
چکيده
زيارت به معناي قصد کردن کسي و چیزي است و از آغاز اسالم مورد استقبال مسلمانان 
بوده است. در معارف اســالم براي زيارت پیامبر اکرم9، ائمه معصومین: و امامزادگان 
فضائل زيادي بیان شــده اســت. ازاين رو عالمان و پژوهشــگران اين عبادت الهي را از ابعاد 

مختلف مطالعه کرده اند. 
 يکي از ابعاد مهم زيارت، بعد تربیتي و انسان سازِي فردي و اجتماعي آن است. در منابع 
روايي شــیعه، زيارت معصومین: تجديد عهد با امــام و اعالن وفاداري بر عهدي که با او 
بسته اند، شمرده شده است؛ يعني بعد سیاسي زيارت و نقشي که زيارت در تربیت سیاسي 

زائر و آماده سازي براي حضور در عرصه هاي سیاسي دارد. 
اين مقالــه، با روش کتابخانه اي، به بررســي نقــش تربیتي زيــارت معصومین: در 
زائــر مي پردازد و بــا تحلیل داده هاي قرآنــي و روايي، گوياي اين ديدگاه اســت که زيارت 
معصومین:، مي تواند در تربیت سیاســي زائر، يعني آشــنايي او با اهداف سیاسي مزور 
)مانند امر به معروف و نهي از منکر، مبارزه با ظلم و ســتم طاغوت ها، شــناخت دوســتان و 

دشمنان او و رسیدن به شعور و شور سیاسي( مؤثر باشد. 
کلیدواژه ها: زيارت، تربیت سیاسي، زائر، مزور، زيارتنامه. 
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نقش زيارت در تربيت سياسي زائر
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مقدمه 

در جوامع امروزي، تربيت شهرونداني که بتوانند به سهولت با نهادها و سازمان هاي 
گســترده و پيچيده سياسي و اجتماعي، که در حال رشد و تحولند، سازگاري فعال 
داشــته باشند و در امور مهم سياسي و اجتماعي مسئوالنه شرکت کنند، امري الزم 
و ضروري اســت و سياست گذاران نظام هاي آموزشي و تربيتي به آن توجه زيادي 

دارند. 

سياســت گذاران جوامع مختلف براي رســيدن به اين هدف، برنامه هاي زيادي 
دارند تا افراد جامعه خود را براي شرکت فعال در تحوالت سياسي و اجتماعي آماده 

سازند و هر فرد بتواند نقش خود را در جامعه ايفا کند. 

تربيت سياسي يکي از مهم ترين ابعاد تربيت است که مي تواند در تحقق اهداف 
مادي و معنوي جامعه نقش بنيادي داشته باشد. بي ترديد هر ملت و نظامي، بر اساس 
اصول و معيارهاي مورد قبول خود، هدف هايي را تعقيب مي کند و براي دستيابي به 
آنها برنامه ريزي هايي دارد تا در سايه آن شهروندان وظيفه شناس و متعهد را پرورش 

دهد و آنها را با معيارها و اهداف نظام سياسي آشنا سازد. 

نظام تربيتي متکي بر آموزه هاي اســالم نيز از اين امر غافل نبوده است. آنچه از 
روح تعاليم قرآن و روايات معصومين: بر مي آيد، اين اســت که بخش مهمي از 
هويت مسلمانان جنبه اجتماعي آنان است و شايسته است که اين بعد از شناخت و 

رفتار آنان، مورد تربيت و هدايت قرار گيرد. 

مکتب اســالم ـ که هدف از برقراري حکومــت را اجراي احکام الهي و تأمين 
نيازهاي مادي و معنوي جامعه مي داند ـ تربيت سياسي را هم در همين راستا الزم 
مي شمارد تا شهرونداني آگاه و متعهد و با مسئوليت تربيت کند؛ آن گونه که در قبال 

مسائل سياسي و اجتماعي بي توجه نباشند و احساس وظيفه کنند. 

يکي از عوامل تأثيرگذار در تربيت سياســي، انديشه ها و رفتارهاي مذهبي است 
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که بر شکل گيري ديدگاه ها و افکار سياسي فرد تأثير مي گذارد. انديشه هاي ديني و 
رفتار هاي مذهبي، ضمن تأثير بر رفتار فردي و خانوادگي، گرايش هاي سياســي ـ 
اجتماعي فرد را نيز هدايت مي کنند. يک فرد مذهبي، براي اجراي حق و عدالت در 

جامعه، انگيزه بيشتري دارد و براي تحقق آن بيشتر تالش مي کند. 

يکي از رفتارهاي مذهبي مســلمانان، به ويژه پيروان اهل بيت:، حضور يافتن 
نزد معصومين:، به عنوان ارکان سياســي جامعه، و اعالن وفاداري و تجديد عهد 
با اهداف آنان است. همان طور که در زيارت جامعه، در معرفي امام، آمده است: »َو 

َساَسَة اْلِعَباِد َو َأْرَکاَن اْلبَِلِد«. )شيخ صدوق، 1413ق، ج2، ص۶10(

اما در زماني که دسترســي به آنان ممکن نيست، يکي از رفتارهاي مذهبي مهم، 
زيارت اولياي الهي يا مراقد مطهر ايشــان است که شيوه  اي ديگر از درک محضر و 

تجديد عهد و پيمان با آرمان هاي آنهاست. 

زيارت، ديدار کســي يا چيزي با قصد قبلي است؛ چه در حال حيات و چه پس 
از آن. )فيومــي، 1414ق، ج2، ص2۶0؛ طريحي، 1375ش، ج3، ص320( مراد از زيارت 
در اينجا حضور در کنار قبر رسول خدا9 يا يکي از ائمه معصومين: و فرزندان 

ايشان )امامزادگان( است.

 قرآن کريم تربيت انســان ها و رسيدن به کماالت انساني را يکي از اهداف مهم 
انبياي الهي بيان کرده و در سوره آل عمران فرموده است: 

ْيِهْم آياتِِه 
َ
وا َعل

ُ
ْنُفِســِهْم َيْتل

َ
 َبَعَث فيِهْم َرُســولً ِمْن أ

ْ
ُمْؤِمننَي إِذ

ْ
َقْد َمنَّ اهلُل َعَ ال

َ
)ل

يف َضالٍل ُمبني(
َ
ْبــُل ل

َ
َمَة َو إِْن اكنُوا ِمْن ق

ْ
ِك

ْ
ِكتــاَب َو ال

ْ
ُمُهــُم ال

ِّ
يِهــْم َو ُيَعل

ِّ
َو يَُزك

)آل عمران: 164(

خداوند بر مؤمنان نعمت بزرگي بخشــيد، هنگامــي که ميان آنها پيامبري از 
خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنها بخواند و آنها را پاکيزه سازد و کتاب 

و حکمت بياموزد؛ هرچند پيش از آن، در گمراهي آشکاري بودند.
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به نظر مي رســد زيارت براي رســيدن به اين هدف متعالي تشريع شده باشد. 
بنابرايــن توجه به ابعاد تربيتي زيارت، از جمله نقش زيارت در تربيت سياســي و 

پژوهش در اين عرصه، يک امر ضروري است.

با توجه به اهميت تربيت سياســي جامعه و جايگاه زيــارت در تربيت زائران، 
سؤالي که مطرح مي شود اين است که زيارت چه نقشي در تربيت سياسي زائران ايفا 
مي کند؟ همان طور که در تعريف تربيت سياسي گفته شده است: »پرورش فضائل، 
دانش و مهارت هاي مورد نياز براي مشــارکت سياسي و آماده کردن اشخاص براي 
مشارکت آگاهانه در بازسازي آگاهانه جامعه خود« )جان الياس، 1385ش، ص180(، ما 
نيز به نقش زيارت در تربيت مسلمانان جهت آماده شدن براي حضور در عرصه هاي 

سياسي مربوط به سرنوشت خود و ساير مسلمانان مي پردازيم. 

متون زيارتنامه هاي مأثوري که از معصومين: در دسترس زائران قرار دارد و به 
قرائت آنها در زيارت معصومين: توصيه شده، نشان از يک خط دهي سياسي دارد. 
در اين خط مشي سياسي، زائر با شناخت اهداف مزور، با دشمنان و اعوان و انصار 
آنها آشــنا مي شود، انگيزه هاي مزور جهت مي يابد و به شعور الزم دست مي يابد و 

تولي و تبري در وجودش شکل مي گيرد.

مفهوم شناسي تربيت سياسي 

با توجه به تعريف هاي مختلفي که از مفهوم تربيت و سياست در لغت و اصطالح 
ارائه شده، تعريف هاي متفاوتي نيز از »تربيت سياسي« ارائه گرديده است. برخي از 

صاحب نظران در يک جمع بندي اجمالي گفته اند: 
تربيت سياسي عبارت اســت از: »پرورش فضائل، دانش و مهارت هاي مورد 
نياز براي مشارکت سياسي و آماده کردن اشخاص براي مشارکت آگاهانه در 

بازسازي آگاهانه جامعه خود«. )جان الياس، 1385ش، ص180(

صاحب نظران مسلمان، تربيت سياسي را چنين تعريف کرده اند: »رشد دانش ها، 
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نگرش ها و مهارت هاي الزم براي حضور زنده و فعال شهروند مسلمان در عرصه هاي 
سياسي ملي و جهاني«. )صادق زاده قمصري و حاجي ده آبادي، 1379، ص443(

در تربيت سياسي افراد جامعه عوامل مختلفي نقش دارد؛ مانند: خانواده، مدرسه، 
نهــاد حکومت، زمامداران جامعه و آموزه هاي دينــي و مذهبي. يکي از آموزه هاي 
ديني و مذهبي، که در تربيت سياســي مؤثر است، حضور در محضر اولياي خدا و 
ارتباط با آنان، به عنوان سياســت مداران جامعه توحيدي است؛ چنان که در زيارت 
جامعه آمده است: »َو َساَسَة اْلِعَباِد َو َأْرَکاَن اْلبَِلد«؛ »و ]شما اهل بيت:[ زمامداران و 
تدبيرکنندگان بندگان خدا و پايه ها و ستون هاي شهرهاييد«.)شيخ صدوق، 1413ق، ج2، 
ص۶09( اين ارتباط در زمان حضور پيامبر9 و جانشينان ايشان، تربيت کننده پيروان 

آنان اســت و با اعالم وفاداري و پشتيباني از امام خود، در زمره سربازان و ياران او 
قرار مي گيرد؛ چنان که امام باقر7 فرمود: 

ا ُثمَّ َيْأُتوَنا َفُيْعِلُموَنا َواَلَيَتُهْم َلَنا َو  ْحَجاَر َفَيُطوُفوا هِبَ إِنَّــامَ ُأِمَر النَّاُس َأْن َيْأُتوا َهِذِه  اأْلَ

 ُثمَّ اْهَتدى { ُثمَّ َأْوَمَأ بَِيِدهِ إىَِل 
ً
اٌر لَِمْن تاَب  َو آَمَن َو َعِمَل صاِلا َغفَّ

َ
 ل

ِّ
ُهَو َقْوُل اهلل  }َو إِن

َصْدِرهِ إىَِل َواَلَيتَِنا  )طه: 82(، )کليني، 1375ش، ج1، ص393(
مردم مأمور شده اند به گرد اين سنگ ها )کعبه( طواف کنند و پس از آن نزد ما 
بيايند و واليت خود را اعالم کنند و اين معناي سخن خداوند است که فرمود: 
»و من هر که را توبه کند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، سپس هدايت 
شود، مي آمرزم« سپس امام ]7[ به سينه خود اشاره کرد؛ يعني به واليت ما. 

اما در زماني که دسترسي به امام ممکن نيست، زيارت ائمه معصومين: بهترين 
راه ارتباطي با آنان و آموختن سيره تربيتي آنان است. حضور در کنار مضجع رسول 
خدا9 و خاندان معصوم ايشــان و اعالم عقيده درباره آنان و بيزاري از دشمنان و 
مخالفان آنان، تربيت کننده سيره اخالقي، اجتماعي و سياسي آنان است. در اين مقاله 

به بررسي نقش و کارکردهای زيارت در تربيت سياسي مي پردازيم. 
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کارکردهای تربيت سياسی زيارت

1. تجديد عهد و پيمان با رهبران امت 

پس از زيارت خانه خدا، قبر رســول خدا9 و ائمه طاهرين: مهم ترين مرکز 
و محور زيارت مي باشــند و انســان زائر، با اعتقاد به جاودانگي روح آنان، در مزار 
مقدس و حرم مطهر اين اسوه هاي هدايت سر تعظيم فرود مي آورد و حضور چنين 
هدايتگران بزرگ جامعه اسالمي را در زندگي خود درک مي کند و در چنين فضاي 

روحاني، عبارات ارزنده »زيارتنامه« را قرائت مي کند. 

بر اســاس آيات و روايات، اماْم زنده، هميشــه جاويد، شهيد، شاهد و از حيات 
ابدي برخوردار است و نزد خدا متنعم است:

ون( )آل 
ُ
ْحياٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزق

َ
 بَْل أ

ً
ْمواتا

َ
وا ف َســبيِل اهللِ أ

ُ
تِل

ُ
يَن ق

َّ
َْســَبَّ ال )َو ل تَ

عمران: 169(

]اي پيامبر[ هرگز گمان مبر کساني که در راه خدا کشته شدند، مرده اند؛ بلکه 
زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي شوند. 

ائمه طاهرين:ـ  که همگي در راه هدايت انسان ها به سوي خداوند، به شهادت 
رســيدندـ  مصداق بارز اين آيه قرآن بوده و روح بزرگ ايشــان، حاضر و ناظر بر 
اعمال بندگان خداست. زائر با چنين درک و باوري از امام، در حرم مطهرش حاضر 
مي شود و خود را از ابعاد محدود زمان و مکان خارج کرده و با حضور قلب و توجه 
خالصانه، به وجود نوراني و مقدس مزور ابراز ارادت مي کند. و با آنان تجديد عهد 
و پيمان مي نمايد تا در حد توان و ظرفيت روحي و معنوي خويش، در مســير آنان 

قدم گذارد و در ياري اهدافشان کوتاهي نکند. 

از لوازم حق واليت، آن اســت که آنچه مي گويند، شنيده و اطاعت شود. امام بر 
گردن شيعيان حقوقي دارد و شيعه واقعي کسي است که حقوق امام خود را ادا کند 
و در حوزه رهبري امام خويش، حرکت کند و خواسته ها، آرزوها، اعمال و رفتارش، 
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مورد رضاي باطني امام، که همان رضايت خداوند است، قرار گيرد.

يکي از روش هاي تجديد عهد مأموم با رسول خدا9 و امام، زيارت است. زيارت 
انگيزه و محرکي براي دوستداران اهل بيت: است تا به ديدار ولي خويش بروند و با 
او تجديد ديدار کنند و عهد خود را با او تازه نمايند. علي بن موسي الرضا8 فرمود: 

َداِء   إِنَّ لُِکلِ  إَِمامٍ  َعْهدًا يِف ُعُنِق َأْولَِيائِِه َو ِشيَعتِِه َو إِنَّ ِمْن َتَاِم اْلَوَفاِء بِاْلَعْهِد َو ُحْسِن اأْلَ

ُتُهْم  ِزَيــاَرَة ُقُبوِرِهْم َفَمْن َزاَرُهْم َرْغَبًة يِف ِزَياَرِتِــْم َو َتْصِديقًا باَِم َرِغُبوا ِفيِه َکاَن َأئِمَّ

ُشَفَعاَءُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة. )کليني، 1375ش، ج4، ص567(

 براي هر امامي عهدي بر گردن دوستداران و پيروان اوست و از تمام وفا و اداي 
صحيح به اين عهد، زيارت قبور امامان است. کسي که از روي ميل و رغبت و 
جهت تأييد ميل و رغبت خود آنان را زيارت کند، امامانش شفيعان او در روز 

قيامت خواهند بود. 

 در زيارتنامه ها هم زيارت ولي خدا به عنوان يک عهد شناخته شده است و زائر 
از خدا مي خواهد که اين عهد بارها تجديد شــود و زائر به زيارت توفيق پيدا کند. 

امام صادق7 هنگام وداع با قبر اميرالمومنين7 اين گونه مي فرمود: 

َداهْ  اَل َجَعَلُه اهلُل آِخَر اْلَعْهِد َو َرَزَقنِي اْلَعْوَد إَِلْيَك َو امْلَُقاَم يِف َحَرِمَك.  يا جداه َيا َســيِّ

)ثقفي، 1395ش، ج2، ص856(

اي جد من، اي آقا و موالي من، خداوند اين زيارت را آخرين ديدار قرار ندهد 
و بازگشت نزد تو و حضور در حرمت را روزي ام کند. 

َعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن ِزَياَرِة  ُهمَّ اَلَتْ در زيارت وداع با قبر رسول خدا9 مي خوانيم: »اللَّ
َقرْبِ َنبِيَِّك«. )شيخ صدوق، 1378ق، ج2، ص575(

هنگام وداع با قبر امام علي7 مي گوييم: 

َعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن ِزَياَرةِ َمْواَلَنا َأِمرِي امْلُْؤِمننَِي َو اْرُزْقنِي اْلَعْوَد ُثمَ  اْلَعْود.  ُهمَّ اَل َتْ اللَّ

)شهيد اول، 1410ق، ص62(
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در همه اين زيارتنامه ها از زيارت معصومين: با عنوان عهد زائر ياد شــده اســت. 
تجديد عهد با امام7 سپردن پيمان بر شناخت حقوق او و عمل بر اساس آن حقوق است. 

مرحوم مجلسي در بحاراالنوار زيارتنامه اي را نقل مي کند که به »زيارة المصافقة« 
ِديُد اْلَعْهِد َو  اَم ِهَي َتْ معروف اســت. درباره اين زيارت گفته اند: »َأنَّ ِزَياَرَة َساَداتَِنا: إِنَّ
ائِِر«؛ »زيارت بزرگان شيعه تجديد عهد و پيماني  امْلِيَثاِق امْلَْأُخوِذ يِف ِرَقاِب اْلِعَباِد َو َسبِيُل الزَّ

است که خداوند از بندگان خود گرفته است«. )مجلسي، 1403ق، ج99، ص197(

در متن اين زيارت آمده است: 
به سوي تو آمدم، درحالي که زائر توأم و تسليم توأم و به تو پناه آورده ام و تو 
را قصد کرده ام تا تجديد کنم آنچه را که خداوند براي شما از من گرفته است؛ 
از عهد و بيعت و پيمان به واليت براي شما و برائت از دشمنان شما و اعتراف 

دارم به وجوب اطاعت از شما. )همو، 1403ق، ج99، ص198(

حتي در زيارتنامه ها شــيوه اين بيعت هم بيان شده است؛ يعني همان طور که در 
حال حيات با مصافحه و فشــردن دست با پيامبر9 و جانشين او بيعت مي کردند، 
در حال ممات هم با او بيعت کنند. در »زيارت مصافقه« سفارش شده است که زائر 

دست راستش را روي قبر بگذارد و بگويد:

َهِذهِ َيــِدي ُمَصاِفَقٌة َلَك  َعىَل اْلَبْيَعــِة اْلَواِجَبِة َعَلْيَنا َفاْقَبْل َذلَِك ِمنِّــي... َو اإْلِْقَراِر 

اَءةِ ِمْن َأْعَدائُِکم. )همانجا( ِض ِمْن َطاَعتُِکْم َو اْلرَبَ بِامْلُْفَتَ

اين دست من است که بر قبر شماست، براي بيعتي که بر عهده ما واجب است... 
و اين دست من است بر آنچه خداي بزرگ فرمان داده از دوستي شما و اقرار 

به وجوب اطاعت از شما و برائت از دشمنانتان. 

2. آشنايي با اهداف سياسي مزور

يکي ديگر از کارکردهاي زيارت ائمه معصومين: شناخت اهداف سياسي آنان 
است. هر يک از امامان معصوم: و فرزندان آنان، با توجه به اوضاع سياسي زمان 
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خويــش، اهدافي را دنبال مي کردند و به گونه اي با ظالمان زمان خود مبارزه کردند 
و به شهادت رسيدند. مزار آنان فضاي بسيار مناسبي براي آشنايي با اين اهداف، در 

طول تاريخ اسالم و به ويژه شيعه، بوده است. 
قبر شريف اباعبداهلل7 نمونه کامل اين موضوع است. بزرگ ترين اجتماع زائران 
در کربال، در حرم امام حسين7 صورت مي گيرد؛ چنان که ميليون ها نفر از سراسر 
دنيا جهت زيارت امام حسين7 گرد مي آيند و با خواندن زيارت اربعين، با اهداف 

امام حسين7 و نهضت او آشنا مي شوند:
ــكِّ َو  َهاَلِة َو اْلَعَمى َو الشَّ َلَلِة َو اجْلَ َو َبَذلَ  ُمْهَجَتهُ  ِفيَك لَِيْســَتْنِقَذ ِعَباَدَك ِمَن الضَّ

َدى  . )ابن قولويه، 1417ق، ص128(  ااِلْرتَِياِب إىَِل َباِب اْلَُدى ِمَن الرَّ

و جان خود را در راه تو داد تا بندگانت را از گمراهي و ناداني، کوري و شک 
و دودلي به سوي هدايت برهاند. 

مزار معصومين: و شــهرهاي زيارتي، از چند طريق زمينه آشــنايي زائران با 
اهداف سياسي، مبارزاتي، فرهنگي و اجتماعي بزرگان دين را فراهم مي کنند:

الف( شکل گيري مراکز علمي در کنار مزار معصومين و امامزادگان

بيشــترين مراکز علمي شــيعه اولين بار در شــهرهايي شــکل گرفتند که مزار 
معصومين: در آنها قرار داشــت. نخستين حوزه هايي که در اسالم شکل گرفت، 
حوزه مدينه در عصر امام باقر و امام صادق8 بود. )صافي گلپايگاني، 1430ق، ص29-

33( پس از رحلت پيامبر اســالم9 مدينه پايگاه نشــر معارف اسالم، به ويژه اهل 

بيت: شــد. دوســتداران پيامبر9 و اهل بيت: به قصد زيارت و ديدار ايشان 
به مدينه مســافرت مي کردند و معارف اعتقادي، عبادي و سياســي خود را از آنان 

دريافت مي کردند. )طوسي، 1407ق، ج۶، ص100(
حوزه علميه قم، به برکت مضجع شــريف حضرت معصومه3 در اين شهر و 
روي آوردن عالمــان ديني به مجاورت آن حضرت، رونق گرفت. )دانشــنامه جهان 

اسالم، 1389، ج21، ص377(
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حوزه علميه نجف از مراکزي اســت که در جوار حرم اميرالمومنين7 شــکل 
گرفــت؛ با اينکه کوفه از نظر قدمت و مرکزيت و حضور عالمان و محدثان در آن 

سابقه طوالني تري داشت. 

برخي معتقدند حتي پيش از آمدن شــيخ طوســي، در نجف حلقه هاي بحث و 
درس در جوار مرقد امير مؤمنان7 برقرار، و حوزه علميه شکل گرفته بود. اما شيخ 
طوســي در ميانه هاي قرن پنجم به نجف هجرت کرد و با فعاليت علمي او، حوزه 
نجف مرکزيت علمي و فکري براي جهان تشيع پيدا کرد. )همو، 1389، ج21، ص385(

ب( زيارتگاه ها مراکز اجتماعات سياسي

زيارتگاه ها عالوه بر اينکه فضاي مناســبي در انجــام اعمال مذهبي، مانند نماز 
و ساير عبادات اســت، محل تبليغ و خطابه هاي سخنوران در جهت تبيين اهداف 
سياسي امامان شيعه نقش ايفا مي کنند. پس از مسجد الحرام و مسجد النبي بزرگ ترين 
اجتماعــات مذهبي جهت اقامه نماز جماعت، نمــاز عيد فطر، نماز جمعه، احياي 
شــب هاي قدر و عزاداري ها را بايد در اين زيارتگاه ها جست وجو کرد. در سراسر 
ايران و عراق، در مجاورت بســياري از بقاع متبرکه و امامزاده ها يا بخشي از فضاي 
حرم آنان، مسجد و مصلي بنا شده است که به عنوان مراکز عبادي ـ تبليغي، ايفاي 
نقش مي کنند؛ )مقابر، 1390ش، ص25( اجتماعات و مراسم سياسي ـ مذهبي نيز در 

اين اماکن برگزار مي شود.

ج( زيارتگاه هاي اهل بيت: عامل آشنايي با معارف سياسي تشيع

نقش ديگر مزارات معصومين:، آشنايي قبائل سني با مذهب شيعه بوده است. 
قبائلي از جنوب شبه جزيره عربستان و ساير مناطق به سوي عراق کوچ کردند که 
سني مذهب بودند. اينان ضمن ارتباط با شيعيان و حضور در حرم معصومين: با 
فرهنگ تشــيع، به ويژه موضوع امامت و واليت، آشنا مي شدند و مذهب شيعه را 
مي پذيرفتند. از اين قبايل مي توان به قبيله خزائل، تميم، کعب، ربيعه، خزرج، الجبور 
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و زبيد، که پيش از 150 سال اخير سني بودند، بر اثر ارتباط با اماکن زيارتي عتبات، 
به شيعه گرايش پيدا کردند. )موسوعة النجف االشرف، 1415ق، ج۶، ص33۶(

د( زيارتنامه هاي معصومين: عامل آشنايي با فرهنگ سياسي اهل بيت:

اهداف امامان:ـ  براساس اسناد موجود که زيارتنامه ها يکي از آنهاستـ  احياي 
دين خدا، رفع ظلم و ســتم، قرار گرفتن حق در مســير صحيح و انجام اصالحاتي 
اســت که مي توان از آن به »امر به معروف و نهي از منکر« يا به اصطالح سياســي 

»اصالحات سياسي ـ اجتماعي« تعبير کرد. )کليني، 1375ش، ج4، ص570(

3. ايجاد انگيزه و شور سياسي 

يکي از آثار زيارت اين است که در شيعيان شور الزم را براي فعاليت هاي سياسي 
ايجاد مي کند. شــور مقوله اي است که در مکتب تشيع، بيش از تسنن وجود دارد و 

خود آنها هم به اين امر اعتراف دارند. 

يکي از عوامل مؤثر در ايجاد شــور سياسي، زيارتنامه هاي موجود در زيارت هر 
معصوم و امامزاده اســت. در هر زيارتنامه مجموعه اي از معارف وجود دارد که در 
زائر ايجاد شــور و حماســه مي کند؛ براي مثال در زيارت امام زمان] در سرداب 

غيبت، زائر پس از معرفت به امام عصر] به شور مي آيد و عرض مي کند: 
همان طــور که قلبم را به ياد او آباد کردي، ســالح من را در ياري او ]آماده 
و[ از نيــام به در آر و اگر بين من و ديدار او مرگي که بر بندگانت مســلم 
و برخالف ميلشان مقدر کردي، حائل شــد، پس مرا هنگام ظهور او از قبرم 
برانگيز؛ همان طور که کفن پوشيده ام، در پيش روي او جهاد کنم؛ در صفي که 
اهلش را ستايش کرده اي و در قرآن درباره آنان فرموده اي: »گويي آنها بنايي 

استوارند«. )مجلسي، 1403ق، ج99، ص103(

 شور و هيجاني که در جان زائر ايجاد مي شود، او را آماده هرگونه جانبازي در راه 
امام و پيشواي خود مي کند و حتي اگر مرگ او را در بر بگيرد، باز هم آماده است از 
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قبر برانگيخته شود و کفن پوشان در رکاب آن حضرت، با دشمنانش بجنگد؛ چنان که 
در دعاي عهد هر روز اين آمادگي را اعالن مي کند:

پرودگارا، مــن را از ياران او )حضرت مهــدي](، کمک کنندگان به او، 
دفاع کنندگان از او، شتابندگان به سوي برآوردن نياز هاي او، حمايت کنندگان 
از او، سبقت گيرندگان به سوي خواسته هايش و شهيدان پيش رويش قرار ده. 
خدايا اگر ميان من و او آن مرگي، که بر بندگانت حتمي و مقرر شــده، مانع 
شــد، از قبر بيرونم آر، درحالي که کفن به خود پيچيده، شمشير آخته و نيزه 
برهنه، پاسخ گويان به نداي آن دعوت کننده بزرگوار در شهر و باديه. )کفعمي، 

1418ق، ص83(

عشق و شوري که زيارت اولياي خدا، به ويژه زيارت امام حسين7، در زائران 
ايجــاد مي کند، در طول تاريخ بي بديل اســت. جابر بن عبداهلل انصارِي نابينا، براي 
زيارت امام حســين7 از مدينه بار سفر مي بندد )طوســي، 1411ق، ج2، ص787( و 
همه  خطرهاي احتمالي را به جان مي خرد و خود را به کربال مي رساند. )طبري آملي، 

1383ق، ج2، ص74؛ طوسي، 1411ق، ج2، ص787(

در دوران متوکل عباسي کساني بودند که همه  هستي خود يا يکي از اعضاي بدن 
خود را در راه زيارت امام حســين7 از دست مي دادند؛ ولي سال بعد يا سال هاي 
بعد باز هم عازم کربال مي شــدند و براي دادن دست و پاي ديگر خود آماده بودند. 

)قمي، 1389، ص239(

 يکي از مصاديق بارز و آشــکار شور سياسي، عشــق به شهادت در راه هدف 
ارزشــمند و خوف نداشتن از مرگ است. زائر در زيارت خود آرزو مي کند که اي 

کاش با اولياي خدا هم عصر بود و کنار آنان به فوز عظيم شهادت نائل مي آمد. 

ابوحمزه ثمالــي از امام صادق7 روايت مي کند کــه حضرت فرمود هرگاه به 
زيارت امام حســين7 مشرف شــدي، هنگام زيارت گونه چپ خود را روي قبر 

بگذار و بگو:
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... َيا َلْيَتنِي  ُکْنُت  َمَعَك  َفَأُفوَز  ي َيا اْبَن َرُســوِل اهلل َصىلَّ اهلل َعَلْيــكَ بَِأِب َأْنَت َو ُأمِّ
َفْوزًا َعِظياًم َو َأْبُذُل ُمْهَجتِي ِفيَك َو َأِقيَك بَِنْفِس َو ُکْنُت ِفيَمْن َأَقاَم َبنْيَ َيَدْيَك َحتَّى 
نَّة. )ابن قولويه، 1417ق،  ــَعاَدةِ َو اْلَفْوِز بِاجْلَ ُيْســَفَك َدِمي َمَعَك َفَأْظُفَر َمَعَك بِالسَّ

ص237(

پدر و مادرم به فدايت اي فرزند رسول خدا9. اي کاش با شما بودم و به فوز 
عظيــم نائل مي آمدم و خون قلبم را در راه تو نثار مي کردم و با جانم از شــما 
حفاظت مي کردم و ميان کساني بودم که در کنار شما جنگيدند تا اينکه خونم 

با شما به زمين مي ريخت و با شما به سعادت و فوز بهشت نائل مي شدم. 

مردمي که شهادت در راه خدا را سعادت بدانند، بزرگ ترين سختي ها براي آنها 
آسان مي شود:

( )توبه: 52( ُْسنََينْيِ  إِْحَدى الْ
َّ
ْل َهْل تََربَُّصوَن بِنا إِل

ُ
)ق

بگو: »آيا درباره ما جز يکي از دو نيکي را انتظار داريد«؟ )پيروزي يا شهادت(.  

زائر با انسان بزرگي مانند امام حسين7 و يارانشـ  که از شهادت و مرگ در راه 
خدا استقبال مي کنندـ  همنوايي مي کند. 

طَّ اْلِقَلَدةِ َعىَل ِجيِد اْلَفَتاةِ َو َما َأْوَلَنِي إىَِل َأْسَليِف اْشتَِياَق  ُخطَّ امْلَْوُت  َعىَل ُوْلِد آَدَم خَمَ
َيْعُقوَب إىَِل ُيوُسَف. )ابن طاووس، 1348ش، ص۶0(

مرگ بر انسان ها همچون گردن بند برگردن دختران جوان است و من به ديدار 
نياکانم آن چنان اشتياق دارم که يعقوب به ديدار يوسف چنان مشتاق بود. 

کســي که مي خواهد در راه حق حرکت کنــد و با ظلم مبارزه کند، بايد خود را 
براي باالترين درجه ايثار، که همان شــهادت است، آماده سازد. افراد زيادي هستند 
که کار سياســي مي کنند، اما هميشه يک نگراني و وحشتي در وجودشان هست که 
اين ترس باعث مي شود در نيمه راه، اهداف خود را رها کنند و با دشمنان مماشات 
کنند. امامــان معصوم: و بعضي از امامزادگان با ظلم و ســتم و انحراف مبارزه 
کردند و براي رســيدن به اهداف سياسي حاضر شدند جانشان را هم فدا کنند؛ نه 
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تنها خودشــان، بلکه حتي جان نزديکانشان را هم در راه هدف فدا کردند. نهضت 
امام حســين7 عشق به شهادت را به عنوان باالترين درجه ايثار در شيعيان تزريق 
کرده اســت؛ به همين دليل، آنها که واقعاً عاشورايي بوده اند، در تالش هاي سياسي 

خودشان خوفي نداشته اند. 

زائر با کسي عهد و پيمان مي بندد که آرمان شهادت طلبي را از ارکان قيام جاودانه 
خود مي دانست، با آگاهي به شهادت راه کربال را پيش گرفت و ديگران را هم آگاه 

ساخت و در ضمن يک دعوت عمومي، از تمامي آزادگان اين مهم را طلب کرد: 

َحْل َمَعَنا َفإِنَّنِي َراِحٌل  نًا َعىَل لَِقاِء اهلل َنْفَســهُ َفْلرَيْ َمــْن َکانَ  َباِذاًل ِفيَنا ُمْهَجَتُه َو ُمَوطِّ

ُمْصبِحًا إِْن َشاَء اهلل َتَعاىَل . )همو، 1348ش، ص61(

هر کس حاضر است تا در راه ما از خون خويش بگذرد و جان خود را در راه 
لقاي پروردگار نثار کند، آماده حرکت با ما باشد که من صبحگاهان حرکت 

خواهم کرد، ان شاءاهلل تعالي. 

سرانجام آن حضرت، با شهادتش، راه جاودانگي را به بشريت آموخت و با خون 
سرخش ارزش هاي اسالمي و انساني را دوباره زنده کرد. از آن پس تا به امروز هر 
انســان آزاده اي راه ساالر شهيدان را در پيش گرفته و با اقتدا به آن امام آزادگان، در 
مقابل ظلم ايستاده و مرگ سرخ را برگزيده است تا هم خود را ماندگار سازد و هم 
جامعه را از آلودگي پاک کند و تا اين روحيه در خلق و خوي بشر بوده است، هيچ 
ظلمي پايدار نمانده و هيچ ظالمي ماندگار نخواهد ماند. همان گونه که بني اميه، پس 

از شهادت حضرت اباعبداهلل الحسين7 و يارانش، ريشه کن گرديدند. 

زيارت و زيارتنامه ها اين فرهنگ و ســيره معصوميــن: را در جان زائر زنده 
مي کنند؛ اين انديشه را در او احيا مي کند که اگر خواهان حيات باعزت است، بايد 
مانند امامان: و فرزندان و يارانشــان، شهادت طلبانه در اين راه قدم بگذارد و از 

مرگ باعزت نهراسد. 
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انقالب اســالمي ايران و هشت ســال دفاع مقدس مردم ايران، يکي از زيباترين 
مصاديقي است که تأثير روحيه شهادت طلبي را به جهانيان نشان داد و ثابت کرد ملتي 
که زيارت عاشورا سرلوحه زندگي اوست، از مرگ نمي هراسد و شکست ناپذير است. 

4. ايجاد شعور سياسي 

 شــعور سياسي يعني حرکت بر اســاس بينش، آگاهي، معرفت و شناخت حق 
و باطل. شــور ممکن اســت در جهت انحراف هم به کار گرفته شــود؛ اما پيروان 
اهل بيــت:، در طول تاريخ، با بهره گيري از معارف معرفت آفرين اهل بيت: و 
نهضت امام حســين7 داراي شعور سياسي برخاسته از اصول و مباني قرآن بودند 
نَا 

َ
نَا َو َمِن اتََّبَعين َو ُسْبحاَن اهللِ َو ما أ

َ
 اهللِ َعَ بَصرَيٍة أ

َ
ْدُعوا إِل

َ
ْل هِذهِ َسبييل  أ

ُ
که مي فرمايد: )ق

ُمْشِكني( )يوسف: 108(
ْ
ِمَن ال

حرکت اهل بيت: بر اساس شور و شعور الهي بود؛ همان طور که حرکت امام 
حسين7 بر اساس شعور سياسي بود، که مي فرمايد: 

اَم َخَرْجُت لَِطَلِب اإْلِْصَلِح  َو َأنِّ  مَلْ  َأْخُرْج  َأرِشًا َو اَل َبِطرًا َو اَل ُمْفِسدًا َو اَل َظامِلًا َو إِنَّ

ي َو َأِب.  ي: ُأِريُد َأْن آُمَر بِامْلَْعُروِف َو َأهْنَى َعِن امْلُْنَکِر َو َأِســرَي بِِسرَيةِ َجدِّ ِة َجدِّ يِف ُأمَّ

)مجلسي، 1403ق، ج44، ص329(

من حســين بن علي، از روي سبکسري و گردنکشي و نيز براي ايجاد فساد و 
ستمگري دست به اين قيام نزدم؛ بلکه براي اصالح اوضاع امت جدم قيام کردم 
و مي خواهــم »امر به معروف« و »نهي از منکر« کنم و به روش جدم و پدرم 

علي بن ابي طالب عمل کنم . 

زائري که به زيارت اين انسان بزرگ و مصلح امت مي رود، با خواندن زيارتنامه هاي 
ايشان با سيره و اهداف آن حضرت، از جمله امر به معروف و نهي از منکر و جهاد 
در راه خدا و... آشــنا مي شود. اين آشنايي فرد را از بصيرت و شناخت الزم نسبت 

به مسئوليت هاي سياسيـ  اجتماعي برخوردار مي سازد.
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يکي ديگر از ابعاد شــعور سياســي، که در ضمن زيارت ايجاد مي شود، بينش 
دشمن شناســي است. روشــه در کتاب تغييرات اجتماعي معتقد است اعتقادات و 
گرايش هاي سياســي براي انسان ها غيريت ســاز است؛ چيزي که بخشي از هويت 

جوامع و انسان ها را تشکيل مي دهد. )روشه، 1380ش، ص13(

زيارت، سراســر مملو از غيريت با دشمنان اهل بيت: است. اولين موضوعي 
که در زيارت آنان ذهن زائر را به خود مشــغول مي کند، شــهادت امام، چگونگي 
شهادت ايشان و عامل يا عاملين شهادت اوست. ازاين رو زائر پس از شناخت مزور 

با دشمنان عام و دشمنان خاص او آشنا مي شود. 

در زيارتنامه ها ضمن معرفي دشمنان عام اهل بيت:، يعني ظالمين و ستم کنندگان 
به اهل بيت، به سرسلســله آنان، مانند ابوسفيان، معاويه، يزيد، آل زياد و آل مروان 
اشاره مي شود )طوسي، 1411ق، ج2، ص774( و از بعضي با کنايه و از بعضي با تصريح 
نام برده مي شود. )طوســي، 1411ق، ج2، ص774( همچنين معيار هاي دشمن شناسي 
ارائه مي گردد تا هر انســان منصف و منطقي، با داشتن اين معيارها، دشمنان اسالم 
و اهل بيت: را شناســايي کند. در زيارت عاشورا يک معيار کلي جهت شناخت 

دشمنان اهل بيت: ارائه مي شود: 
ًة  ْوِر َعَلْيُکْم َأْهَل اْلَبْيِت َو َلَعَن اهلُل ُأمَّ ْلِم َو اجْلَ َســتْ َأَســاَس الظُّ ًة َأسَّ َفَلَعَن اهلُل ُأمَّ
ًة  َبُکُم اهلُل ِفيَها َو َلَعَن  اهللُ  ُأمَّ تِي َرتَّ َدَفَعْتُکْم َعْن َمَقاِمُکْم َو َأَزاَلْتُکــْم َعْن َمَراتِبُِکُم الَّ
ْم بِالتَّْمِکنِي ِمْن ]ِقَتالِــكَ [ ِقَتالُِکْم َبِرْئُت إىَِل اهللِ َو  ِديَن َلُ َقَتَلْتُکــمْ  َو َلَعَن اهلُل امْلَُمهِّ

إَِلْيُکْم ِمْنُهْم َو ِمْن َأْشَياِعِهْم َو َأْتَباِعِهم. )ابن قولويه، 1417ق، ص17۶(

پايه گذاران ظلم و ســتم، غصب کنندگان حق اهل بيت:، خانه نشــين کنندگان 
اهل بيت:، قاتلين اهل بيت:، کساني که سياهي لشکر براي دشمنان اهل بيت 

بودند و ساکتين در مقابل ظلم به اهل بيت:. 
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5. صبغه ديني و مذهبي بخشيدن به فعاليت هاي سياسي

يکي ديگر از آموزه هاي تربيت سياسي زيارت اولياي الهي و ائمه معصومين:، 
به ويژه زيارت امام حسين7، قداست بخشي به کار سياسي و همراه سازي سياست 
با ديانت است. )خميني، 1387ش، ج4، ص19 و20( در بعضي از عصرها روشنفکران و 
حتي متدينان، کار سياسي را غير مقدس مي دانستند )هيرو، 138۶، ص21(؛ ولي معارف 
اهل بيت و زيارت عاشورا کار سياسي را مقدس کرد و به آن قداست بخشيد. کار 
سياسي )به معناي هرگونه تالش سياسي که سياســتمداران و سياست بازان امروز 
انجام مي دهند، نيســت( يعني انجام يکي از تکاليف اجتماعي و تدبير امور بندگان 

خدا که بر عهده افراد قرار داده است:
َهوى  

ْ
َقِّ َو ل تَتَّبِِع ال اْحُكْم َبنْيَ انلَّاِس بِالْ

َ
ْرِض ف

َ ْ
ناَك َخليَفًة ِف ال

ْ
)يــا داُوُد إِنَّا َجَعل

َك َعْن َسبيِل اهلل( )ص: 2۶(
َّ
َفُيِضل

اي داود ما تو را خليفه ]و نماينده خود[ در زمين قرار داديم؛ پس ميان مردم بحق 
داوري کن و از هواي نفس پيروي مکن که تو را از راه خدا منحرف مي سازد. 

 وقتي يک مســلمان کار سياسي مي کند، مانند آن است که کاري عبادي مي کند. 
وقتي عليه نظام سلطه و ستم شعار مي دهد، اين کار او در منطق ديني عبادت است؛ 
اين برداشــت در منش و سيره ائمه: ريشه دارد. )ابن أبي الحديد، ج2، ص284( آنان 
در عين اينکه به نماز و عبادت پروردگار اهميت مي دادند، به همان اندازه به امر به 
معروف و نهي از منکر و مبارزه با ستم و برقراري قسط و عدل نيز اهميت مي دادند. 

)کليني، 1375ش، ج4، ص570(

 زائري که به زيارت معصومين: مشــرف مي شود، شيوه آنان را سرلوحه خود 
ْقُتْم ُمْبِطٌل مِلَا َأْبَطْلُتم  ُمِطيٌع َلُکم «؛ »حق  ٌق مِلَا َحقَّ قِّ قرار مي دهد و از آنان پيروي مي کند: »حُمَ
مي دانم آنچه را شــما حق دانستيد و باطل مي دانم آنچه را شما باطل دانستيد؛ پيرو 

شمايم«. )شيخ صدوق، 1378ق، ج2، ص275(
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در صدر اســالم رسول خدا9 و اميرالمؤمنين7 در رأس نظام اسالمی بودند و 
ديانت و سياســت اسالم همپاي هم به دست حجت خدا تدوين و اجرا مي شد، اما 
بعد از ايشان، بني اميه عماًل تفکر »سکوالريستي« را رواج مي دادند؛ براي نمونه وقتي 
معاويه بر کرســي خالفت نشســت، بالفاصله به عراق آمد و در سخنراني خود به 
مردم اخطار داد که من با شما بر سر نماز و روزه نجنگيدم؛ بلکه مي خواستم بر شما 
حکومت کنم و به مقصود خود رسيدم. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج4، ص1۶0( عالمه 

طباطبايي= در مورد اين سخن معاويه، مي گويد: 
معاويه با اين سخن اشاره مي کند که سياست را از ديانت جدا مي داند و نسبت 
به اجراي مقررات ديني ضمانتي نخواهد داد و همه نيروي خود را در زنده نگه 

داشتن حکومت خود به کار خواهد بست. )طباطبايي، 1378ش، ص44(

امام حسين7 با قيام خونين خود نشان داد که مرز سياست از ديانت جدا نيست و 
در اسالم بين اين دو همگرايي و هماهنگي وجود دارد و هر وقت در رأس حکومت، 
زمامداران و حاکماني فاســد قرار گيرند که لياقت منصب حکومت و کشور داري را 
ندارند، بايد عليه آنها شوريد و از آنان تبري جست و آنان را از منصب حکومت عزل 
کرد. زيارتنامه ها زائر را به سوي اين آموزه هاي سياسي رهنمون مي سازد. همان طور 

که در زيارت عاشورا آمده است. )ابن قولويه، 1417ق، ص17۶( 

زائر در زيارت امام هفتم، موســي بن جعفر8 اين گونه از دو بعد سيره و رفتار 
عملي آن حضرت ياد مي کند: 

تو را از روي اخالص و خشــوع و خضوع اطاعت کرد و با هر نوع بدعت و 
بدعت گذاران دشمني کرد و سرزنش هاي مالمت کنندگان در اجراي هيچ يک 

از اوامر و نواهي تو در او مؤثر نگشت. )مجلسي، 1403ق، ج99، ص17(

زائر همان طور که به اعلي مرتبه عبادت و بندگي و خلوص ائمه شهادت مي دهد، 
به جهاد و مبارزات اجتماعي ـ سياســي آنان هم شهادت مي دهد. )کليني، 1375ش، 
ج4، ص570( يکي از موضوعات مطرح در زيارتنامه ها بحث شهادت دادن و خدا را 
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شــاهد گرفتن است. شهادت دادن وقتي مطرح مي شود که شاهد واقعيت را رؤيت 
کرده و حقيقت را يافته باشــد؛ در غير اين صورت نمي تواند شهادت بدهد. اينکه 
زائر در زيارتنامه مي گويد: »اشهد اهلل« خبر از دريافت يک واقعيت مي دهد که با جان 

خود آن را يافته است و در مقابل معصوم به آن اقرار مي کند:

ْيَت َعِن امْلُْنَکِر... َو  َکاَة َو َأَمْرَت بِامْلَْعُروِف َو هَنَ َلَة َو آَتْيَت الزَّ َأْشَهُد َأنََّك َقْد َأَقْمَت الصَّ

اِهدًا َعْن ِديِن اهللِ ُموِقيًا  َتِسبًا جُمَ َجاَهْدَت  يِف اهللِ َحقَّ ِجهاِدِه . . َو ُجْدَت بَِنْفِسَك َصابِرًا حُمْ

لَِرُسوِل اهللِ َطالِبًا َما ِعْنَد اهللِ َراِغبًا ِفياَم َوَعَد اهلُل... .)شهيد االول، 1410ق، ص101(

اين زيارتنامه ها بيانگر سيره معصومين: در جدا نبودن مسائل عبادي از مسائل 
سياسي اســت. همان طور که حضرت اباعبداهلل الحسين7 در منزلي به نام بيضه، 
خطــاب به اصحاب خود و ســپاهيان حر، انگيزه قيام خود را عمل به دســتورات 
پروردگار، اعم از عبادي، اجتماعي و سياسي، بيان مي کند. هم به مسئله بندگي خدا 
و ترک اطاعت از شــيطان اشاره دارد و هم به رفتارهاي اجتماعي بني اميه و خارج 
شدن از مسيري که رسول خدا9 براي اسالم ترسيم کرده است. ايشان مي فرمايد: 
اي مردم، رسول خدا9 فرمود: »هرکس )مسلماني( سلطان ستمگري را ببيند 
که حرام خدا را حالل شمرده و عهد خدا را مي شکند، خالف سنت رسول خدا 
رفتار مي کند و ميان بندگان خدا به گناه و ستم عمل مي کند، ولي او )شخص 
مسلمان( ســکوت اختيار کند و نه از راه کردار و نه از راه گفتار او )سلطان 
ستمگر( را سرزنش نکند و در مقام انکار و عيب گويي بر نيايد، بر خداوند است 
که او )مسلمان سکوت اختيار کرده( را به کيفر و سزاي همان ستمگر )آتش 
جهنم( محکوم کند. آگاه باشيد که اين طائفه ستمگر و حکام جائر بني اميه،... 
حرام خدا را حالل شــمردند و حالل خدا را حرام شمردند و من از غير خودم 
سزاوار ترم به جلوگيري از اين امور و نهي کردن از آنها و زمام امور مسلمانان 
را به دســت گرفتن، تا به احکام قرآن و سنت رسول اهلل عمل شود. )ابن شعبه 

حراني، 1404ق، ص505(
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6. توجه به امر به معروف و نهي از منکر

يکــي از مصاديق بارز تربيت سياســي زيارت، توجه دادن زائر به سرنوشــت 
خود و جامعه اســت و احساس مسئوليت در مقابل آنهاست. موضوعي که در اکثر 
زيارتنامه هاي معصومين: به آن اشــاره شده است. )شهيد االول، 1410ق، ص101( 
زيارت و زيارتنامه ها مي آموزند که انســان ها نه تنها حــق دارند، بلکه موظفند بر 
امور سياســي و اجتماعي خود نظارت کنند و امور جامعه را پي گيري نمايند. پيرو 
حســين بن علي8 نمي تواند نســبت به سرنوشــت جامعه  اي که در آن زندگي 
مي کند، بي تفاوت باشد؛ چراکه اين بي تفاوتي در ارتباط او با پروردگارش هم تأثير 
مي گــذارد. اميرالمؤمنين7 در نامه 47 نهج البالغه، در آثار امر به معروف و نهي از 

منکر مي فرمايد: 
اُرُکمْ  ُثمَّ  اُرُکمْ [ رِشَ ْهَي َعِن امْلُْنَکِر َفُيَوىلَّ َعَلْيُکْم ]َأرْشَ ْمَر بِامْلَْعُروِف َو النَّ ُکوا اأْلَ اَل َتْتُ

َتْدُعوَن َفَل ُيْسَتَجاُب َلُکْم. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج17، ص۶(

امــر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيــد ]؛ چراکه نتيجه ترک امر به 
معروف و نهي از منکر آن است که[ بدترينتان بر شما حکومت پيدا مي کند. 

سپس هرچه دعا کنيد دعايتان مستجاب نمي شود. 

اين سخن حضرت روشن ترين سند براي اصل نظارت است و در زيارتنامه هاي 
معصومين: که شــهادت به انجام امر به معروف و نهي از منکر توسط مزور داده 

مي شود، زائر را براي چنين نظارت عمومي آماده مي سازد.

نتيجه 

يکي از ابعاد زيارت، بعد سياسي آن است که نقش مهمي در تربيت سياسي زائر 
دارد. در اين مقاله نقش زيارت در تربيت سياســي زائر، که بخش مهمي از تربيت 

است، بررسي و اين نتايج حاصل گرديد: 

1. تربيت سياسي عبارت اســت از: رشد دانش ها، نگرش ها و مهارت هاي الزم 
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براي حضور زنده و فعال شهروند مسلمان در عرصه هاي سياسي ملي و جهاني.

2. يکي از آموزه هاي ديني و مذهبي که در تربيت سياسي مؤثر است، حضور در 
محضر اولياي خدا و ارتباط با آنان، به عنوان سياســت مداران جامعه توحيدي، در 
حال حيات آنان است. اما در زماني که دسترسي به امام ممکن نيست، زيارت ائمه 

معصومين: بهترين راه ارتباطي با آنان و آموختن سيره تربيتي ايشان است. 

3. هر امامي بــر ذمه پيروان خود عهد و پيماني دارد. يکي از روش هاي تجديد 
عهد مأموم با رسول خدا9 و ائمه معصومين: زيارت آنان است. زيارت انگيزه 
و محرکي براي دوستداران اهل بيت: است تا به ديدار ولي خويش بروند و با او 

تجديد ديدار کنند و عهد خود را با او تازه نمايند.

4. زيارت زمينه آشنايي با اهداف مزور را در عرصه هاي مختلف، به ويژه سياسي، 
فراهم مي سازد؛ چراکه مزارات اهل بيت: محل اجتماعات و تبليغ در جهت تبيين 
اهداف سياسي امامان شيعه و زيارتنامه هاي آنان تبيين کننده شيوه و روش آنان است. 

5. زيارت، عبادتي معرفت آفرين و شعور آفرين در وجود زائر است و در هر يک 
از زيارتنامه ها مجموعه اي از معارف وجود دارد که در زائر ايجاد شــور و حماسه 
مي کند. زيارت زمينه ســاز عشق و شور در دل زائر مي شود و او را براي جان نثاري 

در راه مزور آماده مي کند. 

6. زيارت بيانگر اين واقعيت است که فعاليت هاي سياسي نه تنها صبغه ديني و 
مذهبي دارند، بلکه عين سياســتند؛ چراکه امر به معروف و نهي از منکر در مقابل 
ستمگران، يکي از بارزترين کارهاي سياســي است که در زيارتنامه ها مورد توجه 

قرار گرفته است.
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