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  سده ششم ھجرى فرھنگى و اجتماعى, اوضاع دينى
   )ق۵٩٧ -  ۵١١(به گزارش ابن جوزى 

   دكتر ھادى عالم زاده

  ٧٩ـ تابستان  ٢فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

    

فقیه و واعظ بزرگ حنبلى در آثار متعدد , مورخ, ھايى كه ابن جوزى اين مقاله بر پايه گزارش
از اين حیث در میان دانشمندان اسالمى بى نظیر مى باشد ـ تصويرى  خود آورده است ـ و

فرھنگى و اجتماعى خالفت عباسیان در سده ششم قمرى , دينى نسبتا روشن از اوضاع
سراسر سده ششم را در بغداد سپرى جوزى كه تقريبا  ابن. در بغداد به دست مى دھد

زيرا وى از نزديك يا شاھد رويدادھاى گوناگون , مى كند گزارش ھاى باارزشى را ارائه, كرده
; بوده و يا خود در آن رويدادھا سھم و نقش داشته است روزگار شش تن از خلفاى عباسى
علمى و  ,توجه به شناختى كه از شخصیت دينى ھرچند كه خواننده صاحب نظر ـ با

  .نبايد از القائات فرقه اى او غافل بماند سیاسى وى در ھمین مقاله به دست مىآورد ـ

ابوالفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن محمد بن على بن عبداهللا بن حمادى بن محمد بن جعفر الجوزى قرشى تیمى بكرى 
نخستین , مفسر و فقیه حنبلى است كه نسب وى به محمد فرزند ابوبكر, واعظ, مورخ, )م١٢٠١ـ / ١١١٧ق۵٩٧ - ۵١١(بغدادى 

در بصره يا محله جوز در غرب ) بارانداز جوزه(شھرت وى به ابن جوزى به سبب نسبت جد او به فرضه الجوزه ) ١.(مى رسد, خلیفه
  )٢.(بغداد است

با كسى آمیزش نداشت و با كودكان , و به سرپرستى مادر و عمه اش سپرى كرد) ٣(الح و عفافص, ابن جوزى كودكى را در رفاه
, عمه اش او را براى كسب علم به دايى اش) ۵.(خود مى گويد كه مادر التفات چندانى به وى نداشته است) ۴.(بازى نمى كرد

ابوالفضل عھده دار آموختن حديث به من شد و من خود در المنتظم مى نويسد كه ) ۶.(ابوالفضل محمدبن ناصر بغدادى سپرد
  )٧.(مسند احمد بن حنبل و ديگر كتاب ھاى مھم و اصلى را به قرائت او نزد شیوخ شنیدم و به خاطر سپردم

من از كودكى شیفته دانش و عالقه , خود در صیدالخاطر مى نويسد) ٨.(بود) ق۵١۶(نخستین سماع ابن جوزى در پنج سالگى 
تحمل سختى ھا در راه كسب : نیز مى افزايد) ٩.(ه ھمه رشته ھاى علوم را بیاموزم و ھر رشته را به كمال فرا گیرممند بودم ك

در كودكى قرصى چند نان خشك بر مى داشتم و براى آموختن حديث بیرون . دانش در كام جان من از عسل برايم شیرين تر بود
چیزى جز لذت كسب دانش نمى , چشم ھمت من. ن را به يارى آب مى خوردممى رفتم و بر كنار نھر عیسى مى نشستم و آن نا

. ديده ام, فھرست كتاب ھاى وقف شده بر مدرسه نظامیه را كه بالغ برشش ھزار مجلد است. از مطالعه سیر نمى شدم) ١٠.(ديد
, ا ھم كه چندين بار چھارپا بودشیخ عبدالوھاب بن ناصر و ابو محمد بن خشاب ر, حمیدى, ھم چنین فھرست كتاب ھاى ابوحنیفه

  )١١. (و ھنوز در طلب آموختنم, ديده ام
تصوير نسبتا روشنى از آموخته ھاى او به , آن چه ابن جوزى در مشیخه و وفیات المنتظم در باب مشايخ و استادان خود آورده است
كودكى و نوجوانى در مجالس درس  دست مى دھد و با توجه به تاريخ درگذشت استادانش معلوم مى شود كه وى در دوران

ابن جوزى در جاى . بسیارى از بزرگان علم و ادب حضور يافته و از آنان در علوم متداول زمان اجازه كتبى يا شفاھى اخذ كرده است
رى از آنان از استادان خود را نام مى برد كه بسیا) ١٣(تن ٨٩بیش از ھفتادتن و در مشیخه ) ١٢(جاى المنتظم به ويژه در وفیات آن

  )١۴.(به وى اجازه روايت داده اند
. شمار آثارش بسیار است, و از آن جا كه تا پايان عمر از نوشتن باز نايستاد) ١۵(ابن جوزى از سیزده سالگى به تإلیف پرداخت

جوزى در  كسى را نمى شناسم كه بیش از ابن: ((ابن دبینى مى گويد, قدرت ذھنى شگفت انگیزش نیز او را يارى داده است
  )١۶)).(جزوه اى ديدم كه اختصاص به نام كتاب ھاى او داشت. رشته ھاى گوناگون علمى تإلیف كرده باشد

معلوم مى شود كه وى , اگر شمار جزواتى را كه نوشته است بر روزھاى زندگانى وى تقسیم كنند: در باب كثرت آثار وى گفته اند
ز اين جھت وى را با ابو جعفر محمد بن جرير طبرى كه گفته شده روزى چھل صفحه و ا) ١٧(در ھر روز نه جزوه كتابت كرده است

ھم چنین نوشته اند كه ابن جوزى تراشه قلم ھايى را كه با آن ھا احاديث پیامبر . مى توان مقايسه كرد, كتابت مى كرده است
اين تراشه ھا . و چنین كردند, با آن ھا گرم كنندھنگام مرگ وصیت كرد كه آب غسل او را . گرد آورده بود, را مى نوشته) ص(اكرم

  )١٨.(بیش از مقدار مورد نیاز بود
اما با توجه به اين كه وى حدود نود سال زندگى , برخى از محققان از بسیارى آثار ابن جوزى با ناباورى اظھار شگفتى كرده اند

ھمان گونه , گروه كثیرى: در اغتنام فرصت گفته است خود. جاى شگفتى نیست, كرده و ھر گز وقت خود را ضايع نمى كرده است
اما , اين ديدارھا را خوش نمى دارم, از آن جا كه وقت را گران بھاترين چیزھا مى دانم. با من ديدار مى كنند, كه مردم عادت دارند

پس تا آن جا كه مى ; ضايع مى شودوقت , ارتباطات مإلوف مى گسلد و اگر به اين ديدارھا ادامه دھم, اگر از اين كار خوددارى كنم
كارھايى , افزون بر اين. كم سخن مى گويم تا زمان ديدار كوتاه شود, توانم از ديدار سر باز مى زنم و اگر ناگزير ديدارى پیش آيد

دسته , تراشیدن قلم, پس قطعه قطعه كردن كاغذ. از پیش آماده مى كنم تا آن زمان بیھوده سپرى نشود, براى ھنگام مالقات
 -و به ھر حال بايد وقتى نیز صرف آن ھا شود  -كردن دفترھا و كارھايى مانند اين ھا را كه نیاز به انديشیدن و حضور ذھن ندارد 

  )١٩.(براى اين اوقات مى نھم
فات بازمانده از بیان كرده است و با توجه به شمار تإلی) دوھزار اثر(با عنايت به آن چه ابن جوزى خود در باب شمار تإلیفات خويش 

جنگ ھا و آتش , بايد پذيرفت كه بسیارى از آثار وى بر اثر سوانح طبیعى, ھمان طور كه از منابع برمىآيد, )اثر ٣٨۴حدود (وى 
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  )٢٠.(سوزىھا از میان رفته است
الراشد , )م١١٣۵ - ١١١٨/ ق۵٢٩ - ۵١٢(المسترشد : دوران زندگى ابن جوزى مقارن با خالفت شش تن از خلفاى عباسى است

  ).ق۶٢٢ - ۵٧۵(و الناصر ) ق۵٧۵ - ۵۶۶(, المستضىء, )ق۵۶۶ - ۵۵۵(المستنجد , )ق۵۵۵ -  ۵٣٠(المقتفى , )ق۵٣٠ -  ۵٢٩(
بغداد در اين روزگار ھمچون ديگر شھرھا و مانند بسیارى از دوران ھاى ديگر پرآشوب و محل برخوردھاى تعصب آمیز بین فرقه ھاى 

جلوه گر مى , مجادله و منازعات شديد, چون مناظره, مذاھب فقھى بود كه به صورت ھاى گوناگونمختلف و گروه ھاى كالمى و 
فرقه اى يا , يا با روى كار آمدن امیرى, در اين برخوردھا با انتقال قدرت از خلیفه اى به خلیفه ديگر و گاه با عزل و نصب وزيرى. شد

اتفاق مى افتاد كه برخى از علما با قدرت بیان يا شخصیت علمى يا  ھم چنین گاه. گروھى بر ديگر گروه ھا تفوق مى يافت
مذھبى خويش خلیفه يا وزيرى را متمايل به مذھب خويش سازند و موجباب برترى گروه و رونق مذھب خويش را فراھم آورند و 

ند تا اندازه اى نشان دھنده سیماى ذكر نمونه ھايى از وقايع مذكور در المنتظم مى توا. مخالفان را از صحنه خارج و منزوى كنند
  :فكرى و اجتماعى آن روزگار باشد

به بغداد آمد و , مدرس حنفیان,معروف به ابن دانشمند, ق قاضى ابوالقاسم اسماعیل بن ابى العإل صاعد بن محمد بخارى ۵١۵در 
الخالفه شكايت بردند كه ابن شافعیان به دار. سلطان و خواص در مجلس او حضور يافتند. در خانه سلطان به وعظ نشست

  )٢١.(دانشمند در باب بزرگان مذھب ما بى اعتنايى روا مى دارد
در رباط خويش مجلس داشت و بر مذھب اشعرى سخن ) ق۵٣٨ - ۴٨٧(ابوالفتوح محمد بن فضل اسفراينى معروف به ابن معتمد 

معارضاتى در ) ق۵۵١متوفاى (لى بن حسین غزنوى سخنان او فتنه ھا و لعن ھا برانگیخت و میان او و ابوالحسن ع. مى گفت
ابوالفتوح فتنه انگیز است و بارھا در بغداد آشوب : ابوالحسن غزنوى نزد سلطان رفت و گفت. يكديگر را بر منبر دشنام دادند. گرفت

ھمان سال از بغداد اخراج و ابوالفتوح در رمضان , پس سلطان فرمان داد. صواب آن است كه او را از شھر اخراج كنند, بر پا كرده
  )٢٢.(شد

پس از مرگ , ابوالحسن غزنوى كه به نوشته ابن جوزى تمايل به تشیع داشت و براى خاندان خالفت احترام چندانى قائل نبود
  )٢٣.(اموالش مصادره گشت و او را از سخنرانى بازداشتند. خود گرفتار شد) م١١۵٢/ ق ۵۴٧(سلطان مسعود سلجوقى 

به ) ٢۴.(به تبلیغ مذھب اشعرى و ذم حنابله پرداخت) ق۵۶٧متوفاى (ابوالمظفر محمد بن محمد بروى , المستضىء در آغاز خالفت
از اين رو خود و . بر حنبلیان جزيه تعیین مى كردم, نوشته ابن جوزى وى در نظامیه در سخنرانى خود گفت اگر كار در دست من بود

  )٢۵.(كشته شدند زن و فرزند كوچكش به دست حنبلیان مسموم و
چنان كه در , منازعات و اختالفات فرقه ھا و مذاھب گاه چنان باال مى گرفت كه به منع وعاظ از جلوس بر منبر منتھى مى شد

  )٢۶.(ق وعاظ به جز سه تن از سخنرانى بر منابر منع شده بودند۵۵٢ق تا آغاز  ۵۵٠از اواسط , المنتظم آمده
, به رغم فشارھاى فراوان علماى اھل سنت و دولتمردان عباسى, جوزى در المنتظم آورده استدر البه الى رويدادھايى كه ابن 

  :نشانه ھايى از تالش ھاى شیعیان اثنا عشرى براى كسب قدرت به چشم مى خورد
كه بر آن ھا  نزد وى الواحى از گل يافتند. او را به ديوان بردند. دستگیر شد, ق مردى متصوف كه مردم را موعظه مى كرد ۵۴٧در 

پس او را به اتھام رفض سر برھنه در محله باب النوبى گرداندند و پس از تإديب خانه نشین . نام امامان دوازده گانه نوشته شده بود
  )٢٧.(كردند

را بر جرم آنان اين بود كه نام دوازده امام , گروھى از حصیربافان را در شھر گرداند, ق محتسب به فرمان وزير ۵۵٩ھم چنین در 
  )٢٨.(حصیرھا نوشته بودند

چنان كه ابن جوزى يكى از علل توجه مردم به صدقه بن . گزارش ھاى ديگر نیز از زمینه مساعد براى پذيرش تشیع حكايت مى كند
م ق به زيارت مرقد اما۵۵٣رفتن المقتفى در ) ٢٩.(سخنان رفضآمیز وى ذكر مى كند, وزير واسطى را كه در بغداد بر منبر مى رفت

ق نیز آمده است كه  ۵٧١در وقايع سال ) ٣٠. (نیز مى تواند يكى از نشانه ھاى نفوذ و قدرت تشیع در اين دوران باشد) ع(حسین
تا آن جا كه صاحب المخزن به خلیفه مى نويسد كه ابن جوزى را بايد در مبارزه با بدعت ھا تقويت , تشیع در اين ايام نیرو گرفت

  )٣١.(كرد
, كنیز محبوب خلیفه, بنفشه: گزارش ھايى اين سخن را تإيید مى كند. صوف نیز زمینه مساعدى براى رشد يافتدر اين دوران ت

, رباطى براى زنان صوفى بنا نھاد و خود آن را گشود و در آن سخن راند و آن را به خواھر ابوبكر صوفى, در بازار مدرسه, المستضىء
ھم خانه خود در دارالخالفه ) ق۵۴٢متوفاى (ن محمد بن مظفر بن على بن مسلمه ابوالحس) ٣٢.(اختصاص داد, شیخ رباط روزنى

  )٣٣. (را رباط صوفیه كرد
نیكى و ايثارگرى بر . از اين روزگار و مردم آن سخت بپرھیز: ابن جوزى در صیدالخاطر تصويرى اين چنین از روزگار خود ارائه مى كند

اعانت ھا يا به عنوان . دم باشد و كسى نیست كه به يارى درويشان برخیزدكسى نیست كه در انديشه مر, جاى نمانده است
تن به اجراى , در جاى ديگر مى نويسد كه بیشتر دولتمردان از بیم بر كنارى از منصب) ٣۴.(اداى نذر است يا ھمراه با استخفاف

سب مقام قضا يا شھادت از بذل مال دريغ نمى فرمان ھاى ستمكارانه فرمانروايان مى دھند و بسیارى كسان را ديده ام كه براى ك
بر آن چه شناختى از آن  -گاه با دريافت مبلغى ناچیز و گاه از بیم صاحبان قدرت  -آنان . كنند و ھدف آنان از اين كار جاه طلبى است

  )٣۵.(شھادت خالف واقع مى دھند, ندارند
زيرا گروه كثیرى از متفقھان براى آموختن علم جدل در آن , یز استتإسیس مدارس در روزگار ما مخاطرھآم: درباره مدارس مى گويد

از آمد و رفت به مساجد دورى مى جويند و به مدرسه و القاب بسنده مى , از علوم شريعت روى مى گردانند. ھا سكنامى گزينند
  )٣۶.(كنند

زيرا صوفیان در آن ھا بساط جھل و تن پرورى مى , آن ھا خالى از ھر گونه فايده اند: درباره رباطھا و خانقاه ھا نیز مى نويسد
از اشتغال به آموختن سر باز مى زنند و سیره عرفاى راستین چون سرى و , گسترند و آواى محبت و قرب دروغین سر مى دھند

  )٣٧.(جنید را ترك مى كنند
كسانى را در جامه پارسايان : و مى نويسدعوام فريبى و مريدپرورى مى خواند , شھرت طلبى, ابن جوزى روزگار خويش را دوران ريا

بدون حاجبان و خادمان خويش , از درويشان دورى مى جويند, با توانگران دوستى دارند, مى بینیم كه بھترين غذاھا را مى خورند
دگى تباه مى لذت مى برند و روزگار خود را به بیھو, از اين كه موالنا خوانده شوند, بر مردم تكبر مى ورزند, جايى نمى روند

گويى آن اموال نه از آن . بیشتر سالطین از راه ھاى نادرست مال گرد مىآورند و در راه ھاى ناشايست خرج مى كنند) ٣٨.(كنند
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  )٣٩.(دانشمندان نیز يا بر اثر فقر يا از بیم نام و جان با آنان ھمراھى مى كنند. خدا كه از آن خودشان است
سكوت نسبتا آشكار دستگاه خالفت و بزرگان بغداد در برابر يكى از بزرگ ) م١٢/ ق  ۶سده (جوزى نكته تإمل برانگیز در عصر ابن 

است كه میان مسلمانان و مسیحیان و به ) م١٢٩١ - ١٠٩۴/ ق ۶٩٠- ۴٩٠(يعنى جنگ ھاى صلیبى , ترين رويدادھاى تاريخ جھان
ابن جوزى به عنوان مسلمانى دانشمند و مورخ روزگار  )۴٠.(نزديك به دويست سال ادامه داشت, بیانى ديگر میان شرق و غرب

دوره فتوحات صلیبیان يعنى تصرف بخش بزرگى از شام و تشكیل : خود تقريبا معاصر و شاھد دو دوره از اين جنگ ھا بوده است
در مقابل صلیبیان  و دوره واكنش مسلمانان, )اورفا(طرابلس و رھا , انطاكیه, امارت نشین ھاى التینى در شھرھاى بیت المقدس

نورالدين زنگى و سپس صالح الدين ايوبى و باز پس گیرى , به سر كردگى سرداران رشید جامعه اسالمى چون عمادالدين زنگى
  . بیت المقدس و ديگر شھرھاى مھم كه تقريبا خودجوش و بى ارتباط با مركز خالفت تحقق يافت

درگیرىھا و قدرت جويى ھاى , ماى غافل بغداد چنان سرگرم بازىھاى سیاسىامرا و وزراى جاه طلب و عل, خلفاى ناتوان عباسى
منازعات كالمى و كشمكش ھاى مذھبى بودند كه نه تنھا اقدامى در برانگیختن مسلمانان و گسیل كردن نیرو براى مقابله , فردى

  )۴١.(نیز بى پاسخ ماند, مىآوردند بلكه استمداد مكرر گروه ھايى از مردم جنگ زده شام كه به بغداد پناه, انجام نگرفت
بر نمى , به نكاتى كه از ھمدردى و نگرانى وى در برابر اين تصادم بزرگ حكايت كند, چنان كه انتظار مى رود, در آثار ابن جوزى ھم

الى حوادث ھر سال  بزرگ ترين تإلیف تاريخى او نیز به جز خبرھايى كوتاه از اين درگیرىھا كه گاه از البه, حتى در المنتظم, خوريم
  .چیز قابل توجھى نمى يابیم, به دست مى دھد

كه به گواھى شاھدان عینى يكى از مبرزترين خطیبان , نگاھى به گزارش ھاى مربوط به مجالس وعظ و خطابه ھاى ابن جوزى
ان گفت زندگى اجتماعى چندان كه مى تو; اجتماعى و فرھنگى اين سده يارى مى دھد, به شناخت اوضاع دينى, روزگار خود بوده

فرھنگى ابن جوزى با نخستین مجالس وعظ وى آغاز مى شود و بیشترين مايه شھرت وى نیز ھمین بعد زندگانى اوست كه تا  -
  :پايان عمر در آثار خود او و ديگران منعكس شده است

سد كه مرا نزد ابوالقاسم على بن يعلى خود مى نوي. بر منبر رفت, م كه ھنوز كودكى نه ساله بود١١٢۶/ ق  ۵٢٠نخستین بار در 
او سخنانى از وعظ به من آموخت و پیراھنى بر من پوشاند و آن گاه كه براى وداع با مردم بغداد در رباطى . علوى ھروى بردند

بیان , بود در اجتماعى كه نزديك به پنجاه ھزار تن, من آن چه از وى آموخته بودم. مرا بر منبر فرستاد, نزديك باروى شھر نشست
  )۴٢.(كردم

به شھرت , با سخنرانى ھاى خويش كه ھر جمعه در منزل او برگزار مى شد) ق ۵۶٠ - ۵۴۴(ابن جوزى در زمان وزارت ابن ھبیره
ستايش , رد بدعت و مخالفت با اھل بدعت, دفاع شديد از سنت, خطوط اصلى محتواى خطبه ھاى وى احیاى قدرت خالفت. رسید

دانشمندان و بزرگان شركت مى , وزرا, خلفا, در مجالس وعظ ابن جوزى) ۴٣.(وان او و سرزنش مخالفان آنان بوداز امام احمد و پیر
مثال مى نويسد كه پس از در گذشت المقتفى و در آغاز خالفت ; وى در المنتظم به برخى از اين مجالس اشاره مى كند. كردند

... ه مدت سه روز در بیت النوبه منعقد شد كه من در آن سخن راندممجلسى براى سوگوارى ب) ۵۵۵ربیع االول (المستنجد 
المستنجد در پايان ماه سوگوارى پدرش به من و گروھى از دولتمردان و دانشمندان خلعت بخشید و به من اجازه داد كه در جامع 

بین ده تا پانزده ھزارتن شركت مى در اين مجلس پیوسته . ربیع االخر در اين جامع به وعظ پرداختم ٢٨از . قصر سخنرانى كنم
  )۴۴.(جستند

تا آن جا كه به عنوان بزرگ . ابن جوزى به اوج شھرت خويش رسید, )م١١٧٩ - ١١٧١/ ق ۵٧۵ - ۵۶۶(در دوره خالفت المستضى 
سخنرانى خلیفه فرمان داد كه صفه اى در جامع قصر براى جلوس و  ۵٧۴جمادى االول  ٢١در . ترين واعظ حنبلیان شناخته مى شد

پیروان . فقیه حنبلى بسازند و در جمادىاالخر ھمین سال فرمان داد كه قبر احمد بن حنبل را بازسازى كنند, شیخ ابوالفتح بن منى
: ابن جوزى مى گويد. سخت آزرده شدند -و پیش از آن معمول نبود  -ديگر مذاھب از اين كارھا كه براى حنبلیان انجام مى گرفت 

  )۴۵.(خداى را سپاس مى گويم, و من براين... گرايش خلیفه به حنابله به خاطر تو و از تإثیر كالم توست: فتندمردم به من مى گ
با ستايشى مبالغھآمیز از )) مجالس علم و وعظ((در گزارش ) م١١٨۴/ ق  ۵٨٠(ابن جبیر ضمن مشاھدات خويش از بغداد 

بامداد روز شنبه در مجلس : از مجالس وعظ او به دست مى دھد ادبى و دينى ابن جوزى تصويرى روشن از يكى, شخصیت علمى
پس از جلوس وى بر منبر و پیش از . حاضر شدم, ابن جوزى كه در برابر منزل او در ساحل شرقى دجله بر پا مى شد... شیخ فقیه 

. آن گاه وى به خطابه پرداخت . ندبیست و چند تن قارى با ھمخوانى و ترتیبى خاص آياتى از قرآن مجید را تالوت كرد, شروع خطابه
و در پايان ھر بخش اواخر آن آيات را ھمچون قافیه مىآورد و در عین حال , در آغاز ھر بخش از سخن خويش اوايل آيات خوانده شده

آن جا كه سخن او دل ھا را شیفته مى ساخت و به پرواز در مىآورد و جان ھا را مى گداخت تا ... ترتیب آيات را نیز حفظ مى كرد
به پاى , بانگ ناله برمى خاست و گنھكاران فرياد توبه و استغاثه برمى كشیدند و چون پروانگان كه خود را به شعله شمع مى زنند

آن گاه طرح مسائل آغاز شد و از ھر سوى مجلس رقعه ھاى سوال به ... و گروھى از خود بى خود مى شدند... وى مى افتادند
  )۴۶. (بیشترين فايده مجالس او ھمین پاسخ به پرسش ھا بود, ى درنگ بدان ھا پاسخ مى داداو ب. سوى وى روان گشت

صفر درباب بدر در صحنى از كاخ  ١١يكى در سحرگاه پنجشنبه : ابن جبیر از دو مجلس ديگر وى در ھمان سال گزارش مى دھد
, عالوه بر عموم مردم, آورده است كه در اين مجلس در گزارش مجلس اول. صفر در ھمان جا ١٣ھاى خلیفه و ديگرى در روز شنبه 

  )۴٧.(خلیفه و مادرش و كسانى ديگر از حرم او حاضر بودند
, به فرمان خلیفه: مثال در يك جا مى نويسد; ابن جوزى بارھا در المنتظم به مجالس خود و استقبال مردم از آن ھا اشاره مى كند

مردم از ھنگام نماز صبح شروع به گرفتن جا . از عصر مجلسى درباب بدر برپا شدبعد از نم ۵٧٠رجب  ۵المستضىء در پنجشنبه 
  )۴٨.(قیراط واگذارمى شد ۶١٨نفر به بھاى  ١٨ھر صفه به , براى خويش كردند

مردم از نیمه شب براى شنیدن . ق به فرمان خلیفه مجلسى در حضور وى بر پا شد ۵٧١در روز عاشوراى : در جاى ديگر مى گويد
ناگزير گروه بى شمارى در راه ھاى . تا آن جا كه درھا را بستند, انبوه جمعیت بیش از حد بود. ن من به باب بدر روى آوردندسخنا

در خانه ظھیرالدين صاحب المخزن به وعظ  ۵٧٢رمضان  ١١در جايى ديگر آورده است كه در ) ۴٩.(پیوسته به اين مكان ايستادند
در اين مجلس چنان سخن گفتم كه ھمه شگفت زده . ه مردم نیز اجازه ورود داده شدبه عام, خلیفه حضور داشت. نشستم

اين مرد چنان سخن مى گويد كه گويى از آدمیان : ((تا آن جا كه ظھیرالدين به من گفت كه خلیفه به وى گفته است, شدند
  )۵٠)).(نیست

شیوخ و , قضات, فقھا, علما, دولتمردان, وزرا, ھا خلیفه ابن جوزى در بسیارى جاھا به مجالس ديگر خود اشاره مى كند كه در آن
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مى ] ؟[!گفته شده كه شمار شركت كنندگان اين مجالس گاه به صد ھزار تن) ۵١.(بزرگان و ديگر طبقات مردم شركت داشته اند
به ) ۵٣.(ز سر مى كندنددر اين مجالس غالبا عده زيادى از سر تنبه توبه مى كردند و بعضى از شدت تإثر موى ا) ۵٢.(رسیده است

) ۵۵(,نیز به دست وى اسالم آوردند] ؟[ !و بیش از صدھزار تن) ۵۴.(به دست او توبه كردند]؟[ !گفته خود او بیش از صد ھزار تن
حتى , پیوسته, نوشته اند كه المستضىء) ۵۶. (ھزار تن يھودى و نصرانى به دست وى مسلمان شدند: ولى سبط او مى نويسد

  )۵٧.(مارى در مجالس وعظ او شركت مى جستدر ھنگام بی
در مجلسى خطاب به , چنان كه خود در المنتظم آورده. ابن جوزى در مجالسى كه خلیفه حاضر بود به موعظه وى مى پرداخت

 اما من به سبب, از تو مى ترسم و اگر سكوت كنم بر تو مى ترسم, اگر درباره تو سخن گويم! اى امیرالمومنین: ((خلیفه گفت
  )۵٨)).(محبت به تو ترس بر تو را بر ترس خويش از تو مقدم مى دارم

و تإلیف كه تقريبا سراسر اوقات او را اشغال مى ) ۵٩(ابن جوزى جز وعظ و تدريس و گاه شركت در مناظرات علماى مذاھب مختلف
لفا و صاحبان قدرت بدو عنايت با آن كه خ) ۶٠.(به كارى ديگر نپرداخت و حتى جز براى سفر حج از بغداد خارج نشد, كرد

و ديگر آثارش چون تلبیس ) ۶٢(ھیچ سمت رسمى و سیاسى برعھده نگرفت و به رغم آن كه مكرر در صیدالخاطر) ۶١(,داشتند
وزرا و ديگر , ولى از جاى جاى المنتظم بر مىآيد كه خود با خلفا, ابلیس ارتباط علما با دولتمردان را نكوھش و تقبیح مى كند

نخست اين كه در : در دو مورد چنان كه خود مى گويد خلیفه مسئولیتى به وى مى سپارد) ۶٣.(قدرت در ارتباط بوده است صاحبان
وى به عنوان تنھا خطیب حنبلیان بغداد تعیین مى , ق كه ھمه وعاظ جز سه تن از تشكیل مجالس ممنوع مى شوند۵۶٩
زيرا منشإ آن بیشتر قبول عامى بوده كه وى نزد ھم , ولتى شمرداما اين سمت را نمى توان مقامى رسمى و د) ۶۴(,گردد

ق به پیشنھاد صاحب المخزن و فرمان خلیفه به عنوان مسئول مبارزه با بدعت ۵٧١مورد ديگر اين كه در ; مذھبان خود داشته است
داراى , حكومتى داشته باشدكه اين سمت نیز به نظر مى رسد بیش از آن كه جنبه ) ۶۵(,برگزيده مى شود) تفتیش عقايد(ھا 

و در آثارش به ويژه تلبیس ابلیس و صیدالخاطر , صبغه مذھبى بوده و با توجه به تعصبى كه ابن جوزى نسبت به اھل بدعت داشته
  .احتماال وى شرعا خود را مكلف به پذيرفتن اين شغل مى دانسته است) ۶۶(,تجلى يافته

ت درس با فرقه ھا و گروه ھايى كه وى آنان را اھل بدعت مى شمرد و نیز اقدامات منازعات و مبارزات او در خطابه ھا و جلسا
  .موجب گرفتارى او در سال ھاى پايانى عمر شد, شديدى كه وى به عنوان مسئول مبارزه با بدعت ھا به عمل آورد

احتماال به اشاره ابن , ده داشتم كه وزارت الناصر را بر عھ/١١٨٧ق۵٨٣ابن يونس حنبلى در : در سبب گرفتارى وى نوشته اند
مجلسى بر ضد عبدالسالم بن عبدالوھاب بن عبدالقادر جیلى منعقد ساخت و در آن فرمان داد تا كتابخانه , جوزى و با حضور وى

 وى را به سبب داشتن كتاب ھاى زندقه و ستاره پرستى و علوم اوايل بسوزانند و مدرسه نیاى او را از وى بازستانند و به ابن
  )۶٧.(جوزى بسپارند

, وزارت خويش را به ابوالمظفر مويدالدين محمد بن احمد معروف به ابن قصاب كه شیعه بود, ق ۵٩٠در , اما ھنگامى كه الناصر
عبدالسالم بن عبدالوھاب ھم ابن جوزى را به . وى ابن يونس حنبلى را بازداشت كرد و ياران او را تحت تعقیب قرار داد, سپرد

ناصبى و از فرزندان ابوبكر و يكى از بزرگ ترين ياران ابن يونس به ابن قصاب معرفى كرد و گفت مدرسه نیاى مرا  عنوان مردى
ابن قصاب اين داستان را با الناصر كه به شیعیان گرايش داشت و . گرفتند و به او سپردند و با مشورت او كتابخانه من سوزانده شد

پس خلیفه فرمان داد تا . در میان نھاد, گاه نیز در مجالس وعظ او مورد سرزنش قرار مى گرفتبا ابن جوزى میانه اى نداشت و گاه 
بر خانه و كتابخانه او مھر , با وى تندى كرد, او را دشنام داد, عبدالسالم به خانه ابن جوزى آمد. ابن جوزى را به عبدالسالم واگذارند

  )۶٨.(نھاد و خانواده اش را پراكنده ساخت
زى با اين كه به عنوان شخصیت ممتاز حنبلیان در روزگار خويش شناخته شده است و معاصران او شوكت و رونق مذھب ابن جو

بزرگانى از حنبلیان پس از او چون شیخ موفق الدين مقدسى , حنبلى را بر اثر مجاھدات و شخصیت علمى او مى دانسته اند
  )۶٩.(ش وى در پیروى از سنت خشنود نیستماز تصانیف وى در سنت و از رو: درباب او گفته اند

زيرا در , گروھى از مشايخ ائمه مذھب ما از او ناخشنودند: ابن قادسى پس از ستايش ابن جوزى در زھد و عبادت مى نويسد
به نظر مى رسد برخى از سخنان وى در مجالس وعظ و نیز بعضى از آثار وى در ) ٧٠.(سخنانش گرايش به تإويل ديده مى شود

روزى جدم ابوالفرج در حضور خلیفه الناصر و : سبط ابن جوزى مى نويسد. يجاد ناخشنودى ھم مذھبانش بى تإثیر نبوده استا
ھمو مى نويسد كه جدم در ) ٧١.(گروھى برخاستند و مجلس را ترك كردند, يزيد را لعن كرد, دانشمندان بزرگ بغداد بر منبر بود

در حديث آمده است كه ھر كس صد يك اعمالى چون اعمال يزيد را : نع من ذم يزيد گفتهكتاب الرد على المتعصب العنید الما
  )٧٢.(ذكر مى كند, و در اين زمینه احاديثى را كه بخارى و مسلم در صحاح خويش آورده اند... ملعون است, مرتكب شده باشد

و ذكر رواياتى در ) ٧۴(,)س(حضرت فاطمه) ٧٣(,)ع(نظیر ذكر فضايل على) علیھم السالم(ستايش ھاى ابن جوزى از اھل بیت
بعضى از بزرگان شیعه را بر آن ) ٧۶(,)علیھم السالم(و نقل حديث از برخى امامان معصوم) ٧۵(,)ع(ستايش از حضرت امام حسین

 بعید نیست كه ابن جوزى شیعه بوده و بنا بر: خوانسارى مى نويسد. داشته كه در باب شیعه بودن ابن جوزى سخن گويند
  : آن گاه اين داليل را براى نظر خويش بیان مى كند) ٧٧.(مصلحت تظاھر به تسنن مى كرده است

  . نقل كرده است) ع(را در شإن على)) رد الشمس((او بر منبر روايت  -١
فضل است از وى سوال شد كه ابوبكر ا) تشیع و تسنن(روزى با حضور پیروان دو مذھب , چنان كه جمھور علما روايت كرده اند -٢

نیز در رجال محدث نیشابورى آمده است كه از وى درباره شمار امامان )). من كان بنته فى بیته: ((؟ وى در پاسخ گفت)ع(يا على
  )). اربعه اربعه اربعه: ((وى پاسخ داد. سوال شد

بود و امام در عراق؟ وى در  در حالى كه يزيد در شام, را به يزيد نسبت مى دھند) ع(از او سوال شد چگونه قتل امام حسین -٣
  : پاسخ اين بیت شريف رضى را خواند

  سھم اصاب و رامیه بذى سلم 
  )٧٨(من بالعراق لقد ابعدت مرماك

وى . نمى توان انكار كرد) ع(ھر چند معرفت و ارادت او را نسبت به على, اما به داليل متعدد پذيرفتن تشیع وى درست نیست
اختصاص ) ص(به بیان منزلت واالى آن حضرت نزد پیامبر اكرم)) الحق مع على بن ابى طالب((عنوان  فصلى از كتاب صیدالخاطر را با

و به اين حديث ; نجنگید مگر آن كه مى دانست حق با وى است) ع(علما در اين نظر متفق اند كه على: داده است و مى گويد
  )٧٩)).(راللھم ادر معه الحق كیفما دا((مشھور نبوى استشھاد مى كند كه 
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  :پى نوشت ھا
  . ١٣۴٢ص , ۴ج) م ١٩٧٠/ ق  ١٣٩٠, حیدر آباد دكن(تذكره الحفاظ , محمد بن احمد ذھبى. ١
/ ق  ١٣٧٢, قاھره(وفیات االعیان , ابن خلكان;  ۴٨١ص , ٨ج) م١٩٨١/ ق  ١۴٠١, بیروت(تذكره الخواص , يوسف بن جوزى. ٢

  .ھمان, و محمد بن احمد ذھبى ١۴٢ص , ٣ج) م١٩۵٣
/ ق  ١٣٧٢قاھره (ذيل طبقات الحنابله , و ابن رجب ۵٧٨ص ) م ١٩٨٧/ ق  ١۴٠٧, بیروت(صید الخاطر , عبدالرحمن بن جوزى. ٣

  .۴١٢ص , ١ج) م ١٩۵٣
  .٣٢ص , ١٣ج, البدايه, ابن كثیر. ۴
  .ھمان, عبدالرحمن بن جوزى: به نقل از ۴ص ) م ١٩۶٢/ ق  ١٣٨١, قاھره(مقدمه ذم الھوى , مصطفى عبدالواحد. ۵
, شذرات الذھب, ھمان و ابن عماد, محمدبن احمد ذھبى;  ٢٩٣ص , ۴ج , ھمان, ابن خلكان;  ۴١٢و  ۴٠٠ص , ھمان, ابن رجب. ۶
  .٢٣٠ص , ۴ج) ق ١٣۵٠, قاھره (
  .١۶٣و  ١۶٢ص , ١٠و ج ١۶۴ص , ٨و  ٧ج ) ق ١٣۵٩ـ  ١٣۵٧بیروت (المنتظم , عبدالرحمن بن جوزى. ٧
  .١٣۴٢ص , ۴ج , نھما, محمد بن احمد ذھبى. ٨
  .۵٩ص , صید الخاطر, عبدالرحمن بن جوزى. ٩

  .٣١۶ص , ھمان. ١٠
  .۵٧٢و  ۵٧١ص , ھمان. ١١
  .١٠و  ٩ج , المنتظم, ھمو. ١٢
  .٢٠٢ـ  ١٩٧ص , ھمان. ١٣
  .۴٠١ص , ١ج , ھمان, ابن رجب. ١۴
  .۴١۶ص , ھمان. ١۵
  .٢٣٨ص ) م ١٩٨۵/ ق١۴٠٧, بیروت(المختصر المحتاج الیه من تاريخ ابن دبینى , محمد احمد ذھبى. ١۶
به كوشش شعیب ارنووط و محمد نعیم عرقسوس , سیر اعالم النبإل, محمد بن ذھبى: ك.و ر ١۴١ص , ٣ج , ھمان, ابن خلكان. ١٧

  .٣٧٧ص , ٢١ج ) م ١٩۵٨/ ق  ١۴٠۵, بیروت(
  .ھمان, ابن خلكان. ١٨
  .٣٠٧و  ٣٠۶ص , صید الخاطر, عبدالرحمن بن جوزى. ١٩
و  ٢٣٢ص , ٨ج ) م١٩۵٢/ ق ١٣٧١; حیدرآباد دكن(مرآه الزمان , و يوسف بن جوزى ١٩٠ص , ١٠ج , المنتظم, موھ: ك.ر. ٢٠

  .٨٠ص , ١ج) م ١٩٨۴/ ق  ١۴٠۴, بیروت(به كوشش محمد محى الدين عبدالحمید , المنھج االحمد, عبدالرحمن علیمى
  .٢٢۴ص , ٩ج , المنتظم, عبدالرحمن بن جوزى. ٢١
  .١١١ـ  ١١٠و  ١٠٨ـ  ١٠٧ص , ١٠ج , ھمان. ٢٢
  .١٢۵ص : ك.و ر ١١٠ص , ھمان. ٢٣
  .٢٣٩ص , ھمان. ٢۴
  .حاشیه, ھمان. ٢۵
  .١۶٩ص , ھمان. ٢۶
  .١۴٨و  ١۴٧ص , ھمان. ٢٧
  .٢٠٨ص , ھمان. ٢٨
  .٢٠۴ص , ھمان. ٢٩
  .١٨١ص , ١٠ج : ك.ر. ٣٠
  .۴٠٧ص , ١ج , ھمان, و ابن رجب ٢۵٩ص , ھمان. ٣١
  .٢٧١ص , نھما, عبدالرحمن بن جوزى. ٣٢
  .١٢٩ص , ھمان. ٣٣
  .۴۶٩ص , صید الخاطر, عبدالرحمن بن جوزى. ٣۴
  .۴۴۵ص , ھمان. ٣۵
  .۴٧۵ص , ھمان. ٣۶
  .ھمان. ٣٧
  .۴٨۵ص , ھمان. ٣٨
  .۵١٠ص , ھمان. ٣٩
  .٨٠۶ص) ١٣۶۶, تھران(ترجمه ابوالقاسم پاينده , تاريخ عرب, صلیب خلیل حتى. ۴٠
  .٨٢٢ـ  ٨٠٧ص , ھمان. ۴١
  .٢۵٩ص , ٩ج , المنتظم, بن جوزى عبدالرحمن. ۴٢
  .۴٠٣ص , ١ج , ھمان, ابن رجب. ۴٣
  .١٩۴و  ١٩٣ص , ١٠ج, المنتظم, عبدالرحمن بن جوزى. ۴۴
  .٢٨۴ـ  ٢٨٣ص , ھمان. ۴۵
  .۴١١ص , ١ج , ھمان, ابن رجب: ك.و ر ١٩٨ـ  ١٩۶ص , )م ١٩۶۴/ ق  ١٣٨۴, بیروت(رحله , ابن جبیر. ۴۶
  .٢٠٠ـ  ١٩٨ص , ھمان. ۴٧
  .٢۵٢ص , ١٠ج , المنتظم, الرحمن بن جوزىعبد. ۴٨
  .٢۵۶ص , ھمان. ۴٩
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  .٢۶۵ص , ھمان. ۵٠
  .٢٨۴ص , ھمان. ۵١
 ١٩٧٠/ ق  ١٣٩٠(مرآه الجنان , و عبداهللا يافعى ١١٩ص , ٣ج ) م ١٩٨۵/ ق  ١۴٠۵, بیروت(العبر , محمد بن احمد ذھبى: ك.ر. ۵٢
  .۴٨٩ص , ٣ج ) م

  .٢۶٩و  ٢۶٧, ٢۶٣ص , ھمان, عبدالرحمن بن جوزى. ۵٣
  .١١٧ص ) م ١٩٨۶/ ق  ١۴٠۶, بیروت(به كوشش ابوحاحد محمد سعید بن بسیونى زغلول , القصاص و المذكرين, ھمو. ۵۴
  .ھمان. ۵۵
  .۴٨٢ص , ٨ج , مرآه الزمان, يوسف بن جوزى. ۵۶
  .۴٠٧ص , ١ج , ھمان, ابن رجب. ۵٧
  .٢٨۵ص , ١٠ج , المنتظم, عبدالرحمن بن جوزى. ۵٨
  .٢٨۵ص , ھمان. ۵٩
  .۴١١ص , ھمان, و ابن رجب ١٨٢و  ١٢٠ص , ھمان. ۶٠
  .۴٠٩ص , و ھمان ٢٨۴ص , ھمان: به ترتیب پى نوشت فوق. ۶١
  .۵١١و  ۵٠٨ص , صیدالخاطر, عبدالرحمن بن جوزى. ۶٢
  ... .و ٢۵٩, ٢۵٧ص , ١٠ج , المنتظم, ھمو. ۶٣
  .٢۴٢ص , ھمان. ۶۴
  .٢۵٩ص , ھمان. ۶۵
  .۴٠٣ص , ١ج , ھمان, ابن رجب. ۶۶
  .۴٢۶و  ۴٢۵ص , ھمان. ۶٧
سیر , محمد بن احمد ذھبى ۶;ص ) م ١٩۴٧/ ق  ١٣۶۶, قاھره(به كوشش محمد زاھد كوثرى , تراجم رجال القرنین, ابوشامه. ۶٨

  .۴٢۶و  ۴٢۵ص , ھمان, و ابن رجب ٣٧٧ص , ٢١ج , اعالم النبإل
  . ٣٨٣و  ٣٨١ص , ٢ج , ھمان, و محمد بن احمد ذھبى ۴١۵و  ۴١۴ص , ھمان, ابن رجب. ۶٩
  .۴١۴ص , ھمان, ابن رجب. ٧٠
  . ۴٩۶ص , ٨ج , مرآه الزمان, ھمو: ك.و ر ٢۶١ص , تذكره الخواص, يوسف بن جوزى. ٧١
  .ھمان. ٧٢
  .٢٨۴ص , تذكره الخواص, يوسف بن جوزى. ٧٣
  .٢٧٨ص , ھمان. ٧۴
  .٢۵٢و  ٢۴۶ـ  ٢۴۵ص , ھمان. ٧۵
  .٣٢۴ص , ھمان. ٧۶
  .٣٨ص , ۵ج ) ق ١٣٩٢, قم(به كوشش اسد اهللا اسماعیلیان , اتروضات الجن, محمد باقر خوانسارى. ٧٧
  .۵٩٣ص , ٢ج ) ق ١٣١٠, بیروت(ديوان , شريف رضى: ك.ر. ٧٨
  .۵٠٣ص , صیدالخاطر, عبدالرحمن بن جوزى. ٧٩

   

 


