلك و تنظر فیھا الناس
كان إول خلیفـه لك مجموعـه و المعروفـه و  , و فى إيامه إيضا وضع محمدبن اسحاق بن بشار كتب المغازى و لم تكن قبل ذ

كان إبوجعفـر . بنى فنزلھا و ھى مدينه بغداد و إخذ له الطالع فى الوقت الذى اتخذ بنیانھا ھا خلیفـه و  فقیل له إنه اليموت ب
 )21. .. .))(قد نظر فى العلم و روى الحديث و كثرت علوم الناس و رواياتھم فى إيامه

 )22.(مثال ھايى از عصر ھارون و مإمون نیز آمده است, در ھمین زمینه در كتاب مورد نظر
گى ,  تحوالت علوم, نیز مولف اثر خود را با يك رويكرد فرھنگى و با توجه ويژه اى به تاريخ علم)) تاريخ يعقوبى((در  نام و زند

گان و علمـايى چـون برھمـن , رومیان, برخى از علما و دانشمندان ملل ديگر چون يونانیان ايرانیان و ھنديان و آثار علمى بزر
كـه در )) تـواريخ عمومـى((آغاز كرده و بدين وسیله از قالب كلیشه اى ... بطلمیوس و, مانى, افالطون, ارسطو, بقراط, كبیر

ظر روزنتـال. خارج شـده اسـت,  تاريخ سیاسى باقى مى ماندند به ن نا  به تاريــخ , ب جايى كـه دسترسـى  يعقوبـى در ھـر 
شد كـه ) 23.(توجه به مسائل فرھنگى را در اولويت قرار داده است, سیاسى يك عصر نداشته است يادآور  البته بايستى 

, به عنوان نمونه. يعقوبى روند مشخصى را در توجه به مسائل فرھنگى و علمى ملل و اقوام مختلف در پیش نگرفته است
بوده اسـت به زبـان عربــى  يا , نسبت به برخى از علماى ايرانى نظیر ابن مقفع كه از نخستین مترجمان كتـب فارسـى  و 

گى عھـد ھـارون و مـإمون بـا بـى اعتنـايى و كـم توجھــى )) عصر ترجمه((نسبت به تحوالت علمى  و نشاط علمى و فرھن
شگفتى دارد, گذشته است و اين بى محلى از يعقوبى كه فردى بسیار حساس نسبت به اين مسائل است البتـه . جاى 

صر ین ع شده اسـت, ناگفته نماند كه او بسیارى از علوم و دانش ھاى انتقالى به جھـان اسـالم را كـه در ھم در , ترجمـه 
 .ضمن بیان مواريث فرھنگى يونانیان و رومیان يادآور شده است

چنـد , يعقوبى در جلد نخست كتاب خود كه به تاريخ عمومى قبل از اسالم اختصاص دارد و در شش باب تنظیم شده است
سرائیلیات و . باب را به طور جدى به مباحث فرھنگى اختصاص داده است مإخوذ از ا تاريخى  باب اول دربر گیرنده اطالعات 

از باب دوم كه به تاريخ ھندوستان مى پردازد رويكرد فرھنگى و علمى يعقوبـى در ) 24.(منابع دينى يھوديان و نصارى است
یان و ) 25.(تاريخ نگارى شروع مى شود ثار علمـى يونان گى و علمـى بـه علـوم و آ باب سوم به طور كامل با يك نگـاه فرھن
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ھارم ) 26.(رومیان و ذكر برخى حوادث سیاسى و نام برخى ملوك يونانى و رومى آغاز و به انجام رسیده است باب چ او در 
یان توجـه , با وجود اين كه فصل مشروحى را به تاريخ ايران اختصاص داده است به آثـار علمـى و فرھنگـى ايران ندان  امـا چ

با ) 27.(نكرده و نگاھش به مسائل فرھنگى كم رنگ شده و فقط به يادآورى پاره اى از آثار مانوى اكتفا نمـوده اسـت البتـه 
اين تفاوت كه به تحوالت مذھبى و دينى توجه ويژه داشته و به امور اعتقادى و آئینى ايرانیان و نیز به پاره اى امـور ديوانـى 

جه, در باب پنجم) 28.(و ادارى اشارات مفصلى دارد شم در مـورد تاريـخ , از چینیان و مصريان و قبايــل نوبـه و ب باب ش و در 
يده  ینى اعــراب مبــادرت ورز قديم اعراب و كیش ھا و آداب و رسوم آن ھا سخن گفته و به طرح برخى مباحث فرھنگى و آئ

 .است
پرداختن به تاريخ سیاسى است و كم تر به اوضاع اجتماعى و , وجه غالب رويكرد يعقوبى در تاريخ نگارى, در جلد دوم كتاب

كات حكمتـآمیز در . فرھنگى خالفت عباسیان توجه نموده است ندرزھا و ن جز پـاره اى از پنـدھا و ا از اين رو در جلد دوم به 
كه در مقدمـه . مطلب قابل توجھى در ارتباط با مسائل فرھنگى به چشم نمى خورد, باب دانش و علم و دانايى اما نكاتى 

گر  شان داده و بیان ست و توجـه او را بـه دانـش و دانـايى و خردمنـدى و خــردورزى ن جلد دوم آورده است بسیار پسنديده ا
شد ندگان آن مـى با عالى جوي كه او . عمق انديشه وى در باب اھمیت علم و دانش و جايگـاه مت ساس اسـت  ین ا بر ھم

به تإيیــد راويـان مطلـع و دانــا مـى  گران صـادق و دانــا قـرار داده و آن ھـا را  اطالعات و اخبار تاريخى خود را بر مبناى روايت 
مولف بر اين امر واقف است كه ھیچ كس بر تمام علوم و دانايى ھا اشراف ندارد و آدمى به ويژه , با وجود اين) 29.(رسانید

بد كم مـى كنـد كـه , از اين باب دچار محدوديت است و نمى تواند به تمام درياى بى كران دانش دست يا ندى ح امـا خردم
ست بــه ) 30.(بداند, بكوشد تا آن چه را كه ندانستن آن نارواست تاريخ خـود آورده ا گفتارى كه يعقوبى در مقدمه جلد دوم 

گارى او را شـكل مـى . خوبى نشان دھنده قوت حس حقیقت جويى و دانش پژوھشى او است امرى كه جان مايه تاريخ ن
 )31:(آن چه را از مختصر دانش خود به نسل بعدى مى سپارد خالف خردمندى نباشد, داده است تا بر اساس آن

طه پیـدا , سپس خواستم آن چه را از ھر يك از آنان به ما رسیده است جمعآورى كنم((...  به تمـام دانــش احا يك نفـر  چه 
علم بیـش از ; العلم اكثر من ان يحفظ فخذوا من كل علم محاسنه: نمى كند و امیر مومنان على بن ابى طالب گفته است

 )).پس از ھر علمى قسمت ھاى برجسته آن را فراگیر, آن است كه جمعآورى شود
گردآورى آن  نش و  قام واالى علـم و دا به م در میان مورخان مسلمان كم تر مورخى را مى توان سراغ گرفت كه تا اين حد 

 .اھمیت داده باشد
به باب دوم و سوم تاريخ يعقوبى يعـنى ابوابــى , پس از ذكر مقدمات باال در مورد توجه يعقوبى به مسائل علمى و فرھنگى

, يونـان, به مباحث علمى و فرھنگى كانون ھاى مھم علمى جھان باستان نظیر ھند, كه مولف به جاى ذكر وقايع سیاسى
یم تــا رويكـرد فرھنگـى او , روم و ايران پرداخته و تحوالت علمى را در آن حوزه ھا مورد مداقه قرار داده است نظرى مى افكن

ضت . در تاريخ نگارى بیشتر نمايان گردد بدون ترديد اين شیوه عمل مولف متإثر از تكاپوى عظیم علمى مسلمین در عصر نھ
ست , سانسكريتى, ترجمه و برگردان آثار علمى انديشمندان مختلف از زبان ھاى يونانى بى ا پھلوى و سريانى به زبان عر

شخصیت ھا و آثار علمى و , بخش پايانى كتاب خويش را بیشتر به جريان ھا, و يعقوبى متإثر از اين جنبش و نھضت علمى
جاى )) نھضت ترجمه((, به عبارت ديگر. فرھنگى آن كانون ھا اختصاص داده است به  راھى را پیش پاى يعقوبى نھاده كـه 
رخدادھاى علمى و فرھنگى آن ھا را كه بر تمدن اسالمى نیز تإثیرگذار بوده اند , ذكر وقايع سیاسى ناقص اين سرزمین ھا

 .مورد توجه قرار دھد
تب , مولف اين رويكرد را به صورت كم رنگ از صفحات پايانى باب اول آغاز مى كند و در آن جا توضــیحات مفصـلى در مـورد ك

ند نجـوم و  مى مان به رشـد علو اربعه مسیحیت و آراى فرق مسیحى در باب مسیح ارائه مى كند و بعد در بیان تاريخ بابل 
 .رياضیات پرداخته و آن گاه به صورتى جدىتر از ھند آغاز مى كند

 
 ـ نگاه فرھنگى و علمى به تاريخ ھند2ـ5

يعقوبى رشته كالم را با بیان احوال دانايان ھند و برھمنان آغاز مى كند و در شرح احوال برھمن كبیر , در باب مربوط به ھند
فاق  كه جملـه ھنـديان بـر پادشـاھى او ات ـ كه بنا به نقل مطلعان ھندى و دانايان آن ھا نخستین پادشاه ھندوستان بوده 
قب داده و از  سى ل ستاره شنا كرده بودند ـ از دانشمندى و دانايى او سخن به میان آورده و او را بانى علم نجوم و دانش 

آن گاه نقش اين اثر ) 32.(منجر شده ياد مى كند)) السند ھند((ابتكارات او در اين علم كه به تإسیس بنیاد عظیمى به نام 
چه علـم ) 33(عظیم ھنديان باستان را در نجوم يونانى و اسالمى و بناى زيج ھاى بعدى يادآور شده و سپس به ذكـر تاريخ

برھمن كبـیر و نقـش آن ارقـام نـه گانـه در علـم حسـاب و  سیله  حساب ھندى و اختراع حساب ھندى و ارقام ھندى به و
 )34.(شمارش مى پردازد

كر اقلیــم شناسـى و تقسـیمات ارضـى و  شود تف يادآور مـى  نديان  مده ديگـرى كـه در بــاب ھ حث ع يعقوبى از جمله مبا
جه شـان بـه جھـان  جغرافیايى در باب محیط فلك از منظر ھنديان است كه نشان دھنده مبناى فكرى ھنديان باستان در تو

يادآورى اين نكته ضرورى است كه آنان جھان را به اقالیم ھفت گانه با حدود و ثغور مشخصـى تقسـیم كـرده و . بوده است
 .طول و عرض و وسط و حدود اقالیم را بیان مى كردند

ند ياد مـى ك بى از آن  ھان , مبحث ديگر درباره انديشه و تفكر ھنــديان باسـتان كـه يعقو شه ھـاى كی در بـاب خلقـت و اندي
قت. شناسى و گیتى شناختى است سإله خل ستارگان, م ھا, گـردش شـب و روز و چـرخش  جھـان شناسـى , طول روز

شاره , به ھمراه برخى روايات اساطیرى, ھنديان و ديگر انديشه ھاى آنان در باب سرنوشت جھان جه و ا از مسائل مورد تو
, وى ضمن اشاره كوتاھى در باب چیرگى اسكندر بر سرزمین ھند و پادشاه آن سرزمین, به دنبال آن) 35.(مولف مى باشد

كه بــه دانـش  ند  ياد مـى ك باز به مسائل علمى و فرھنگى توجه نموده و پس از آن تنھا از آن دسته از پادشـاھان ھنـدى 
نیز بــا يــك , بنابراين. دوستى و علم و دانايى مشھورند سى  مبناى تاريخ نگارى او در بـاب ھنـد حـتى در رونـد حـوادث سیا

. بیشتر مى پردازد)) دبشلیم((و )) كیھن: ((به سرنوشت و اقدامات شاھانى چون, از اين رو; رويكرد فرھنگى ھمراه است
ست)) كیھن(( قدونى دريافـت كـرده ا ند را از اسـكندر م سـخنان . مردى با ھوش و اديب بوده و ظاھرا فرمان پادشــاھى ھ
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نش  گر آن اسـت كـه وى پادشـاھى فیلسـوف م يعقوبى در باب اين پادشاه خردمند و تصورات او از جھان و طبیعت نشـان 
یر  سودمندى جھـان را بـر اسـاس تصـور سـودمند و غ سودمندى و غــیر  بوده و به نحوى به اصالت تصور قائل بوده است و 

 :چنان كه درباره او آورده است. سودمند از جھان معنا مى كرده است
شت ; كیھن اھل انديشه و اول كسى است كه مى گفت طبیعت به تصور و انديشه باز مى گردد(( آن چه را سـودمند پندا

 )36)).(سود مى دھد و آن چه را زيان بخش تصور كرد ضرر خواھد داد
از )) بیـدپا((شخصیتى كه نام و نشان او با كتاب كلیله و دمنه و فلیسوف معـروف عصـرش ; است)) دبشلیم((پادشاه ديگر 

صیل از . حكما و فضالى ھند پیوند خورده است به ايـن مسـإله اشـاره دارد و بـه تشـريح و تف يعقوبى در بیان پادشاھى او 
 )37.(كتاب كلیله و دمنه و اھمیت آن ياد كرده و به توصیف ابواب ده گانه كتاب پرداخته است

به طور كلى آن چه را كه يعقوبى در باب تاريخ ھند آورده است بايد تاريخ فرھنگى و علمى ھند در عھد باسـتان نامیـد كـه 
 :در محورھاى زير خالصه مى شود

 .حوسر و كوش, بلھیت, ھشیران, دبشلیم, كیھن, برھمن كبیر: ـ شرح حال پادشاھان علم پرور و دانش دوست مانند1
ندى مولـف ) بیدبا(ـ شرح اقدامات و ابتكارات برخى از علما و انديشمندان ھندى نظیر بیدپا 2 فیلسوف و دانشـمند بـزرگ ھ

و تقسـیمات ) زمیـن و آب, ھوا, آتـش(و تفكر او در باب طبیعت و عناصر چھارگانه آن , و قفالن مبتكر بازى نرد, كلیله و دمنه
 .سه گانه وى در باب نامى ـ و كسانى چون برھمن دانا مخترع شطرنج و حكمت آن ـ و سندباد حكیم

 :چنان كه در اين مورد مى گويد. ـ شرح معرفت دانى و اسراردانى ھندوان و بر شمردن آثار علمى و فكرى فلسفى آنان3
نش برتـرى دارنـد((...  مه مـردم در ھـر دا ين , ھنديان اھل دانش و انديشـه و بــر ھ ست تر جوم در لم ن تار آن ھـا در ع گف

است و ھر علمى از علوم كه يونانیان و پارسیان و جز آنان در آن سخن گفتـه ))  السند ھند((كتاب نجومشان , گفتارھاست
 )38...)).(اند از آن گرفته شده

 
 ـ فھرست آثار فكرى و علمى ھنديان باستان در تاريخ يعقوبى2ـ5ـ1
 .كه آثارى نظیر ارجبھر و مجسطى از آن مختصر شده اند, تإلیف برھمن كبیر نخستین پادشاه ھند)): السند ھند((ـ 1
 .ـ مجموعه ارقام نه گانه ھند كه برھمن كبیر بنا نھاده است2
 .ـ كلیله و دمنه نوشته بیدپاى فیلسوف عصر دبشلیم پادشاه دانش پرور ھند3
 .ـ اختراع بازى نرد ساخته قفالن دانشمند و فیلسوف ھندى در عھد پادشاه ھشیران4
 .ـ بازى شطرنج اختراع قفالن ياد شده5
 .ـ سسرد كتابى در باب بیمارىھا و نشانه ھاى آن و راه درمان آن ھا و داروھاى مخصوص درمان آن بیمارىھا6
عبدهللا بـن , است كه پس از آن كه از ھندى به فارسى ترجمه شده بود) سیرك(ـ شرك در علم پزشكى كه ھمان سرك 7

 .على آن را از فارسى به عربى درآورد
ست8 به راه ھـاى . ـ ندان در علم پزشكى كه مشتمل بر شناخت نشانه عاليم چھارصد و چھار بیمارى ا البتـه اشـاره اى 

 .درمان آن ندارد
 .ـ سندھشان كه ھمان كتاب صروه النجح مى باشد كه ابن دھن به تشويق آل برمك آن را ترجمه كرد9

 .درباره آن اختالف دارند, ـ كتابى درباره آن چه ھنديان و رومیان از گرم و سرد و آثار داروھا و فصول سال10
 .ـ كتابى در باب نام ھاى داروھا11
 .ـ طوفا در علم منطق و حدود آن12
 )39.(ـ كتابى در اختالف فیلسوفان ھندى و رومى در باب مسائل مختلف13
 
 ـ نگاه فرھنگى و علمى به تاريخ يونان و روم2ـ6

آن چه كه در تاريخ يعقوبى نما و برجستگى ويژه اى دارد تاريخ علم و انديشه انديشمندان , در فصل مربوط به تاريخ يونانیان
مولف بحث خود را از حكما و فالسفه يونان و تبحر و تخصص آنان در علوم مختلف به ويژه علـم . يونان و آثار فكرى آنان است

لم افـالك و ســتاره شناسـى, علم حساب و شمارش, پزشكى مى كنـد, ھندسـه, ع شـرح احــوال . كیمیـا و اكسـید آغـاز 
آغاز كرده و به توضیح آثار فكرى او در زمینه طب و ساير )) اقلیدس] بقراط[  ابقراط((انديشمندان يونانى را با واضع علم طب 

 )40.(علوم پرداخته و نقش و جايگاه او را در دانش يونانیان و ھم چنین در پرورش شاگردان دانا و دانشور يادآور مى شود
شرح مفصل درباره علما و انديشمندان آن ديار و آموزه ھاى فكـرى و , تمام آن چه كه يعقوبى درباره تاريخ يونان آورده است

به  آثار علمى آنان است و نخبگان فكرى آن سرزمین را كه نمايندگان اصلى افكار و انديشه ھاى جھانى يونـانى ھسـتند و 
ته اسـت) نھضت ترجمه(نحوى مى توان گفت كه انديشه ھا و آثار آنان در عصر ترجمه  قال ياف مـورد , به تمدن اسالمى انت

به  خى از آن كتـب را  تواى بر عالیم آنـان را توضـیح و مح توجه قرار داده و به شرح ابواب و فصول مختلف آن آثار پرداختـه و ت
:پس تاريخ نگارى يعقوبى درباره تاريخ يونان را مى توان بر اساس محورھاى زير دسته بندى نمـود. اختصار شرح داده است

)41( 
ـ شرح احوال سقراط 3. ـ شرح احوال جالینوس و آثار علمى و فكرى او2. ـ شرح احوال بقراط حكیم و آثار علمى و فكرى او1

ـ 6. ـ شرح احوال اقلیدس و آثار علمى و فكـرى او5. ـ شرح احوال افالطون و آثار علمى و فكرى او4. و آثار علمى و فكرى او
 .ـ شرح احوال بطلمیوس و آثار علمى و فكرى او7. شرح احوال نیكوماخوس و آثار علمى و فكرى او
نان , مولف عالوه بر شرح و توصیف محورھاى مذكور مى آ بحث ھاى پراكنده و كوتاھى درباره ساير علماى يونانى و آثار عل

به , فصلى آورده و از آثار آنان ياد كرده, در مورد ھر كدام از حكماى معروف و شناخته شده يونان كه در باال ياد شد. دارد كه 
 :فھرست آثار علمى آنان در پى مىآيد, ترتیب

 
 ـ فھرست آثار بقراط در تاريخ يعقوبى2ـ6ـ1

Page 7 of 12

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\philo-his\articles-1\25.htm



تاب الجنیــن5. ـ كتاب تقدمه المعرفه4. ـ كتاب مإالشعیر3. ـ كتاب البلدان و المیاه و االھويه2. ـ كتاب الفصول1 ـ كتـاب 6. ـ ك
 .ـ كتاب ابیذيمیا9. ـ كتاب اوجاع النسإ8. ـ كتاب الغذا7. االركان

ست, يعقوبى ضمن بیان آثار بقراط تاب. به شرح تعلیمات و اصول و فصول اين آثار نیز پرداختـه ا فصـول پنجـاه و , در شـرح ك
نه )) تقدمه المعرفه((و در كتاب ) 42(ھفت باب كتاب را توضیح داده به شرح و معرفى فصـول سـه گانـه و تعـالیم بیسـت گا

تاب ) 43.(بقراط اقدام كرده است به شـرح ك شھرھا((آن گاه  ھا و  ھاى )) در ھواھـا و زمـان ھـا و آب  ته و بـه بیمارى پرداخ
ضعیت ) 44.(مختلف آن ھا كه در نه باب مى باشــد اشـاره كـرده اسـت نه اش در مـورد و سه گا ھاى  ھـم چنیــن بــه گفتار

.(در علم پزشكى يـادآور شـده اسـت, سرزمین ھا و بادھا و ھواھا پرداخته و نسبت انواع سرزمین ھا و ھواھا را با امراض
 )46.(توضیحاتى ارائه داده است, ))اركان((و )) مإالشعیر((, در پايان فصل مربوط به بقراط نیز در مورد دو اثر ديگر بقراط) 45
 
 ـ جالینوس و فھرست آثار وى در تاريخ يعقوبى2ـ6ـ2

پزشك و دانشمند بزرگ يونانى كه تإثیرات فراوانى از بقراط پذيرفته است چند صفحه , شرح احوال و آثار جالینوس فیلسوف
 .اى را از كتاب يعقوبى به خود اختصاص داده و آثار زير به او نسبت داده شده است

 . ـ كتاب زدن رگ ھا1
 . ـ كتاب تشريح اعضا2
 . ـ كتاب تشريح رگ ھا و وريه ھا3
 . ـ دو مقاله در بیمارىھاى نفس4
 . ـ كتاب خوراكى ھا5
 . ـ چھار مقاله در باب صداھا6
 . ـ كتاب ھفده مقاله7
 . ـ كتاب تشريح رحم8
 . ـ كتابى درنشانه ھاى چشم9

 . ـ كتابى در پزشكى اصحاب تجربه10
 . ـ سه مقاله در حركت شش و سینه11
 . ـ كتاب فوائد عضوھا12
ضاى انسـان و كـاركرد آن ھـا13 ين. ـ كتاب بزرگ تشريح در پانزده گفتار در باب قسمت ھـاى مختلـف اع بر ا تاب , عالوه  ك

 ) 47.(داشته است كه يعقوبى به طور مفصل آن را توضیح داده است)) چند مقاله((ديگرى در تشريح به نام 
 . ـ دو مقاله در بیمارىھاى نفس14
 .ـ كتابى در نیروھاى طبیعى و كارھاى نفسانى15
 . ـ مقاله اى درباره پیشاب از خون16
 . ـ مقاله اى درباره داروھاى مسھل17
 . ـ كتابى در مورد آرإ بقراط و افالطون درباره نیروھاى نفس ناطقه كه تخیل و تفكر و حافظه باشد18
 . ـ دو مقاله در باب نیروھايى كه بدن به وسیله آن ھا استوار است19
 . ـ فوائد اعضا در ھفده مقاله20
) ھوا و آب, آتش, زمین(كه درباره عناصر و اجسام سرد و گرم وتر و خشك و نسبت آن با عناصر چھارگانه , ـ كتاب عناصر21

 . است
 . ـ كتاب امزجه در سیزده مقاله22
 . ـ كتابى در حفظ تندرستى23
 . ـ كتابى در انواع خوراكى ھا24
 . ـ كتابى در كیموس خوب و بد25
 . ـ كتابى در وسايل تلطیف26
 . ـ كتابى در تقسیم بیمارىھا27
 . ـ كتابى در علل بیمارىھا28
 . ـ كتابى در تنگى نفس29
 . ـ كتابى در بحران ھا30
 . ـ كتابى در انواع نبض ھا31
 . ـ كتابى در چاره بھبودى و راه بھبودى انواع بیمارىھا32
 . ـ كتابى در دسته اصحاب چارھا33
 . ـ مقاله اى در امتال34
 . ـ دو مقاله در تقسیم تب ھا و بیمارىھاى درونى35
 . ـ مقاله اى در مورد سل36
 . ـ مقاله اى در مورد رگ زدن37
 . ـ مقاله اى درباره دستور بقراط در مورد بیمارىھاى تند و حاد38
 )48.(ـ شرح و تفسیرھايى درباره آثار بقراط39

ظیر سـقراط, پـس از آن نزد يونانیـانى ن شرح دانـش و حكمـت  صرى بـه  لف بـه طـور بسـیار مخت ثاغورس, مو اوجانـس , فی
ذيمقراطوس و افالطون پرداخته و نقش و جايگاه ھريك از آن ھا در توسعه برخى از , )افلیمون(افلیموس ,  )ديوجانس حكیم(

ئه داده ) 49(دانش ھا در يونان باستان را يادآور شده نه ارا سه گا باره افالطـون و آراى او در بــاب نفـس و قـواى  و بحثى در
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 .است
 
 ـ اقلیدس و آرا و آثار او در تاريخ يعقوبى2ـ6ـ3

ستارگان, يعقوبى يك فصل طوالنى را به اقلیدوس و دانش او درباره افالك و ستارگان , نظرياتش درباره نجوم و تعديل مسیر 
شب, طلوع و غروب كواكب و شعاع آن ھا, رجوع, استقامت, كندى, سرعت, عرض, طول طالع بـرج ھـا و , سـاعات روز و  م

يادآور شـده و  يك از آن ھـا را  اختالف آن ھا در سرزمین ھاى مختلف اختصاص داده و سیزده مقاله اقلیدوس و موضوع ھـر 
لف, مثال, خبر: ديدگاھش درباره چگونگى حصول به علم و راه حل ھاى دست يابى به آن نظیر برھـان و , فصـل, ترتیـب, خ

 :مولف تنھا به دو اثر از اقلیدوس اشاره كرده است) 50.(تمام را بیان نموده است
 .ـ سیزده مقاله1
 .ناشى از مخارج چشم ھا و شعاع مى باشد] اختالفشان[ ـ كتاب در مناظر و اختالف آن ھايى كه2

 
 در تاريخ يعقوبى) نیكوماخوس(ـ آرا و آثار نیقوماخوس 2ـ6ـ4

اختصـاص ) ارسـطو(فصلى از كتابش را به توضیح درباره آثار و نظريات پــدر ارسـطاطالیس , يعقوبى پس از بیان آثار اقلیدوس
حكمت و ديدگاه فالسفه پیشین در اين باره پرداخته و نظريـه اعـدادى نیكومـاخوس , و به نظرات او در باب فضیلت) 51(داده

تواى كتـاب ارثمـاطیقى و گفتارھـاى  به مح درباره اين كه ھمه امور در طبیعت به عدد وابسته اند را بیان كرده و اشــاره اى 
, اعداد زايد و عدد معتدل و عدد ناقص, فرديت و تقسیمات آن و كمیت مفرده, زوجیت, سه گانه او در مورد تشاكل و تجانس

سى  ستین ك كه او نخ كمیت مضاف معادل و تقسیمات چندگانه آن ھا و ساير تقسیمات اعدادى نموده و بیان كرده است 
 )52.(بوده كه نظريه بیضى شكل بودن فلك را ارائه كرده و برج ھا را بر اساس آن تصوير كرده است

 
 آثار علمى و افكار او در تاريخ يعقوبى, ـ ارسطو2ـ6ـ5

به خـود , دانشمند, ارسطو فرزند نیكوماخوس فیلسوف و نظريه پرداز سیاسى يونان باستان نیز بخشى از كتاب يعقوبى را 
فھرست مفصلى از آثار فكرى اين عالم برجسته يونانى را به شرح زير , مولف پس از توضیحى مختصر. اختصاص داده است

 :ارائه كرده و درباره ھر يك از آن ھا نیز بر حسب ضرورت توضیحاتى داده است
 .معروف به ايساغوجى در فلسفه, ـ كتب مدخل1
 .ـ كتابى در باب فلسفه و آن كه چگونه مشتق شده است2
 .ـ كتابى در منطق3
 .ـ كتابى در قواى نفس كه ناشى از فكر و غضب و شھوت است4
 .ـ كتابى در تقسیم چیزھا به دو قسم5
 .ممكن و ممتنع, ـ كتابى درباره واجب6
 ...).جنس عادت و جنس طبیعت(ـ كتابى در جنس 7
 .ـ كتابى در مناسبت8
 ).اجسام و غیر اجسام, طبیعیات, منطقیات(ـ كتابى در چھار نوع 9

 ).جده, وضع, مفعول, فاعل, متى, اين, مضاف, كیفیت, كمیت, جوھر(در مقوالت ده گانه ) لتگورس(ـ كتاب قاطیغورياس 10
 .ايجابى و سلبى, ـ كتاب تفسیر در منطق كه گفتارى است در باب مقدمات و قضاياى اخبارى11
 .ـ كتاب انولیطیقا كه اثرى است در منطق و روش ساختن جوامع مرسله12
يز )) بیان و برھان((ـ كتاب ابووقطیقا در منطق و امور واضح برھانى كه به 13 معروف است و ارسطو در اين كتـاب روش متما

 .حق و باطل و راست و دروغ را بیان مى كند
 ).عام(خاصه و عرض , فصل, نوع, جنس: ـ كتاب طوبیقا در منطق و نام ھاى پنج گانه مثل14
 .ـ كتاب سوفسطیقا در منطق كه درباره مسائل مغالطه و انواع آن و مقابله با مغالطه ھاى سوفسطائى ھا است15
 .ـ كتاب فوايطیقا در منطق كه گفتارى است در وضعیت شعر و اوزان آن16
 .ـ كتاب ريطوريقا در منطق كه محتواى آن درباره فن بالغت مى باشد17
 .مى باشد) زمان, حركت, مكان, صورت, عنصر(ـ كتاب سمع الكیان در طبیعیات كه درباره سماع طبیعى و طبیعت ھا 18
 ... .ـ كتاب كون و فساد در طبیعت ھا و حقیقت كون و فساد آب و ھوا و19
 .ـ كتاب شرايع در طبیعیات كه گفتارى است در آثار علوى و سماوى20
 .ـ كتب اسمإ العالم در طبیعیات كه بحثى است در باب فلكیات و عناصر مستدير الشكل و غیر مستدير21
 .ـ كتاب معادن در طبیعیات كه بحثى در باب اجسام زيرزمینى و چگونگى خواص آن ھا است22
 .ـ كتاب نبات در طبیعیات كه بحثى است در باب پیدايش نباتات و اعراض خاصه و عامه و پیدايش اعضاى آن23
چون, علل قوام و فصول آن, حقیقت نفس, كتاب نفس كه درباره امور نفسانى. 24 : فضايل نفس و عادات و امور ستوده آن 

 .دروغ و بیداد مى باشد, فسق, نفاق, جور: و امور مذموم چون... علم و, دانش, حكمت, عدالت, منطق
ھاى , قواى روحانى, ـ كتابى در گفتار روحانى25 ذكر صورت مجرد از ھیوال كه در عالم برين است و شناخت پیوستگى قوه 

 .روحانى و طبیعى يا مادى و چیستى عقل
 . ـ كتاب حس در مورد حس و امور محسوس و علل و اسباب حسى و محسوسات و چیستى حس26
 .ـ كتاب توحید27
 .ـ كتاب اخالق نفس در اخالق28
 .ـ كتاب سیاست و تدبیر در اخالق29
 )53.(ـ كتاب تدبیر عامه و خاصه در اخالق30
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 ـ فھرست آثار و افكار بطلمیوس در تاريخ يعقوبى2ـ6ـ6

سیر حركـات , يعقوبى در فصلى كه به بطلمیوس اختصاص داده است به توضیح آثار ارزشمند او در باب نجوم لك محیــط و  ف
 :ماه و خورشید و ستارگان پرداخته و چھار كتاب برجسته او را به ترتیب زير معرفى نموده و توضیح داده است

له ايـن كتـاب را . كتابى است در علم نجوم و حركات كواكب): كتاب كبیر(ـ مجسطى 1 له از ســیزده مقا يعقوبـى چھـار مقا
باب, مقاله اول در سه باب. توضیح داده است كات خورشـید, مقالـه دوم در سـیزده  سوم در ده بـاب و در مـورد حر , مقالـه 

صیف مركزھـا و تقويـم , اختالف روزھا گر در تو له دي نواع حركـات و نـه مقا سیر متوسط و مقاله چھارم در يازده باب دربـاره ا
 ... .جداول طول كوكب و, حركت تدوير و وضع جدول ھاى حركت

طول , معدل النھار, كتابى است در باب نمايش دواير منطقه البروج: ـ كتاب ذات الحق2 نصف النھار و چگونگى تعیین میـل و 
 .كه به وسیله نه حلقه نمايش داده شده و در ھر بابى به مبحث خاصى پرداخته شده است, و عرض كواكب

 .كه مشتمل بر بیست باب بوده است) اصطرالب(ـ كتاب ذات الصفائح 3
ست4 كب: ـ كتاب قانون بطلمیوس در علم نجوم و حساب كه ابواب مختلفى به شرح زير داشته ا ھاى كوا , تقـويم تعـديل 

سیر , عـرض شـش كوكـب سـیار و دور آن ھـا, انحراف قمر, عرض و طول شھرھا, تقويم ساعات و تعديل آن ھا چگونگـى م
, مسـیر عطـارد, مسیر زھره, مسیر مريخ, مسیر مشترى, مسیر زحل, مسیر اوج قمر, مسیر خورشید, ستارگان در ھر روز
 )54... .(مسیر قلب اسد و

يون , مولف به بیان انديشـه ديــنى, در بخش پايانى تاريخ يونان و روم سطائیان و دھر فلسـفى و مـذھبى يونـان چـون سوف
صاص  صرانى اخت لف ن فرق مخت پرداخته و بحثى را نیز به مذھب نصرانیان و ملوك نصرانى روم و اختالفات مذھبى و دينى 

 )55.(داده است
 

 انديشه ھاى مذھبى و كیش ھاى يونانیان و رومیان در تاريخ يعقوبى
خداوند را علت علت ھا دانسته كه جھـان را , كه معتقدان به ھرمس عابیديمون و اورانى ھستند, ـ پیروان صابئیان و حنفا1

 )56.(به يك باره آفريده است و معتقد بوده اند كه ادراك و تعقل خداوند دشوار و وصف آن غیر ممكن مى باشد
ھاى مـردم اتفـاق پـذير نیسـت, ـ سوفسطائیان يا پیروان زنون2 نه ; كه اھل تناقض گويى و مغالطه اند و معتقدند كه گفتار

 .ھیچ راھى براى رسیدن به علم و رسیدن به حقیقت وجود ندارد; علتى وجود دارد و نه معلولى
ست; كه معتقدند انسان ھمواره بوده و ھمیشه خواھد بود, ـ دھريه3 ھان متصــور نی بر ج مى ; آغاز و انجامى  حدوث و قد

تنى وجـود ; وجود ندارد و ايجاد و فنايى در كار نیست نیك و بد و معاد و حساب و كتاب و پروردگار و دين و رسـالت و برانگیخ
 )57.(نداشته و روزگار آغاز و انجامى ندارد
مباحثى را به بنیادھا و انديشه ھاى طوايف و گروه ھاى ديگرى از مذاھب و متكلمان , يعقوبى پس از معرفى اين سه گروه

برودت و  حرارت و  یاد ھمـه چـیز را در عـالم  نه كـه بن صول چھارگا صحاب ا و فیلسوفان و حكماى صاحب نظر يونانى چون ا
مى كننـد  رطوبت و يبوست مى دانند و اصحاب جوھر يعنى پیروان ارسطو كه ھر چیز را به دو قسم جوھر و عرض تقسیم 

 )58. (اختصاص داده است, و ساير گروه ھاى ديگر كه در يونان بوده اند
 

 فھرستآثارعلمى و فكرى ايرانیان در تاريخ يعقوبى و مشاكله الناس
ندى و )) مشاكله الناس لزمانھم((يعقوبى در  نى و ھ مه آثـار ايرا باس در ترج از نقش علماى ايرانى در آغاز خالفت بنى ع

ولى متإسـفانه , از ابن مقفع كه آثارى از كتب مانى و ابن ديصان را به زبان عربى ترجمه كرده است ياد مى كند, ھم چنین
تاريخ عمومـى) 59.(نام اين آثار را ذكر نكرده و به طور مفصل به آن ھا نپرداخته اسـت لى در كتـاب  بانى انديشـه اى, و , م
 )60:(كه از آن جمله است, اصول و آئین او را مورد بحث قرار داده و آثار او را متذكر شده است

مى , درباره آن چه از نجات نورى و تباھى ظلمانى در نفس كه كارھاى پست آن را به ظلمت نسبت مى دھد, ـ كنزاالحیإ1
 .باشد

 .كه در آن از نفس خالصه و نفس آمیخته با شیاطین و بیمارىھا و فلك مسطح و دانش صحبت مى كند, ـ شاپورقان2
 . مى باشد, ـ كتاب الھدى و التدبیر كه درباره نماز و آن چه در خالصى روح موثر است3
 .ـ كتاب سفراالسرار كه در آن بر آيات پیامبران طعن مى زند4
 .ـ كتاب سفر الجبابره5

به , يعقوبى غیر از اشاراتى كه درباره ابن مقفع و مانى داشته است به ديگر انديشمندان ايرانى نپرداخته و ذكرى از آن ھا 
مور , تنھا در پايان باب مربوط به تاريخ ايران. میان نیاورده است مطالبى درباره آيین زردشتى و اصول و عادات و شعائر آن و ا

اما بازنگارنـده اذعـان دارد كـه پاسـخ ) 61.(بیان نموده است, ديوانى و ادارى و عنوان ھا و القاب سیاسى ادارى ساسانیان
شته اسـت  نى دا نگ ايرا به فرھ قانع كننده اى براى اين پرسش كه چرا يعقوبى در توجه به فرھنگ ھا كم ترين عنايت را 

 .پیدا نكرد
 

 :منابع
 .1377, علوم انسانى و مطالعات فرھنگى, پژوھشگاه: تھران, علم تاريخ در گستره تمدن اسالمى: صادق, ـ آئینه وند
 .م/1965'ه1358: بیروت ـ لبنان, داربیروت, دارصادر, المجلد السادس, الكامل فى التاريخ: عزالدين, ـ ابن اثیر

 .منشورات موسسه االعلمى, بیروت ـ لبنان(, شرح و تحقیق سیداحمد صقر, مقاتل الطالبین: ابوالفرج, ـ اصفھانى
 .1376, نشر انصاريان: قم, منابع تاريخ اسالم: رسول, ـ جعفريان

لك: عبیدهللا بن عبدهللا بن, ـ ابن خرداذبه ند, المسالك و المما سعید خاكر مه  ھران, ترج شر : ت گى حنفـإ ن سه فرھن مإس
 .مقدمه درباره مولف, 1371, میراث ملل
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 . 1368, نشر نى: تھران, ترجمه مھدوى دامغانى, اخبار الطوال: ابوحنیفه, ـ دينورى
 .1366, آستان قدس, ترجمه اسدهللا آزاد, تاريخ تاريخ نگارى در اسالم: فرانتس, ـ روزنتال

 .1369, نشر امیر كبیر, كارنامه اسالم: عبدالحسین, ـ زرين كوب
 .1363, انتشارات اساطیر: تھران, ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ طبرى: جريرطبرى, ـ محمدبن

 .1364, امیركبیر: تھران, ترجمه علیرضا ذكاوتى قراگوزلو, تمدن اسالمى در قرن چھارم: آدام, ـ متز
سـال , نشر علمى و فرھنگى: تھران, ترجمه ابوالقاسم پاينده, مروج الذھب و معادن الجوھر: على بن حسین, ـ مسعودى

1370. 
 .1374, نشر آستان قدس, ترجمه حسن الھوتى, خدمات مسلمین به جغرافیا: احمد, ـ نفیس

 ).2536, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(ترجمه محمدابراھیم آيتى , ابن واضح البلدان, ـ يعقوبى
بى یام ملــورد, ابـن واضـح مشـاكله النـاس لزمـانھم, ــ يعقو يد, تحقیـق ويل عبـدهللا , 1962: بیروت ـــ لبنــان, دارالكتـاب الحد
 .معجم المورخین المسلمین, عبدالغنى

 
 :پى نوشت ھا

 ).ع(عضو ھیإت علمى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم. الف
شمول آن )) تشیع((خواننده محترم توجه دارند كه . ب بوده و دايـره  خود مفھومى تاريخى است و در اعصار مختلف متغـیر 

ھم و . گاه منقبض و زمانى منبسط مى شده است ته م آن چه در باب شیعى گرى يعقوبى آمده است با توجـه بـه ايـن نك
 .حساس مى باشد

تفاوت داشته و نبايد با ھم خلط شده و به يك )) تاريخ عمومى((به طور كامل با )) تاريخ جھانى((نیاز به توضیح ندارد كه . ج
 .معنا به كار روند

 .ناگفته نماند كه مولف در بخش دوم تاريخ عمومى خود كه اختصاص به تاريخ اسالم دارد اين شیوه را به كار برده است. ھـ
 .ھم مى تواند مويد اين مطلب باشد)) الناس على دين ملوكھم((ضرب المثل . و

 
, 18و  13, 12, 11, 5ص ) 2536, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(ترجمه محمدابراھیم آيتى , البلدان, ابن واضح يعقوبى. 1
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يتى بـر كتـاب البلـدان: ك.براى اطالع بیش تر از عنوان ھا و القابى كه به اين مورخ داده شده ر. 11 , مقدمه محمدابراھیم آ
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 .126ص , 1366, آستان قدس, ترجمه اسدهللا آزاد, 1ج , تاريخ تاريخ نگارى در اسالم, فرانتس روزنتال. 25
 .31ـ30ص , 1374, نشر آستان قدس, ترجمه حسن الھوتى, خدمات مسلمین به جغرافیا, احمد نفیس. 26
فإ نشـر : تھران, ترجمه سعید خاكرند, المسالك و الممالك, عبیدهللا بن عبدهللا بن خرداذبه: ك.ر. 27 گى حن موسسه فرھن
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 .مقدمه درباره م ولف, 1371, میراث ملل
 .33ص , احمد نفیس. 28
 .3ـ1ص , پیشین, البلدان. 29
 .190ص , پیشین, عبدهللا عبدالغنى. 30
 .77ص , 1369, نشر امیر كبیر, كارنامه اسالم, عبدالحسین زرين كوب: ك.صفحات مختلف و نیز ر, البلدان. 31
 .1368, نشر نى: تھران, ترجمه مھدوى دامغانى, اخبار الطوال, ابوحنیفه دينورى: ك.درباره دينورى ر. 32
 .و توضیحات مترجم محمدابراھیم آيتى در پاورقى 358ـ357ص , 2ج , تاريخ يعقوبى, يعقوبى: ك.دراين باره ر. 33
, علوم انسـانى و مطالعـات فرھنگـى,  پژوھشگاه: تھران, 1مجلد , علم تاريخ در گستره تمدن اسالمى, صادق آينه وند. 34

 .138ص , 1377
 .23ص , مشاكله الناس لزمانھم. 35
 .28ـ25ص , ھمان. 36
 .127ـ126ص , پیشین, فرانتس روزنتال. 37
 .102ـ1ص , تاريخ يعقوبى. 38
 .116ـ103ص , تاريخ يعقوبى. 39
 .193ـ117ص , تاريخ يعقوبى. 40
 .220ـ193ص , ھمان. 41
 .120ـ116ص , ھمان. 42
 .3ـ2ص , البلدان. 43
 .365ص , تاريخ يعقوبى. 44
 .ھمان جا. 45
 .103ـ102ص , 1ج , تاريخ يعقوبى. 46
 .103ص , 1ج , تاريخ يعقوبى. 47
 .ھمان. 48
 .106ص , 1ج , تاريخ يعقوبى. 49
 .107ص , 1ج , تاريخ يعقوبى. 50
 .107ـ110ص , ھمان. 51
 .115ص , 1ج , ھمان. 52
 .116ـ102ص , 1ج , ھمان. 53
 .140ـ116ص , 1ج , ھمان. 54
 .174ـ116ص , 1ج , تاريخ يعقوبى: ك.در اين زمینه به طور مشروح ر. 55
 .126ـ117ص , 1ج , تاريخ يعقوبى. 56
 .129ـ126ص , ھمان. 57
 .131ـ129ص , ھمان. 58
 .137ـ131ص , ھمان. 59
 .139ص , ھمان. 60
 .142ـ141ص , 1ج , ھمان. 61
 .142ـ140ص , 1ج , ھمان. 62
 .145ـ143ص , 1ج , ھمان. 63
 .147ـ145ص , 1ج , ھمان. 64
 .154ـ149ص , ھمان. 65
 .154ـ153ص , 1ج , ھمان. 66
 .162ـ154ص , 1ج : ك.براى شرح و تفصیل اين آثار در كتاب تاريخ يعقوبى ر. 67
 .174ـ161ص , 1ج , ھمان. 68
 .192ـ186ص , ھمان. 69
 .181ـ180ص , ھمان. 70
 .183ـ182ص , ھمان. 71
 185.0ـ183ص , ھمان. 72
 .24ص , مشاكله الناس لزمانھم. 73
 .196ـ195ص , 1ج , تاريخ يعقوبى. 74
 .220ـ216ص , ھمان. 75
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