
 )1(آشنایى با میراث مباحث سیاسى در آثار عالمه مجلسى
 ابوالفضل سلطان محمدى

 :مقدمه
از , فرزنــــد مـــوال محمــــد تقــــى مجلســــى) ق' ه1037 - 1110(عالمــــه محمــــد بــــاقر مجلســــى

بــه اعتقــاد بســیارى از دانشــمندان . علمــاى مشــهور و نامــدار دوره پایــانى عهــد صـــفوى اســت
و از , وى مــروج مــذهب امامیــه در ســده یــازدهم هجــرى در ایــران بــوده, شــیعى و غــیر شــیعى

بــه زبــان فارســى در ) ع(نخســتین كســانى اســت كــه بــه ترجمــه و نشــر احادیــث ائمــه اطهــار 
 .ایران همت گماشت

فارسـى نویسـى با نثر سـاده و دور از , این در حالى است كــه در آن دوران علمــاى برجسـته
, آثـار انبــوه و پــر حجـم او. تكلف و تصنع را فروتر از شإن و مقام علمــى خـود مـى دانسـتند

, عقایـد) ع(تـاریخ معصــومین: در موضـوعات گونـاگون مانند, اعم از تإلیفات فارسـى وعربـى
مـورد توجـه و اسـتفاده خـواص و نیــز , از زمان تإلیف آن هــا, اخالق و آداب و سـنن, ادعیه

 .عموم مردم بوده است
نفـوذ ) 2. (در شـمار مهــم ترین كتــب اربعـه متــإخره قـرار دارد)) بحـاراالنوار((اثر پر ارج وى 

معــرف جایگــاه بلنــد سیاســى اجتمــاعى او در عهــد صــفوى , و تــإثیر او در ســالطین صــفوى
 .است

در ترویج مذهب تشـیع , او را به دلیـل تـالش فـراوان و طاقـت فرسـایش, برخى از نویسندگان
و بعضـــى از دیــدگاه هــاى , عـــالمى متعصــب بــه شـــمار آورده انـــد, و دفـــاع از عقایــد امامیـــه

ـــا , علمـــى او دربـــاره فلســـفه و تصـــوف و نـــیز عملكـــرد سیاســـى اجتمـــاعى او از قبیـــل ســـتیز ب
 .و همچنین همكارى وى با سالطین صفوى را مورد انتقاد قرار داده اند, صوفیان و فالسفه

شمار زیادى از دانشمندان شیعى او را بـا القـاب و , ولى در برابر این گروه اندك از منتقدان
و موضع و رفتارهاى سیاسى اجتماعى اش را منطبق با شرایط و , اوصاف اغراقآمیز ستوده

در خصوص زندگى علمى و سیاسى این محدث . مقتضیات زمان و مثبت ارزیابى كرده اند
 . در فرصتى دیگر ـ در بیان اندیشه سیاسى وى ـ اشاراتى خواهیم داشت, بزرگ

ـــاه نگـــاهى اجمـــالى خـــواهیم داشـــت بـــه مباحـــث سیاســـى در آثـــار عالمـــه , در ایـــن مقـــال كوت
امیـد اسـت این . مجلسى و موضوعات مطرح شده در كتب و رسائل ایشان در باب سیاست

مـورد اسـتفاده دانـش پژوهان گرامـى واقـع گــردد و گامى هـر , تالش ناچیز و دست مایه اندك
چند كوچك در جهت آشنایى با تفكر و اندیشه سیاسى این محدث ارجمند و بزرگ مرد علــم 
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 .و دین باشد
   

 :كتابشناسى سیاسى آثار عالمه مجلسى
بـه تغذیــه روحــى و , عالمــه مجلسـى از راه شـناخت نیازهــاى علمــى و فكـرى مــردم زمــان خــود

بــه , در زمینــه هــاى گونــاگون) ع(فكــرى جامعــه مبــادرت ورزیــده و بــا الهــام از مكتـــب ائمــه 
و . تإلیف و تصنیف كتب و رسائل براى طبقات مختلف جامعه از خـواص و عـوام پرداخـت

. از نصیحت ملوك و ارشاد و هدایت حكام زمـان خـود نـیز غافـل نبـود, بالطبع در این میان
آموزنـده و بـه اضـافه مطالـب , تـإلیف رسـاله اى مسـتقل در بـاب شــرح وظـایف حـاكم اسـالمى

سیاسـت و رهــبرى و مــدیریت سیاسـى جامعــه در تإلیفــات دیگـر خـود , ارزنـده اى كـه در بــاب
نشـــان گـــر حـــس مســـوولیت و همـــت بلنـــد ایـــن بـــزرگ مـــرد در هـــدایت حكـــام و , آورده اســـت

 .متولیان امور جامعه است
به معرفــى , پس از مطالعه و بررسى مجموعه آثار و تإلیفات عالمه مجلسى از بعد سیاسى

البته بـا عنایـت به . جایگاه این مباحث در نوشته هاى ایشان به طور اجمال اشاره مى شود
ــــا روشــــن اســــت كــــه تكیــــه گــــاه وى در مســــائل و ,  مســــلك اخبــــارى عالمــــه مجلســــى ــــن معن ای

; اسـتوار اسـت ) ع(بـر مفـاد آیــات و مضامین روایــات ائمـه معصومین , موضوعات سیاسـى
لــذا وى از بررســى و تحلیــل مســائل سیاســى در شــكل نظــرى و در چــارچوب اســتدالل عقلــى 

عقـل بشـرى به تنهـایى از درك مصـالح و مفاسـد امـور , زیـرا از نظـر او; احتراز نمـوده اسـت
قــادر بــه تــإمین ســعادت فــرد و جامعــه نیســت و , عــاجز بــوده و بــدون كمــك و راهنمــایى شــرع

تمام مباحـث و معـارف دیـنى از جملـه سیاسـت را , منشإ آن شده است كه ایشان, همین نكته
مهـم ترین و تنها , از میـان انبــوه آثـار عالمـه مجلسـى. از زبان وحـى و اهـل وحـى بیـان كنــد

اسـت كـه ترجمـه )) آداب سـلوك حــاكم بــا رعیـت((نوشته ایشان در باب سیاست همــان رسـاله 
مجلسـى بـه غــیر از ایـن . بـه همراه سـه حـدیث دیگـر اسـت, به مالك اشتر) ع(عهدنامه على

البتـه نكتـه اى كه در ایـن جـا . اثر مستقل دیگرى در این خصوص ارائه نكـرده اسـت, رساله
این است كـه كتـاب شناسـى سیاسـى مجلسـى از یـك ویژگـى خاصى , نباید از آن غفلت نمود

از , برخـــوردار بـــوده و آن ایـــن كـــه بـــا توجــه بـــه مســلك فقهـــى و روش علمــى و فكـــرى ایشــان
عالوه بر آشنایى با آرا و اندیشه هاى سیاسـى وى , طریق كتاب شناسى سیاسى این دانشمند

ــــى او در مباحــــث سیاســــى نــــیز مــــى تــــوان دســــت یافــــت بویــــژه كتــــاب ; بــــه منــــابع عظیــــم روای
در ایــن گفتــار بــر اســاس . بحــاراالنوار كــه در بردارنــده حجــم زیــادى از احادیــث شــیعه اســت

اجماال به منابعى كه در آن هــا , مطالعه و بررسى تفصیلى كه از آثار ایشان به عمل آمده
 .اشاره مى كنیم, بحث هاى سیاسى عنوان شده است
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 :رساله آداب سلوك حاكم با رعیت

ترجمــه , یكــى از تإلیفــات عالمــه مجلســى كــه در آن فقــط از مباحــث و مســائل سیاســى ســخن گفتــه شــده
بـا , نگـارش یافتـه)) آداب سـلوك حـاكم بـا رعیـت((ایـن رسـاله كـه بـا عنوان . اشــتر اسـتعهـد نامـه مالـك 

بــه نظـر مـى رسـد كــه مهــم تــرین اثــر سیاســى وى در بیـن آثــار متعـدد و , توجــه بــه مســلك اخبـارى مولــف
 )3(متنوع ایشان باشد

ایـن رســاله اى است در ترجمــه بعضـى از :((مجلسى در معرفى این رساله و انگیزه تإلیف آن مى گویـد
بــراى . احادیــث شــریفه كــه در كیفیــت ســلوك والت عــدل بــا كافــه عبــاد كــه ودایــع رب االربابنــد وارده شــده

, و فساد ایشان, تنبیه ارباب غفلت و اصالح اصحاب دولت كه هم گنـان منـوط بـه صالح ایشان است
 )4.(مورث اخالل نظام بنى نوع انسان كه زبده مكنونات و اشرف مخلوقاتند

در : در ترجمـه عهـد نامـه مالـك اشـتر اســت, فصـل نخسـت; رسـاله فــوق در دو فصــل تــدوین یافتــه است
اخالقـــى و سیاســـى و , عهدنامـــه مـــذكور وظـــایف مهـــم حــــاكم اســــالمى در زمینـــه هـــاى مســــائل عبــــادى

, فرمانــدهان نظــامى و اهتمــام بــه عمــران و آبــادانى, قضــاه, ماننــد كیفیــت انتخــاب كــارگزاران, اقتصــادى
كیفیــت جمــع آورى خـــراج و نحــوه مصــرف آن و نــیز مطالــب و نكــات مهمــى دربــاره كشــوردارى و اداره 

 )5.(جامعه آمده است
در ترجمــه ســه حــدیث دیگـر اسـت كـه بــا عهدنامــه مالــك وحـدت عنــوان و وحـدت , فصــل دوم ایــن رسـاله

 .موضوع دارند
   

 : حديث اول

ایــن نامــه را بعــد از ) ع(علــى. والــى آن حضــرت در بصــره اســت, بــه عثمــان ابــن حنیــف) ع(نامــه علــى
 . در نكوهش وى نوشته است, اطالع از حضور عثمان ابن حنیف در میهمانى یكى از اشراف بصره

و او را , والى خود را به پیروى از سیره و ساده زیستى خود و تمسك به تقوا فراخوانده, )ع(امیرالمومنین 
ضــمن مـذمت دنیـا و ) ع(علـى, در ایــن حــدیث. بــه یــارى و دسـتگیرى مسـتمندان جامعـه ترغیـب مــى كند

. بخــش هـایى از ســیره و زنــدگى و سـاده زیســتى خــود را در دوران حكــومتش بیــان كــرده اســت, دنیــاطلبى
ـــ  965صـــص , ایـــن حـــدیث در نهـــج البالغـــه فیـــض االســـالم آمـــده اســـت و در  45نامـــه شـــماره  976ـ

 .نیز نقل شده است 473ص , 686حدیث , 33ج , بحاراالنوار
   

 : حديث دوم

بـه عبـداهللا نجاشى والـى اهـواز است از طرف ) ع(نامه امام صـادق , كه مجلسى آن را معتبر مــى دانـد
ضــمن , اســت) ع(نجاشــى كــه از شــیعیان امــام صــادق. منصــور دوانیقــى بــه ایــن ســمت گمــاره شــده اســت

خــبر از ابتالئـش به والیــت اهــواز مـى دهـد و از حضـرت تقاضـاى ارشـاد و راهنمایــى , نامـه اى به امــام
خرسـندى از آن  -در پاســخ وى ضــمن ابــراز خرســندى و تإسـف از ایـن امــر ) ع(امــام صــادق. مـى كنــد

و )) خاموش بگرداند)) شیعیان((آتـش جور مخالفـان را از آل محمـد , شاید به آب لطف او((جهت كه 
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, نگرانــى از ایــن جهــت كــه مبــادا بــر مومــنى از آل محمــد ســخت بگــیرد و بــه واســطه ایــن ســخت گــیرى
نصایح و رهنمودهایى را كه درباره مدارا و مردم دارى به وى ارائه مـى  -بهشت را بر خود حرام گرداند 

رفتــار بــه , ))یعــنى قبــول والیــت از طــرف حــاكم جــور((; كنــد و راه خالصــى او را از مقایســه ایــن شــغل
عدل و داد و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به مردم و شیعیان مى داند و به وى توصـیه مــى فرماید كه 

ترسـاندن بـى مـورد مومنــان و تجســس از , زرانــدوزى, از حیـف و میـل و اسـتفاده شخصـى از بیــت المـال
و عیــوب خصوصــى مــردم اجتنــاب نمــوده و نســبت بــه مستضــعفان و دادرســى مظلومــان و , لغــزش هـــا

 .ذكر شده است366ـ360صص, بحاراالنوار 75در جلد , این حدیث. رعایت ورع و تقوا اهتمام ورزد
   

 : حديث سوم

بـه . بـا او سخن گفته اسـت, نصایح مردى است به منصـور دوانیقى كـه در ایـام حج و در حـال طـواف
حضرت خضـر در این . حضرت خضر بوده است كه در آن جا ظـاهر شـده بود, این مرد, گمان راوى
از گسترش ظلم و جور و قتل و آدم كشـى توسـط منصور دوانیقى انتقـاد و شـكایت كرده و , گفت و گو

رعایـت ; وى را با پادشاه مشرك كشور چین كه با وجود مشرك بودن, براى تنبیه و بیدار ساختن منصور
و منصور دوانیقى را با این كه حاكم مسلمان بود به دلیل این . مقایسه كرد, حال بت پرستان را مى كرد

 .سرزنش نموده است, كه ظلم و ستم بر مسلمین روا مى داشت
همچنین او را سفارش كرده كه با دانایان و هادیان و علما مشورت نمایـد و علـت گریزان بـودن علما از 

ترس آنها از جور و بدى اعمال منصور مى دانـد و راه نجاتش را منوط بـه اتخـاذ سیاسـت مـردم , او را
ایــن . دارى و رفتــار بــه عــدالت و دادرســى مظلومــان و كاســتن از تعــداد حاجبــان خــود بیــان نمــوده اســت

در خصـوص برداشت . آمده اســت 60حـدیث  352 - 351صص , 72حـدیث نـیز در بحـاراالنوار ج 
در , و نــیز آنچــه از مقدمــه و خاتمــه ایــن رســاله اســتنباط مــى شــود, هــایى كــه از ایــن احادیـث مــى شــود
 . فصل هاى آینده سخن خواهیم گفت

ترجمــه عالمــه مجلســى از عهــد نامــه مالــك اشــتر بــر اســاس نســخه تحــف العقــول صــورت , گفتــنى اســت
 .گرفته است

   

 :رساله مال ناصبى

دربـاره جایگـاه , رسـاله مزبـور. این رساله را مى توان یكى از آثار سیاسى عالمه مجلسى به حساب آورد
مولـف در . در فقه سیاسى شیعه سخن مـى گوید)) یعنى نواصب((و احكام یكى از اقلیت هاى مذهبى 

قتل )) جـواز((و نیز حكـم شرعى )) جواز اخـذ و تصرف و یا اتالف آن((حكم مال ناصبى, این نوشته
سه روایت را درباره حلیت مال و خـون ناصـبى آورده , مجلسى در این رساله. ناصبى را بیان كرده است

حــالل بــودن مــال ناصــبى بــراى شــیعیان بعــد از پــرداختن خمــس آن و نیــز , مفــاد ایــن ســه حــدیث. اســت
شــیعیان را از كشــتن ناصــبى بــه خـاطر خــوف از گرفتــار شــدن , )ع(لكــن امــام; جــواز قتــل ناصــبى اســت

امـر قتـل آنهـا را بـه , نهى كرده است و در روایـت دیگرى در این رساله نقل كـرده, شیعیان به قصـاص
 .امام ارجاع داده است
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, تنها این سه حدیث با عنوان رسـاله منطبق است و بقیـه احـادیثى كــه مولـف آورده اسـت, در این رساله
و بعضى دیگـر مربـوط بـه مــذمت و عقال اخروى ناصـبى است و , برخى از آنها درباره تعریف ناصبى

رساله فـوق در . زندیق و كافر بودن ناصبى مى باشد, مربوط به عناوینى از قبیل مشرك, تعدادى دیگر
 .آمده است 381ـ373مجموعه بیست و پنج رساله فارسى در صفحات 

   

 :رساله صواعق الیھود

اهــل كتــاب را از دیگــر كفــار بــه , مولــف در مقدمــه رســاله. ایــن رســاله دربــاره آداب و احكــام جزیــه اســت
هدایت نزدیك تر مـى دانـد و علـت تشریع اخذ جزیـه از اهـل ذمه را امكـان گـرایش تدریجى آنهـا به دین 

و هــر گــاه شــرایط جزیــه را در حــق ایشــان رعایــت : (( ... اســالم دانســته و در ایــن خصــوص مــى گویــد
تعصـــب ایشــان را مــانع از قبــول دیـــن , نماینـــد و بــه خــوارى و مـــذلت در میـــان مســـلمانان زنــدگانى كننــد

 .))نخواهد گردید و به زودى مقبول دین اسالم خواهند نمود
اخذ جزیـه . منحصر كرده اسـت)) نصارا و زرتشتیان, یهود((یعنى , اهل كتاب را در سه طائفه, مولف

وى ســپس در مــورد افــرادى از اهــل ذمــه كــه جزیــه بــه آنهـا تعلــق مــى . از ســایر كفــار را جـایز نمــى دانــد
شـرایط هفـت گانـه ذمـه راآورده و بعد از آن شــرائط , گـیرد و نـیز مقـدار جزیـه بحث كرده و به دنبـال آن

اهل ذمه ملزم بـه رعایت آن شرائط , شش گانه اى را طرح كرده كه در صورت صالحدید حاكم اسالمى
آداب معاشـرت و معاملــه مســلمانان بــا اهــل ذمــه اشــاره نمـوده : وى در خاتمــه بــه مــواردى از. مـى گردنـد

 .آمده است 522ـ  515این رساله در مجموعه بیست و پنج رساله فارسى در صفحات . است
   

 :مباحث سیاسى در عین الحیات

كیفیـت معاشـرت بـا ((, ))احـوال سالطین عدل وجـور((فصـلى را بـا عنوان, عالمه مجلسى در این كتاب
وى در آغــاز هــر . طــرح كــرده اســت)) حقــوق پادشــاهان و نــیز مفاســد قــرب بــه پادشــاهان((, ))ســالطین

سـپس احادیـث مربوط به هر , اجمـالى از نظـر خـود را كه همان مفاد روایـات اسـت بازگو نمـوده, بحث
 .عنوان را مستقال به طور جداگانه ذكر كرده است

وى در آغاز این فصل با اشاره به اهمیت عدل و جور و صالح و فساد سالطین و امرا و آثار اعمال 
, بــدان كــه عــدل ملــوك و امــرا از اعظــم مصــالح نــاس اســت و عــدل و صــالح ایشــان: ((آنهــا مــى گویــد

مورث اختالل نظام امور اكثر , و فسق و فجور ایشان. موجب صالح جمیع عباد و معمورى بالد است
, و بعد از این مقدمه) 6))(ایشـان مـى گـردد)) یعنى رویـه و رفتار((عالمیان و میل اكثر ناس به طور 

اگـر , دو صـنف اند از امــت من: ((فرمـود) ص(این حدیث معروف و مشهور را نقل مى كند كه پیامبر
صــحابه . امــت مــن نــیز فاســدند, امــت نــیز صــالحند و اگــر ایشــان فاســدند, ایشــان صــالح و شایســته انــد

احــادیثى را دربــاره مذمــت , و بعــد از آن))) 7(فقهــا و امــرا: كیســتند ایشــان یــا رســول اهللا؟ فرمــود: پرســید
 .جور سالطین و آثار آن در دنیا و عقاب سلطان جائر در آخرت نقل مى كند

بحــثى را تحــت عنــوان چگونگــى معاشــرت حكــام بــا رعایــا و همچنیــن , مولــف در بخــش دیگــر ایــن فصــل
وى در ایــن فصــل نــیز ســراغ احادیــث مــى رود و . حقوقــى كــه مــردم بــر حاكمــان دارنــد طــرح مــى كنــد
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و . روایــاتى را دربــاره توصــیه ســالطین بــه لــزوم رعایــت حقــوق مــردم و عــدالت اجتمــاعى ذكــر مــى كنــد
وظـایف حـاكم اســالمى , كسـانى را كـه خواســتار آگــاهى بیشــتر از آداب امـرا و حكـام و بـه عبـارت دیگـر

خصوصا نامه طوالنى ; كه به عمال و والیان خود نوشته) ع(به نامه هاى حضرت امیرالمومنین, هستند
آن حضرت به مالك اشتر و همچنین نامه اى كه به سهل ابن حنیـف و بـه محمد ابـن ابى بكر نوشـته 

 .ارجاع مى دهد, اند
 :به این قانون و سنت اجتماعى اشاره مى كند كه, وى در ادامه

ملـك ایشان , اگر پادشاهان در قدرت و استیالى خود شكر كنند و رعایت رعیت و حقوق ایشان بكنند((
چنان چه گفته اند كه ملك با كفر باقى مى ماند و با ظلـم ; واال به زودى زایل مى گردد, پاینده مى ماند
 ) 8.))(باقى نمى ماند

از حقـوق پادشــاهان بـر مـردم و بـه عبارت دیگـر وظـایف مـردم در , عالمه مجلسى در دنباله این فصل
البتـه ایشان ایـن حقـوق را , قبال حاكم اسالمى سخن مى گوید كه مردم ملزم بـه رعایـت آن حقوق هستند

و در برابر خـدماتى كه پادشـاه بـه مردم مـى كند )) بر دین حق باشند((مختص پادشاهانى مى داند كه 
آنهــا نــیز متقـابال موظفنــد كـه حقــوق , از قبیـل دفــع دشـمنان دیـن از ایشــان و حفـظ دیــن و مــال و عــرض

 .پادشاه را رعایت كنند
, دعـــا كـــردن بـــراى صـــالح پادشـــاه: از جملـــه حقوقـــى كـــه پادشـــاه بـــر عهـــده مـــردم دارد عبــارت اســـت از

و اگـــر عـــادل نباشــد دعـــا نماینــد بـــراى صــالح ایشــان و یــا خــود را , بزرگداشــت و تعظیـــم پادشــاه عــادل
و نیز تقیه از پادشاه جابر و ظالم و خود رااز ضـرر و . اصالح نمایند تا خدا ایشان را به صالح آورد

و در ضمن نقل احادیث متعدد كه داللت بـر لزوم رعایـت حقـوق . قهر او حفظ كردن را واجب مى داند
ذكر مى كند كه بیـن صالح امت و برخـوردارى آنهـا ) ص(حدیثى را از پیامبر, پادشاه توسط مردم دارد

 .از پادشاه عادل و نیز میان ابتإل جامعه فاسد به پادشاه ظالم رابطه على و معلولى وجود دارد
عالمه مجلسى مردم را از شورش و آشوب و مخالفت علیه پادشاه جابر و ظالم , نكته قابل تإمل آن كه

اطاعت و دعا بـراى , صبر, عمل به تقیه, وظیفه مردم در چنین شرائطى; بر حذر مى دارد و مى گوید
 .مخالفت با پادشاه را موجب وقوع در مهلكه مى داند, او با آوردن حدیثى. اصالح پادشاه ظالم است

ضــمن مــذمت ایــن عمــل و نهــى از اعانــت , عالمــه مجلســى در بحــث بیــان مفاســد قــرب بـــه پادشــاهان
مفاسد قـرب به پادشـاهان را در هشت مورد خالصـه , ظالمان و راضى بودن به ظلم ایشان و مدح آنهـا

 : كرده است
سـرایت ) 4; رضـایت به ظلم ظـالم) 3; محبـت و دوستى ظالم) 2, اعانت و مشـاركت در ظلـم ظالم) 1

نفـاق از راه مدح قبایح اعمال پادشاهان در ) 5; اعمال قبیح و گناهان پادشاهان و امرا به مقربـان آنهـا
مولف . مبتال شدن به موارد شبهه و حرام) 8; محبت بقاى ظالم) 7ترك نهى از منكر ) 6; حضور آنها

 .احادیث مربوطه را آورده است, بعد از این مقدمه
مربوط به علل و اسباب جواز و حتى وجوب همكارى و تعامـل , مطلب بعدى كه ایشان ذكر كرده است

 .با حكام است
بدان كـه گـاه هست كــه معاشـرت بـا حكـام و امـرا و تـردد بـه خانه هـاى : ((مجلسى در این باره مى گوید

و در ادامه بحث سه مورد از این اسباب را بدین ترتیب نقل مى )) واجب مى شود به سببى چند, ایشان
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 :كند
استناد مى , در صورت خوف ضرر نفس یا مال یا عرض براى دفع آن ضرر و در ایـن بـاب, تقیه) 1

دفع ضـرر و ظلم از مظلـوم ) 2; كه با خلفاى عباسى مدارا مى كردند) ع(كند به سیره ائمه معصومین 
اگــر قابــل باشــند بــه نــزد ایشــان مــى رود كــه شــاید یكــى از , هــدایت حكــام) 3; یــا جلــب نفــع بــراى مــومن

بـه ذكــر ایـن سـه مـورد بسنده مـى كند و در , باالخره عالمه مجلسـى در ایـن باره. ایشان را هدایت نماید
مطالب فـوق . از تبعیت و پیروى هواهاى نفسـانى در توجیـه تقرب بـه پادشاهان هشـدار مى دهـد, پایان

 .آمده است 378تا  364در عین الحیوه در صفحات 
مولـــف در فصـــل دیگـــرى از كتــاب عیـــن الحیـــوه بـــه بحـــث پـــیرامون مـــذمت دنیـــا و دنیـــاطلبى پرداختـــه و 

مشتمل بر داستان بلوهر , تمثیل دهم. تمثیالت ده گانه اى را در روشن ساختن موضوع ذكر كرده است
 .مولف حكایت فوق را از كتاب كمال الدین و اتمام النعمه ابن بابویه نقل كرده است. و یوذاسف است

بـت پرسـت و مخالـف , ظـالم, یوذاسـف فرزنـد پادشـاه جبـار: توضـیح مختصـر درباره ایـن داستان ایــن كه
كــه فرزنــد خــود را نــیز ماننــد خــود , و ســعى ایــن پادشــاه بــر آن بــود. دیــن و اهــل دیانــت هندوســتان بــود

موحدان و دین داران جامعه ادامه , پرورش و تربیت كند تا سیاست وى را در مبارزه با آئین هاى الهـى
ـــذا او را از محیطهـــاى دیـــنى و علمـــاى دیـــنى دور كـــرد و در شـــهرى او را محبـــوس نمـــود تـــا بـــا . دهـــد ل

قصد پدر را دریافـت و على , لیكـن یوذاسـف بـا فراست و زیركــى كـه داشت. موحدان تماس نداشته باشد
و چون آوازه و شهرت یوذاسف . به كسب شناخت و معرفت در مسائل دینى پرداخت, رغم خواست پدر

وى روانـه سـرزمین هندوسـتان شد تا ایـن , در عالم منتشـر شــد و به گـوش بلوهــر حكیـم سـر انـدیب رسـید
شاهزاده را با تعالیم دینى و اخالقى آشنا سـازد و در گفـت و گوهـایى كه بیـن بلوهـر و یوذاسـف صورت 
, گرفت این شاهزاده دین توحید را پذیرفت و با مواعظ نصایح تمثیل هایى كه این حكیم بر وى ارائه كرد

بــاالخره دســت از ســلطنت شســته و بــه عنــوان عــالم دیــنى بــه ارشــاد و هــدایت و دعــوت مــردم بــه یگانــه 
 .مشغول گردید, پرستى

حـاوى نمونه هایى از سـیره پسندیده و , این حكایت ضمن اشتمال بر مواعظ و پنـد و انـدرزهاى اخالقى
رفتــار عادالنــه برخــى از پادشــاهان و نــیز توبــه و تحــول روحــى بعضــى از پادشــاهان ظــالم و تغیــیر و 

بـه , ذكـر چهار مـورد از سرگذشـت پادشاهان گذشـته. تبدیل آنهــا بـه پادشاهان عادل و دادگـر مـى باشد
از . اضافه اصل داستان كه شخصیت هاى محورى آن پادشاه هند و فرزنـدش و نـیز حكیـم بلوهر است

نصـیحت ملوك و , جمله قرائنى است براین كه انگیزه مولف از ترجمه و نقـل ایـن حكایـت در ایـن كتـاب
 .حكام و ارشاد و هدایت غیر مستقیم پادشاهان و امراى معاصر خود بوده است

بیــان گــر ایــن مطلــب اســت كــه سیاســت و حكومــت بــر جامعــه , معنــاى ضــمنى و التزامــى حكایــت فــوق
اداره , و در صـورت انفكاك ایـن دو از یكدیگر,  بشرى باید در دست حاكم حكیم یا حكیمـان حـاكم باشـد

مشــاور و راهنمــاى او , وزیــرى دانــا و حكیــم, جامعــه بایــد بــه دســت حــاكمى ســپرده شــود كــه در كنــار او
ایــن اســت كــه , آنچــه مطلــوب جامعــه بشــرى بویــژه جامعــه اســالمى بــه عنــوان مدینــه فاضــله اســت. باشــد

البتـــه مـــراد از حكمـــت در دیــــدگاه , تـــدبیر و اداره گـــردد, جامعـــه بایـــد توســــط حـــاكم دانشــــمند و خردمنـــد
دانشى است كه بر اسـاس آموزه هـاى شـریعت و برگرفته از قـرآن وسنت و , متشرعین و محدثین امامیه

در هر صورت مى توان این اصل و قاعده . باشد, كه حكیمان واقعى این امت هستند) ع(تعلیمات ائمه
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تقدیم انسان كامل در علم و دیگر فضائل انسانى بـر دیگـران و بـه عبارتـى ((; عقلى و عقالیى را یعنى
تإســـیس )  ع(و ائمـــه معصــومین) ص(كـــه از ســوى پیـــامبر )) تقــدیم افضــل بــر فاضـــل و اعلـــم بــر عــالم

 .گردیده است در راستاى تحقق این اندیشه ایده آل بشرى در نیل به مدینه فاضله دانست
   

 :مباحث سیاسى در حق الیقین

ق آن را بـه پایان بـرده ' ه 1109آخــرین تصــنیف عالمـه مجلسـى اسـت كـه بــه سـال , كتـاب حـق الیقیــن
ایــن اثـر درباره اصـول دیــن نگاشــته شده و مصــنف بـا اسـتناد به آیـات و اخبـار و ادلــه عقلى بـه . اسـت

امامــت و معــاد پرداختــه و بیشــترین حجــم آن را مبحــث امامــت بــه خــود اختصــاص , نبــوت, اثبــات توحیــد
 .داده كه عمدتا راجع به تاریخ سیاسى و اندیشه سیاسى شیعه در زمان حضور است

كسى است كه مقتـدا و پیشواى امت , امام: ((در تعریف امام مى گوید, عالمه مجلسى در بحث امامت
بـه نیابـت و جانشـینى نـه بـر سـبیل , مى كرد) ص(باشد در جمیع امور دنیـا و دیـن بـه نحوى كه پیـامبر

نصـب امام را بـر خداونـد عقال و نقـال واجب , وى سـپس با اسـتناد به اتفـاق فرقـه امامیه) 9))(استقالل 
مى دانـد و ادلـه عقلـى و نقلـى آن را ذكر مـى كند و ضمن اشـاره به صـفات و شرائط امام كـه از نظـر 

گفتار مفصلى را دربـاره , و عصمت و هاشمى بودن است, همان افضل بودن امام در جمیع جهات, وى
و غیبــت آن ) عــج(و وجــود امــام زمــان ) ع(و ســایر ائمــه) ع(اثبــات امامــت علــى,  راههــاى شــناخت امــام
 .حضرت ارائه مى دهد

 :مى نویسد)) یعنى فرجام سیاسى جامعه بشرى از دیدگاه شیعه((; مجلسى در اثبات و بیان رجعت 
یعــنى پیــش از ; حقیــت رجعـــت اســت, بلكــه ضــروریات مــذهب فرقــه محقــه; از جملــه اجماعــات شــیعه((

; جمعى از نیكان بسیار نیك و بدان بسیار بد بـه دنیا برمى گرداند) عج(قیامت در زمان حضرت قائم 
از بـراى , و بـدان بسـیار بـد.. دیده هاى ایشـان روشن گردد, نیكان براى آن كه به دیدن دولت ائمه خود

مشاهده اضعاف آن دولتى كه نمى خواستند به اهل بیت رسالت برسد و انتقام ] و[ عقوبت و عذاب دنیا
 )10... ))(كشیدن شیعیان از ایشان

آن اسـت كه عالمـه مجلسى بـا وجود این كه بحـث امامت را , نكته قابل توجه و تإمل در مورد این اثر
, در این كتاب به تفصیل مورد بحث قرار داده و وجود امام دوازدهم و غیبت آن حضرت را اثبات كـرده

لیكن به مسإله رهبرى سیاسى جامعه و اداره امـور دنیـوى مـردم در زمان غیبـت و فترت تـا زمـان ظهــور 
 .و نیز به وظایف شیعیان در این دوران طوالنى متعرض نشده است

یكــى از منــابع سیاســى مــورد اســتناد در تبییــن و توضــیح مبــانى اندیشــه سیاســى عالمــه مجلســى كــه بــه 
خطبه اى اســت كـه , عنـوان مدرك و مسـتند عملكـرد سیاسى وى نـیز مى توانـد مورد اســتفاده قـرار بگـیرد
انشـإ و ایـراد نمـوده , هنگام جلوس شاه سلطان حسین صفوى بر تخـت سـلطنت در مراسـم تـاج گذارى او

 . است
موضع و دیدگاه مجلسى را دربـاره حكومـت در عصر غیبت و , نكات و مطالبى كه در این خطبه آمده

 )11.(به خوبى روشن مى سازد, مشروعیت حكومت صفویه
 :دیباچه هاى كتب فارسى عالمه مجلسى

مــورد دیگــرى كــه مــى تــوان بــه دیــدگاه هــاى سیاســى عالمــه مجلســى دربــاره حكومــت و ســالطین صــفویه 
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مقدمه كتاب حق : مانند; مقدمه هایى است كه در دیباچه برخى از كتب خود نگاشته است, دست یافت
بعــد از بیــان هــدف از تإلیــف , وى در مقدمــه ایــن كتــب... و) 1(زاد المعــاد و حیــات القلــوب ج , الیقیــن

دیـدگاهش را نسبت به , براى استفاده فارسى زبانان است) ع(آنها كه عبارت از ترجمه اخبار معصومین
و نیز نظـر مثبـت خود را راجـع ) ع(انتساب ایـن سلسله بـه خانـدان اهلبیت, حكومت و سالطین صفویه

از ایـن نكـات و اشـارات مـى تــوان بـه , بـه عادل بـودن سـالطین صفوى معاصــر خــود ابراز داشــته اسـت
امامـت , در قالـب پـذیرش منصـب شـیخ االسـالمى, علل و انگیزه هاى همكارى ایشان با سالطین صفوى

 .جمعه و قضاوت پى برده و آنها را تبیین نمود
   

 :طرح مباحث سیاسى در بحاراالنوار

طبعا ایـن , دائـره المعــارف شیعه اسـت, بزرگترین مجموعه حدیثى شـیعه و بـه عبارت دیگر, بحاراالنوار
: مباحثى كه در قالب عنـاوین كلى از قبیـل; اثر مشتمل بـر بسـیارى از مباحـث و مسائل سیاسـى اسـت

در قالــب و چــارچوب اندیشــه سیاســى , كــالم سیاســى و فقــه سیاســى و در شــكل كلــى تــر, تــاریخ سیاســى
 .شیعه مطرح شده است

البته روشن است كه مولف مباحث سیاسى را در این كتاب به صورت منسجم و مستقل و مستدل مورد 
در ضـمن ابوابـى كـه  -بـا توجـه بـه مسلك اخبـارى وى  -بلكـه مولـف ; بحـث و بررسـى قـرار نـداده اسـت

ولـى نـه از ; بـه تناســب آن باب آورده اسـت, احادیثى را كه داراى مضـامین سیاسـى بوده, مطرح ساخته
 .بلكه از زاویه همخوانى آنها با عنوان باب; نگاه سیاسى

وى وظــایف حــاكم اسـالمى و ظــایف مــردم در قبــال حــاكم را در ایـن كتـاب بــه صــورت , بــه عنــوان مثـال
ایــن مباحــث را بلكــه ماننــد بســیارى ازمقولـه هــاى سیاســى دیگــر از ; مســتقل مــورد بحــث قــرار نـداده اســت

بـه طور پراكنـده در ... امر به معــروف و نهى از منكـر و, والیت فقیه, امور حسبیه, شورا, بیعت: قبیل
براى بازیابى و بازشناسـى , لذا پژوهش گر اندیشه سیاسى این محدث. ابواب مختلف مطرح ساخته است

باید در سراسر این مجموعه به مطالعه و جست وجو بپردازد تا به آرا و نظرات سیاسى , مفاهیم سیاسى
 .احادیث دست یابد, عالمه مجلسى و نیز چشم انداز كلى از اندیشه سیاسى شیعه از دیدگاه

البته این مقصود به مقدار زیادى با مراجعه به فهرست جامعى كـه از مباحـث سیاسـى بحاراالنوار تهیه 
. عمال تحقق یافته و محقق را از مطالعــه مجـدد ایـن مجموعـه بى نیـاز مى سازد, و گردآورى شده است

و یا نقل , بـه دهها موضـوع اصـلى و فرعـى كه در ضـمن احادیـث, با مراجعه به این فهرسـت تفصیلى
مى , قول دانشمندان اسالمى و یا نظر مولـف كــه در ذیـل احادیث با عنـوان بیـان و توضـیح آمده اسـت

و با تهیه فهرست موضوعى براى این فهرست كه به ترتیب مجلدات بحاراالنوار فراهــم . توان دست یافت
به نظر مى رسد كه این فهرسـت تـا . بسیار آسان تر خواهد شد; یافتن احادیث هم مضمون, گشته است

فهرست فـوق در بیـش از دویسـت . حدى ما را از كتاب شناسى سیاسى بحاراالنوار بى نیاز ساخته باشد
صــفحه و قریــب بــه پنــج هــزار فیــش از ســوى نگارنــده در واحــد اندیشــه سیاســى گــرد آورى و تــدوین شــده 

 . است
مربــوط بــه فیــش , قســمت اول; الزم بــه یــادآورى اســت كــه ایــن فهرســت در دو قســمت ارائــه گردیــده اســت

 .مشخص گردیده و بیان گر نظرات سیاسى عالمه مجلسى است)) 1((هایى است كه با كد 
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مى باشـد كه مختص آن دسـته از مطالـب و موضـوعات سیاسى )) 2((فیش هاى با كد , و قسمت دوم
لیكن مولف در ذیـل ; است كه در احادیث بحاراالنوار آمده و یا نقل قول دیگر دانشمندان اسالمى است

 .آنها توضیح و بیانى ندارد
در تدوین اندیشه سیاسـى عالمـه مجلســى كه اكنـون در دست انجـام اسـت و انشـإاهللا در آینـده نزدیـك به 

فقـــط بخـــش نخســـت فیـــش هـــاى ,  در كنـــار اســـتفاده از ســـایر كتـــب و رســـائل ایشـــان, اتمـــام خواهـــد رســـید
در مجموعه حاضـر نـیز تنها بخش اول فیش هـاى . بحاراالنوار مورد استفاده و استناد قرار گرفته اسـت

 .بحاراالنوار ارائه شده است
در هفتـاد و چهار صـفحه آماده گردیـده كه ))) 1(باكـد ((, الزم به یاد آورى است فیشهاى بخش نخست

 .بحاراالنوار ضمیمه مقاله حاضر مى باشد 70فیش هاى جلد , به عنوان نمونه
 
 .)در صورت نیاز به جدول نخست فیش هاى بحاراالنوار به اصل مجله مراجعه فرمایید(
 

 فهرست منابع
 .انتشارات موسسه وفإ, بیروت, مجلدات مختلف آن, بحاراالنوار: عالمه مجلسى محمد باقر -1
 .ش' ه, 1363, انتشارات رشیدى, چاپ دوم, حق الیقین: محمد باقر, عالمه مجلسى -2
 . ش' ه, 1363, انتشارات رشیدى, چاپ دوم, عین الحیات: محمد باقر, عالمه مجلسى -3
سى: محمد باقر, عالمه مجلسى -4 ساله فار يت هللا , قـم, بیست و پنج ر انتشـارات كتابخانـه آ

 .ق1412. مرعشى
انتشـارات بنیـاد , تھران, محمد ابراھیم نصیرى, دستور شھرياران: محمد باقر, عالمه مجلسى -5

 .ش, 1373, موقوفات دكتر محمود افشار
 .جلد اول, حیات القلوب: محمد باقر, عالمه مجلسى -6
 .زاد المعاد: محمد باقر, عالمه مجلسى -7
 .ش' ه, 1351, چاپ دوم, ترجمه فیض االسالم, نھج البالغه -8

 
 
ـ مقاله فوق بخشى از مجموعه اى است كه در واحد انديشه سیاسى دفتر تبلیغات اسـالمى 1

 .حوزه علمیه قم در حال تدوين مى باشد كه بزودى مجموعه كامل آن به چاپ خواھد رسید
ند, چھارتن از عالمان شیعى, در عھد صفوى -2 سترگ بـه وجـود آورد حديثى  كه بــه , چھار اثـر 

 :كتب اربعه متإخره شھرت يافت كه به ترتیب عبارتند از
 .از سید میرزا محمدابن شرف الدين على ابن نعمه هللا جزائرى, جوامع الكلم -1
 .))ق' ه 1091متوفى ((, از مالمحسن فیض كاشانى, كتاب وافى -2
 )).ق' ه 1104متوفى ((, از شیخ محمد حسن حر عاملى, وسائل الشیعه -3
 )).ق' ه1110متوفى ((,از مال محمد باقر مجلسى, بحاراالنوار -4
:درباره اھمیت عھدنامه مالك مى نويسد, ))تنبیه االمه و تنزيه المله((محقق نائینى در كتاب  -3
و بـر , اين عھد را سر مشـق خـود قـرار داده, آيه هللا العظمى میرزاى شیرازى, استاد عالمه ما((

به تناسب كارشان به آن , و تمام مراجع امور شرعى و سیاسى. عمل به آن مواظبت مى فرمود
ند. توجه مى كردند )) اروپائیان بارھا آن را ترجمه و در استنباط قوانین خويش از آن سود مـى برد

 .104ص , تنبیه االمه و تنزيه المله
 .135ص, بیست رساله فارسى -4
در , نخسـت, عھدنامه مالك اشتر را در دو مورد نقل كرده است, عالمه مجلسى در بحاراالنوار -5

ست و  638ـ  599بحار صص  33جلد  شرح كـرده ا از نھج البالغه سید رضـى آورده و لغـات آن را 
 در كتاب روضه, مورد دوم

 .364ص , عین الحیوه -6
 .ھمان -7
 .367ص , عین الحیوه -8
 .27ص , حق الیقین -9
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 .248ص , ھمان -10
 .24ـ  21صص , دستور شھرياران -11
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