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بررسی هویّت «ابوالفرجبن جوزی» بنابر اشارات سعدی در گلستان
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چکيده
این پژوهش به تحقیق و تعیین هویت ابنجوزی مذکور در گلستان می پردازد .سعدی در گلستتان اشتار کترد کته تحتت تربیتت
«ابن جوزی» قرار گرفته است .برخی صرفاً بر اساس حدس ،اظهار کرد اند که ابن جوزی مذکور ،ابتن جتوزی اول (متوفتای )795
نیست ،بلکه نوۀ اوست که همنام با او بود و در سال  676کشته شد است .ولی قرائنی در حکایت گلستان وجود دارد کته نشتان
میدهد ابنجوزی مذکور همان ابنجوزی اول (متوفای  )795است .این قرائن و شواهد ت در ایتن نوشتتار تت بتا استتااد از منتاب
تاریخی ،کتب تراجم و دیگر مناب بررسی و تحلیل شد است؛ وجود جملۀ «رحمۀاهلل علیه» برای ابنجوزی ،لقبِ «شیخ» و عنتوانِ
«ابوالارجبن جوزی» که هر دو مخصوص ابنجوزی اول بود  ،فاصلۀ سنّی بین سعدی و ابنجوزی (که باید فاصلۀ معقولی باشتد)،
و اینکه ابنجوزی دوم صرفاً مدرِس فقه حنبلی بود  ،و اشارۀ ابنجوزی اول در کتابهایش به موضوعاتی شبیه آنچته در حکایتت
گلستان آمد است ،از جملۀ این قرائن است؛ که همگی با وضعیّت و شخصیّت ابنجوزی اول همختوانی دارد ولتی بتا شخصتیّت
ابنجوزی دوم ت بنابر توضیحات و توصیااتی که در مناب در مورد او آمد است ت مطابق نیست.
کليدواژهها :سعدی ،گلستان ،قرائن ،هویت ،ابنجوزی
 -1مقدمه
نکات متعددی در مورد سعدی ،شاعر بزرگ شیراز ،وجود دارد که تاکنون به طور قط معلوم نشد است؛ و تا وقتی که این نکتات
مبهم است ،را تحقیق در مورد آنها هم همچنان باز است و باز خواهد بود .یکی از این ها زمان تولتد ستعدی استت کته تتاکنون
نامعلوم ماند است.
از مواردی که بدان استناد کرد اند تا حدس بزنند که سعدی چه زمانی متولد شد است ،اشار ای است کته وی در گلستتان بته
ابنجوزی کرد است .برخی گاتهاند منظور سعدی ابنجوزی اول است .بعضی معتقدند ابنجوزی دوم است ،و برختی بته متوارد
دیگری اشار کرد اند 1.ابنجوزی مد نظر سعدی در گلستان هم در هر حال یکی از اینهاست و کس دیگری نیست.
نویسندۀ این سطور بر این باور است که ابنجوزی مذکور در گلستان همان ابنجوزی اول است .آن گونه که کسان دیگری نیتز
قبالً بر این باور بود اند.
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فرقی که وجود دارد و این نوشتار بر اساس آن فراهم آمد  ،در نحوۀ پرداختن به مسأله و چگونگی اثبات آن بود استت؛ چتون
قبالً اقدام خاصی برای اثبات این که ابن جوزی مذکور در گلستان همان ابن جوزی اول (متوفای  )795است صورت نگرفته استت.
در این جا موضوع با نگا دیگری دنبال گردید ؛ و سعی شد است با ارائۀ دالیل و شواهد و بررسی نکاتی که متی توانتد ممیّتز دو
ابنجوزی از یکدیگر باشد ،ابنجوزی مد نظر سعدی در گلستان نشان داد شود.
 -2موضوع
سعدی در حکایت نوزدهم از باب دوم گلستان (در اخالق درویشان) از حضور خود نزد «ابن جوزی» و اینکه ابتن جتوزی شتیخ و
مربی او بود سخن گاته است .قسمتی از حکایت که مربوط به بحث ماست به این صورت است« :چنتدان کته مترا شتیخِ [اَجَتلّ]
ابوالارج بن جوزی ،رَحمَۀُ اهللِ عَلَیه ،به ترکِ سماع فرمودی و به خلوت و عُزلت اشارت کردی ،،عناوانِ شبابم غالب آمدی و هتوی
و هوس طالب؛ ناچار بخالفِ رای مربی قدمی چند برفتمی و از سماع و مجالست حظی برگرفتمی [ و ] چون نصیحتِ شیخم یاد
آمدی ،گاتمی:
قاضی ار بتا متتتا نشتیند برفشتاند دستت را

مُحتسب گر می خورد ،معتذور دارد مست را
(سعدی.)98 :1964 ،

در دو قرن ششم و هاتم دو ابنجوزی (مرتبط با این حکایت) میزیستهاند که به ترتیب عبارتاند از:
.1جمال الدین ابوالارج عبدالرحمنبن علی معروف به «ابن جوزی»؛ که بعد از وی فرزندان و نو هتای او هتم بته «ابتن جتوزی»
شناخته شد اند .وی در سال ( 711و به روایتی  )714متولد شد و در سال  795فوت کرد است .او عتالمی مشتهور و خطیتب و
واعظ توانایی بود است و تألیاات و تصنیاات زیادی (بالغ بر  111تألیف و یا بیشتر) دارد که تعدادی ازآن ها چند یا چندین جلتد
است .از جملۀ آنهاست :المنتظم فی تاریخ الملوک و االمم ( 11جلد) ،زاد المسیر فی علم التاسیر ( 8جلتد) ،صتاۀ الصتاوۀ ( 1جلتد)،
العللالمتناهیۀ فیاالحادیثالواهیۀ ( 1جلد) ،تلبیس ابلیس ،عیونالحکایات و غیر .
 .1جمال الدین ابوالارج عبدالرحمن بن محیی الدین یوسفبن عبدالرحمنبن علی؛ که نوۀ ابن جوزی قبلی است .این فرد نیتز بته
«ابن جوزی» شناخته شد است .این عبدالرحمن در اوایل قرن هاتم متولد شد و در صار سال  676در واقعۀ سقوط بغداد همرا با
پدر و دو برادر دیگرش به دست مغول کشته شد است .او مدرِس مدرسۀ مستنصریه و نیز محتسب بغداد بود است .فردی فاضل
بود و شعر نیز میگاته است.
 -3پيشينۀ پژوهش
در این مورد که ابن جوزی مذکور در حکایت گلستان کدام ابن جوزی است ،برخی از صاحب نظران سخن گاتهاند .شادروان استاد
عباس اقبال آشتیانی برای اولین بار در مقالهای مندرج در روزنامۀ ایران (سال  )1911گاته استت« :غتر

از ابتوالارجبتن جتوزی

مذکور در گلستان بدون شک و شبهه ابوالارجبن جوزی دوم است که در سال ( 691زمان بنای مستنصریه) در بغتداد بته نیابتت از
پدرش شغل مدرسی یافته( »...حسن لی .)115 :1941 ،شادروان عالمه محمد قزوینی هم همین گونته معتقتد بتود و دو بتار رأی
استاد اقبال را تأیید کرد اند .وی در حواشی «تاریخ جهانگشای جوینی» مینویسد« :و به این مناسبت این نکته را یادآوری میکنتیم
که در حکایت معروف گلستان که این گونه شروع می شود« :چندانکه مرا شیخ ابوالارج بن الجوزی رحمه اهلل ترک سماع فرمتودی و
بخلوت و عزلت اشارت کردی عناوان شبابم غالب آمدی و هوا و هوس طالب الخ» مراد شیخ از ابوالارجبن الجتوزی بتدون هتی
شک و شبهه همین ابوالارج بن الجوزی دوّم است نه جدّ مشهور او ابوالارج بن الجوزی اوّل صاحب منتظم و غیر  ،چه عصتر ایتن
اخیر بر عصر سعدی مقدّم است؛ زیراکه وفات وی چنانکه گاتیم در سنه  795بود در حدود سن نود سالگی و وفات ستعدی بته
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اختالف روایات در سنه  691یا  691یا ( 698یعنی  99الی  95سال بعد از وفات ابن الجوزی) ،و بنابراین ستعدی در حتین وفتات
ابن الجوزی مذکور قطعاً یا متولد نشد بود یا طالی بغایت خردسال بود و شایستگی درک صتحبت شتیخ مستنّ محترمتی ماننتد
ابن الجوزی نود ساله را نداشته است مگر آنکه برای سعدی چنانکه در افوا مشهور است عمر خارج از عادت صد و بیستت ستاله
قائل شویم که فی الواق هی دلیلی که ادنی اطمینانی بدان توان نمود بر آن قائم نیست ،1در صورتی که ایتن ابتوالارج بتن الجتوزی
دوم به کلّی معاصر با شیخ و تاریخ وفات او یا به عبارت اصح قتل او به دست مغول در همان سال تألیف گلستتان ،یعنتی در ستنه
 676بود است ،و بدون شک عنوان «محتسب» در این بیت شیخ در اثناء همان حکایت آنجا که گویتد« :و چتون نصتیحت شتیخ
یادم آمدی گاتمی
قاضی ار با ما نشیند برفشانتتتتتتد دستت را

محتسب گر می خورد معذور دارد مستت را

اشار به وظیاۀ رسمی همین ابوالارج ابن الجوزی بود که چنانکه گاتیم شغل احتساب بغداد به او ماوّ

بود است» (جوینی،

 867/9 :1941ت .)866
وی در مقالۀ «ممدوحین شیخ سعدی» هم می گوید« :ابوالارج بن الجوزی ت حکایتت هجتدهم از بتاب دوم گلستتان ایتن قستم
شروع میشود :چندانکه مرا شیخ ابوالارج بنالجوزی رحمهاهلل ترک سماع فرمودی»...
«از این عبارت در اولین وهله ،عالم و واعظ مشهور بغداد ،جمال الدین ابوالارج عبدالرحمنبن جوزی صاحب تاریخ منتتظم بته
ذهن متبادر می شود؛ ولی به دلیل فاصله زمانی سن این ابوالارج و سعدی ،این فقر عموم فضال و ادبای فارسی زبتان را تتا کنتون
دچار اشکاالت عدید الینحل نمود و برای تخلص از این اشکاالت نظرهای متااوتی اظهار داشتهاند».

«این اشکال همچنان الینحل ماند بود تا آنکه در چند سال قبل کتاب نایس الحوادث الجامعۀ والتجاربالنافعۀ فیالمائتۀالستابعۀ
به طب رسید و معلوم شد که یکی از نوادگان ابن الجوزی که محتسب بغداد و مدرس مدرسه مستنصریه بود  ،عیناً و بتدون کتم و
زیاد دارای همان اسم و همان لقب و همان کنیه و همان نسبت جد خود ابن الجوزی معروف بود  .باری فوراً معلوم شد کته بتدون
هی شک و شبهه مراد شیخ در حکایت مزبور همین ابوالارج ابن جوزی دوم نواد ابوالارج بن جوزی اول بود است ،کته درستت
معاصر شیخ بود است» (حسن لی.)811 :1941 ،
همچنان که مالحظه شد دیدیم که هر دو شادروان ،ابن جوزی مذکور در گلستان را ابن جوزی دوم یا نو (مقتول به ستال )676
می دانند .همچنین دیگر شارحان گلستان و کسان دیگری که خواسته اند در این مورد و یا در مورد زمان تولد سعدی چیزی بگویند
صرفاً گاته های شادروان عالمه قزوینی و شادروان استاد اقبال را تکرار کرد اند؛ مثالً شادروان دکتر یوسای در شرح گلستان تنها به
نقل گاتههای عالمه قزوینی و استاد اقبال بسند کرد است (← سعدی 995 :1964 ،ت .)994
به نظر می رسد آنچه باعث شد شادروان عالمه قزوینی و اقبال این گونه تصور کنند و رأی خود را تأکید کنند تنهتا یتک چیتز
است :و آن این که هر دو اصل را بر این نهاد اند که سعدی در اوایل قرن هاتم متولد شد و بعید دانسته اند که سعدی از معمّترین
بود و عمر زیادی کرد بود باشد .تنها قرینه و شاهدی هم که برای تأیید رأی خود به دست داد اند همین تصور همزمانی سعدی
و ابنجوزی دوم است.
استناد به همزمانی و هم عصر بودن این دو را ،برای اثبات این که این ابنجوزی همان ابنجوزی دوم یا نتو استت ،نمتیتتوان
پذیرفت؛ زیرا اگر تولد سعدی قطعاً در اوایل قرن هاتم بود همان گونه که وفاتش قطعاً در یکتی از ستال هتای  691تتا  698بتود
است ،آن وقت بدون هی شک و شبهه این ابنجوزی هم همان ابنجوزی دوم یا نتو بتود؛ و اگتر ایتن ابتنجتوزی قطعتاً همتان
ابن جوزی دوم یا نو بود ،تولد سعدی هم بدون هی شک و شبهه در اوایل قرن هاتم یا کمی دیرتر اتااق افتتاد بتود .یعنتی اگتر
یکی از طرفین قضیه قطعی بود ،طرف دیگر نیز به تب آن قطعی می شد؛ اما نه زمان تولد سعدی برای ما معلوم و قطعی است و نه
این ابن جوزی قطعاً همان ابن جوزی دوم یا نو است .شادروان عالمه قزوینی برای اثبتات طترفِ مجهتولِ قضتیه (ایتن کته کتدام
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ابن جوزی مقصود است) به طرف دیگر قضیه (تولد سعدی در اوایل قرن هاتم) که آن هم مجهول است و هنوز معلتوم نشتد استتناد
کرد است .شادروان استاد اقبال برعکس عمل کرد ؛ یعنی برای اثبات این طرف قضیه کته مجهتول استت (یعنتی تعیتین زمتان تولتد
سعدی) به طرف دیگر قضیه (این که ابن جوزی مذکور ابن جوزی دوم یا نو است)که آن هم مجهول و محتل تردیتد استت و اثبتات
نشد استناد کرد و میگوید« :غر

از ابوالارجبن جوزی مذکور در گلستان بدون شک و شبهه ابوالارجبن جوزی دوم استت( ...ص

 )18نتیجه گرفته میشود که تولد آن سخنگوی استاد (سعدی) در حدود  611تا  617اتااق افتاد است» (حسن لی.)115 :1941،
به عبارت روشن تر این قضیه دارای دو طرفِ مجهول است .1 :ابن جوزی مذکور کدام ابن جوزی است؛  .1ستعدی کتی متولتد
شد است .شادروان استاد اقبال طرفِ اول قضیه را معلوم تلقی کرد و خواسته با آن طترف دوم قضتیه را روشتن کنتد .شتادروان
عالمه قزوینی برعکس او عمل کرد و طرفِ دوم قضیه را معلوم تلقی کرد و خواسته با آن طرفِ اول را روشن کند ،و همین کته
از این دو مرحوم شادروان هر کدام یکی از دو طرف قضیه را مجهول دانسته اند معلوم می شود کته هتر دو طترف قضتیه مجهتول
است؛ چون برای طرف دیگر قضیه که خواسته اند روشن کنند ،دلیلی غیر از استناد بته طترفِ مجهتول نیتاورد انتد ،و مجهتول بتا
مجهول روشن نمیشود.
شادروان عالمه قزوینی واستاد اقبال به غیر از دلیلی که به آن اشار کردیم (تصور همزمانی سعدی و ابتن جتوزی نتو  ،و بعیتد
دانستن عمر طوالنی برای سعدی) دلیل ،شاهد یا مدرک دیگری نیاورد اند و یا به ظواهر و قرائنی اشار نکرد اند کته نشتان دهتد
این ابنجوزی همان ابنجوزی دوم یا نو است ،و همان طور که قبالً ذکر شد استاد اقبال ،بدون ذکر دلیل خاصی ،میگوید :غر
از ابوالارجبن جوزی مذکور در گلستان بدون شک و شبهه ابوالارجبن جوزی دوم است ،و عالمه قزوینی هتم ،بتدون ذکتر دلیتل،
می گویند :بعد از چاپ کتاب الحوادث الجامعه و معلوم شدن این که ابنجوزی دومی هم وجود دارد ،باری فوراً معلوم شد که بدون
هی شک و شبهه مراد شیخ در حکایت مزبور همین ابوالارجبن جوزی دوم است .اما این که چرا این ابنجوزی ابنجوزی دوم یتا
نو است و از کجا معلوم میشود که همان است ،در نوشتههای شادروان استاد اقبال و عالمه قزوینی چیزی نیامد است.
عالمه قزوینی همچنین گاته اند که بدون شک عنوان «محتسب» در بیت متذکور در حکایتت ،اشتار بته وظیاتۀ رستمی همتین
ابوالارجبن جوزی دوم دارد .وی با این توضیح خواسته است این را دلیلی برای اثبات این که ابنجوزی مذکور همتان ابتنجتوزی
دوم است به حساب بیاورد .ولی صرف وجود کلمۀ محتسب در بیت مذکور چنین چیزی را ثابت نمی کند .زیترا اگتر ابتن جتوزی
مذکور در گلستان ابنجوزی دوم میبود ،مسلماً کلمۀ «محتسب» اشار ای داشت به شغل و مستوولیت وی کته یتک زمتانی او هتم
محتسب بغداد بود ؛ و در آن صورت ارتباط بین دو کلمۀ «محتسب» و «ابن جوزی» روشن می بود .اما اگر ثابت نشود که ابن جوزی
مذکور ابن جوزی دوم است ،ارتباطی بین این دو کلمه نمی توان یافت؛ چرا که ابن جوزی اول (متوفای  )795محتسب نبود استت.
مصراع دوم بیت مذکور یا مثل است و یا این که جنبۀ ارسال المثل دارد و سعدی خواسته است بتا آوردن دو تمثیتل در دو مصترعِ
بیت وضعیت خودش را شااف تر و زیبا تر نشان دهد که نتوانسته تاب خلوت مستمر را بیاورد و گا گاهی بتر ختالف رای مربتی
اش حظی از مجالست و سماع برمی گرفته است.
شادروان عالمه قزوینی در اشار به این که احتساب بغداد تنها در دست ابن جوزی دوم بود می نویستد« :تلتویحی استت بته...
شغل احتساب بغداد صاحب ترجمه که ...به تصریح صاحب حوادث الجامعۀ شغل مزبور از جانب مستنصر و مستعصم عباستی بته
عهدۀ این ابوالارج ابن الجوزی دوم ماوّ

بود است (سعدی 994 :1964 ،به نقل از عالمه قزوینی در سعدی نامه) .اما بر ختالف

آنچه شادروان عالمه بدان اشار کرد اند مسوولیت حسبۀ بغداد تنها در دست عبدالرحمن (ابن جوزی دوم) نبود استت .مستوولیت
حسبه از اواخر دورۀ «ناصر» سی و چهارمین خلیاه عباسی (خالفت 757 :ت  )611یعنی از سال  616در اختیار خاندان ابن جتوزی
قرار می گیرد و در تمام دوران سه خلیاۀ بعدی هم یعنی «ظتاهر» (خالفتت 611 :تت « ،)619مستنصتر» (خالفتت 619 :تت  )681و
«مستعصم» (خالفت 681 :ت  )676و به عبارت دیگر تا سقوط خالفت در سال  676همچنان در خاندان ابن جتوزی (محیتی التدین
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یوسف و پسران او) باقی می ماند .محیی الدین یوسف در سال  616محتسب بغداد شد (← ابن کثیر 59/19 :؛ ذیل حتوادث همتان
سال) ،و سال ها این مسوولیت در دست او بود .بعداً به فرزند ارشدش عبدالرحمن واگذار شد و این ظاهراً باید از سال  691به بعد
بود باشد؛ چرا که اولین مسوولیتی که به او داد شد تدریس فقه حنبلی در مدرسۀ مستنصریه بته نیابتت از پتدرش در ستال 691
بود است .در کتاب الحوادث الجامعه در سال  697از او به عنوان محتسب بغداد سخن رفته است (← ابن فوطی .)91 :1818 ،در
سال  681بعد از این که عبدالرحمن مدرِس حنابله در مدرسۀ مستنصریه متی شتود ،بترادر کوچتک تترش «شترف التدین عبتداهلل»
محتسب بغداد می شود (← همان .)175 :در سال  689بعد از این که شرف الدین عبداهلل مستوولیت حستبۀ بغتداد را از روی ورع
کنار میگذارد ،برادر کوچکتر او «تاجالدین عبدالکریم» محتسب بغداد میشود(← ابن کثیر .)158/19 :میبینتیم کته از متدت 81
سالی که حسبۀ بغداد در اختیار خاندان ابنجوزی بود  ،عبدالرحمن (یا همان ابنجوزی دوم) تنها  5الی  11سال (از  691یتا بعتد
از آن تا  )681محتسب بغداد بود است؛ لذا تنها او محتسب بغداد نبود است.
امر دیگری که موجب شد ابنجوزی مذکور در گلستان ابنجوزی دوم دانسته شود ،تصوری است که در مورد ابنجتوزی دوم
ایجاد شد مبنی بر این که وی نیز عالم بزرگ و معروفی بود است .در حالی که مطالب مذکور در شرح حال پراکنتدۀ وی کته در
کتاب های مختلف آمد چنین چیزی را نشان نمی دهد .در بسیاری از این مناب فقط به مترگ وی تت آن هتم در ذیتل شترح حتال
پدرش ت اشار شد است .بر اساس این مناب  ،او عالم نسبتاً جوان و معتمدی بود کته در مستنصتریه تتدریس متی کترد و متدت
زمانی هم محتسب بود است و مثل دیگر عالمان فرد فاضلی بود که شعر نیز می گاته است ،و او از نظر شهرت و دانش بته هتی
وجه قابل مقایسه با جدش نیست که بخواهیم ،صرفاً به سبب اشتراک استمی ،هتر دو را در یتک حتد قترار دهتیم و بگتوییم کته
ابنجوزی مذکور در گلستان ت با توصیااتی که در مورد وی آمد و صرفاً یک اسم نیست ت ممکن است ابنجوزی دوم باشتد (یتا
مؤکّداً بگوییم که اوست) .اگر هر دو عالمان هم طراز و هم سطحی بودند ،می شد به شتک افتتاد کته ایتن استم دو مستمّی دارد و
معلوم نیست که منظور سعدی کدام یک بود است .اما اگر یکی عالم بسیار معروفی و دیگری عالمی معمولی و عادی بود باشتد،
و اشاراتی هم آمد باشد که فارقِ بین این دو باشد ،اسمِ مذکور (ابنجوزی) نهایتاً فقط بر یک نار داللت میکند.
 -4قرائن و شواهد
این نوشته در مورد هویت ابن جوزی مذکور در گلستان بحث می کند؛ و می خواهد با ارائۀ دالیل و قرائن نشان دهد که ابن جتوزی
آمد در باب دوم گلستان ،ابن جوزی دوم یا نو نیست؛ بلکه همان ابن جوزی اول یا جد (متوفای  )795است و متراد ستعدی هتم
همو بود است .این نوشته اختصاصاً در مورد زمان تولد سعدی بحث نمی کند؛ ولی طبعاً با مسألۀ زمان تولد سعدی پیوندی تتام و
مستقیم دارد.
حکایتی که سعدی در مورد ابنجوزی نقل میکند چیزی استت کته ختودش آن را دیتد و شتنید و از آن متتأثر شتد استت؛
حکایت گذشتگان یا منقول از کتاب ها یا اشخاص دیگر نیست؛ بنابراین دقتش به طور طبیعی در نقل و تحریر مطالتب و جزئیتات
آن بیشتر بود است .او به چیزی اشار می کند و چیزی را برای خوانند بازگو میکند که در عالمِ واق بترای ختود او پتیش آمتد
است .او چیزی از تاریخ قبل از خود را بازگو نمی کند که تصور شود احتمال اشتبا در آن وجود دارد .این امر ستبب متی شتود تتا
کلمات ،جمالت ،عناوین ،دعاها ،اشارات ،حاالت روحی و تمام آنچه مربوط به داستان است واقعی و طبیعی باشد ،و همین به متا
کمک میکند تا واقعیتی را که به دنبال آن هستیم بتوانیم از بطن همین کلمات و جمالت و اشارات و قرائن ت که بر مبنای واقعیتت
نوشته شد است ت استخراج و استنباط کنیم.
کالم سعدی در حکایت مذکور متضمن قرائن و شواهدی است که با بررسی ،توضیح و تحلیل آن هتا متی تتوان بته شتناخت و
کشف هویت واقعی ابن جوزی مذکور در گلستان نائل آمد .این ظواهر و قرائن متعدد و متااوت است و هر کتدام بته ذکتر و بیتان
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وجهی میپردازد که دو ابنجوزی مذکور را از یکدیگر متمایز میکند ،و ابتنجتوزی متورد نظتر ستعدی در گلستتان را مشتخص
میسازد.
شواهد و دالیلی که ت به نظر نویسندۀ این سطور ت نشان می دهد «ابنجوزی» مذکور در گلستان همان «ابنجوزی» معروف یعنی
«جمالالدین حافظ ابوالارج عبدالرحمنبن علی» (متوفای  795هت) است به قرار ذیل است:
 -1-4ابنجوزی مرحوم
سعدی جملۀ دعایی «رَحمَۀُ اهللِ عَلَیه» یا «رَحِمَهاهلل» یا «عَلَیه الرَحمَۀُ» را صرفاً برای متوفیان و درگذشتتگان بته کتار بترد استت9؛
یعنی کسانی که وقتی سعدی داشته گلستان را می نوشته دیگر در قید حیات نبود اند .وی این جمله یا جمالت را اختصاصتاً بترای
رفتگان آورد است و برای زندگان از آن استااد نکرد است .به نمونههایی از آن اشار میشود:
سعدی در دیباچۀ گلستان در اشار به شاهان گذشته می گوید« :کلمهای چند بطریقِ اختصار از نوادر و امثال و شعر و حکایتات
و سِیَر ملوک ماضی ،رَحِمَهُمُ اهلل ،در این کتاب درج کردیم (ستعدی .)76 :1964 ،در متورد عبتدالقادر گیالنتی (متوفتای  761هتت)
می گوید« :عبدالقادر گیالنی [را]  ،رَحمَۀُ اهللِ َعلَیه ،در حرم کعبه دیدند روی بر حَصبا نهاد » (همان .)45 :در مورد پدرش ،کته او را
در کودکی از دست داد است ،می گوید« :یاد دارم که در [اَیامِ] طالی متعبّد بودمی و شتب خیتز و مولت زهتد و پرهیتز .شتبی در
خدمتِ پدر ،عَلَیهالرَحمَۀُ  ،نشسته بودم و همه شب دید بر هم نبسته» (همان .)49 :در مورد ستلطان محمتد خوارزمشتا (متوفتای
 )614میگوید« :سالی محمّدِ خوارزمشا  ،رَحمَۀُاهللِ عَلَیه ،با ختا برای مصلحتی صلح اختیار کترد» (همتان .)181 :در بتارۀ ابوحامتد
غزالی (متوفای  717هت) می گوید« :امامِ مُرشد محمّد غزّالی را ،رَحمَۀُ اهللِ [عَلَیه] ،پرسیدند که چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم؟
(همان.)148 :
چنان که مالحظه می شود تمام کسانی که سعدی در موارد باال در مورد آن ها جملۀ دعایی «رحمۀ اهلل علیه» یا شبیه آن را به کتار
برد است ،مدت ها قبل از این که سعدی گلستان را بنویسد فوت کرد اند ،و اساساً رحمتت در نوشتته هتا و اشتعار ستعدی بترای
گذشتگان و رفتگان است .سعدی در حق کسانی که زند بود اند یا دعاهای دیگری کرد یا سکوت نمود ؛ مثالً در دیباچۀ گلستان
(همان )77 :در مورد «ابوبکربن سعد» جملۀ دعایی «اطالاهلل عمرَ » را به کار برد است.
بنا بر این ،این ابن جوزی که سعدی در مورد او جملۀ دعایی «رحمۀ اهلل علیه» را به کار برد است ،وقتی سعدی داشتته گلستتان
را می نوشته ،دیگر در قید حیات نبود است ،و این همان ابن جوزی اول یا جد (عبدالرحمنبن علی) استت کته در ستال  795هتت
درگذشته بود است؛ چرا که ابنجوزی دوم یا نو (عبدالرحمنبن یوسف) تا  676هت یعنی سالی که ستعدی گلستتان را پتاکنویس
کرد هنوز زند بود است؛ و ذکر جملۀ دعایی رحمۀ اهلل علیه» که مختص درگذشتگان است در مورد او وجهی ندارد؛ و لتذا ذکتر
این جملۀ دعایی این احتمال را که ابنجوزی مذکور در گلستان ابنجوزی دوم یا نو باشد منتای میکند.
 -2-4ابنجوزی مستنصریه
ابن جوزی دوم یا نو (عبدالرحمنبن یوسف) حنبلی مذهب بود و در مدرسۀ مستنصریه فقه حنبلی تتدریس متی کترد استت.
مدرسۀ مستنصریه در زمانِ و به دستورِ «مستنصر» سی و ششمین خلیاۀ عباسی (خالفت 619 :ت  681هت) دایر گردید .کار ستاخت
مدرسه در سال  617شروع شد و در سال  691به اتمام رسید و در روز دوشنبه پنجم ما رجب همان ستال افتتتاح شتد (← ابتن
فوطی 74 :1818 ،؛ غسانی .)861 :1997 ،در این مدرسه اساساً فقه مذاهب اربعۀ اهل سنت تتدریس متی شتد .مدرسته بته چهتار
قسمت تقسیم شد بود و هر قسمت به یکی از مذاهب اختصاص یافته بتود (← ابتن فتوطی 61 :1818 ،؛ غستانی.)861 :1997 ،
برای هر مذهب فقهی  61طلبه تعیین شد بود که فقه تحصیل کنند و جمعاً  184نار بودند و برای هر کتدام از متذاهب مدرِستانی
تعیین شد بود که عهد دار تدریس بودند؛ و این مدرسان نائبانی داشتند.
در این مدرسه ت در کنار طالب علم فقه ت طالبان اندک دیگری بودند که به تحصیل علومی همچون حدیث و طتب و حستاب
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مشغول بودند (← ابن فوطی.)61 :1818 ،
پدر عبدالرحمن یعنی محییالدین یوسفبن جوزی که موق افتتاح و شروع به کار مدرسه در مصر بتود ،پتس از بازگشتت بته
بغداد به عنوان مدرِس حنابله در مدرسۀ مستنصریه تعیین گردید و به او خلعت داد شد (← همان .)61 :ابن خلکان (← )181/9
و غسانی (←  )697 :1997هم به این که وی مدرِس حنابله بود تصریح کرد اند.
جمالالدین ابوالارج عبدالرحمنبن محییالدین یوسفبن جوزی (ابن جوزی دوم یا نو ) هم به عنوان نائتب تعیتین شتد تتا در
مواقعی که پدرش به عنوان فرستادۀ خلیاه به جایی می رفت ،به نیابت از وی فقه حنبلی تدریس کند (← ابن فتوطی.)79 :1818 ،
وی  11سال نائب بود ( 691تا  )681و در سال  681به عنوان مدرس تعیین شد .ابن فوطی (همان )176 :انتختاب او را بته عنتوان
مدرس این گونه بیان کرد است« :جمالالدین عبدالرحمنبن جوزی به عنوان مدرس حنبلیان در مدرسۀ مستنصتریه تعیتین شتد».
وی در جای دیگری از او با عنوان «جمالالدین عبدالرحمنبن جوزیِ واعظ ،مدرس حنابلته در مدرستۀ مستنصتریه» نتام متی بترد
(همان .)169 :مؤلف کتاب العسجد المسبوک هم واقعۀ مدرس شدن وی را این گونته ثبتت کترد استت« :در متا جمتادیاآلختر
ابوالارج عبدالرحمنبن یوسف جوزی به منزل وزیر فراخواند شد و به عنوان مدرس حنابله انتخاب شد» (غسانی.)719 :1997 ،
می بینیم که هم ابن فوطی و هم غسانی کامالً روشن و بدون ابهام به این که او صرفاً مدرس حنابله بود اذعان کرد اند ،و همان
طور که قبالً ذکر شد پدر عبدالرحمن هم صرفاً مدرس فقه حنبلی برای حنبلیان بود و فرزندش جمال الدین عبتدالرحمن هتم بته
نیابت از وی فقط فقه حنبلی تدریس میکرد است.8
جمال الدین عبدالرحمن اهل وعظ هم بود و هر گا خلیاۀ عباسی دستور می داد در مکانی موسوم به «باب بدر» در دارالخالفته موعظته
میکرد (← ابن فوطی .)181 :1818 ،او شعر نیز میسرود و مدت زمانی محتسب بغداد بود که از پدرش به وی رسید بود.
اکنون با این وصف که عبدالرحمنبن جوزی حنبلی مذهب بود و در مدرسۀ مستنصریه ،چه موقعی که نائتب پتدرش بتود و
چه وقتی که مدرِس بود  ،فقط فقه حنبلی تدریس می کرد  ،ونظر به این که می دانیم سعدی قطعاً حنبلی مذهب نبود تا گاته شتود
سعدی نزد او فقه حنبلی می خواند است ،طبعاً نمی توان گات که سعدی شاگرد این ابن جوزی و از تربیت یافتگان او بود استت.
مضافاً این که این عبدالرحمنبن یوسف در جای دیگری هم عهد دار تربیت و تدریس نبود تا تصور شود که سعدی به مجتالس
او رفت و آمد داشته است.
اما ابن جوزی اول یا جد (عبدالرحمنبن علی)  ،که او هم حنبلی مذهب بود و فقه حنبلی هم تدریس متی کترد استت ،فتردی
جام العلوم و شخصیتی جام االطراف و عالمۀ روزگار خود و صاحب فضایل و کماالت فراوانی بود است .وی در علوم مختلای
همچون تاسیر ،حدیث ،تاریخ ،اخالق و غیر صاحب نظر و زبانزد خاص و عام بود و همۀ هم عصران وی به فضتل و دانتش او
معترف بود اند .او جلسات مختلف تاسیر و تدریس و موعظه داشته و مردمان زیادی در بغداد در روزهای خاصتی در مجتالس او
حاضر می شد اند .مورخان و شرح حال نویسان حداقل کسانی را که در مجالس وعظ او حاضتر متی شتد انتد د هتزار ناتر ذکتر
کرد اند و گاته اند گاهی تعداد حاضران بسیار بیشتر از این بود است (← ابن کثیر 91/19:؛ ابن رجتب .)811/1 :1951 ،ارشتاد و
تربیت و تدریس و موعظه کار همیشگی ابن جوزی جدّ بود است؛ و به دلیل جامعیت و تنوع مطالب و مستائلی کته متی گاتته و
تدریس می کرد ت چون او صرفاً فقه حنبلی تدریس نمی کرد ت پیروان سایر مذاهب هتم در مجتالس او حاضتر متی شتد و بهتر
می برد اند .مردمان از هر طبقه و مذهبی و در هر سنی به مجالس او رفت و آمد داشتهاند؛ و چنان که خواهیم دیتد مردمتان و نیتز
کودکان و جوانان زیادی بر دست او توبه کرد اند.
بنابراین طبیعی و معقول است که سعدی مجالس تدریس و وعظ این ابن جوزی (ابن جوزی اول یا جد) را درک کرد و تحتت
تربیت او قرار گرفته بود باشد.
 -3-4تحصيل سعدی در نظاميه
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سعدی در نظامیۀ بغداد تحصیل کرد است .در بوستان به این موضوع اشار کرد و میگوید (سعدی:)179 :1964 ،
متتتتتتترا در نظتتتتتتتتامیه اِدرار بتتتتتتتود

شتتتب و روز تلقتتتین و تکتتتترار بتتتتتود

اما اشار ای به مدرسۀ مستنصریه در آثار او دید نمیشود.
وجه استدالل به این موضوع به این صورت است که اگر وی در نظامیۀ بغداد تحصیل کرد بود باشد ،احتمال تحصتیل وی در
مدرسۀ مستنصریه منتای است؛ زیرا هر دو مدرسه مدارسی دینی بود اند و اگر کستی در نظامیته تحصتیل کترد و علتوم دینتی را
آموخته بود باشد ،دوبار در جای دیگری برای آموزش همان علوم تحصیل نمی کند .نمی توان تصتور کترد کته ستعدی درس یتا
دروس واحدی را (که فقه اساسی ترین آن ها بود است) در دو مدرسه خواند بود باشد .تصور این که همزمان در دو مدرسه هم
درس خواند بود باشد به همان دلیل باطل است؛ و از نظر زمانی هم ناممکن است و فرد می توانتد در یتک زمتان فقتط در یتک
مدرسه تحصیل کند .مصرع دوم بیت هم که می گوید« :شب و روز تلقین و تکرار بود» داللت دارد بر این که وی متدت زمتان نته
چندان کمی در آن جا مشغول تحصیل بود و داشته اصول علوم دینی را یاد میگرفته است ،و همین امر ایتن مستأله را مستلم تتر
میسازد که وی فقط یک بار در بغداد تحصیل کرد است؛ آن هم در نظامیه.
با این حال نه تنها مدرکی دال بر تحصیل ستعدی در مدرستۀ مستنصتریه وجتود نتدارد ،بلکته تحصتیل وی در نظامیته بغتداد
تحصیلش در مستنصریه را منتای میکند ،و لذا تصور اینکه سعدی در این مدرسه محضر ابنجتوزی را درک کترد بتود باشتد از
این طریق هم منتای است.
 -4-4سن ابنجوزی دوم و سعدی
سعدی در حکایت مزبور در گلستان به طور ضمنی به حدود سن خود و سن ابوالارجبن جوزی اشار کرد استت .متی گویتد:
«چندان که مرا شیخِ [اَجَلّ] ابوالارجبن جوزی ،رَحمَۀُاهللِ عَلَیه ،به ترکِ سماع فرمودی و به خلوت و عُزلت اشارت کتردی عناتوانِ
شبابم غالب آمدی و هوی و هوس طالب؛ ناچار بخالفِ رای مربی قدمی چند برفتمی و از سماع و مجالست حظی برگرفتمتی [و]
چون نصیحتِ شیخم یاد آمدی( »...سعدی .)98 :1964 ،چنان که می بینیم سعدی خود را در «عناوان شباب» و ابنجوزی را «شتیخ
اجلّ» و «شیخ» و «مربی» دانسته و در ادامۀ حکایت کلمۀ «مشایخ» را در مورد او به کار برد است.
بر این اساس طبعاً این دو باید تااوت سنی نسبتاً زیاد و معقولی با هم داشته بود باشند؛ زیترا شتیخ و مربتی بتودن در مقابتل
کسی که در عناوان شباب است و توصیۀ شیخ به او به خلوت و عزلت الزمه اش این است که شیخ خودش مراحلی را که شتخص
جوان قرار است طی کند ،قبالً طی کرد و تجارب آن را داشته بود باشد تا راهنمای دیگری باشتد ،و ایتن مقتضتیِ فاصتلۀ ستنی
معقول بین دو طرف است.
از ابن جوزی دوم یا نو (عبدالرحمنبن یوسف) در کتاب الحوادث الجامعه تنها از سال  691و پس از افتتاح مدرسۀ مستنصتریه
سخن به میان آمد است و در هی جای کتاب به سن وی اشار ای نشد است .امتا ابتن کثیتر در ذیتل حتوادث ستال  681وقتتی
ابنجوزی به عنوان مدرس حنابله انتخاب میشود ،او را جوان دانسته و در وصف او میگوید« :و کتان شتابّاً ظریاتاً فاضتالً» (ابتن
کثیر .)177/19 :مؤلف العسجد المسبوک سن او را موقعی که در سال  676به قتل رسید حدود  81سال دانسته است« :قتتل و قتد
نیف علی االربعین سنۀ» (غسانی .)697 :1997 ،ولی صاحب «شذرات الذهب فی اخبار متن ذهتب» در متورد ستن او موقت مترگ
می گوید« :قتل و قد جاوز الخمسین» «وقتی به قتل رسید پنجا سالگی را پشت سر گذاشته بود (ابن عماد .)897/5 :1811 ،بتا ایتن
وصف سن ابن جوزی هنگام مرگ حدوداً چیزی بین 81تا 71سال بود است .ما حتی اگر گاتۀ ابن عماد را اصتل قترار دهتیم ،بته
استناد سخن او ابن جوزی موق مرگ حدوداً  71تا  79ساله بود است؛ یعنی در یکی از سال های  619تا ( 617یا در ایتن حتدود)
متولد شد بود است .تولد پدر ابن جوزی هم در سال  741بود است (← ابن کثیر 111/19 :؛ ابتن خلکتان )181/ 9 :و ایتن نیتز
قرینه ای است که تولد ابن جوزی را در اوایل قرن هاتم تأیید میکند؛ چون پدرش عرفاً باید از سن بیست ستالگی بته بعتد ازدواج
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کرد بود باشد .با توجه به همۀ این ها می توان گات ابن جوزی دوم مسلماً در دهۀ اول قرن هاتم یا کمتی بعتد از آن متولتد شتد
است؛ یعنی در یکی از سالهای  611تا .617
حال اگر مطابق رأی شادروان قزوینی و اقبال تولد سعدی را در اوایل قرن هاتم فر

کنیم (و متدرکی هتم ،غیتر از حتدس و

تخمین ،برای تعیین سال آن تاکنون ارائه نشد است) سعدی و ابنجوزی دوم هم سن خواهند بود؛ زیرا ابنجتوزی هتم در اوایتل
قرن هاتم متولد شد بود است
در این صورت هی سالی را نمی توانیم فر
بود باشد؛ زیرا هر سالی را فر

یا تعیین کنیم که سعدی در حضور ابنجوزی بود و تحت ارشاد او قترار گرفتته

کنیم ،باید در آن سال هم سعدی در عناوان شباب بود باشد و هم ابن جوزی شیخ اجل و شتیخ

و مربی و از مشایخ بود باشد؛ و چنین چیزی ممکن نیست؛ چون این دو نار حدوداً هم سن بود اند و نهایتتاً چنتد ستالی بتا هتم
فاصلۀ سنی داشتهاند ،و چند سال چنان تااوتی ایجاد نمیکند که یکی در عناوان شباب بتود باشتد و دیگتری شتیخ و مربتی .بته
عبارت دیگر هر سالی را که فر

کنیم سعدی در حضور ابن جوزی دوم بود و تحت تربیت او قرار گرفته بود باشد؛ در آن سال

یا سعدی در عناوان شباب نبود یا ابن جوزی شیخ و مربی نبود است .اگر سال های باال را در نظر بگیریم که ابن جوزی به ستن و
سالی رسید بود که توانسته شیخ و مربی بود باشد ،آن وقت دیگر سعدی در عناوان شباب نبود ؛ چون سعدی هم همزمان بتا او
بزرگ شد بود است ،و اگر سال های پایین را در نظر بگیریم که سعدی در عناوان شباب بود باشتد ،آن وقتت ابتن جتوزی هتم
جوان بود (مثل سعدی) و نمی توانسته مربی و شیخ بود باشد .در هر حال از دو ناری که حدوداً هم سن و سال اند ممکن نیست
یکی در عناوان شباب باشد و دیگری شیخ و مربی .می شود از دو نار هم سن و سال یکی شیخ باشد و دیگری مرید؛ و حتی شیخ
ممکن است از مرید جوان تر یا خیلی هم جوان تر باشد و از این نوع بسیار بود است؛ ولی سعدی بر مرید بودن تأکید نکرد است
بر سن و سال تأکید کرد است .نمی شود از دو نار هم سن و سال یکی در اوایل جوانی باشد و دیگری شیخ و مربی .این اجتمتاع
نقیضین است و محال؛ چون الزمهاش این خواهد بود که یکی هم در عناوان شباب باشد و هم سن باالیی داشته باشد.
تاز ما فر

را بر این گذاشته ایم که ابن جوزی چند سالی از سعدی بزرگتر بود باشد ،و با این فر

است کته شتیخوخت

ابن جوزی با عناوان شباب سعدی در یک زمان قابل جم نیست .اما هی بعید نیست که بر عکس باشد؛ یعنی سعدی تت فرضتاً تت
چند سالی از ابن جوزی بزرگتر بود باشد ،و ما مدرکی در دست نداریم که نشان دهد آیا این دو هم سن بود اند یا خیر ،و اگر هم
سن نبود اند کدام یک از این دو ،یک یا چند سالی از دیگری بزرگ تر بود است( .اگر فر

را بتر تولتد ستعدی در اوایتل قترن

هاتم بگذاریم).
اما اگر فر

را بر تولد سعدی در سالهای قبل از قرن هاتم بگذاریم ،همان گونه که شادروان عالمه قزوینی هم احتمتال آن را

داد و گاتهاند« :بنابراین سعدی در حین وفات ابنالجوزی مذکور قطعاً یا متولد نشد بود یا اگرهم شتد بتود طالتی بته غایتت
خردسال بود » (جوینی )866 :1941 ،؛ در آن صتورت دیگتر هتی شتکی در ایتن نخواهتد بتود کته ستعدی از ابتن جتوزی دوم
(عبدالرحمنبن یوسف) بزرگ تر بود و احتمال تحت تربیت قرار گرفتن او نزد ابن جوزی خود به خود منتای است؛ زیرا اگر از او
بزرگتر بود باشد ،دیگر در عناوان شباب نبود است.
ولی اگر ابن جوزی مذکور در گلستان را ابن جوزی جد (متوفای  795هت) بدانیم ،نه تنها مانعی بترای قبتول آن ،از نظتر فاصتلۀ
سنی بین آن دو وجود ندارد؛ بلکه کامالً معقول به نظر می رسد که سعدی در عناوان شباب بود و محضر شیخ اجل ابن جتوزی را
در یکی از سالها درک کرد بود باشد.
 -5-4لقب «شيخ»
سعدی در حکایت مذکور در گلستان در مورد ابن جوزی عناوین «شیخ» « ،شیخ اجل» و «مشایخ» را به کار برد است .با مراجعه
به مناب تاریخی و کتب تراجم می بینیم که عنوان «شیخ» از میان دو ابن جوزی (جدّ و نو ) خاصِّ ابن جوزی جد یا ابن جتوزی اول
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بود است و مردم او را «شیخ» می دانسته اند و این لقب صرفاً در مورد او به کار رفته است .ابن جوزی جد (عبتدالرحمنبتن علتی)
هم در نوشتههای معاصرانش و هم در کتب تراجم بدین نام خواند شد است.
ابن جُبَیر (متوفای  618هت) که در برخی از مجالس وعظ ابن جوزی اول حاضر بود او را «الشیخالاقیه ،االمتاماالوحتد ،جمتال-
الدین ابیالاضائلبن علیالجوزی» خواند است (ابن جبیر .)151 :1951 ،مؤلف کتاب التذیل علتی طبقتاتالحنابلتۀ در وصتف او
می گوید« :الاقیهالواعظ ،االدیب جمالالدین ابوالارج ،المعروف بابنالجوزی ،شیخ وقته» (ابن رجتب .)999/1 :1951،وی همچنتین
در شرح حال ابن جوزی ،که سی صاحه را بدان اختصاص داد است ،هموار از او با عنوان شیخ یاد می کند به طتوری کته پتانزد
مرتبه او را با عنوان «الشیخ ابوالارج» نام می برد (← همان.)891 ،815 ،816 ،817 ،819 ،816 ،817 ،819 ،811 ،817 ،818 ،811 :
وی همچنین نقل می کند که ابن دبیثی در مورد او گاته است« :شیخنا االمام جمالالدینبن الجتوزی صتاحبالتصتانیف (همتان/1 :
 .)811مؤلف کتاب «شذراتالذهب فی اخبار من ذهب» هم در معرفی فرزنتد او از ابتن جتوزی بتا عنتوان شتیخ نتام بترد استت:
«محیی الدینبنالجوزی الصاحب العالمۀ سایرالخالفۀ ابوالمحاسن یوسفبن الشیخ ابیالارج عبدالرحمنبن علی» (ابتن عمتاد:1811 ،
)898/5؛ و نیز ابن کثیر ( )91 /19در البدایه والنهایه در وصف او می گوید« :الشیخ الحافظ التواعظ جمتالالتدین ابتوالارج المشتهور
بابنالجوزی».
اما عنوان «شیخ» برای ابنجوزی دوم (عبدالرحمنبن محییالدین یوسف) در آثاری که از او ذکری به میان آمد نیامتد استت و
به ذکر نام او اکتاا کرد اند.
در کتاب الحوادثالجامعه نام ابن جوزی دوم بارها تکرار شد است .در این کتاب بیشترین اطالعات را می توان در باب وی بته
دست آورد .بنا بر اطالعات این کتاب ابن جوزی در سال  691به عنوان نائب پدرش برای تدریس فقه حنبلی در مدرسۀ مستنصریه
تعیین میشود .در سال  681مدرس میشود .مدتی محتسب بود و حسبۀ بغداد را در دست داشته است .او شخص فاضلی بتود و
شعر نیز می گاته و گاهی به امر خلیاه موعظه می کرد است ،و در طول  17سال آخر عمرش از موقعیت ممتتاز و احتترام خاصتی
برخوردار بود است.
حال اگر دارای عنوان «شیخ» بود یا کسی او را به عنوان «شیخ» می شناخت و یا به گونهای شیخوخت داشتت ،مستلماً و طبیعتتاً
در این بیست و پنج سال آخر عمرش که در درگا خالفت بود و هم با خواص و هم با عوام سر و کار داشته است ،می بایست به
او لقب «شیخ» میداد اند یا او را «شیخ» خطاب میکرد اند؛ و به تب آن در کتاب الحوادثالجامعه هم ،که بیشترین عنایت را بته او
داشته و زندگی و شخصیت او را معرفی کرد است ،می بایست برای او عنوان «شیخ» به کار می رفت .امتا متی بینتیم حتتی در ایتن
کتاب ت که شخصیت و وضعیت اجتماعی ابن جوزی را به ما می شناساند ت عنوان «شیخ» برای او مطلقاً به کتار نرفتته استت ،حتتی
یک مرتبه.
در کتاب الحوادثالجامعه جمعاً  15بار نام ابن جوزی دوم (جمالالدین عبدالرحمنبن محییالدین یوسف) آمد کته بته شترح
ذیل است:
.1

«جمالالدین ابوالارج عبدالرحمنبن یوسفبن الجوزیالحنبلی» (ابن فوطی)79 :1818،؛

.1

«ابیالارج عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)56 :؛

.9

«ابیالارج عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)59 :؛

.8

«المحتسب ابوالارج عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)91 :؛

.7

«ابیالارج عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)116 :؛

.6

«المحتسب عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)111:؛

.5

«جمالالدین عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)111 :؛
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.4

«المحتسب جمالالدین ابوالارج عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)191 :؛

.9

«جمالالدین ابن الجوزی» (همان)191 :؛

« .11جمالالدین ابوالارجبن الجوزی» (همان)195 :؛
« .11جمالالدین ابوالارج عبدالرحمن ابن الجوزی» ()199؛
« .11جمالالدین عبدالرحمن ابن الجوزیالمحتسب» (همان)189 :؛
« .19المحتسب ابن الجوزی» (همان)188 :؛
« .18جمالالدین عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)176 :؛
« .17جمالالدین عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)169 :؛
« .16جمالالدین عبدالرحمن ابن الجوزی» (همان)151 :؛
« .15جمالالدین عبدالرحمن» (همان.)197 :
همان گونه که می بینیم در هی یک از مواردی که ابن جوزی دوم ذکر شد عنوان «شیخ» برای او به کار نرفته است؛ یعنتی بنتابر
کتاب الحوادث الجامعه در مدت بیست و پنج سالِ آخر زندگی ابن جوزی دوم در درگا خلیاه و میان مردم در بغتداد کستی بته او
«شیخ» نگاته است .حتی وقتی که در سن پنجا سالگی یا کمتر به دست مغول کشته می شود ،مؤلف کتاب الحوادث الجامعه از او با
عنوان «جمال الدین عبدالرحمن» نام میبرد و به او شیخ نمیگوید؛ در حالی که «صدر الدینبن علیالنیار» را که شیخ بود در همتان
جمله با عنوان شیخ ذکر میکند« :ثم قُتِلَ ...و محییالدین ابنالجوزی استاذالدار و ولد جمالالدین عبدالرحمن ،و اخو شرفالدین
عبداهلل ،و اخو تاجالدین عبدالکریم ،و شیخالشیوخ صدرالدین علی ابنالنیار» (همان.)197 :
دیگر این که پدر این جمال الدین عبدالرحمن ،محیی الدین یوسف نام داشته که فرزند ابن جوزی اول (عبدالرحمن بن علی) بود
است .محیی الدین یوسف در سال  741متولد شد بود .سایر خلیاه بود و خلیاه او را برای مأموریت ها و کارهتای مختلتف روانته
نقاط گوناگون می کرد.او شخص فاضلی بود و نزد پدرش علوم مختلف را آموخته بود .در درگتا خلیاته عباستی دارای منزلتت و
اعتبار خاصی بود .در سال  616مسوولیت حسبۀ بغداد به او واگذار گردید و محتسب بغداد شد (← ابن کثیتر .)59/19 :در ستال
 691به عنوان مدرس حنابله برای مدرسۀ مستنصریه انتخاب شد .بعداً استاذ الدار خلیاه شد ←( 7ابن فوطی .)179 :1818 ،معتمتد
خلاای عباسی (چهار خلیاۀ آخر) بود ،و حسبۀ بغداد سالها در دست او بود و بعداً به پسران او رسید .یوسف ابنجتوزی همیشته
دارای مقام و موقعیت و اعتبار باالتری نسبت به فرزندش عبتدالرحمن بتود و هتر گتا بته منصتب بتاالتری در دستتگا خلیاته
می رسید منصب قبلی را به فرزند او می داد اند .وقتی یوسف مدرس مستنصریه بود ،فرزنتدش عبتدالرحمن نائتب بتود ،و وقتتی
یوسف استاذ الدار شد ،مدرسی حنبلیان به عبدالرحمن واگذار شد؛ کما این که اول یوسف محتسب بود بعد فرزنتدش عبتدالرحمن
محتسب شد ،و این تقدم پدر بر فرزند در فضل و دانش ،منصب و مقام ،و منزلت و اعتبار ،هتم در درگتا خلیاته و هتم در میتان
مردم ،تا آخرین لحظۀ عمرشان (وقتی در صار سال  676به دست مغول کشته می شوند) ادامه داشته است؛ به گونهای که در کتتب
تراجم و در کتاب الحوادثالجامعه هم نخست به قتل یوسف به عنوان استاذالدار خلیاه اشار شد آن گا به فرزندان او.

6

اکنون می گوییم حتی پدر جمال الدین عبدالرحمن ،یعنی محیی الدین یوسف ،بهرغم اینکه هم در سن (که موق مترگ  56ستال
داشته است و عبدالرحمن حدوداً  71سال یا کمتر) و هم در فضل و دانش و هم در منزلت و اعتبار بر فرزندش عبدالرحمن مقتدم
بود است ،به «شیخی» معروف نبود و مردم او را «شیخ» ندانستهاند؛ 5با این حال ،چگونه می توان تصور کرد که فرزنتد او ،کته از
هر لحاظ نسبت به وی در موقعیت پایین تری بود « ،شیخ» بود باشد ،و تاز این شیخ بودن او در جایی هتم ذکتر نشتد باشتد و
کسی از معاصرانش هم این عنوان را در خطاب به او بر زبان نیاورد باشد؟!
اصل بر این است که سعدی هم عنوانی را برای ابن جوزی مذکور در گلستان به کار برد باشد که ابن جوزی بدان شتناختهشتد
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بود و دیگران هم آن عنوان را برای او به کار برد بود باشند؛ و لذا یک امر طبیعی و منطقی استت کته «شتیخ اجتلّ» و «شتیخ» و
«مشایخ» مذکور در حکایت باب دوم گلستان همان ابن جوزی اول یا جد (متوفای  795هت) باشد کته شتیخ بتود و هتم در زمتان
خودش و هم در کتب تواریخ و تراجم او را «شیخ» دانسته و «شیخ» خواند اند و هم شرایط شیخوخت را هتم از هتر نظتر داشتته
است؛ نه ابن جوزی دوم یا نو (مقتول به سال  676هت) که نه کسی او را شیخ دانسته و نه کستی او را شتیخ خوانتد استت و نته
نامش به شیخی در جایی آمد و اصالً شیخ نبود است.
 -6-4گفتههای ابنجوزی اول
ابن جوزی جد (عبدالرحمن بن علی) خطیب و واعظ توانایی بود و دارای تألیاات و تصنیاات زیتادی استت .او در بستیاری از
کتاب ها و مواعظش مردم و مخاطبانش را به صور مختلف به تقوی و دوری از معصیت توصیه می کند .با مطالعه و بررسی آثتار او
میتوانیم مطالب گوناگونی شبیه آنچه سعدی در حکایت مذکور بدان اشار کرد بیابیم .مثالً این که عموم مردم برای بهتر گترفتن
از مواعظ و نصایح ابن جوزی به مجالس وی رفت و آمد داشتهاند .یا این که مردمان زیادی بر دست او توبه کرد انتد .یتا ایتن کته
شاگردانش را به خلوت و عزلت ماید توصیه می کرد است .ابن جوزی در متورد ختودش در کتتاب صتید الختاطر متی گویتد« :در
مجالس وعظ من بیش از دویست هزار نار توبه کرد اند؛ و بیش از دویست نار بر دست متن ایمتان آورد انتد ...روزی نشستتم و
دیدم بیش از د هزار نار در مجلس من جم شد اند و دلهای همۀ آنان با سخنان من نرم شد است» (ابنجوزی.)195 :1119 ،
ابن جوزی صوفی به معنای رایج آن نبود تا بین او و شاگردان و دوستدارانش نسبت مرید و مرادی بتود باشتد؛ امتا جامعیتت،
کبر سن ،ناوذ کالم ،وفور علم و دانش ،توانایی ارشاد ،معلومات و حافظۀ قوی ،و باالتر از همه تقوا و اخالق عالی و همت واالیی
که داشته ،سبب شد بود است تا همه به او به عنوان شیخ و مربی نگا کنند ،و همین باعث شد بود تا کودکان و نوجوانان تحتت
ارشاد و تربیت او قرار بگیرند .خود او در این مورد می گوید« :گا نزد من بیشتر از صد نار توبه می کردند که عموم آن ها نوجوانان
بودند و به انجام دادن گناهان عادت کرد بودند» (همان .)71 :ابن جوزی همچنین در کتاب هایش خلوت و عزلت ماید را که نقش
تربیتی باالیی دارد ستود است .او در فصل  144از کتاب صید الخاطر خود که آن را «العزلۀ النافعۀ» نامید است می گویتد« :مناعتتی
همچون عزلت و کنار گیری از خلق ،به ویژ برای عالم و زاهد ،سراغ ندارم ...عزلت چه عالی و لذیتذ استت زیترا در آن از شتر
غیبت و آفات دیگری که ممکن است پیش بیاید نجات پیدا می کنی ...اگر در عزلت چیزی نبود جز اندیشیدن بته توشتۀ آخترت و
رهایی از آفاتِ با خلق بودن ،همین کافی بود ،و حقیقتاً عزلت برای عالم و زاهد است چراکه ایتن دو گترو مقصتود از عزلتت را
می دانند ولو این که در عزلت نباشند» (همان ،)917 :و در آخر فصل می گوید« :از خدواند متعال می خواهیم که خلتوتی شتیرین و
عزلتی لذیذ از گنا را به ما عطا فرماید و با این کار ما را الیق مناجات خویش کند» (همان.)916 :
چنان که مالحظه می شود بین سخنان ابن جوزی و حکایت باب دوم گلستان اشتراک مضمون وجود دارد .حضور افراد کم ستن
و سال نزد ابنجوزی و توصیۀ ابنجوزی به خلوت گزیدن و عزلت نمودن از خلق ،از مضامین مشترک بین آن ها ست ،و این بدان
معناست که اعتقادات و روحیات ابنجوزی اول در حکایت گلستان منعکس شد است ،و یک اتااق نیست.
ولی ما کتاب یا نوشته ای از ابن جوزی دوم در دست نداریم تا از مجموع آرا و اندیشته هتای وی آگتا شتویم و بتتوانیم احیانتاً
مضمون یا مضامین مشترکی بین آن ها و حکایت گلستان بیابیم .اصالً ابنجوزی دوم نویسند نبود است .از مجموع اطالعاتی کته
بر اساس کتاب الحوادث الجامعه در مورد زندگی وی داریم هی نشانه و اثری که حاکی از گوشه گیری و خلوت و توصیۀ وی بته
این امر باشد در او و در زندگی اش نمی بینیم .و با توجه به این که از کارگزاران درگا خالفت بود و مدتی حستبۀ بغتداد را در
دست داشته بود و به امر خلیاۀ عباسی در «باب بدر» در زمان هایی که برایش تعیین می شد به موعظه متی پرداختته و در مدرستۀ
مستنصریه هم صرفاً فقه حنای تدریس میکرد است؛ بعید مینماید که چنین کسی دیگران را به چیزی توصیه نماید یا بتواند آنها
را مطابق چیزی تربیت کند که خودش این گونه نبود است( .یعنی خلوت و عزلت).
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 -7-4عنوان «ابوالفرجبن جوزی»
عنوان «ابوالارجبن جوزی» که در حکایت مذکور در گلستان آمد یتک عنتوان کلتی استت و استم خاصتی کته فتارق بتین دو
ابنجوزی باشد در آن نیامد است؛ و لذا ظاهراً میشود هم ابنجوزی اول را از آن اراد کرد هم ابنجوزی دوم را.
مطابق آنچه در «وفیات األعیان» آمد (← ابن خلکان« )181/9 :جَوزی» منسوب به «فُرضَۀ الجَوز» است که نتام محتل مشتهوری
بود است .ابن جبیر (متوفای  )618در ما صار سال  ، 741هاد سال قبل از فوت ابن جتوزی معتروف ،در بغتداد بتود و در سته
مجلس وعظ وی حضور یافته است .او که از سخنان و وعظ ابن جوزی بسیار مشعوف گردید  ،گذشته از تمجید ماصل آمیخته بته
تعظیمی که از وی میکند ،او را این گونه نام میبرد« :الشیخالاقیه ،االماماألوحد ،جمالالدین ابیالاضائل ابن علتیالجتوزی»( .ابتن
جُبَیر .)151 :1818 ،آنچه مربوط به این قسمت بحث ماست و به آن استناد متی کنتیم ،سته کلمتۀ آختر عنتوان استت یعنتی« :ابتن
علیالجوزی» .از این عنوان در مییابیم که «جَوزی» صات پدر عبدالرحمن بود است و پدر وی منسوب بته «فرضتۀالجتوز» بتود
است ،و عبدالرحمن هم که پسر او بود به «ابن علی الجوزی» شناخته و معروف شد و بعداً این عنوان خالصته شتد و بته جتای
«ابن علی الجوزی» به او «ابن جوزی» گاتهاند .به عبارت دیگر صات «الجوزی» جانشین اسمِ «علی یا علی الجوزی» شتد استت ،و
چون ابن جبیر در سه مجلس او حضور داشته و اسم او را از مردمتان آن زمتان بغتداد کته در مجتالس وعتظ ابتن جتوزی حاضتر
میشد اند یاد گرفته ،سخنش دقیق و معتبر است ،و ما به این نتیجه میرسیم که «ابنجوزی» واقعی همان ابنجتوزی اول (متوفتای
 )795بود است .ولی اگر نام دیگری در کنار آن (ابن جوزی) بیاید یا یک قرینۀ زمانی داشته باشد (مثالً اشار بته فترد زنتد ای در
سال  681به نام ابن جوزی باشد) چیز دیگری است .ولی وقتی هی قرینه ای در میان نباشد که بر کس دیگری داللتت کنتد (ماننتد
حکایت گلستان) دلیلی ندارد که آن را کسی غیر از ابنجوزی اول (متوفای  )795بدانیم.
مناب تاریخی هم این موضوع را که «ابوالارج بن جوزی» تنها یک نار بود تأیید می کند و ما از چگونگی ذکر صاحبان تراجم و
دیگران در مورد این دو ابنجوزی در مییابیم که عنوان «ابوالارجبن جوزی» عنوانی اختصاری است که بترای ابتنجتوزی اول یتا
جد (عبدالرحمنبن علی) به کار رفته است نه برای ابنجوزی دوم یا نو (عبدالرحمنبن محییالدین یوسف) .دلیلش هم این است
که ابنجوزی اول قبل از ابنجوزی دوم بود و بسیار معروفتر از او بود و این عنوان برای او (قبتل از ایتن کته نتو اش بته دنیتا
بیاید) تبدیل به یک اسم علم شد است؛ و نتیجتاً او را به این نام شناختهاند.
ابن عماد ( )75/6 :1811در شذرات الذهب شرح حال ابتن جتوزی اول را ایتن گونته شتروع متی کنتد« :ابتوالارج بتن الجتوزی
عبدالرحمن بن علی» .نام وی در کتاب العبر فی خبر من غبر این گونه آمد است« :ابوالارج بن الجوزی عبدالرحمن بن علی» (ذَهَبی:
 .)114/9 :1817ابن خلّکان ( )181/←9از او با عنوان «ابوالارج بن الجوزی» نام برد و دیگر توضیحات را در ذیل آن آورد است.
ابن کثیر در البدایه و النهایه به کرات «ابوالارج بن الجوزی» را که همان ابن جوزی اول است تکرار میکند ،از جمله« :مجلس الشتیخ
ابیالارجبن الجوزی» (ابن کثیر « ،)111/19محییالدینبن الشیخ ابیالارجبن الجوزی» (همان  ،)116/19و گاهی نتام نتو و جتد را
آورد و جد را با همان عنوان ذکر کرد است« :ابی الارج عبدالرحمنبن محییالدین یوسفبن الشیخ ابیالارجبتن الجتوزی» (همتان
).177/19
اما عنوان «ابوالارجبن الجوزی» برای ابنجوزی دوم نیامد است؛ حتی در کتاب الحوادثالجامعه هم که نام او هاد بار آمتد و
قبالً ذکر شد ،این عنوان به این صورت و بدون ذکر نام (عبدالرحمن یا جمالالدین) در مورد او بکار نرفته است.
اصل در نام ابن جتوزی دوم «جمتال التدین عبتدالرحمن بتن جتوزی» بتود استت؛ چنتان کته در متوارد هاتد گانته ای کته از
الحوادث الجامعه هم نقل شد در همۀ آن ها ت به جز مورد سیزدهم ت یا «جمال الدین» وجود دارد یا «عبدالرحمن» یا هر دو ،و گاهی
صات «المحتسب» هم برای او آمد است .اما هی یک از این هاد مورد به صورت «ابوالارجبن الجوزی» نیست.
حال نظر به این که ابن جوزی اول قبل از ابن جوزی دوم بود و قبل از وی با این نام شناخته شد است ،اگر عنوان «ابوالارج بن
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جوزی» در جایی ذکر شود ،و هی قرینه و نامی همرا آن نباشد که بر ابنجوزی دوم داللت کند (مانند حکایت گلستتان)  ،طبیعتی
است که هر کسی آن را ابن جوزی اول بداند؛ دلیلش هم این است که جد قبل از نو بود و قبل از وی به این عنوان شناخته شتد
و این عنوان برای وی تبدیل به یک اسم علم شد است .ولی اگر کسی بخواهد آن را ابن جوزی دوم بداند توجیهی برای این کتار
وجود ندارد؛ زیرا ابن جوزی دوم به این نام شناخته نشد و این عنوان برای او به صتورت یتک استم علتم درنیامتد استت و وی
مدتها بعد از جدش بود و در مقایسه با جدش شهرت و معروفیت چندانی نداشته است.
سعدی مسلماً ابن جوزی اول را خوب می شناخته است؛ حال یا او را از نزدیک دید و در حضورش بود یتا از طریتق نتو اش
(اگر فر

بر این باشد که ابن جوزی مذکور در گلستان همان ابن جوزی دوم است ).و نیز از طریق معروفیتت و کتتاب هتایی کته

داشته با او آشنا بود است .اما اگر ابن جوزی اول را دید بود و تحت تربیت او قرار گرفته بود باشتد ،الزامتی وجتود نتدارد کته
ابن جوزی دوم را هم حتماً شناخته بود باشد؛ به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که سعدی ابن جوزی دوم را حتتی نشتناخته
بود باشد هم .ولی ما فر

را بر این می گذاریم که سعدی هر دو ابن جتوزی را متی شتناخته استت .حتال اگتر تصتور کنتیم کته

ابنجوزی مذکور در حکایت گلستان همان ابنجوزی دوم است ،نمیتوانیم قتان شتویم کته چترا ستعدی عنتوان «ابتوالارجبتن
الجوزی» را (که برای ابن جوزی دوم به کار نرفته و خاص ابن جوزی اول بود ) ،بدون هی دلیلی و بدون ذکر نامی یا قرینه ای کته
دال بر ابنجوزی دوم باشد؛ برای وی بکار برد است؛ علی رغم آن که هر دو ابنجوزی را میشناخته و میدانسته که اولتی بستیار
معروف بود و این عنوان عموماً برا ی او بکار میرود؟!
نتيجه
شواهد و اشارات تاریخی و قرائن موجود در حکایت نوزدهم از باب دوم گلستان نشان می دهد که منظور سعدی از «ابتوالارج بتن
جوزی» همان ابن جوزی اول است و نه ابن جوزی دوم چراکه مشابهتی ت به جز نام ت بین شخصیت ابتن جتوزی دوم و توصتیاات
آمد در گلستان در مورد ابن جوزی وجود ندارد .بنابر دالئلی که ذکر شد به این نتیجه می رسیم که تولد سعدی در اوایل قرن هاتم
نبود بلکه به نظر می رسد در رب آخر قرن ششم بود باشد .هر چند در این صورت سن سعدی باال میرود ،ولی مانعی برای قبول
آن وجود ندارد .نمی شود به علت یک امر ظنی و اثبات نشد از قبول یک واقعیت موجود امتناع کرد .به عبارت دیگر نمی شود بته
سبب بعید دانستن عمر طوالنی برای سعدی ،بدون هی دلیلی ،اشارات آمد در آثار او را به گونهای توجیته و تاستیر کترد کته بتا
واقعیت موجود در آن آثار همخوانی نداشته باشد .ما نه دلیلی داریم برای این که نشان دهتد ابتن جتوزی متذکور ابتن جتوزی دوم
است ،و نه سنخیت و تناسبی ت غیر از یک نوع همزمانی ت میتوان بین سعدی و ابنجوزی دوم یافت.
پینوشتها
 -1برخی از محققان کسان دیگری را به عنوان ابن جوزی مد نظر سعدی معرفی کرد اند .شادروان دکتر خزائلی وی را همان «سبط
ابنجوزی» می داند که نوۀ دختری ابنجوزی بود است (← خزائلی .)951 :1966 ،اما کنیۀ «سبط ابتنجتوزی»« ،ابتوالارج» نبتود
است و خود دکتر خزائلی همان جا می گوید که کنیۀ وی «ابوالمظار» بود استت .استتاد محتیط طباطبتایی (←حستن لتی:1941 ،
 )811ابوالارج مذکور در گلستان را فردی در شام دانسته به نام« :الناصح ابوالارج عبدالرحمن بن نجم التدین عبتدالوهاب بتن شتیخ
ابوالارج الجوزی» .اما همان طور که در این نام میبینیم نه نام آن شخص «ابوالارجبن جوزی» است و نه نام جدش.
 -1اگر دلیلی برای اثبات عمر طوالنی سعدی وجود نداشته باشد ،دلیلی هم برای نای آن وجود ندارد.
 -9آقای «ضیاء موحد» هم در کتاب «سعدی» به این مسأله که برای ابن جوزی جملۀ «رحمۀ اهلل علیه» آمد استت اشتار کترد انتد
(← همان.)791 :
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 -8شافعیان هم مانند دیگر مذاهب اهل سنت ،در مدرسۀ مستنصریه یک مدرس داشتتند کته اولتین آن هتا «ابتو عبتداهلل محمتدبن
یحیی بن فضالن» بود که در سال  691به عنوان مدرس شافعیان تعیین شد (← ابن فتوطی 68 :1818 ،؛ ابتن کثیتر« 198/19 :ذیتل
حوادث .)»691
« -7استاذ الدار» به کسی گاته میشد که مسوولیت رسیدگی به هزینه های کاخ خلیاه عباسی (دارالخالفه) و همچنین امتور مربتوط
به دودمان عباسیِ ساکن دارالخالفه را به عهد داشته است.
 -6مثالً ذَهَبی در کتاب «العبر» در اشار به مرگ یوسف و پسترانش متی گویتد« :و محیتی التدین ابتن الجتوزی الصتاحب العالمتۀ
سایرالخالفۀ ابوالمحاسن یوسف ابنالشیخ أبیالارج ...ضُربت عُنُقُه هو و أوالد تاجُالدین و المحتسب جمالُالتدین و شترفُالتدین
فی صار» (ذَهَبی.)147/9 :1817 ،
 -5وی بیشتر به «استاذالدار» و «سایرالخالفه» نام برد شد است.
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