
  

  

  

  

  

  

  

  

  کاوشی در اعتبارسنجی حدیث 

  »رَاء منْ جالَس الْعلَماءرُ الْأُمیشَرُّ الْعلَماء منْ جالَس الْأُمرَاء و خَ«

  

  *آبادي احمد قرائی سلطان

  

    چکیده

 یـک  نیز آنمتن  و گرددمحرز  صدور آن حدیث از معصوم ۀزمین بایست در مقام بررسی هر حدیثی می

بیـانگر  کـه   . حدیث مورد نظررا بیان کند و اخالقی عملی يیا راهکار درست اي عقیدهمعرفتی یا  اصل

قرن اول هجري در قالب یک گفتمـان   اواخراز  اًتقریب، با حاکمان است نلمااصورت خاصی از ارتباط ع

فضیل بن  معروفی چون و زهاد و وعاظطبقاتی از صوفیان خاص در نزد  طور بهروایی اجتماعی ظهور و 

مشخص شد که حدیث بـدون سـند در    با روش تحلیل تاریخی. رواج داشتعیاض و سلمإل بن دینار 

، است اي به آن نشده حدیث فریقین اشاره در منابع اولیۀ و م هجري نقل شدهو پنج ممنابع قرن چهار

هـاي   یر مخالفـت تأث تحترود این عدم نقل  احتمال می اند. فقط احادیثی نزدیک به مضمون آن را آورده

عالمـان بـه دربـار     حضـور و مراجعـۀ  ، و اینکه براي فقیهان مسلمان شدید فقها با صوفیان بوده باشد

  حدود شرعی و مانند آن باشد. ۀرد مظالم و اقام، ساز احقاق حقوق مردم تواند زمینه حاکمان می

  .خیر األمراء ،شر العلماء ، اعتبارسنجی،حدیث :ها کلیدواژه
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  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 246ـ223صفحات: 
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   مقدمه. 1

دانشـمندان) هسـتند. در گفتـار    (علمـا  مرا(حاکمان) واُ، گذار بر هر جامعهتأثیر ۀدو طبق

صـنْفانِ مـنْ اُمتـى اذا صـلُحا     «: گونه اشاره شـده اسـت   به این واقعیت این اهللا رسول

، 1ج ،ش1362، صـدوق »(اَلْــفُقَهاء و ا�ُمـراء  : فَسـدت اُمتـى  ، صلُحت اُمتى و اذا فَسدا

و المـراد بهـم   ، األمراء و القرّاء« صورت به) که 27ص، ش1371، ؛ فیض کاشانی37ص

روابط و مناسـبات بـین    اًقطع) هم آمده است. 260ص ،7ج، ق1406، مجلسی(»العلماء

زند. این رابطـه تحـت    بخش مهمی از حوادث و امور حیاتی جامعه را رقم می، این دو

مشـارکت در   گـو و رایزنـی و  و تعامل و گفتیکی : سویه مشخص داردهر شرایطی دو

دیگري تصادم و دوري و عدم مشارکت در انجام کارها. هریک از آن  و انجام امور مهم

یکایـک  بـراي  و هـم   آن دو صـنف  بـراي خـود  و هم آثار و تبعات خـاص خـود را   د

ـ مثا ناپـذیر و بـه   شهروندان جامعه به دنبال خواهد داشت که در برخی جهات جبـران   ۀب

  د و نابودي خواهد بود.  فسا

بـدترین  « احادیثی با این مضمون وارد شـده اسـت کـه   ، اي از منابع اس�می در پاره

د که با دانشـمندان  نا ند که با پادشاهان همنشینی کنند و بهترین پادشاهان آنانا علما آنان

 یعنی عدم مراجعه ،مدلول این نوع اخبار بر یک شکل خاص از ارتباط ».همنشین باشند

 اواخـر از  اًظـاهر دهند.  خبر می نلماابه ع حاکمان ۀبلکه لزوم مراجع ،حاکمانبه  نماالع

با پادشـاهان در میـان    نلماابعد گفتمان مجالست یا عدم مجالست ع قرن اول هجري به

هاي مربوط به  ك نشر این گفتمان هم واقعیتم و محرّ. مقوه استمسلمانان شکل گرفت

بـود کـه فحـواي بسـیاري از      یروایـات اخبار و هم یک سري  دربار و عالمان درباري و

 البتـه . د�لت داشـت عدم مخالطت و همنشینی علماي قوم با حاکمان و دربار بر ، ها آن

اي ایـن منـع را مخصـوص     وجـود نداشـت. چـون عـده     اخباربرداشت یکسانی از آن 

وآمـد بـه    فـت ر دیدند؛ برخی هـم  اي نیز منع را مطلق می ؛ عدهدانستند میحاکمان جور 

  دیدند.  دربار حاکم عادل را ضروري و به مصلحت عام مردم می

در مهـم   گـامی   و تحلیـل تـاریخی  بررسی این نوع احادیث از منظر فقـه الحـدیثی   

 رواجفرایندهاي  چنینمو ه ودبخواهد ها  آن ۀشناخت ساختار و ساختمان اولیراستاي 

گونـه از   صـدور ایـن   کـه  از آنجـا . آشکار خواهد سـاخت بهتر  از آن را صلگفتمان حا
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، در هیچ منبعی مشاهده نشدها  آن ناحادیث با ذکر جمله اسانید و جزئیات احوال راویا

قهـا و محـدثان و   و چـون ف  بیشـتر کـرد  شناختی آن  بررسی حدیث درکنجکاوي ما را 

اخـ�ق   نلمااعبرخ�ف  ،کم توجه نشان داده بودند به این احادیثمفسران  متکلمان و

ت در ذهن ما بیشتر قو این مسئله ،که بیشتر به آن توجه کرده بودندطرفداران تصوف  و

فـرض   پـیش  بـوده اسـت؟   توجه زیاد چهتوجهی و آن  علل و اسباب این کم رفت کهگ

 دلیل،بدین اهمیت و کاربرد بدون اي  ست که دانشمندان مسلمان به مقولهنگارنده این ا

شناسان مشهور شیعه و اهل سنت که به ساختار  حدیثحداقل از  .اند تهتوجهی نداش کم

اعتبار و  ۀبیشتر درباررفته است که  می توقع، ندا همتنی احادیث توجه زیاد داشت سندي و

  گو داشته باشند.و سخن و گفت وثاقت آن

کـه حـدیث    تحقیـق مسـتقلی  ، چه قدیم چه جدید ،شده هاي انجام از منظر پژوهش

در مقام ارزیابی سندي ومتنی بررسـی کـرده    وپژوه  حدیث از افق دید یک مورد نظر را

تنها به قصـد بیـان    حدیثی و عرفانی و اخ�قی آمده،چه در منابع آن .مشاهده نشد، باشد

 واسـت.  آمـده  ن با حاکمـان  لمااعی مجالست و مخالطت نهاخباري ذیل بابی با عنوان 

ـ یمـا رواه األسـاط  « ۀالرسو سیوطی در  الدین علومحیاء اغزالی در براي مثال آنچه   ین ف

، ق1411، ؛ سـیوطی 130ــ 112ص ،5ج، تـا  بی، غزالی: نک(»نیعدم المجئ إلى الس�ط

اقسام  ۀکه دربار  است توضیحاتی و حدیث مورد نظر حد بیان در ،اند آورده )70ـ23ص

   مطرح شده است.ها  آن آثار مترتب بر و حکم شرعی و عالمان با حاکمان ارتباط

  احادیث در آینۀ لمان و حاکماناع ۀرابط. 2

اهمیت و نقش علم و عالم مشهورتر از آن است که به بازشناسی و واکاوي مجدد نیـاز  

و دیگران است کـه در   معصومیناحادیث داشته باشد. شاهد بر آن حجم زیادي از 

، کلینـی : (نک.است  آمده مربوط به علم و عالم و متعلم گرد مسائلمنابع فریقین فراگرد 

) امـا  ق1414، ؛ ابن عبدالبر42ـ21ص، 1ج، ق1423، ؛ بخاري44ـ30ص، 1ج، ق1407

علـم و   ۀفرودهـاي رابطـ  ودانشمندان در جامعه و فراز ۀموقعیت ویژ دلیل به، در این بین

خصوص امرا و پادشاهان  کیفیت ارتباط علما با دیگران به نوع و ۀکمتر به مسئل ،قدرت

  ن نظر شده است.توجه و امعا ،و گفتمان ناشی از آن

خواه ناخواه دانشمندان یک قوم محل توجه و نظر حاکمـان و فرمانروایـان آن قـوم    
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رفاقت یا حذف و رقابت. کافی است فقط پاي علما بـه دربـار    ۀگیرند یا به دید قرار می

جدید و تحو�ت چشمگیري در زندگی  مسائل، آن وقت، پادشاهان و حاکمان باز شود

ان و مناسبات فرهنگی و تربیتی جامعه رخ خواهد داد. البتـه ایـن   و جایگاه اجتماعی آن

ایـن   در تأمـل توجـه و  ، از گذشته تا حال .متعلق به جهان مدرن نیست اي نوپا و مسئله

میان خاص و عام وجود داشته است که در بسیاري مواقع تـوأم بـا نـوعی     ،مسائلنوع 

اذهـان عمـومی همـواره ایـن      ارزش داوري نیز بوده است. گویی بدترین حالت هم در

خوار سلطان گردد. این حالت نیـز بـه شـکل ویـژه در      دربارنشین و جیره، بوده که عالم

ـ  تـوان از آن بـه   روایات منعکس شده است و امـروزه مـی   یـک گفتمـان روایـی ـ      ۀمثاب

  اجتماعی یاد کرد.

در بـا سـاختارهاي متفـاوت و متقـارب در معنـا      حدیث مورد نظر در این جسـتار  

  : به موارد زیر توجه کنید بندي زبانی شده است. صورتوایات و منابع کهن ر

ابـن  »(.رُ الْأُمرَاء منْ جالَس الْعلَمـاء یشَرُّ الْعلَماء منْ جالَس الْأُمرَاء و خَ«: اهللا رسول

  ) 83ص، 1ج، ق1410، ابی فراس

ـ الْفَق بـابِ  علـی  رُیالْاَم نعم اَلْعلَماء؛ زار منْ الْاُمراء خَیر الْاُمراء و زار منْ الْعلَماء شَرُّ«  و رُی

الْفَق لَی رُیبِئسابِ ع2ص، 1386، مولوي(».الْاَمیِرِ ب(  

ابـن  (».شَرُّ العلَمـاء أقـرَبهم مـنَ األُمـراء     شَرُّ األُمراء أبعدهم منَ العلَماء و«: کان یقال

   )332ص1ج، م1981، عبدالبر

، همـو (».شَـرُّ العلَمـاء أقـرَبهم مـنَ األُمـراء      شَرُّ األُمراء أبعدهم منَ العلَماء و«: و قالوا

   )664ص، 1ج، ق1414

 یو ف »زورون األمراءین یذاهللا تعالى الأبغض القرّاء إلى «: رة أنه قالیروى أبو هر

، تـا  بـی ، غزالـی (».األُمراء أتُونَی نَیالَّذ العلَماء شَرُّ و، العلَماء أتُونَی نَیالَّذ األُمراء رُیخَ«الخبر 

  ) 112ص، 5ج

یمان عن ابن عبـاس عـن   ي و النسائی و البیهقی فی شعب ا�أخرج أبوداود و الترمذ

   )24و 23ص، ق1411، سیوطی(1».نَتافتُ ینَ�طالس ابی أبون أتَم . و :.».النبی

ـ ع لقِالخَ ضأبغَ و :..». اهللا رسولي عن أبی هریرة قال قال و أخرج ابن عد  ی اهللاِلَ

  ) 24ص، انهم(».انِلطَالس مالی ععالَتَ
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ـ   و ماءلَالع ونَأتُی نَیالّذ راءماألُ رُیخَ«الخبر  یو ف ـ  نَیالّـذ   مـاء لَالع رُّشَ ـ األُ ونَأتُی مراء.« 

  )253ص ،3جش، 1371، فیض کاشانی(

ها مذمت و نفی هرگونه ارتباط و حضور فیزیکی دانشـمندان   این ۀهم اشتراك وجه

سانی هستند کـه بـه دربـار    در دربار پادشاهان است. بدین مضمون که بدترین عالمان ک

به نـزد دانشـمندان مجالسـت و    امیران کسانی هستند که   بهترین و وآمد دارند امرا رفت

هاي آیین اس�م کـه بـراي    بیعت آموزهآمد دارند. این مطلب به شکل عجیبی با طو رفت

 .مطابقـت دارد ، مردم قائل است ۀعام حکّام و تر از مقام مقام جلیل عالم احترام و علم و

اما آنچه اهمیت دارد اینکه باید روشن شود که بـه   )216ص، 2ج، ق1422، حیدر: (نک

  است. دلیل بر خوب بودن ارتباط دانسته شده ،چه جهت تقدم مجالست امیر بر عالم

  در منابع روایی عالمان با حاکمان رابطۀ حدیث. 3

 رُ الْأُمرَاءیشَرُّ الْعلَماء منْ جالَس الْأُمرَاء و خَ« همچون تأمل است که روایات کلیديقابل 

 رُیالْـاَم  نعـم  اَلْعلَماء؛ رزا منْ الْاُمراء خَیر الْاُمراء و زار منْ الْعلَماء شَرُّ« یا» منْ جالَس الْعلَماء

شَـرُّ   شَرُّ األُمراء أبعـدهم مـنَ العلَمـاء و   «یا » الْاَمیِرِ بابِ علَی رُیبِئس الْفَق و رُیالْفَق بابِ علی

راءنَ األُمم مهأقرَب لَماءرُیخَ«یا » الع راءأتُونَی نَیالَّذ األُم لَماءشَرُّ و، الع العـ  نَیالَّذ لَماء  أتُونَی

راءیا » األُم»رارش لَماءأتُونَی نَیالّذ الع  ـراءو، ا�ُم ـ خ ـ  نَیالّـذ  ا�ُمـراء  اری در ، »العلَمـاء  أتُونَی

روایات زیـادي  ، با اینکه در بیشتر این منابع، خر شیعه نیامدهأمت جوامع حدیثی متقدم و

ذکـر  ها  آن ولین منابعی که این نوع احادیث درا متعلم آمده است. در باب علم و عالم و

  :  از ندا شده عبارت

  )463م (ابن عبدالبر، بهجإل المجالس و أنس المجالسـ 

 ر  ابن عبدالب، بیان العلم و فضله جامعـ 

  )505م(محمد غزالی، الدین علومحیاء ا ـ 

فضیل  ) به نقل از538محمود بن عمر زمخشري(م، ربیع األبرار و نصوص األخیارـ 

  عیاض.

  )605ورام بن ابی فراس(م، )تنبیه الخواطر و نزهإل النواظر(مجموعه ورامـ 

  )1091م(فیض کاشانی، حیاءالمحجإل البیضاء فی تهذیب ا� ـ 

شود که روایات مورد نظر بیشتر در کتب اخ�قی و  چنین فهمیده می نامبردهاز منابع 
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ولی ، یافتنی نیست ان روشن و دستآن چند علل و اسباب اند. عرفانی نقل و ضبط شده

توانستند از مضمون ایـن روایـات    میچون ها  توان احتمال داد که صاحبان آن کتاب می

دشـاهان بیشـترین   براي نشان دادن اهمیت و فضل علم و عالم و مـذمت سـ�طین و پا  

نگـري خـود    خصوص طبقات زهاد و وعاظ و صوفیان که در جهان به ،استفاده را بکنند

ك دنیا و متعلقات آن و عدم تقرب به حکومت و دربار پادشاهان توصیه و تأکیـد  بر تر

اختصـاص  گونه روایـات   هاي خود را به ذکر و نقل این باب یا فصلی از نوشته ،داشتند

محـدثان   تا جایی براي توجیه برخی از صور ارتباط با حاکمان آن گونه که فقها و دادند

   باقی نماند. ،گفته بودند

خصوص جوامع اصلی حدیث شیعه  عناي برکناري مطلق سایر منابع بهاین به م البته

 زیـرا مـث�ً   ؛و اهل سنت از بیان این گونه اخبار یا روایات نزدیک به آن نباید تلقی شود

عـنْ  «: گونه آمده است ) این329 لینی(مک کافیصورت دیگري از این روایات در کتاب 

ا یـ لَ یق، ایالدنْ یدخُلُوا فیما لَم   الْفُقَهاء أُمنَاء الرُّسلِ":  ص اهللا رسولع قَالَ قَالَ  اهللاعبد یأَبِ

اتِّباع السلْطَانِ فَإِذَا فَعلُوا ذَلک فَاحـذَروهم علَـى   : قَالَ ا؟یالدنْ یو ما دخُولُهم ف: اهللا رسول

یدکُمدعـائم ) در 363م(یث را ابن حیـون همین حد )46ص، 1جق، 1407، کلینی(2»."ن 

. آورده با این توضیح که مراد از سلطان در اینجا حاکمان جور و ستمکار اسـت  ا�س�م

) 692م(سـی اربلـی  علی بن عی کشف الغمإل) در 81ص، 1ج، ق1385، ابن حیون: نک(

ـ الْفُقَهاء أُمنَـاء الرُّسـلِ فَـإِذَا رأَ   :  ع  قَالَ«: هم آمده نِ یهـاء قَـد رکبـوا إِلَـى السـلَاط     تُم الْفُقَی

موه184ص، 2ج، ق1381، اربلی(.»فَاتَّهِم(  

: مـده اسـت  آگونه  صورت دیگري هم در برخی منابع ضمن یک حدیث مطول این

عونٌ ..ملْعونٌ ملْ.:  قُولُیع   فَرَ بنَ محمدعقُوب قَالَ سمعت الصادقَ جعیونُس بنِ ی. عنْ ..«

 مالیعؤُم  عراً مائلْطَاناً جیس...رِهولَى جع که ع�مه 150ص1ج، ق1410، کراجکی(»ناً لَه (

. آورده اسـت  ا�نـوار  بحارشده در  تقطیع صورت بهمجلسی هم همین بخش حدیث را 

  ) 381ص، 72ج، ق1403، مجلسی: نک(

 لـقِ الخَ ضأبغَ إنَّ« ،»نَتافتُ ینَ�طالس ی أبوابن أتَم« در منابع اهل سنت هم عبارات

م اکُإی« ،.»..انَلطَوا السطُخالم یا لَم لِسالرُّ ناءمأُ ماءلَالع« ،»الَمالع ورزُی مالی الععالَتَ ی اهللاِإلَ

، ق1395، ترمذي: (نک.آمده است» ورزُ�یو زاری لمعلاَ« ؛»لطانِ[أو أبواب] الس إلَسجالم و
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، ؛ ابن مفلـح 67ـ23صق، 1411، سیوطی ؛27ص، 12ج، ق1423، بیهقی؛ 523، ص4ج

بندي زبانی مشهور از گفتمان  آن صورت، ) اما در این منابع467ـ457ص، 3جق، 1419

ده نیامـ » رُ الْأُمرَاء مـنْ جـالَس الْعلَمـاء   یشَرُّ الْعلَماء منْ جالَس الْأُمرَاء و خَ« ارتباطی یعنی

  . است

خیلـی مشـخص   ها  آن اصلی ۀنقل شده است که گویندبرخی عبارات هم در منابع 

 ئسبِ و ماءلَالع ئسبِفَ راءماألُ أبوابِ لىع ماءلَالع ]م[رأیتُ تیرأ اذَا« این عبارت مث�ً ؛نیست

در برخـی   »راءماألُ عمن و ماءلَالع عمنفَ ماءلَالع أبوابِ لىع راءماألُ ]م[رأیتُ تیرأ اإذَ و راءماألُ

، امـین العـاملی  : (نـک .اصـلی آن مشـخص باشـد    ۀآمده است بدون آنکه گوینـد   منابع

ایـن نقـل از امـام     کـه  ) فقط در یـک مـورد گفتـه شـده    584 و 125ص، 2ج، ق1406

  )28ص، ق1419، ابشیهی: (نک.است علی

   حدیث نقد سندي بررسی و 

رُ الْأُمرَاء مـنْ  یالْأُمرَاء و خَزار) (شَرُّ الْعلَماء منْ جالَس«ت شکل اصلی حدیث با عبار

الَسج)(اء زارلَمدر ، ذکـر شـده اسـت    3ی خـاص به هر دلیلی بدون سند در منـابع  »الْع

حدیث مورد نظر بدون سـند و بـا تعـابیري    ، نخستین منابع که پیش از این مذکور افتاد

ابـن  (»قـالوا «و » کـان یقـال  «؛ ابن ابی فراس و مولوي رومـی) (»اهللا رسولقال «چون 

همین عامل کافی است  نقل شده است. )غزالی(»فی الخبر«و » هروي ابوهریر« )،عبدالبر

  به شمار آورد. احادیث مرسل بتوان حدیث را جزء تا

عین عبارت حدیث از فضیل عیاض هم نقل شده است و مشخص نیست که آیا او 

؛ 28صق، 1419، أبشیهی: نک(.قل کرده یا نقل و دیدگاه شخصی اوستاز گذشتگان ن

عد هایی از احادیث مشهور وجود دارد که ب ) زیرا نمونه35، ص4ج، ق1412، زمخشري

بیان نظر شخصی یک عارف یا فیلسوف یـا   اًصرفکه از تحقیقات علمی مشخص شده 

  مانند آن بوده است.

ثَنَا عبـد اهللاِ بـنُ   حد«: ث زیر را نقل کرده استحدی حلیإل األولیاابونعیم اصفهانی در 

ثَنَا ، ید الصوفیثَنَا فَرَج بنُ سع، ثَنَا سهلُ بنُ عاصمٍ، بٍیثَنَا سلَمإلُ بنُ شَبِ، محمد بنِ الْعباسِ

حازِمٍ فَأَتَاه وعنْـده   یرسلَ إِلَى أَبِمخْبِرٌ أَنَّ بعض الْأُمرَاء أَ یأَخْبرَن: قَالَ، وسف بنُ أَسباطی

ـ إِنَّ خَ: فَقَالَ أَبو حـازِمٍ ، ا أَبا حازِمٍیتَکَلَّم : فَقَالَ لَه، رُهمایوغَ يوالزُّهرِ 4یقیالْإِفْرِ الْـأُمرَاء   رَی
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اءلَمالْع بنْ أَحرَ، مالْأُم بنْ أَحم اءلَمإِنَّ شَرَّ الْعو3جتـا،   بـی ، ابـونعیم اصـفهانی  »(. ...اء ،

  )244ـ243ص

، 4ج، ق1371، رازيحـاتم   ابـن ابـی  (.»هو شـیخ « :سهل بن عاصم گفته شده بارۀدر

خـود آورده   الثقـات ) ابن حبان بستی اسم او و سلمإل بـن شـبیب را در کتـاب    202ص

یوسف بن اسباط را هم آن گونه کـه   )294 و 288ص ،8ج، ق1393، بستی: نک(.است

معرفی کرده از زهاد معروف شام بوده که توسط ابـن معـین    سیر اع�م النب�ءذهبی در 

بخاري هـم دربـارۀ او   ، توثیق شده است؛ منتها ابوحاتم گفته که نقل او قابل اعتنا نیست

طـور  ند لذا حدیثش بعد از آن اتفـاق آن هایش را دفن کرد کتابچنین نظر داده است که 

 رساند که می هم »مخبر«ۀ واژ )169ص، 9ج، ق1405، ذهبی(.تکه باید به ما نرسیده اس

 اضماریا  ارسالتواند دال بر  می نام ومشخصات ناشناخته است و این ۀاین فرد در ناحی

رن اول هجري است ق ۀبن دینار از زهاد نیم إلابوحازم سلم، حدیث باشد. ع�وه بر این

ایت ارتباط علما با امرا در میـان  فرض نگارنده مبنی بر نقل شایع رو که این مطلب پیش

  کند. می اهل تصوف و زهاد و عرفا را تقویت

   دیثح یمتن نقد بررسی و 

ري دو طرف ارتباط بوده همیشه امر دایر بر مراجعه و همکا ،در میان روابط اجتماعی

مـوجر و  ، معلم و شاگرد، کارگر و کارفرما، فرزند و والدین، حاکم و مردم ۀرابط :است

وآمد و مجالسـت بـا    وه بر رفتارتباط ع� ۀمراد از دایر، در این بین اًقطع .... و مستأجر

مورد حدیث در مشورت و همفکري نیز بوده است. شامل هر نوع همکاري و ، یکدیگر

حاکم یا امیر به نزد  ۀبین عالم و حاکم فقط لزوم مراجع صحیح و سالم ۀرابط ۀ�زم، نظر

ن تر است و نباید در ای الم ارج و منزلتش از حاکم بزرگعالم دانسته شده است. گویی ع

هایی که چنین  گفتمان ؛هاي رقیب شد مهم گرفتار نگاه عرفی و ظاهري و گفتمان ۀمسئل

مردم و طبقات جامعه براي رفع نیازها و بیان مشـک�ت   ۀطور که هم  کنند همان القا می

دانشمندان قوم هم باید پاي خود  وعالمان ، روند جامعه به نزد حاکم و دربار می خود و

را به دربار حاکمان باز کنند و با احراز مناصب مهم حکومتی و محبوبیـت نـزد حـاکم    

  خیر و آبادانی شوند. ۀبتوانند از علم و دانش خود مایه گذاشته و مای

مورد نظر از ساختار زبانی مشخصی برخوردار اسـت و آن اینکـه بـه هـیچ      حدیث
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معه شرایطی ایجاد شود که دانشمندان آگاهانه یا به اجبار وارد دربـار  عنوان نباید در جا

 .دارد تام زگاريعق� سا سیرۀ با عقل و این مطلبی است که حاکمان و پادشاهان شوند.

با شناخت خود و استواري مقـام علمـی    5توان شرایطی را تصور کرد که عالمان می البته

 ۀنزدیـک شـاهد نـوع حکومـت و نحـو      کننـد و از  وآمـد  رفـت خود به نـزد حاکمـان   

محـل تأکیـد و   ، رغم معقول بودن آن باشند که بهها  آن اجراي مستقیم ها و گیري تصمیم

که جایی کـه قـدرت و    سببنظر واقع نشده است. شاید بدین تخصیص روایات مورد 

نیـز در معـرض لغـزش قـرار      ناخواه ناخواه پاي دانشـمند ، ثروت و شهرت نفوذ دارد

حق و شجاعانه از علم دانشمندان هم هستند کسانی که ب ت. هرچند در میانخواهد گرف

بـه بافـت مـوقعیتی خـاص      نـاظر  اًظاهراما گفتمان فوق ، کنند و باورهاي خود دفاع می

همچنان بر ایـن  ، برکنار نیست» ما من عام الّا و قد شذّ و ندر« ۀاست که اگرچه از قاعد

کننـد   وآمد رفتبه دربار و نزد حاکمان مراجعه و  واقعیت تأکید دارد که چنانچه عالمان

  :  چند مشکل پیش خواهد آمد

و به اهـل قـدرت    . توازن اخ�قی بین اهل علم و اهل قدرت به هم خواهد خورد1

  احساس استکبار و استثمار دست خواهد داد.

مـردم   ۀشمندان زیر سؤال خواهد رفت و تـود . تواضع علمی و قناعت زندگی دان2

  فی به این اتفاق پیدا خواهند کرد.نگرش من

ـ . الگوهاي کارآمد تربیتی جامعـه شکسـته خواه  3 د شـد و اثـر خـود را از دسـت     ن

  خواهند داد.

 ۀد�یل این نهی و عدم مراجع ۀتوان اط�عات زیادي دربار از خود روایات وارده می

صـ�ح و فسـاد جامعـه بـه صـ�ح و فسـاد       ، عالم به حاکم به دسـت آورد. در برخـی  

) در 37ص، 1ج ،1362 ،صـدوق : (نـک .دانشمندان و حاکمان نسبت داده شـده اسـت  

بـدترین ویژگـی بـراي    ، بهترین ویژگی براي حاکمان عدل و براي عالمان ورع، اي پاره

، علـوي : (نـک .حسد و غرور دانسته شـده اسـت  ، ستم و براي عالمان جور و، حاکمان

از مخالطت همین بس که در نهی  )369ص، 72ج ،ق1403 ،مجلسی ؛104ص، ق1428

به دربـار پادشـاهان    که هر آن: افتُتنَ  السلطانَ  ن أبوابِو منِ اقتَرَب م( این حکمت نبوي

تـا حـدي کـه معتقـد      المثل مشـهور شـده   یک ضرب )نزدیکی جوید به ب� و فتنه افتد
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د و یـ گو را اگر آنیز ؛ان زندیاي خود زین و دنیبه د ،اند هرکه گرد پادشاهان گردد شده

د و آن کنـد کـه   یـ و اگر آن گو، ن در مخاطره بودید به دیآن کند که پادشاه را خوش آ

   )144ص، ش1361، إلابن س�م: (نک.افتد د به تن و مال در مخاطرهیخدا را خوش آ

اي از معنا در درون اخبار و وروایات  گسترده ۀشبک ۀمثاب بهارتباط عالمان با حاکمان 

  :  به این روایات بنگرید مث�ً ؛ه استزیادي وارد شد

  »  .نِ الْإِسلَامِیتَعالَى خَرَج منْ د اهللامنْ أَرضَى سلْطَاناً بِما أَسخَطَ «

»یأَفْضَلُ التَّابِعتنْ أُمنْ لَا  ینَ میمابوأَب لْطَان  قْرَب27ص، تا بی، راوندي: نک»(. الس(  

ی در چرایی و لـزوم  به فضیلت عالمان هم نکاتدر مجموعه اخبار مربوط ، تبع آن به

اینکه انسان از مجالسـت بـا دانشـمندان بـر      مث�ً ؛ه استحاکم به عالم بیان شد ۀمراجع

، ق1410، آمـدي  تمیمـی : شـود(نک  دانشش افزوده و تربیتش نیکو و روانش پاکیزه مـی 

ت خـودش و  زیـار  ۀمثاب زیارت و معاشرت با علما را به اهللا رسولیا اینکه  )341ص

  )170ص، 10ج، ق1405، متقی هندي: (نک.ه استخداي خودش دانست

 عالمـان بـا حاکمـان    رابطۀ حدیث، اس�می ۀاتفاقات و تغییرات مختلف در جامعبا 

زبانی متفاوتی درآمـد. در مـواردي بـر      هاي صورت بههاي مختلف  نزد مخاطبان از فرقه

تقرب ، در روایاتی مث�ً ؛استشاره شده توجه و اآن آثار و نتایج عدم توجه به محتواي 

به این روایات توجـه  ، اند زیادي دانستهآثار و تبعات منفی  را دارايعالمان به پادشاهان 

  :  کنید

و لَا کَثُرَ مالُه إِلَّـا اشْـتَد    اهللاما اقْتَرَب عبد منْ سلْطَانٍ إِلَّا تَباعد منَ « : اهللا رسولقَالَ  

ابسشَح إِلَّا کَثُرَت تُهلَا کَثُرَ تَبِع و یهیاطنُه .«  

  السلْطَانِ  ها فَإِنَّ أَقْرَبکُم منْ أَبوابِیو حواش  السلْطَانِ  اکُم و أَبوابی«ِ : اهللا رسولقَالَ 

اشوح نَ یوم کُمدعا أَباهللاه لْطَانَ عنْ آثَرَ السم الَى واهللالَى تَع  بالَى أَذْهاهللاتَع   عرالْـو نْهع

ح لَهعج 260ص، ق1406، (صدوق ».رَانیو(  

مناسـبات علـم و   ، حـدیث در این بین کسانی هم بودند که با توجه به رونـق ایـن   

طرفدار این اندیشـه  ، قدرت و صاحبان هر دو را مطمح نظر قرار دادند؛ اینان از یک سو

ـ یمن وجده صالَ بِه و من لَم ،  سلطانُ  العلم« د کهو گفتار علوي بودن ص لیجِدهیـ لَ عه « :

شـود و آنکـه آن را    کس آن را به دست آورد با آن چیره مـی قدرت است هر، علم خود
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 )319ص، 20ج، ق1404، الحدیـد  (ابـن ابـی  .به دست نیاورد بر او چیره خواهنـد شـد  

ه چنان قدرتی(قدرت علمی) براي پادشـاهان نهایـت   که معتقد بودند که دستیابی ب چنان

دادند به هر  خوي و منش پادشاهی خود بیشتر ترجیح می دلیل ولی به ،اهمیت را داشت

بـراي  هـا   آن اي عالمان را به دربار بکشانند و از مرجعیت علمی و محبوبیت مردمی وسیله

عـالم بـه حـاکم     ۀبه ضرورت مراجع، مقاصد حکومت خود کمک بگیرند. از سوي دیگر

ه سـلطان عـادل ماننـد پـدري     چون طبق روایات معتقد بودند کـ ، عادل هم توجه داشتند

) امـا سـلطان   369ص، 72ج ،ق1403، مجلسی: (نک.گونه اعتماد استمهربان شایسته هر

دیدنـد کـه عـالم     شایسته نمی، جائر را که خود نیاز به اص�ح داشت و اعتمادي به او نبود

بهتـرین  : گفتـه شـده بـود    به همین خاطرآنکه سخن عدل را نزد او برد. نزد او برود مگر 

   )374حکمت ، ق1434، رضی شریف(».عنْد إِمامٍ جائر  کَلمإلُ عدلٍ«: ند از اعمال عبارت

  عالمان با حاکمان رابطۀهاي مختلف  صورت. 4

ـ  اًئباید در نظر داشت که هر فرد یا گروه یا طبقه از اجتماع ابتـدا  ذات در برقـراري  و بال

ارتباط با دیگران اعم از افراد دیگر و حکومت و حاکمان مختلف مختار و آزاد است تا 

تر  تر یا کوچک ارتباطات را بزرگ ۀمصلحت و منفعت خود این محدود، بنا بر تشخیص

هاي مختلف قرار دارنـد.   دانشمندان در معرض کنش و واکنش ۀطبق، سازد. در این بین

هـاي   توانـد منـافع و موقعیـت    میها  آن یطی که علم و توانایی علمیخصوص در شرا به

رار دارند کـه در  ها و حاکمان ق حکومت، ها دیگران را پایاتر و بیشتر سازد. در رأس این

  : دانشمندان دو رویکرد کلی دارند ۀنیاز خود به طبق

ایجـاد  که این خود منتهـی بـه   ها  آن حمایت و دفاع از حقوق و جایگاه علمی :اول

  شود. روابط و معاشرت و همکاري طرفینی می

ترس از اینکه آنچـه را داریـد از شـما گرفتـه     (مخالفت و ایجاد شرایط تهدید :دوم

  وعده به اینکه آنچه را ندارید به شما داده خواهد شد).(خواهد شد) تطمیع

و تثبیت منافع حکومـت   ،نمود بارز دارد آنچه اهمیت و، در هر دو حالت، بدون شک

هاي مختلفـی از   عالمان است. اگر بتوان صورت ۀاي نظام حاکم سیاسی بر روي اندیشابق

تنها یک صورت آن است که مطلوبییت عقلی و شـرعی دارد و  ، این ارتباط را متصور شد

 چخود آزاد و اصیل باشند و تحـت هـی   آن اینکه عالمان در منش علمی و رفتار اجتماعی
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خود را به دنیاي دیگران نفروشند و آزادانه و مستقل در صدد دین ، گونه تهدید یا تطمیعی

 ندخصـوص حاکمـان باشـ    ري جامعه و نقد عملکرد دیگران بـه آگاهی و روشنگ، بیداري

گونه گرایش و توجهی به اندیشه وتجـارب ایـن    چ(حتی اگر حکومت و حاکمان هم هی

و اثرگذار در جهت رشد و نوع دانشمندان نداشته باشند و نخواهند که از این میراث زنده 

 اگـر خـود اسـتفاده کننـد). امـا      ۀاندازهاي آینـد  ها و چشم پیشرفت جامعه و تحقق برنامه

از دانشمندان وقعی نهند و به دنبال اسـتفاده از اندیشـه و    دستهحکومت وحاکمان به این 

ه این خود صورت مطلوبی از ارتباط بین آن دو خواهد بود کـ ، باشندها  آن تجارب علمی

الملـوك  «: اسـت  این گفتار امام صادق فهم و تفسیر مناسبی از ۀزمین، نحوي از انحا به

   لـوكلَـى المع کّـامح لَماءلَی النَّاسِ والعع کّامعالمـان   پادشـاهان فرمـانرواي مـردم و    ؛ح

  دهد. ) را به دست می183ص، 1ج ،ق1403، مجلسی(»فرمانرواى بر شهریاران هستند

 ي ذیـل هـا  بنـدي  صـورت ، انو حاکم اناز فرض برقراري ارتباط بین عالم، بنابراین

  : قابل تصور است

معاشـرت بـا    و  سبب رفع نیازهاي خود لـزوم ارتبـاط   و به  آگاهانه . عالم آزادانه و1

    گیرد. پیش  دربار را احساس و در حاکم و

به  وآمد فترتهدید یا تطمیع حاکم و حکومت مجبور به معاشرت و  دلیل . عالم به2

  شود. دربار 

ـ   نگ دلیل . عالم به3 خـود از هرگونـه ارتبـاط و     ۀاه دوراندیشـانه و علمـی و منتقدان

  کند.  معاشرت با حاکمان جور پرهیز

. عالم متناسب با درخواست حاکم و متعهد به علم و جایگاه علمی خود به دربـار  4

  دهد. و حکومت مشورت و کمک 

عالم را در انزوا و تحت نظـارت و  ، ت و منافع خودسبب ترس از موقعی . حاکم به5

  دهد. بایکوت قرار 

 سـت و نیاز به علم و بصیرت عالم او را به دربـار آورده و بـه او پ   سبب . حاکم به6

  پذیرد. ارچوب شرایط هدهد و او هم در چ منصب مهمی 

حاکم در مسیر حل مشـک�ت جامعـه و حفـظ حکومـت خـود بـه نـزد عـالم          .7

  کند.  وآمد رفت
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ها براي شکست و انـزواي   کار است و از این  رود که سازش . حاکم به نزد عالمی 8

  گیرد. بیدار کمک  عالمان آزاد و

هم به این  نمود دارد. آن 8و  6، 5، 2، 1هاي  در شماره، آنچه در روایات نکوهش شده

در روایـت   دلیل کلی که هیچ مؤمنی نباید دین خود را به دنیاي دیگـران بفروشـد. چـون   

، مفیـد : (نـک .که دینش را به دنیاي دیگري بفروشـد  وي بدترین مردم کسی معرفی شدهنب

زیـرا   ؛تـر اسـت   بـدتر و نـامطلوب   1 ۀهاي فوق شمار صورت ۀ) از هم243ص، ق1413

گیرد و ارتباط با حـاکم   عالم به اختیار و تشخیص خود راه دربار را در پیش می، مطابق آن

داند. البتـه از ایـن هـم بـدتر و منفـورتر آن       منافع و اهداف خود می را تنها راه رسیدن به

زمانی است که پاي عالم به دربار حاکمان جور باز شود که این شکل از ارتبـاط عـالم بـا    

ملعونٌ ملعونٌ عالم یـؤم  «: قرار گرفته است انکار شدید امام صادقحاکم مورد لعن و 

 ملعون اسـت  یعنی ؛)381ص، 72ج ،ق1403 ،(مجلسی»على جورِهلَه  اًمعین، اًجائر اًسلطان

  .اشد و او را در ستمگریش یارى دهدآن عالمى که پیشواى سلطانى ستمگر ب ملعون است

 ۀکننـد  م یک گروه از علما هستند کـه هـ�ك  نزد فیلسوف بزرگی چون م�صدرا ه

یعنی  ؛ندا طین و پادشاهان�همان علمایی هستند که پیروان سها  آن ند وا دیگران خود و

زیرا رسیدن به ثروت و مال  ؛ندا کسانی که آشکار در طلب و اقبال به دنیا و متعلقات آن

 ن میسـر او جاه و مقام وا� براي آنان جز از طریـق مجالسـت و همنشـینی بـا پادشـاه     

  ) 228ص، 2ج، ش1383، شیرازيصدرالدین (.نیست

تري از ارتباط بین عـالم و حـاکم اشـاره     ل معقولبه شک 7و 6، 4، 3 هاي در شماره

دانسته شده است. دلیل کلی  7 ۀشمار ،ر روایات بهترین نوع ارتباطشده است که از منظ

و هماره �زم ، تواند باشد که ارزش علم و عالمی از هر چیزي با�تر است هم این می آن

: ن خاطر در روایـت آمـده  مراجعه شود. به همیها  آن است که در امور مهم و اساسی به

بـه  ، علما امین رسو�ن الهی بر مردم هستند مادام که با س�طین مخالطتی نداشته باشـند 

به امانت خود خیانت کرده و باید از ایـن نـوع علمـا    ، ارتباط و مخالطت هرگونهمجرد 

  )236ص، 2جش، 1383، صدرالدین شیرازي: (نک.برحذر بود و دوري کرد

» در آداب صـحبت «اب هشتم ب درهمین معنا را به زیبایی ، گلستان  در کتاب سعدي

 ز پرهیزگـاران کمـال یابـد.   ملک از خردمندان جمال گیرد و دیـن ا « بیان کرده است که
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  : »ترند که خردمندان به قربت پادشاهان پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج

  پـندي اگـر بشـنوي اي پــادشاه   

  

  در همه عالم به از این پند نیست  

ــل    ــا عم ــد مفرم ــه خردمن   جــز ب

  

  گرچه عمل کار خردمند نیــست   

  )223صش، 1379(  

کـه    کی از متون نثر قـدیمی زبـان فارسـی آمـده اسـت     عنوان ی هم به نامه مرزباندر 

پنجم آنک دانش نزدیـک   ...پادشاه از حیازت(جمع کردن) پنج خصلت نباید غفلت کند

  : تر تر باشد و او دانا را از همه کس طالب او از همه چیز مطلوب

ــی   ــی آگه ــر دانش ــو دارد ز ه   چ

       

ــی     ــا فرّهـ ــدار بـ ــد جهانـ   بمانـ

و بلنــد  بدانگــه شــود تــاج خســر  

  

ــد     ــزد او ارجمن ــود ن ــا ب ــه دان   ک

  )729ص، ش1389، بن شروین بن رستما(  

  میان مسلماناندر  حدیث ارتباط عالمان با حاکمان. 5

ها و ظلـم و سـتم    بدرفتاري سبب به نیاز به ارتباط میان عالمان و حاکماندر جهان اس�م 

ارتبـاط   هرگونهگاهی از ، وضعیت یکسانی نداشت اموي و عباسی مث�ً برخی از حاکمان

روطی را بـراي ایجـاد آن ارتبـاط    قیود و شـ شد؛ گاهی نیز  و همنشینی با حاکمان نهی می

اما همـواره مـوانعی بـر    ، شمردند تا جهات شرعی و اخ�قی مسئله مخدوش نگردد میبر

 سـازي  علماي مسلمان در نهادینه اي از پاره، در این بین. سر راه هر دو گروه وجود داشت

فـإل  یحذ مـث�ً  ؛هاي انکارناپذیري کردنـد  ت�ش، عالمان با حاکمان رابطۀحاصل از  گفتمان

اي جـز   ها دانسـت کـه نتیجـه    فتنه هاي عالمان به دربار امرا را جایگاه وآمد رفت، بن یمان

ان ثوري هـم در محافـل   یداشت. سف تصدیق همه کارهاي امیر از ناحیه عالم به دنبال نمی

هسـتند کـه     داشت که در جهنم بیابانی است که ساکنان آن عالمانی می مختلف چنین ابراز

 ۀ) جملـ 236ص، 2جش، 1383، شـیرازي  صـدرالدین  :(نـک .روند به زیارت حاکمان می

بـا ایـن اسـتد�ل کـه نـزد      ، در مقاطعی از تاریخ شهرت یافت» نِی�طالس ابأبوو اكیإفَ«

که پایش به دربـار بـاز شـود از دنیـاي خـود      ها خوابیده است و هر عالمی  پادشاهان فتنه

ابـن  : نـک (.خـود چیـزي را از دسـت داده باشـد    برد مگر آنکه قبلش از دین  ی نمینصیب

   )375ص ،3ج، ش1369، سلمی ؛202ص، 1ج ،م1981، عبدالبر
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مأمون خلیفـه   مث�ً ؛حاکمان را هم نباید نادیده گرفت بر ارتباط با عالمان گفتمان تأثیر

 مخَـالطَتهِم  إلـى  اضطَرَرت متى و، نَیالس�ط خَالطت ما ایعام کُنت لو«بود که عباسی معتقد 

ـ  عن سأَلُونَی� و، بإلِیاله حفظ و األَسرارِ کَتمِ و الصمت و فَبِاألَدبِ اگـر از  : » أَمکَـنَ  مهمـا  ء یشَ

هـا   آن کـه مجبـور بـه مخالطـت بـا      کـردم و هـر زمـان    بودم با پادشاهان مخالطت نمی مردم عادي می

 سـاختم و تـا حـد امکـان از     خود می ۀهیبت را پیش ادب و خاموشی و کتمان اسرار و حفظ، شدم می

  )465ص، 3جق، 1419، (ابن مفلح.خواستم چیزي نمیها  آن

هاي اجتمـاع بـه عـدم     تبع مطابقت آن با واقع و ربط بسیاري از آسیب گفتمان فوق به

محل توجه اندیشمندان بزرگ دیگـري همچـون محمـد    ، محتواي آنسازي  توجه و پیاده

خـود یعنـی بـاب ششـم از      احیاءهاي کتاب  غزالی نیز قرار گرفت. غزالی در یکی از باب

سه حالـت را در نظـر    کیفیت حکم شرعی مخالطت با س�طین ستمکار سخن گفت. وي

 ؛حاکمـان سـتمکار  به نـزد   وآمد رفتحالت اول که بدترین حالت آن است یعنی : گرفت

 دوري و عزلت از و حالت سوم قبل یعنی رفتن به نزد حاکمان عکس حالتحالت دوم بر

یک به کمک اخبار وي در توضیح هر او را ببینند.ها  آن را و نهها  آن نحوي که نه او بهها  آن

بـر  هـا   آن ۀهاي تاریخی به نکات و اصول متعددي اشاره کرد کـه فحـواي همـ    و گزارش

نع از معاشرت با س�طین جور و نوعی دقت و حساسیت در معاشرت با حاکمان نوعی م

  ) 123ـ112ص، 5جتا،  بی، غزالی: (نک.در جهت رد مظالم و برقراري عدل د�لت دارد

 جـدي پرداخـت.   طور بههاي خود به این موضوع  هم در نوشته )597 ابن جوزي(م

با س�طین ها  آن رت و مخالطتیکی از صفات عالمان حقیقی(اخروي) را عدم معاش او

کرد  شدت از معاشرت با س�طین منع می به او )72ص، ق1431، (ابن جوزي.دانست می

(ابـن  .دشـو  فساد عالم و پیـروانش را سـبب مـی    ۀزمینها  آن و معتقد بود که معاشرت با

) این نهی از مجالست عالم با حاکم نزد برخی از متقدمان 465ص، 3ج، ق1424، مفلح

خواندند و به هیچ وجه قبول نداشتند که  ي بوده که عالم مجالس دربار را دزد میتا حد

عالم در این مجالست خود بتواند رد مظالمی بکند و کاري به مصـلحت عمـوم انجـام    

) کسانی هـم  86ـ85ص، 1ج، م1998، ؛ بحرانی72صق، 1431، ابن جوزي: (نک.دهد

کـه نـزد امیـران و پادشـاهان نرونـد و      در طول تاریخ مدعی بودند و ت�ش هم داشتند 

 ؛دوست داشتند که از جمله عالمانی باشند که پایشان به دربار حاکمان باز نشـده اسـت  
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) از وعاظ معتزلی نیشـابور کـه کتـابی در    484 ابوالحسن علی بن حسن صندلی(م مث�ً

 :در دیدار با ملک شاه سلجوقی ایـن جملـه معـروف را گفتـه     ،تفسیر قرآن داشته است

»أرکونَأن تَ دت ین خَملُر الموك تَ ثُیحزور لَالعو � أکونُ ماء ـ م  ثُیـ ح لمـاء الع رِّن شَ

أزور لُالمجـد آل   )273ص، 4ج، م1989، ؛ زرکلی66صق، 1411، سیوطی :نک(».وك

لبنـان هـم بـه زیـارت      خاتون یعنی علی بن خاتون عاملی از علماي زاهد جبل عامـل 

خ داده است که در در سبب این کار از او پرسیدند و این گونه پاس ته ورف پادشاهان نمی

ـ فَ وكلُالم بوابِألى ع ماءلَالع متُیأا رإذَ«: خبر مأثور است ـ و مـاء لَالع ئسبِ ـ الم ئسبِ ، وكلُ

هم از این مـنش  شاه » .ماءلَالع عمون  وكلُالم عمنفَ ماءلَالع بوابِألى ع وكلُالم متُیأا روإذَ

از همـین رو بـه آل   ، اسـت  او خوشش آمده و دخترش خاتون را به ازدواج او درآورده

  )584ص، 2جق، 1406، مین العاملیا: (نک.خاتون معروف شدند

وارد ادبیـات صـوفیانه و    انبـا حاکمـ   انفصلی از توجهات به گفتمان ارتباطی عالم

این جملـه معـروف نقـل    ضیل عیاض از ف، براي نمونه ؛ه استمنظوم مسلمانان نیز شد

، زمخشـري (».العلَماء جالسی من األُمراء رُیخَ و، األُمراء جالسی من العلَماء شَرُّ«: شده است

نخست قـرن اول   ۀابوحازم سلمإل بن دینار از زهاد و صوفیان نیم )35ص، 4جق، 1412

در ...» األُمراء أحب من العلَماء شَرَّ إنَّ و، لَماءالع أحب من األُمراء رَیخَ إنَّ«: نیز گفته هجري

 بیاینـد هـا   آن فرستادند کـه پـیش   گذشته رسم بر این بوده که هرگاه امرا به نزد علما می

کردند. و این امرا بودند  دادند قبول نمی میها  آن آمدند و اگر عطایی هم به هم نمیها  آن

کردند و این کار هم به صـ�ح   سؤال میها  آن آمدند و از هاشان می که نزد علما در خانه

چرا مـا از اینـان   : گفتند دیدند چنین می را میها  آن چون وقتی مردم امرا و هم علما بود.

کردنـد. بـا آمـدن     پس علم را از علما طلب می، شویمها  آن علم را طلب نکنیم تا مانند

کردنـد آن را قبـول    عطا مـی ها  آن به آمد که اگر چیزي امرا پیش علما شرایطی پیش می

ــ  243ص، 3ج، تـا  بـی ، (ابونعیم اصـفهانی .کردند ت پیدا میئیکدیگر جر کردند و بر می

بهترین سلطانان آن است که با اهل علم نشیند و از ایشان «: ) سفیان ثوري هم گفته244

) 193ص ،م1905، عطار نیشـابوري (».علم آموزد و بدترین علما آنکه با س�طین نشیند

 نَم صنافأ �ثَثَ إلَحبص بناجتَ«: یا یحیی بن معاذ رازي هم نقل شده که گفتهراز ابوزک

 آنـان  نیغـافل  علمـاء  اما، نَیاهلالج إلَفَوتصالم و نَینداهالم راءقَالفُ و نَیلافالغَ ماءلَالع: اسِالنَّ



 شَرُّ الْعلَماء منْ جالَس الْأُمرَاء و خَیرُ الْأُمرَاء منْ جالَس الْعلَماء«کاوشی در اعتبارسنجی حدیث   239

  نیسـ�ط  پرستش و کرده اریاخت نىآسا شرع از و باشند دهیگردان خود ۀقبل را ایدن که باشند

   کـرده  خود محراب، را خلق جاه و دهیگردان خود گاهطواف را شانیا درگاه و گرفته دست بر

 )20ـ19ص، ش1375، هجویري(»باشند.

، ق1411، سـیوطی : شاعران هم در نشر این گفتمان نقش انکارناپذیري داشـتند(نک 

 از اشـعار منسـوب بـه ایشـان     محمد بن ادریـس شـافعی در برخـی    مث�ً ؛)70ـ67ص

وجـه از دیگـران راضـی     چبـه هـی  هـا   آن همراهی با پادشاهان را ب� دانسته بود چـون 

مدح و کمک دیگران به خودشان گمان بـد دارنـد. ایـن شـاعر      هرگونهشوند و به  نمی

چـون ایسـتادن بـر دربـار     ، بایـد پرهیـز کـرد   هـا   آن کند که از رفتن به دربار می توصیه

  : آورد ذلت و خواري به بار میها  آن پادشاهی

ـ الم إنَّ ـ  وكلُ بء� مـا یثُح ـ ح   والُّ

  

ـ  �فَ   ـ  نیکُ ـ  مهِأفنـائ  فـی  کلَ لُّظ  

ـ بِ ریدتُ ام و   ـ  إن ومٍقَ ـ  مه واطُخَس  

  

  حواار عهمیتَأرضَ إن و لیک ـ م   والُّ

  ـ  إن و محتَدـ ظَ مه  مهعخـد تُ وكنُّ

         

ـ  لُثقتَیسـ  مـا کَ وكلُثقَاستَ و    لُّالکُ

ـ  غنِاسـتَ فَ   ـ  اهللابِ ـ  مهِأبـوابِ  نع اًدأب 

  

ـ  إنَّ   ـ  وفقُوـال ـ  لىـع   لُّذُ مهِـأبوابِ

  :  معروف عرب هم نقل استاز فرزدق شاعر   

ـ  إلِولَد فی رءالم و رُصلبا لّقَ لالس  

  

ـ  طانِ   ـ  ىأعم ام دام  اأمیـرَ  عىیـد  

ـ    ـ ز إذاـَف ـ وِـال تـَال ـ ـَع إلُـ�ی   هـن

  

  اصـیرَ ب کـان  جـالِ الرِّبِ ىواسـتَ  و  

  :  شاعري نیز این گونه نهی از تقرب دربار س�طین کرده است  

ـ لَ لتقُ لطانِالس نَم برُّقَتَ الواقَ م ه  

     

ـ  اهللا ینیعیذُ   ـ  نم ـ  ربِقُ السینَ�ط  

ـ د �فَ یاـند لتقُ إن   ـ  یاـن ـلمتَمنٍح  

  

ـ  اًیند لتـقُ أو   ـ  یـنٌ د �ـفَ ـلونٍفتُم  

  )329ص ،3جق، 1419، (ابن مفلح   

در حـدي بـود کـه کسـانی در ایـن موضـوع        حاکمانبا مان اثر گفتمان ارتباطی عال

 و جـامع بیـان العلـم   ) در کتـاب  463 ابن عبدالبر(م مث�ً ؛ي را تألیف کردندخاص آثار

، ق1421 ،ابـن عبـدالبر  : نک(.را آورد» ذم العالم علی مداخلإل السطان الظالم« باب، فضله

ـ إل والمنح المرعیاآلداب الشرع) هم در کتاب 736 ) ابن مفلح مقدسی(م234ـ226ص  إلی

. را قرار داده است» نیان األمراء و الس�طین من إتیانقباض العلماء المتق«فصلی با عنوان 
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مـا  «اي بـا عنـوان    ) رساله911 م() سیوطی467ـ457ص ،3جق، 1419، ابن مفلح: (نک

ق) محمـد  1411، سیوطی: نک(.نگاشت »نیء إلى الس�طیم المجعد ین فیرواه األساط

عـام در ذم   صـورت  بـه سـیوطی  اي در رد آنچـه   ق) رسـاله 1250 م(بن عبداهللا شوکانی

حکم ا�تصال  ین فیرفع األساط« نوشت و نام آن را، گفته بودحاکمان با  المانارتباط ع

یمین از علماي معاصر محمد بن صالح عث ق)1427، شوکانی: نک(.گذاشت» نیبالس�ط

التعلیق علی رسـالإل رفـع األسـاطین    «شوکانی با عنوان  ۀهم تعلیقاتی بر رسال، اهل سنت

  ق)1430، عثیمین: (نک.نوشت» فی حکم ا�تصال بالس�طین

الـدین خـواجگی    احمد بن ج�ل نیز توسط سید نیالس�ط هیتنب و نیالسالک زبدةکتاب 

اي است کوتاه و عرفانی به  را تدوین شده است. رسالهلما و ام) در احوال ع949 کاشانی(م

ر ا�مراء مـن  یخ« ف نبويِیث شریات و با شرح حدیات و رواینثر و نظم و با استفاده از آ

فهرسـت  ن رساله در یاي از ا شود. نسخه آغاز می» شر العلماء من زار ا�مراء زار العلماء و

 ش)1369، منزوي: (نک.مده استآ 2361/4 خطی فارسی پاکستان یهای مشترك نسخه

 محتـواي گفتمـان ارتبـاط   ، انقابل تصور است که بسـیاري از مسـلمان  ، با این حال

معاشرت و مخالطت علما با دربار پادشاهان سـتمکار   هرگونهرا نفی  عالمان با حاکمان

ۀ ارتباط و که شیو رندفقهاي مسلمان قرار دا ،. در رأس این گروهدانستند و غیرعادل می

و در ایـن   ندا هعالمان با حاکمان را در قالب فتواي شرعی مورد بررسی قرار داد اجهۀمو

نبایـد بـا    اینکـه  مث�ً اند؛ نیز مستند شرعی خود دانستهزمینه مدلول برخی آیات قرآن را 

: امانعـ ( »نَیمع الْقَـومِ الظَّـالم    فَإل تَقْعد بعد الذِّکْرى«: ستمکاران نشست و برخاست داشت

و إل تَرْکَنُوا إِلَـى  «: بتی هم به ستمکاران نشـان داد غهیچ گونه میل و ر یا اینکه نباید، )68

النَّیالَّذ کُمسوا فَتَمنَ ظَلَمایـن بحـث را در کتـاب    ، فقهـاي شـیعه   بیشـتر  )113: هود»(...ار

عضـی  . بنـد ا آورده یکی از مکاسب محرمـه  ۀمثاب و به» الظالمین معونإل«عنوان  با مکاسب

شـیخ   مـث�ً  ؛انـد  فقها دانسـته  ۀهم اجماعیو آن را  کردهادعاي اجماع  زمینهدر این  هم

از جملـه گناهـان    و فقهاي شـیعه  همۀمورد اتفاق را » الظالمین  معونإل«حرمت ، انصاري

، نـزد فقهـاي شـیعه   ، افزون بر این )213ص، 1ج، ق1411، (انصاري.دانسته استکبیره 

بـه معنـاي مشـروع جلـوه دادن      اًظـاهر ، م جور در شرایط خاصهمکاري علما با حکا

ي احیا، بندگانمصالح ، تقیه اسبابی چونتوجه به بیشتر بلکه  است حکومت جور نبوده
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: (نـک .مـد نظـر بـوده اسـت     اقامـۀ حـدود و...   به معروف و نهی از منکر و امر ۀفریض

  )92ـ89، ص2ج، ق1405، مرتضی سید ؛357ـ356ص، ق1400، طوسی

  ها در پرتو واقعیت عالمان با حاکمان طۀراب. 6

ماند مگر پس از آنکـه  بنتیجه  بی واقعیت آن است که هیچ ارتباط اجتماعی نباید قطع و

طرفـه بـوده و آن    این ارتباط از همان اول یا بعد از گذشت زمـانی یـک   او�ًد ثابت شو

ـ ؛ ه اسـت شـت طرف دیگر هیچ تعهد و مسئولیتی نسبت به آن ارتباط و تداوم آن ندا  اًثانی

طوري که منفعت یـک   تباط به نفع یکی و ضرر دیگري استثابت شده باشد که آن ار

دلیل  هیچ اًثالث ؛ناپذیر خواهد بود طرف ارتباط و زیان آن طرف دیگر بلندمدت و جبران

نیـروي   اًصرفمنطقی و وجه اخ�قی براي حفظ و تداوم آن ارتباط وجود نداشته باشد. 

  طرف سبب متابعت و مخالطت آن دیگري شده باشد.قهر و اجبار یک 

بـا   نلمـا ادر جانب چرایی نرفتن و عدم مخالطت ع عالمان با حاکمانگفتمان ارتباطی 

چون با�تفاق  ؛هاست ها و مکان زمان ۀان جور و ستمکار روشن و قابل تسري به همحاکم

ت اجتمـاعی و  ظلـم و تبعـیض و برقـراري عـدال     هرگونهجوامع انسانی نفی  ۀآرمان هم

هاي مشروع  آمدن نظام روي کار تحقق آن نیز ۀ. �زمهاي مشروع سیاسی بوده است آزادي

 هاي اي از گروه یک نظام سیاسی از مجموعه زیرا ؛ستا شجاع سیاسی و حاکمان عادل و

ـ قدرتاجتماعی تشکیل شده اسـت کـه     ۀر طبقـ د و بخشـی از ایـن قـدرت را وامـدا    مندن

ت و روابط بین طبقات نوع مناسبا ۀم�حظسبب ند. به همین ا همعدانشمندان و نخبگان جا

حتـی   سیاسی بوده اسـت.  ۀسفدانشمندان محل توجه و دقت نظر اغلب ف� ۀحاکم با طبق

هم  آن ،نتیجه رسیدند که جز دانشمندانگروهی به این ، بشري ۀاي از تاریخ اندیش در دوره

فیلسـوف مشـهور    ،اف�طـون نیستند. �یق منصب و مسند حکومت ، حکیمان و فیلسوفان

کلى مفاسد نوع  طور بهمن  ۀدیعق به«: گفت می اود. داپیشنهاد  حکومت فرزانگان را، یونان

ا آنان کـه  ی مگر آنگاه که در شهرها ف�سفه پادشاه شوند افتیهرگز نقصان نخواهد ، بشر

نـد و  یرآسـفه د راستى و جداً در سـلک ف�  به ،هم اکنون عنوان پادشاهى و سلطنت دارند

هرگز ، ط انجام نشودین شرایتا ا.. در فرد واحد جمع شود. اًماسى با حکمت توأیروى سین

امکان بگذرد و  ۀاز مرحل، مین مباحثه در نظر گرفتیست طرحى که ما در ضمن ایممکن ن

  )316ـ315ص، 1379، اف�طون»(.وجود نهد ۀپا به عرص
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جوامـع بشـري    هـا و  فرهنـگ  پیش روي هاي آن نظر و دیدگاه که بیشتر با واقعیت

حاکمـان و   و نلمـا اارتبـاط بـین ع   هرگونـه این است که نفـی مطلـق    ،سازگاري دارد

هـا و   خصوص در جهان معاصر که دولـت  به ؛بینانه است نامعقول و غیرواقع ،دولتمردان

 حفظ و رشد و بقاي خود را مـدیون دانشـمندان و کشـفیات علمـی    ، هاي سیاسی نظام

ناخواه این ارتبـاط شـکل خواهـد گرفـت و آثـار و نتـایج خـاص         خواه ،دانند میها  آن

شک استناد و تمسـک بـه روایـات مطـرح در      خودش را نیز به دنبال خواهد داشت. بی

گونه که در میان گذشـتگان مطـرح بـود و در     آن حاکمان و نلمااگفتمان ارتباطی بین ع

پـذیر   امروز امکان، شده است نتهی میمقاطعی از تاریخ به قطع کامل روابط بین آن دو م

بـا رعایـت م�حظـات زیـر      ولـی . چون مناسبات و اقتضائات فرق کرده اسـت  ؛نیست

  :  به دست داد عالمان با حاکمان رابطۀتري از  تر و مطلوب توان درك واقعی می

شـریف  : نـک (هـا  پیمان الهـی از آن اخذ علما و دانشمندان مسبوق و مصبوق به  .1

عزلـت و   ۀمبنی بر تعلیم دیگران و نشر علوم خود نبایـد گوشـ   )6ص، ق1434، رضی

و مطمـئن  ها  آن فراق از جامعه و حکومت در پیش گیرند تا امیران و حاکمان به دور از

مـردم و جامعـه را در    از عدم دخالت و شجاعتشان دست بـه هرکـاري بزننـد و مـث�ً    

 قرار دهند. استبدادسرازیري فساد و تبعیض و 

علما و دانشـمندان یـک    ۀگذاري طبقتأثیرنفوذ و  ۀد دامنیایطی نباتحت هیچ شر .2

چون اثرات روانی و تربیتی آن بر مـردم و شـهروندان    ،قوم متزلزل و نادیده گرفته شود

 ناپذیر خواهد بود. جبران

پرهیز  هرگونهدانشمندان و نخبگان در کنار سایر طبقات جامعه قرار دارند.  ۀطبق .3

در هـا   آن ۀاصلی حکومـت و عـدم مشـارکت و مداخلـ    حوادث از متن ها  آن و دوري

طلبـی   تواند بهترین زمینه براي قـدرت  پیگیري و حل مشک�ت و موانع رشد جامعه می

 عدالتی در جامعه باشد. نااه�ن و رواج ظلم و بی

باید دانست ، برانگیز است چه دربار و قدرت آمیخته به امور دنیایی و وسوسهاگر .4

دنیـا  هـا   آن ۀشوند که نیـت و انگیـز   ان دستخوش لغزش و انحراف میآن دسته از عالم

گرنه براي عالمان برخوردار از نیروي ایمان جاه و مال و مناصب حکومتی است و یعنی

هـاي سیاسـی و    بنـدي  و تقوا و متعهد به علم و تخصص خود و آزاد و مستقل از جناح
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اي بـراي رد مظـالم و    ن زمینـه چه بسا حضور در نزد امرا و پادشـاها  بندهاي حزبیزدو

  آگاهی و روشنگري جامعه و حتی احراز اطمینان و اعتماد حاکمان به خود باشد.

    گیري نتیجه. 7

انعکاس یافتـه  منابع روایی کل خاص در به دو ش حاکمانو  نلمااموضوع ارتباط بین ع

بایـد  ز دربـار گـویی   که با نوعی بیرون رفـتن ا  نلماابه نزد عحاکمان آمدن یکی  :است

رسی و نقد سندي بر کام جور.با دربار ح نلمااعدم مجالست عو دیگري  بود همراه می

  :  عالمان با حاکمان نتایج زیر را در بر داشت و متنی حدیث رابطۀ

 مـن  العلَماء شَرُّ« یعنی حاکمانو  نلمااصورت زبانی رایج گفتمان ارتباطی بین ع .1

حـدیث فـریقین نقـل و     در منابع اولیۀ» العلَماء جالسی من ءاألُمرا رُیخَ و، األُمراء جالسی

 .منابع آمده استآن  احادیثی نزدیک به مضمون حدیث مورد نظر در .ضبط نشده است

گردند که اسانید متصلی  میم هجري برو پنج مها به منابع قرن چهار نخستین نقل .2

روي « ،»و فـی الخبـر  « ،»واوقال« عبارات مبهمی چونفقط ، ذکر نشده استبراي آن هم 

 .د نظر مرسل و داراي ضعف اسانید استرو حدیث مور . ازاین.. آمده استو. »ف�ن

آمده است اما سند متصلی برایش ذکـر نشـده    »اهللا رسولقال « در برخی منابع هم .3

 .از همین رو امکان بررسی ونقد بیرونی حدیث وجود ندارد ؛است

و ایـن  نی و ادبیات متصوفه وارد شده ی و عرفابیشتر در منابع اخ�قحدیث مذکور  .4

نگري صوفیان و واعظان و زاهدان کـه   که مدلول این نوع اخبار با جهاناین شاهد است بر

هـم وجـود    این احتمـال  .بوده استسازگارتر ، میل به ترك دنیا و عزلت از اجتماع دارند

ـ    ر حدیث در منابع حدیثی و فقهی بهعدم ذک دارد که زاع تـاریخی میـان   سـبب دخالـت ن

چون براي فقها حضور و مراجعـه بـه   ، نشین بوده باشد فقیهان با صوفیان و زاهدان گوشه

کمـک بـه    رد مظالم و ساز احقاق حقوق و توانست زمینه نزد حاکمان از آن جهت که می

 اهمیت بسیار داشت.، بوده باشد و... تبلیغ دین ومذهباجراي عدل در جامعه و 

  ها نوشت پی

شـده   نقل بیشتر احادیث ،آقاي مجدي فتحی السید ابراهیم، ذکر است که محقق کتاب سیوطی شایان .1

  )25ـ23(نک: سیوطی، ص.دانسته است در این کتاب را ضعیف

عنـوان عالمـان دینـی و     ی بحث حکومت فقها(و�یت فقیه) بـه توان در بررس از این نوع احادیث می .2

استفاده کرد، ولـی ایـن موضـوع     ی برخوردار خواهد بوده و مشروعیتاز چه جایگاها  آن اینکه حکومت
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 گسترده است. هاي مرتبط با آن بسیار دیدگاه چون ابعاد موضوع و ؛نیاز به یک تحقیق جداگانه دارد

براي مثال در منابع حدیث و فقه شیعه، حدیث مورد نظر این جستار ذکر نشده است. شاید بـه ایـن    .3

تصوف و زهاد در حدي بوده است که بـراي فقهـاي مسـلمان    علت که رواج این حدیث در میان اهل 

کرده اسـت، در ایـن راسـتا اخت�فـات      نهی از هرگونه ارتباط عالمان با دربار حکام را قابل پذیرش نمی

دیرین بین فقها با صوفی مسلکان خواه ناخواه مزید بر علت بوده است. چون براي فقها صـدور حکـم   

لـذا   ا جائر اهمیت داشته است، و مدام در محل پرسش مردم قرار داشتندارتباط عالمان با حکام عادل ی

بـه حـدیث    ، امـا منحصـراً   عالمان با حکام جور توجه کردهاي از روایات مرتبط با همکاري  به ذکر پاره

 اند. اي نداشته مورد نظر در این گفتار هیچ اشاره

آمـده   النـب�ء  سیر ا�ع�مکتاب  ل او دراست که شرح حا ا�فریقی  مراد عبدالرحمن بن زیاد بن انعم .4

  )411ص ،6ج ،ق1405ذهبی، (.است

حاکمیت عالمان منتفی نیست چون این خود داراي ارزش زیادي اسـت آن زمـان کـه در     البته مسئلۀ .5

 رأس امور جامعه عالمان قرار داشته باشند. مدل حکومت دینی بعد از غیبت بر همـین اسـاس تعریـف   

 اجتهاد هستند یا قدرت و حاکمیت را در دسـت  که نقش مرجعیت و داراي قوۀ ن دینیشود و عالما می

 کنند. می گیرند یا اینکه از حاکم دینی حمایت و دفاع می
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