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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the political system of Islam based on the themes in Ziyārat-e 

Amin Allāh and Āl-e Yāsin. The method of study is inferential-analytic and the results showed that 

seemingly there is a summary-detail relationship between these two Ziyārat Nāmeh and they are 

complementary. The relationship between Imam (leader) and community or in Fārāb’s word, learned 

governor and people, is not merely a dry, juridical, totalitarian, and autocratic relationship, but rather it is 

emotional and romantic. In this relationship, Imam and community are on the same boat and head to an 

identical destination. In this political system, all emotional and sentimental, outer and inner, material and 

spiritual, individual and social needs are considered. According to the view and ideology presented in these 

two Ziyārat Nāmeh, the duty of the political system, in addition to providing people’s security and 

organizing this world, is to provide their prosperity and safety in the other world and their eternal survival. 

This important task is doable only by the political system of Islam under the government of learned people. 

It is a key point and if neglected, the political system will not be accomplished and Islamic anymore and 

cannot lead humans and society to prosperity. 
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 چکیده

باشد. روش پژوهش  اهلل و زیارت آل یاسین می هدف پژوهش حاضر تبیین نظام سیاسی اسالم براساس مضامین زیارت امین
نامه رابطه اجمال و تفصیل با یکدیگر دارند و مکمّل  رسد این دو زیارت تحلیلی بوده و نتایج نشان داد به نظر می -استنباطی

صرفاً یک رابطه خشک حقوقی و از باال به پایین و ، هستند. رابطه امام و امّت و یا به تعبیر فارابی رئیس فاضل و مردم
ای که در آن امام و امّت بر یک کشتی سوار و  ابطه عاطفی و عاشقانه است. رابطهبلکه یک ر، کننده نیست دستوردهنده و اطاعت

مادی و ، ظاهری و باطنی، هستند. در این نظام سیاسی به تمامی نیازهای عاطفی و احساسی  به سوی یک مقصد در حرکت
عالوه ، وظیفه نظام سیاسی، شود ارائه میشود. براساس نگاه و تفکری که در این دو زیارتنامه  فردی و اجتماعی توجه می، معنوی

تأمین سعادت و امنیت اخروی و بقای ابدی آنان هم است و این مهم ، بر تأمین امنیت بقای دنیوی و سامان دادن به دنیای مردم
همی است که آید و این نکته کلیدی و م برمی، های فاضل بر عهده دارند تنها از عهده نظام سیاسی اسالم که ریاست آن را انسان

 نظام سیاسی دیگر فاضله و اسالمی نخواهد بود و انسان و جامعه را به سعادت نخواهند رساند.، اگر مورد غفلت قرار بگیرد
 

 نظام سیاسی.، امام سجاد)ع(، زیارت آل یاسین، اهلل زیارت امین های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 0

 طاغوت با مبارزه و مقابله اول صف در انبیاء تمام که دهد می توجه ما به الهی انبیای زندگی تاریخ مطالعه
 قیام که هم اند، نوح، ابراهیم، موسی، داوود، صالح، عیسی، پیامبر)ص(، سید الشهداء و... بوده برون و درون

ن معنا یاصاًل برای ا»و ایشان  بود طاغوت حکومت شکستن درهم و حکومت گرفتن دست به نمودند، هدفشان
امده، یبرای حکومت ن ءالشهدادیکنند که حضرت س ال مییی که خیاست و آنهاتخار فاك یخود ن ید و اآمده بو

عه یش و کسانی که ءدالشهدایس مانندد حکومت دست ینکه بایبرای حکومت آمدند، برای ا شانیر؛ ایخ
(. 2ص :31 ج، 1206، خمینی امام« )ن بوده استیاز اول تا آخر اء ایام انبیاصل ق .باشد، هستند ءدالشهدایس

 الشهداء باشد.اکفایت و امین سرورانی همچون سیدچه افتخاری از این باالتر! چرا که حکومت باید در دست ب
ترین مظاهر شرک در جهان معاصر  توان گفت جداسازی و تجزیه سیاست از دیانت، از بزرگ با این نگاه می

روح سیاست بوده و سیاست بدون شریعت نبوی (، چرا که شریعت 10/0/1230است )مقام معظم رهبری، 
(. با دمیده 1213زایی،  ؛ جبارنژاد و لک013: ص1206روح است )صدرالمتألهین شیرازی،  چونان پیکری بی

ساز. بنابراین، اسالم  شود و زندگی گیرد، زنده می شدن روح شریعت به کالبد سیاست است که سیاست جان می
 (.001، ص11: ج1206به منزله سر اسالم است )امام خمینی، یکپارچه سیاست و بلکه سیاست، 

« های الزم برای زندگی گنجانده شده است معرفت»، باید در نظر داشت که در خالل معارف ناب دعا
)همان(. معارفی که در « معارف اسالمی است  دعاها چشمه»که  چرا، (16/0/1203، مقام معظم رهبری)

تر در  دهد و هم زندگی دنیوی او را؛ به عبارت دقیق هم زندگی معنوی انسان را سامان می، ادعیه ارائه شده
، روش اصالح تمام مسائل جهان اسالم از طریق دعوت به معنویت ارائه شده است )امام خمینی، ادعیه

 شرح را نیا، کرد می ترجمه را )ع(ائمه هیادع نیا و آمد می سیک کاش ای و(. »033ص :10 ج، 1206
 شما. دعاست که حالی نیع در، هست نهایا در زیچ ... همه. است شرح به محتاج لییخ هیادع نیا، کرد می
 هیقض هم، هست اتیمعنو هم! دعاها نیا در کند می چه اما  ، دعاست، دینیب می را سجاد)ع( حضرت هیادع

 نیا بر ائمه)ع( همه رهیس چنانچه، است ظلم حکومت بردن نیب از هم، هست زیچ همه، هست حکومت
 (. 3ص :31 ج، 1206، )امام خمینی 1«بوده
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معارف اهل ، امام خمینی، فقیه و فیلسوف سیاسی شهیر و بزرگ جهان، شناس از منظر اسالم، بنابراین
سی یا کسانی ]و بلکه پژوهشکده و دارای مضمون سیاسی است و ایشان آرزو داشتند که ک، بیت)ع(

بررسی و ارائه کنند. در اکثر معارفی که از اهل بیت)ع( به ما ، هایی[ معارف ادعیه را تحلیل پژوهشگاه
 1مسائل سیاسی مطرح شده است.، الله و زیارت آل یاسین رسیده و از جمله زیارت امین

اما نگاه ما به اهل بیت)ع( و معارف ایشان، هم مهم است. باید در نظر داشت که اهل بیت)ع( 
( و عالم به سیاست و شایسته 113: ص1201مدار )قمی،  سیاستمدار هستند و صریحًا خودشان را سیاست

اصب ( و والیت به معنای حکومت و به تبع آن، تمامی من011: صق1011سیاستمداری نامیده )حرانی، 
و حاکمیت تمامی ظالمین را در طول   (611سیاسی و اداری را به حالل و حرام تقسیم نموده )همان: ص

کننده صالح  (. امام، زمامدار دین، عامل نظم و نظام مسلمین، تأمین310اند )همان: ص تاریخ باطل دانسته
ز و زکات و روزه و حج و جهاد به دنیا، باعث عزت مؤمنین و بنیان و ریشه اسالم است و به وسیله امام نما

گردد )همان:  شود و احکام الهی جاری و امنیت مرزها تأمین می صورت تمام و کمال و صحیح انجام می
(. به این ترتیب، ائمه)ع(، به روشنی فلسفه 011او واجب است )همان: ص  (، لذا، اطاعت از فرمان313ص

الطاعه عنوان  الل و حرام را معرفی و خود را حق و مفترضسیاسی، فقه سیاسی و نظام سیاسی حق و باطل و ح
 اند. کرده

نباید امری دور از ، الله و زیارت آل یاسین های سیاسی زیارت امین استخراج مؤلفه، با این نگاه، بنابراین
ت الله و زیار پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که ادعیه و از جمله زیارت امین، انتظار باشد. لذا

 تحلیلی به آن پرداخته شده است. -باشند که با روش استنباطی آل یاسین دارای مضامین سیاسی می

 . چارچوب تحلیل2

های جامع به این  رسد یکی از پاسخ دهد؟ به نظر می ارکان نظام سیاسی را چه عناصری تشکیل می
که همان « مله»کند. یکی  کن اشاره میبه چند ر، «رساله المله»پرسش را فارابی ارائه نموده است. فارابی در 

توانند کم یا زیاد باشند. چهارمی  دومی رئیس و رهبر نظام سیاسی و سومی هم مردم است که می، دین است
 کند.  هم غایت و هدفی است که رئیس نظام سیاسی تعقیب می

                                                           
 .21-30: ص1212، برای مطالعه درباره سند این دو زیارتنامه و شروح مرتبط ر.ک: کورانی عاملی .1
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د یمق، ال وضع شدهن( عبارت است از آراء و افعیمله )د»نویسد:  می« المله»فارابی در ابتدای کتاب 
، نیری مردمان از دیگ بهره ن است که به مددیکند و هدف او ا میترسیم س اول برای جمع یطی که رئیشرا  به

ممکن است ، به غرض مشخص برسد. جمع، ا به کمك آنانی نائل شود و، به غرضی که در مورد آنها دارد
ار باشد. یبس  های ا امتیبزرگ و   تممکن است امّ ه باشد و یا ناحی)شهر(  نهیممکن است مد ره باشد ویعش

خواهان ، نیم دیر و ترسیهمانا در تقد، باشد  قت فاضلهیاستش هم در حقی)اول( اگر فاضل باشد و ر سیرئ
قی یبه سعادت قصوی که سعادت حق را استش هستندیهمه کسانی که تحت ر  آن است که هم خود و هم

 .(312: ص1230، )فارابی «د فاضله باشدین بایین و آیبرساند و البته آن د، است
ریاست ضاله و ریاست ، ریاست جاهله، تواند ریاست فاضله از نظر فارابی ریاست نظام سیاسی می

اش مرتبط با وحی الهی  که حرفه زمامداری  در واقع کسی است، س اول فاضلیرئاما »، باشد 1مموهه
ابتدا ارکان نظام ، ادامه براساس این چارچوب نظری(. در 313: ص1231؛ 02: ص1103، )فارابی« است

 0شود. الله و سپس ارکان نظام سیاسی در زیارت آل یاسین تحلیل و ارائه می سیاسی در زیارت امین

 اهلل در زیارت امین ارکان نظام سیاسی الهی .6

براساس چارچوب ، الله ارائه شده ارکان سیاسی نظام سیاسی الهی که در زیارت امین، 1در جدول شماره
 نظری فارابی قابل مشاهده است.

 اهلل ارکان نظام سیاسی اسالم در زیارت امین -0جدول

 توضیحات ترجمه متن زیارتنامه ردیف

1 
الُم َعَلْیَك یا ِه فی َاْرِضِه ا َالسَّ  سالم بر تو ای امین خدا بر روی زمینش میَن اللَّ

الله است و قلمرو حکومتش  امین، رهبر
 زمین. سراسر

َتُه َعلی ِعباِدِه   مشروعیت رهبر از جانب خداست و حّجت او بر بندگانش َوُحجَّ

الُم َعَلْیَك یا َامیَر  0  اْلُمْؤِمنیَن  َالسَّ
اگر این زیارت برای ]سالم بر تو ای امیرمؤمنان 
السالم علیك یا »امام دیگر خوانده شود، 

 [شود گفته نمی« امیرالمؤمنین

مصادیق قطعی و بارز ، دوازده امام
 الله هستند. امین

                                                           

 .ف باشدبا باطنش مخال شظاهرکه آن. 1
 . از ترجمه استاد حسین انصاریان استفاده شده است.0
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 توضیحات ترجمه متن زیارتنامه ردیف

ِه َحقَّ ِجهاِدِه  6 َك جاَهْدَت ِفی اللَّ  َاْشَهُد َانَّ
دهم که تو در راه خدا آنچنان که  شهادت می

 .باید جهاد کردی
حق مشروع دولت ، اعمال قدرت
 اسالمی است.

0 
 رسول خدا)ص(قانون، کتاب خدا و سّنت  به کتابش عمل نمودی   َوَعِمْلَت ِبِکتاِبِه 

است و خود رهبر هم تابع قانون الهی 
ُه َعَلْیِه َوآِلِه  است. ی اللَّ ِه َصلَّ َبْعَت ُسَنَن َنِبیِّ  َواتَّ

 و )درود خدا بر اوهای پیامبرش  و روش
 .را پیروی کردی خاندانش(

5 
ُه ِالی ِجواِرهِ  َفَقَبَضَك  َحّتی َدعاَك اللَّ

 ِاَلْیِه ِباْخِتیاِرهِ 
با اختیاراتش  پس، تو را به جوارش خواندتا خدا 

 .تو را به جانب خود قبض روح نمود
غایت نظام سیاسی، رسیدن به سعادت، 

 یعنی رسیدن به جوار رحمت الهی است.

3 
َة َمَع ماَلَك ِمَن  َوَاْلَزَم َاْعداَئَك اْلُحجَّ

 اْلباِلَغِة َعلی َجمیِع َخْلِقِه  اْلُحَجِج 

با آنچه ، حجت کردو دشمنانت را ملزم به 
برین  های و برهان ها از برترین برهان، توراست

 .بر همه مخلوقاتشو رسا 

مردم حق انتخاب دارند، به این معنا که 
مردم قادر هستند که رهبری امام را 

اما آزاد به معنای مجاز ، یرندذبپذیرند و نپ
لو  نیستند که نپذیرند. و و حتی مختار

 نیستند. اما مفوض هم، مجبور نبوده

 ضرورت حکومت. 6-0

اما اینکه ، دهد به تنهایی ضرورت حکومت را تشخیص می، عقل، در باب ضروت حکومت باید گفت
مهم و اساسی را باید وحی در   دهد. این چارچوب چه کسی و چرا باید حکومت کند را عقل تشخیص نمی

لی ِعباِدهِ »دهد که عبارت  اختیار انسان قرار  ُه ع  ت  ُحجَّ بر آن داللت دارد. امام حّجت بر بندگان بوده و  «و 
لطف و رحمت خود را شامل حال بندگانش نموده است و به سبب امام بر ، خداوند با انتخاب و معرفی او

ْمُرُهْم ُشوریکند. آنگاه در مرحله اجرا و آنجا که مصداق  بندگان احتجاج می ُهم  و  أ  ْین  ( 20، )شوری  ب 
 تجارب بشری بهره برد.  توان از می، است

 نظام سیاسی مطلوب. 6-2

اند و آن دو کار  حداقل دو کار دیگر هم انجام داده، امام سجاد)ع( در این زیارتنامه عالوه بر انابه و دعا
های نظام سیاسی مطلوب اسالم و نقد نظام سیاسی حاکم بر جامعه اسالمی.  عبارت است از ترسیم مؤلفه

ْیك  یا»فرماید:  می اد)ع( در فراز اول این زیارتنامهامام سج ،با این نگاه ل  الُم ع  لسَّ ْرِضهِ ا ا  ِه فی ا  و از  «مین  اللَّ
الله توسط ایشان هم نقل  کند. امام رضا)ع( که زیارت امین امام)ع( به عنوان امین خدا در زمین خدا یاد می

ْرِضِه  میُن اْلمام ا»فرمایند:  شده می ِه فی ا  لِقهو اللَّ (. پس، رهبر در فلسفه سیاسی 310ق: ص1011)حرانی،  «خ 
باید فرمایند کسی که مورد اعتماد خداست،  الله. امام در همین چند کلمه می الله است و نه ظل اسالم، امین
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مردم هم به او اعتماد کرده و حکومت را به او واگذار کنند. از طرفی نظام سیاسی حاکم بر جامعه اسالمی را 
فقهی و ، اخالقی، سیاسی، احکام حقوقی، المال بیت، فرمایند: کسی که به قدرت کنند و می قد میهم ن

و به بالد ، کند ها خیانت می نگرد و آشکارا در این امانت به چشم امانت نمی، جان و مال و ناموس مردم
ت است و شایستگی غاصب مقام امام، دهد که امین خدا لعن شود فرستد و دستور می اسالمی بخشنامه می

 رهبری جامعه اسالمی را ندارد.
امانت ، دار بوده و مسئولیت او داری اوست و مدیر در نظام اسالمی امانت امانت، خصوصیت امین

(. 3: ص1212، است و نه طعمه و نردبانی برای باال رفتن و باال بردن شهرت و ثروت و قدرت )ر.ک: برزگر
نظر شارع یابیم که این موضوع از  درمی، ون رد امانت و دوری از خیانتمروری اجمالی بر احادیث پیرام با

 (.331ص، 3: ج1203، است )کلینیت یاهمبسیار حائز مقدس 
شاخص جامعه مطلوب را اعتماد اعضاء ، داری امام خمینی براساس روایات وارده درباره امانت و امانت

ها  شود. ایشان بر این باور است که اّواًل: انسان میداند که با ترک خیانت و رعایت امانت محقق  به هم می
چرا که ، که با یکدیگر تعاون و همکاری داشته باشند توانند به راحتی زندگی کند در صورتی در دنیا می

مگر کسی که از جامعه بشری خارج و به حیوانات وحشی ، زندگی انفرادی برای هیچ کس مقدور نیست
چرخد و اگر بین مردم  زرگ زندگی اجتماعی بر محور اعتماد مردم به یکدیگر میپیوسته باشد. ثانیًا: چرخ ب

دغدغه هم وداع کنند. ثالثًا: پایه عظیم اعتماد به دو  باید با زندگی راحت و بی، اعتمادی وجود نداشته باشد
 عضوی هم و تیمدن از و ستین نانیاطم مورد خائن شخصو ترک خیانت. رابعًا:   امانت، ستون تکیه دارد

 نیچن است معلوم و رندیپذ نمی تیعضو به فاضله نهیمد محفل در را او ،است خارج یانسان جامعه
خائن را از زمره جنس انسانی خارج بلکه باید ، ندک میندگی ز تنگی زندگی و سخت حالت چه با شخصی

 .(033: ص1233، )امام خمینی دکرن ملحق یاطیش به برترینو 
دولت امین )که عادل است( و دولت خائن ، گیرد حکومت و نظام سیاسی شکل میدو مدل ، بنابراین

فضائل و ، کنند و در دولت خائن الله مردم در آرامش و آسایش زندگی می )که جائر است(. در دولت امین
، واژه ارض و نیز خلق که امام رضا)ع( افزودند شود. های الهی و انسانی به آسانی قربانی می ارزش
 دهد، چون او امین خدا در روی زمین و حّجت الله را نشان می انداز و افق نگاه حکومت امین دهنده چشم نشان

 او بر جمیع بندگان تا روز قیامت است.
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 . منزلت رهبر6-6

حتی اگر مطب ، طبیب است، طبیب، باشد رهبر همچون طبیب می، در نظام سیاسی اهل بیت)ع(
، اما اگر مطب داشت و بیمار برای معالجه پیش طبیب رفت، مراجعه نکندنداشته باشد و هیچ بیماری به او 

الله بودِن او تأثیری ندارد.  اقبال و ادبار در امین ،الله هم امین الله است کند. امین طبیب او را معالجه می
م با او همراه اگر مرد، رهبری جامعه اسالمی را در دست دارد و باید در دست داشته باشد، الله امین، بنابراین

و برای حفاظت از اسالم دست به قبضه شمشیر ، کند دهد و اعمال حاکمیت می دولت تشکیل می، شدند
امام ، باشد. بنابراین اوج انجام یک فعل سیاسی می، برد و روشن است که استفاده از سالح هم می

لهی است که در کتاب خدا مجری قانون ا، رهبر :سجاد)ع( بین رهبری و حاکمیت تفکیک کرده و معتقدند
حکومت تشکیل دهد و جامعه را به قرب الهی نائل ، و سّنت رسول خدا)ص( ارائه شده تا با همراهی مردم

دینی سیاسی است و ، آید این است که اسالم از ابتدا کند. نکته مهم دیگری که از این فراز به دست می
حکومت بر زمین را در ، د اعتماد خداست و خداوندو مور« امین خدا»، باشد. رهبر آن سیاست ذاتی آن می

اختیار او گذاشته تا قوانین خدا را در زمین اجرا کند و بندگان را احیاء و زمین را آباد کند. اما مردم آزاد 
 توانند که نپذیرند. توانند که رهبری امام را بپذیرند و می هستند و می

 قانون .6-0

باشد. اولین نفری هم  قرآن کریم و سّنت رسول خدا)ص( می، کند اجرا میآن را ، قانونی که رهبر امین
امامی است که از او به عنوان امین ، نماید کند و از سّنت پیامبر)ص( تبعیت می که به کتاب خدا عمل می

امین الله نیست. به دیگر سخن ، الله به قانون خدا عمل نکند چون اگر امین، خدا نام برده شده است
 الله کاماًل تابع شخصیت حقوقی اوست. حقیقی امین شخصیت

فسادآور نیست. باید دقت ، قدرت چون امانت است، در این نظام سیاسی مقدس و الهی، بنابراین
نه هر که قدرت را به ، الله به عنوان رهبر و عنصر کلیدی نظام سیاسی الهی است داشت صحبت از امین

فسادخیز نیست. در این نظام ، کند و قدرتی که دست اوست نمی الله در امانت خیانت دست گرفت. امین
نه آنکه خودکامه و دیکتاتور ، سرمشق و الگوی محّبت و تواضع است، کسی که قدرت دست اوست، الهی
چه برسد به اینکه ، (231ص :0 ج، 1206، خمینی امام« )ستیمْسلم ن، کتاتور استیآنکه د» چون، باشد
اسیر ، دین در دست سیاستمداران شریر، ن دلیل حضرت امیر به مالک اشتر فرمودندالله باشد. به همی امین

ا »آوردند.  کردند و قدرت و ثروت را با آن به چنگ می بود و آنها براساس هوای نفس آن را تفسیر می ذ  ِإنَّ ه 
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ی و  ُل ِفیِه ِباْله  اِر ُیْعم  ْشر 
 
أْل ْیِدي ا  ِسیرًا ِفي أ  ان  أ  ْد ک  ین  ق  لدِّ ُب ِبِه  ا  ااو  ُتْطل  ْنی  مردم قبل از حاکمّیت حضرت امیر ، «لدُّ

طلبان و دنیامداران بود و آنها با  اما دین در اسارت قدرت، خواندند و جمعه و جماعت داشتند هم نماز می
 های رهایی دین از اسارت های نفسانی خودشان بودند. از نشانه دنبال تأمین خواسته، استفاده ابزاری از دین

به نّیت کسب ، اشرار این است که قدرت و غضب حاکمان تابع رحمت آنان بوده و سیاستمداران و مسئوالن
 کنند. گذشت و محبت رفتار می، رحمت، عدالت، رحمت و مغفرت الهی با مردم براساس انصاف

 وظیفه مردم .6-5

مانت خداوند در دست مردم مردم هم باید به امام که ا، وقتی رهبر و قانون خدا در جامعه حضور دارد
مردم در ، شود به غیر او واگذار ننمایند. چنانکه مشاهده می، اقتداء کنند و حکومت را که حق اوست، است

سان ستون خیمه نظام سیاسی الهی از زبان  این نقش مهم به، نظام سیاسی اهل بیت)ع( نقش مهمی دارند
ای که خطاب به مالک اشتر به عنوان استاندار  در نامهالبالغه بیان شده است. حضرت  امیرمؤمنان در نهج

اُد »، کشور و آب و خاک« عماد»نه ، هستند« نیعماد د»، مردم، فرمایند می، نویسند مصر می ا ِعم  م  ِإنَّ
یِن  ن ینخبه و خردورز د، ختهیفره، بر دوش مردم است. مردم عاقل ینینظام د، (62نامه ، البالغه )نهج «الدِّ

ا»اما بدون ، کنند. همین تعبیر درباره نماز هم بیان شده است یمخود را حفظ  م  الله  ؛ چرا که به تعبیر آیت«ِإنَّ
اما ، باشد ن مییبرترین اعمال بوده و درست است که نماز عمود د، پس از اعتقادات، جهاد، کاشف الغطاء

 سازد.  ین را میمه دیمه تعلق دارد و این جهاد است که خیروشن است که عمود به خ
اما جهادی که در کنار ، باشد نفسه مطلوب می نویسد: نماز فی الله شیخ جعفر کاشف الغطاء می آیت

باشد. چنانکه  از نظر تأثیرات پیرامونی و خارجی دارای فضیلت بیشتری می، نماز و همراه رهبر الهی است
توصیفی دارد. طاعت و عبودیت ارزش غیر قابل ، ارزش نماز حضرت اباعبدالله الحسین)ع( در کنار جهاد

دار  چون دوست، باشد خدا فرع بر دوست داشتن خدا است. منشاء عمل به تکالیف هم حّب خدا می
او دوست دارد. مّحب ، برد و هرچه محبوب انجام دهد حقیقی از خدمت کردن به محبوبش لذت می

لعبور و کارهای سخت و ا های صعب عبور از تنگه، براساس میزان خلوص عشق و محبتش به محبوب
آمیز  مالش را برای به دست آوردن لبخند رضایت، دهد. در اولین گام فرسا را به خاطر او انجام می طاقت

گوید و با بدن و  های بلکه حالل را وداع می آسایش و آرامش و لذت، در گام دوم، کند محبوب تقدیم می
کالت را تحمل کرده و جانش را تقدیم محبوب ها و مش شود و سختی جسم خود وارد میدان کارزار می

کند و  وار فدای محبوبش می ابراهیم، عزیزانش را که به منزله جان شیرین اویند، عاشق، کند. در گام بعد می
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قبل و بعد و هنگام ، گذارد و هر که و هرچه که دارد و ندارد گون قدم به میدان می حسین، در گام آخر
 (. 312، ص0 ق: ج1033نماید ) یشهادت تقدیم حضرت محبوب م

اما وقتی که پای بذل مال و در مرتبه بذل ، اش رو به راه باشد به این ترتیب ممکن است کسی نماز و روزه
از بین تمام خصوصیات و ، (. لذا633ص، 10 ج :1206، خمینی امامقدم از قدم برندارد )، جان پیش بیاید

م سجاد)ع( به مؤلفه جهاد امیرمؤمنان)ع( اشاره کردند و از اما، هایی که حضرت امیر)ع( داشتند ویژگی
 ترین کلیدواژه سیاسی در طول تاریخ است. بارزترین و پررنگ، سویی بسیار واضح است که جنگ و نبرد

اند.  ( هم نگاهی ویژه به جهاد داشته610فقهای بزرگوار شیعه همچون عالمه ابن ادریس حلی )متوفای 
، که ای پسرکم، کرد نویسد که او به فرزندش توصیه می از قول شخصی می، «سرائر» کتاب  ایشان در مقدمه

سازند و در  در بازاری که شمشیر و زره ابزارآالت جنگی و دفاعی می، مگر در دو جا، در بازار توقف نکن
 أو  علی زّراداألسواق إال یال تقوموا ف یا بنی»، کنند فروشند و کتاب استنساخ می بازاری که کاغذ و کتاب می

طلبی را  آموزی و شهادت روحیه علم، ( و به این ترتیب پدر02ص، 1ج ق:1011، )ابن ادریس حلی« وّراق
که این توجه به تربیت توأمان جهادی و علمی مورد توجه فقیه و ، داشته است در ذهن فرزندش زنده نگاه می

دارد که این مطلب را در مقدمه  بر آن میگیرد و ایشان را  دانشمند بزرگی همچون ابن ادریس قرار می
 ترین کتابش ذکر کند. مهم

دولت تشکیل ، آن بزرگواران، ای جهادی استقبال و حمایت کردند اگر مردم از رهبر الهی با روحیه
اما وقتی در مدینه ، حکومت تشکیل نداد، چنانکه پیامبر)ص( در مکه به دلیل عدم استقبال مردم، دهند می

ایشان بالفاصله مسجد تأسیس کرد و بین مردم پیوند برادری ایجاد نمود و به برکت ، قبال شداز حضرت است
ترین  حکومت تشکیل داد و توانست سنگ بنای بزرگ، قوانین الهی و مردمی که همچون برادر بودند

، لیدر مقابل این سیاست الهی و متعا، توان گفت می، حکومت و تمدن الهی را بنا نهد. از طرف دیگر
سیاست متدانی قرار دارد که در آن محتوای قانون مغایر و یا متضاد با قوانین الهی است و وقتی مردم با آن 

گیرد و روز به روز بیشتر از خدا  سیاست و جامعه متدانی شکل می، همراه شدند، به هر دلیلی، جریان
 گیرد. ان مورد استفاده قرار میفاصله گرفته و قدرت هم برای مقابله و سرکوب امامان حق و همراهانش

 دولت. 6-3

شود. غایت سیاست و حکومت برقراری امنیت  وقتی مردم همراه امام شدند، دولت الهی تشکیل می
دانند.  ای تأمین رفاه شهروندان و یا امنیت دنیوی می متعالی است. برخی غایت سیاست را برقراری نظم و عده
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( ـ یعنی امنیتی که در آن 1210زایی،  راری امنیت متعالی )ر.ک: لکرسد وقتی غایت سیاست برق به نظر می
عالوه بر خطرات و تهدیدات محدود دنیوی، تهدیدات و خطرات اخروی که با ابدیت انسان سر و کار دارد ـ 

شناسی،  باشد، سایر فضایل و کماالت، از جمله عدالت را هم با خود و در دل خود دارد. لذا، امنیت با انسان
خورد. از منظر امام سجاد)ع(، غایت حکومت برقراری امنیت دنیوی و  فاه، سعادت و برقراری نظم گره میر

ْیهِ »و  «ِجواِرهِ »شود که با دو تعبیر  اخروی آحاد افراد جامعه است که در نهایت منجر به لقای الهی می از آن  «ِال 
ش رفته یا تصمیم دارد برود و آن مالقات خداست، برد که خود جامعه را به جایی می ،یاد شده است، یعنی امام

ِلیُّ »شود:  در فرازهای پایانی این زیارتنامه به صراحت ذکر می هی ُمنای  و   ِانَّك  و  ُمْنت  ئی و  ْعماَّ جائی فی  ن  ُة ر  غای 
بی و   ل  ْثوای   ُمْنق  گاه و  بازگشتدم و یی امیم و سرحد نهایم و منتهای آرزویها نعمت ی صاحبیراستی توه ب»، «م 

در این فراز از دعا با اختصار و جامعیت، ارکان نظام سیاسی اسالم ذکر شده که در نمودار «. گاهم اقامت
ها و خصوصیات انسان، خانواده،  قابل مشاهده است. امام سجاد)ع( در فرازهای بعدی دعا، ویژگی 1 شماره

 (.300: ص1210زایی،  شمرند )ر.ک: لک جامعه و دولت متعالی را برمی

 
 ارکان نظام سیاسی اسالم در زیارت آل یاسین -2شکل

 در زیارت آل یاسین ارکان نظام سیاسی الهی. 0

از ، مثل ضرورت حکومت، الله و آل یاسین در کلیات مشترکاتی دارند به دلیل اینکه دو زیارتنامه امین
، ارکان نظام سیاسی اسالم، رسد در زیارت آل یاسین شود. به نظر می تکرار آن مباحث خودداری می

 رهبر

 قانون

 مردم

 دولت

 غایت

 امین خدا•

 حجت خدا•

 کتاب خدا•

 (ص)سنّت رسول خدا•

 همراه رهبر •

حفاظت مجاهدانه از •
 مکتب 

 لقاء اهلل•
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بندی  با تفصیل بیشتری ارائه شده باشد. باید میان ارکان نظام سیاسی اسالم اولویت، مخصوصًا رکن رهبری
باشد.  تر از سایر عوامل می رهبر مهم، تر از دیگری است. در نگاه اول کرده و مشخص کرد که کدام یک مهم

آن وقت امام ، فدای امام کند. اما اگر اسالم در خطر قرار گرفتبه همین دلیل الزم است که اّمت جانش را 
شود. قانون هم قابلیت پذیرش تفاسیر مختلف را دارد و در واقع بستگی دارد که چه  هم فدای مکتب می

گیری دولت  کسی ـ امام حق یا امام باطل ـ مفّسر آن باشد. ترکیب مردم و رهبر و قانون هم منجر به شکل
 شود. می

زیارت آل یاسین روی عنصر کلیدی رهبر تمرکز بیشتری شده و پیوند الهی رهبر و قانون و اینکه رهبر در 
تأکید شده است )ر.ک: کورانی ، کننده مردم به سوی خداست کننده قرآن و دعوت الهی مفّسر و تبیین

 شود. آنها اشاره می سالم آغازین زیارت آل یاسین آمده که در ادامه به 32(. این محتوا در 1212، عاملی
ی آِل یس» ل  الٌم ع  المُ س  اِتهِ  ، الس ّ اِني ّ آی  ب ّ ِه و  ر  اِعي  الل ّ ا د  ْیك  ی  ل  المُ ع  ان  ِدیِنهِ  ، الس ّ ی ّ ِه و  د  اب  الل ّ ا ب  ْیك  ی  ل  المُ ع   ، الس ّ

هِ  ِقّ اِصر  ح  ِه و  ن  ة  الل ّ ِلیف  ا خ  ْیك  ی  ل  المُ ع  ة   ، الس ّ ا ُحج ّ ْیك  ی  ل  ِتهِ ع  اد  ِلیل  ِإر  ِه و  د  المُ الل ّ ِه و   ، الس ّ اِب الل ّ اِلي  ِکت  ا ت  ْیك  ی  ل  ع 
هُ  ان  ْرُجم  المُ ت  اِرك   ، الس ّ ه  اِف ن  ْطر  ْیِلك  و  أ  اِء ل  ْیك  ِفي آن  ل  ْرِضهِ ، ع  ِه ِفي أ  ة  الل ّ ِقی ّ ا ب  ْیك  ی  ل  الُم ع  المُ الس ّ اق   ، الس ّ ا ِمیث  ْیك  ی  ل  ع 

ِه ا هُ الل ّ د  ک ّ ُه و  و  ذ  خ  ِذي أ  المُ ل ّ هُ  ، الس ّ ِمن  ِذي ض  ِه ال ّ ْعد  الل ّ ا و  ْیك  ی  ل  المُ ع  ْنُصوُب و  اْلِعْلُم  ، الس ّ ُم اْلم  ل  ا اْلع  ه  ُیّ ْیك  أ  ل  ع 
ْکُذوب   ْیر  م  ْعدا غ  ُة و  اِسع  ُة اْلو  ْحم  ْوُث و  الر ّ ْصُبوُب و  اْلغ   یبر تو ا سالمیاسین، سالم بر خاندان » «اْلم 

گاه به آ یکننده به سو دعوت  یفهخل یسالم بر تو اینش، د یاستمدارباب خدا و س یسالم بر تو ایاتش، خدا و آ
کننده کتاب  تالوت یسالم بر تو ا. اش اراده یحّجت خدا و راهنما به سو یسالم بر تو ا، حّقش یاورخدا و 

ینش. بجا مانده خدا در زم یسالم بر تو ا. روز سالم بر تو در تمام ساعات شب واش.  یرکنندهخدا و تفس
. وعده خدا که آن را ضمانت نمود یسالم بر تو ا. خدا که آن را برگرفت و محکمش کرد یمانپ یسالم بر تو ا
 «.دروغ یو رحمت گسترده و وعده ب یادرسو فریز، پرچم برافراشته و دانش سرر یسالم بر تو ا

از این قرار است که ، های امام که در این فرازها به آن اشاره شده ویژگیبرخی از ، چنانکه روشن است
ه»امام  اِعي  الل ّ ه، د  اب  الل ّ ه، ب  ة  الل ّ ِلیف  ه، خ  ة  الل ّ ِته، ُحج ّ اد  ِلیل  ِإر  ه، د  اِب الل ّ اِلي  ِکت  ه، ت  ة  الل ّ ِقی ّ ه، ب  اق  الل ّ ه، ِمیث  ْعد  الل ّ ، و 

ْنُصوب ُم اْلم  ل  ْصُبوب، اْلع  ْوث، اْلِعْلُم اْلم  ة، اْلغ  اِسع  ُة اْلو  ْحم  ْأُمون، الر ّ اُم اْلم  م  است. تمامی این تعابیر بار  «اْْلِ
کننده قانون اسالم و رهبر اسالم و وظایف رهبر اسالم هستند. رهبری که بر قّله قرار  سیاسی دارند و معرفی

، منطقی، های صحیح ویش بشر را در چارچوبکران خ با دانش بی دارد و دارای رحمتی فراگیر است و
 کند. دهد و به سوی خدا دعوت می عقالنی و وحیانی رشد می
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 ارکان نظام سیاسی اسالم در زیارت آل یاسین -2جدول

 ردیف
ارکان نظام 

 سیاسی اسالم
 متن زیارتنامه توضیحات

 رهبر 1
نقص و  بی، انسان کامل

 معصوم

ه ه، َداِعَي الَلّ ه، َباَب الَلّ ه، َخِلیَفَة الَلّ َة الَلّ َتاِلَي ِکَتاِب ، َدِلیَل ِإَراَدِته، ُحَجّ
ه ه، الَلّ َة الَلّ ه، َبِقَیّ ه، ِمیَثاَق الَلّ ، اْلِعْلُم اْلَمْصُبوب، اْلَعَلُم اْلَمْنُصوب، َوْعَد الَلّ

ْحَمُة اْلَواِسَعة، اْلَغْوث ُمون، الَرّ
ْ
َماُم اْلَمأ  اْْلِ

ِه َو َتْرُجَماَنهُ َتاِلَي  قرآن قانون 0   ِکَتاِب الَلّ

  مردم 6
دار امام و  همراه و دوست

 دشمن دشمنان او
َك  َنا َوِلٌيّ َلَك َبِري ٌء ِمْن َعُدِوّ

َ
 أ

  دولت 0
کننده به سوی خدا  دعوت

های کمال  با ایجاد زمینه
 و حذف موانع کمال

ه  َداِعَي الَلّ

َطاَعُکْم َیا َمْوالَي َشِقَي َمْن  سعادت غایت 5
َ
 َخاَلَفُکْم َو َسِعَد َمْن أ

 محبت به امام. 0-0

عشق و محبت ، دهد. در این فرازها ُبعد دیگر زیارت آل یاسین از رابطه عاطفی اّمت با امامشان خبر می
، قنوت، قرائت، ذکر، برخاستن، کشد. مردمی که عاشق رهبرشان هستند و به نشستن و دلدادگی زبانه می

دانند:  چرا که حیات و ممات او را الهی می، فرستند لحظه زندگی او سالم و درود می لحظهرکوع و ، سجده
التي ماتي  و  ُنُسکي  ُقْل ِإنَّ ص  ْحیاي  و  م  مین    و  م  بِّ اْلعال  ِه ر  بگو: مسلمًا نماز و عبادتم و زندگی کردن و »، ِللَّ

دانند و  ایشان را پیشوایی امین و مورد اعتماد می، اّمت(. 133، )انعام« است ان یمرگم برای پروردگار جهان
اما در آسمان مسکن ندارد و تاریکی شب و ، آرزویشان وصال اوست. رهبر نازنینی که گرچه آسمانی است

کند. نکته لطیف دیگری که در اینجا  گیرد و ساکن زمین است و صبح و شام می روشنی روز او را دربرمی
حّجت خدا و ، زند و از مثلث خدا توحید و توجه به خدا در این مضامین موج می وجود دارد این است که

ُقومُ » دهد: خلق خدا خبر می ْیك  ِحین  ت  ل  الُم ع  ْقُعُد ، الس ّ ْیك  ِحین  ت  ل  الُم ع  المُ الس ّ ُن  ، الس ّ ِیّ ُأ و  ُتب  ْقر  ْیك  ِحین  ت  ل  ، ع 
المُ  ْقُنُت  الس ّ ي و  ت  ِلّ ْیك  ِحین  ُتص  ل  المُ  ،ع  ْسُجُد  الس ّ ُع و  ت  ْرک  ْیك  ِحین  ت  ل  المُ ع  ُر  ، الس ّ ِبّ ُل و  ُتک  ِلّ ْیك  ِحین  ُته  ل  المُ ع   ، الس ّ

ْغِفُر  ْست  ُد و  ت  ْحم  ْیك  ِحین  ت  ل  المُ ع  ْیك  ِحین  ُتْصِبُح و  ُتْمِسي ، الس ّ ل  المُ ع  اِر إِ  ، الس ّ ه  ی و  الن ّ ْغش  ا ی  ْیِل ِإذ  ْیك  ِفي الل ّ ل  ا ع  ذ 
ی ل ّ ج  المُ ت  ْأُموُن  ، الس ّ اُم اْلم  م  ا اْْلِ ه  ُیّ ْیك  أ  ل  المُ ع  ْأُموُل  ، الس ّ ُم اْلم  د ّ ا اْلُمق  ه  ُیّ ْیك  أ  ل  المُ ع  الِم  ، الس ّ اِمِع الس ّ و  ْیك  ِبج  ل  ، «ع 

 یانو ب خوانی یکه م یسالم بر تو وقت، نشینی یکه م یسالم بر تو زمان، خیزی یکه برم یسالم بر تو هنگام»
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که رکوع و سجود  یسالم بر تو زمانآوری،  یو قنوت به جا م خوانی یکه نماز م یسالم بر تو هنگامکنی،  یم
 نمایی. یکه سپاس و استغفار م یسالم بر تو هنگامگویی.  یم یرو تکب یلکه تهل یسالم بر تو وقتنمایی،  یم

که آشکار  یو در روز وقت پوشاند یکه م یشب هنگامسالم بر تو در کنی.  یکه صبح و شام م یسالم بر تو زمان
 «.ها سالم بر تو به همه سالم. نهاده آرزو شده یشپ یسالم بر تو این. ام یشوایپ یسالم بر تو اشود.  یم

بر محور محبت ، دهی. به اینکه مدار دلت گیری و به توحید و نبوت شهادت می سپس امام را شاهد می
، چرخد و اینکه دوازده امام پس از پیامبر اعظم)ص( می، ها ران صادق انسانتنها رهب، محمد و آل محمد

ه  ِإال »هستند:   ساالران بشریت الله و قافله مصادیق بارز امین، حّجت خدا ْن ال ِإل  ُد أ  ْشه  ي أ  ِنّ ْوالي  أ  ا م  ُأْشِهُدك  ی 
ْبُدُه و   دا ع  م ّ ن ّ ُمح  ُه و  أ  ِریك  ل  ُه ال ش  ْحد  ُه و  ِمیر  الل ّ ِلّیًا أ  ن ّ ع  ْوالي  أ  ا م  ْهُلُه و  ُأْشِهُدك  ی  ِبیب  ِإال ُهو  و  أ  ُسوُلُه ال ح  ر 

د  بْ  م ّ ُتُه و  ُمح  ْیِن ُحج ّ ِلي ّ ْبن  اْلُحس  ُتُه و  ع  ْین  ُحج ّ ُتُه و  اْلُحس  ن  ُحج ّ س  ُتُه و  اْلح  ر  ْبن  اْلُمْؤِمِنین  ُحج ّ ْعف  ُتُه و  ج  ّ ُحج ّ
ِلي   ن  ع 

ُتُه و   ّ ُحج ّ
ِلي  د  ْبن  ع  م ّ ُتُه و  ُمح  ی ُحج ّ ِلي ّ ْبن  ُموس  ُتُه و  ع  ر  ُحج ّ

ْعف  ی ْبن  ج  ُتُه و  ُموس  د  ُحج ّ م ّ ُتُه  ُمح  د  ُحج ّ م ّ ِلي ّ ْبن  ُمح  ع 
هِ  ُة الل ّ ك  ُحج ّ ن ّ ُد أ  ْشه  ُتُه و  أ  ّ ُحج ّ

ِلي  ن  ْبن  ع  س  ُل و   و  اْلح  و ّ
 
ْنُتْم اأْل   .«اآلِخُر أ 

 ایمان و عمل صالح .0-2

حق پیروز است و انسان مؤمن باید همیشه امیدوار باشد و روز به روز بر ایمان و عمل صالح خود 
چون رجعت خواهد آمد و اهل بیت)ع( سکان اداره سفینه خاک و ، بیفزاید و جهت گسترش حق تالش کند

ن ّ » خاکیان را به دست خواهند گرفت: ْت ِمْن و  أ  ن  ُکْن آم  ْم ت  ا ل  اُنه  ْفسًا ِإیم  ُع ن  ْنف  ْوم  ال ی  ا ی  ْیب  ِفیه  ٌقّ ال ر  ُکْم ح  ت  ْجع  ر 
ْیراً  ا خ  اِنه  ْت ِفي ِإیم  ب  س  ْو ک  ْبُل أ   .«ق 

 . امنیت متعالی0-6

اتمام زندگی او به ، شود که با پایان عمر انسان در دنیا از این سخن گفته می، در ادامه زیارت آل یاسین
یابد.  شکفد و حیات او به شکلی دیگر ادامه می بلکه چون بذر می، شود رسد و او همچون گل پرپر نمی نمی

ن ّ ال» ٌقّ و  أ  ْعث  ح  ٌقّ و  اْلب  ْشر  ح  ن ّ الن ّ ُد أ  ْشه  ٌقّ و  أ  ِکیرًا ح  اِکرًا و  ن  ن ّ ن  ٌقّ و  أ  ْوت  ح  ن ّ اْلم  اد  و  أ  ٌقّ و  اْلِمْرص  اط  ح  ر  ٌقّ و   ِصّ ح 
ا ح   ِعید  ِبِهم  ْعد  و  اْلو  ٌقّ و  اْلو  ار  ح  ة  و  الن ّ ن ّ ٌقّ و  اْلج  اب  ح  ٌقّ و  اْلِحس  ْشر  ح  ٌقّ و  اْلح  ان  ح   .«ٌق اْلِمیز 

های سیاسی سکوالر از هر نوعی که باشند، محدود در اداره دنیا هستند و در بهترین حالت شاید  نظام
های مادی انسان بکاهند، اما درباره امنیت متعالی و  ان را تأمین کنند و از دغدغهبتوانند امنیت دنیوی انس

 توانند کاری انجام بدهند و این نقص بزرگ مکاتب مادی بشری است. اخروی انسان، و حیات جاوید او نمی
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 . سعادت و شقاوت0-0

اخروی و سرپیچی و اطاعت از فرامین او موجب سعادت دنیوی و ، رهبر الهی مصداق صراط مستقیم
ُکْم و  » شود: موجب شقاوت و خسارت دنیوی و اخروی می، مخالفت از دستور او ف  ال  ْن خ  ِقي  م  ْوالي  ش  ا م  ی 

ُکْم  اع  ط  ْن أ  ِعد  م   .«س 

 تعیین مرز دوست و دشمن .0-5

معروف ، دوست و دشمن، بندی به دو صف حق و باطل در یک جمعدر فراز پایانی زیارت آل یاسن هم 
آن است ، باشد و منکر تصریح شده است. آنچه حق بوده و آنکه دوست داشتنی است و هر آنچه معروف می

رو زائر حمایت و  آن است که امام بفرماید. از این، باشد که امام بفرماید و آنچه باطل و دشمن و منکر می
یْ ». کند نام و نان و جان و نفس نفیس خود را نثار امام خویش می ،موّدت ل  ْدُتك  ع  ْشه  ا أ  ی م  ل  ْد ع  اْشه  ا ف  ن  ِه و  أ 

ِري ك  ب  ِلٌيّ ل  ْرُتْم ِبِه و  اْلُمنْ و  م  ا أ  ْعُروُف م  ْطُتُموُه و  اْلم  ْسخ  ا أ  اِطُل م  ِضیُتُموُه و  اْلب  ا ر  ُقّ م  اْلح  ك  ف  ُدِوّ ْیُتْم ٌء ِمْن ع  ه  ا ن  ُر م  ک 
ِه  ٌة ِبالل ّ ْفِسي ُمْؤِمن  ن  ْنُه ف  ِلُکْم و  آِخِرُکْم و  ُنْصر  ع  و ّ ْوالي  أ  ا م  ِمیِر اْلُمْؤِمِنین  و  ِبُکْم ی  ُسوِلِه و  ِبأ  ُه و  ِبر  ِریك  ل  ُه ال ش  ْحد  ِتي و 

ُکْم آِمین  آِمین   ٌة ل  اِلص  ِتي خ  د ّ و  ُکْم و  م  ٌة ل  د ّ  .«ُمع 

 گیری نتیجه .5

هیر جهان اسالم، یعنی ابونصر فارابی، ارکان براساس چارچوب تحلیل ارائه شده توسط فیلسوف سیاسی ش
الله و زیارت آل یاسین به اجمال  نظام سیاسی، یعنی رهبر، مردم، مکتب، هدف و دولت، در زیارت امین

نامه رابطه اجمال و تفصیل با یکدیگر دارند و مکّمل هستند. رابطه  رسد این دو زیارت بررسی شد. به نظر می
یر فارابی رئیس فاضل و مردم، صرفًا یک رابطه خشک حقوقی و از باال به پایین و امام و اّمت و یا به تعب
ای که در آن امام و اّمت بر  کننده نیست، بلکه یک رابطه عاطفی و عاشقانه است. رابطه دستوردهنده و اطاعت

طفی و هستند. در این نظام سیاسی به تمامی نیازهای عا  یک کشتی سوار و به سوی یک مقصد در حرکت
شود. براساس نگاه و تفکری که در این  احساسی، ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی توجه می

شود، وظیفه نظام سیاسی، عالوه بر تأمین امنیت بقای دنیوی و سامان دادن به دنیای مردم،  دو زیارتنامه ارائه می
و این مهم تنها از عهده نظام سیاسی اسالم که تأمین سعادت و امنیت اخروی و بقای ابدی آنان هم است 

آید و این نکته کلیدی و مهمی است که اگر مورد غفلت  های فاضل بر عهده دارند، برمی ریاست آن را انسان
 قرار بگیرد، نظام سیاسی دیگر فاضله و اسالمی نخواهد بود و انسان و جامعه را به سعادت نخواهند رساند.



11  0010،  63شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 
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