
شماره31،  تابستان 1396
75

مهدي ساجدي٭

بازپژوهي در حکم فقهي پياده روي براي 

زيارت ائمه: اولياي الهي و اماکن مقدس

چکيده
تحقيق حاضر به بررسي ادله اي مي پردازد که از آنها به گونه اي حکم استحباب پياده روي براي زيارت 
امامان معصوم:، اولياي الهي و اماکن مقدس استنباط شده است. نتايج به دست آمده از تحقيق، که به 
صورت اسنادي و کتابخانه اي صورت گرفته، حاکي از اين است که در برخي روايات مبّين فضيلت زيارت 
امير مؤمنان و اباعبداهلل8؛ تعابيري مانند اعطاي ثواب بر هر گام وارد شده که برخي درصدد برآمده اند 
استحباب پياده روي براي زيارت اين دو امام همام را از اين تعابير استفاده کنند و با کمک ديگر ادله، آن 
اما  دهند.  تسري  آنان  قبور  حتي  و  مؤمنين  الهي،  اولياي  امامزادگان،  معصومين:،  ساير  زيارت  به  را 
 چنين به نظر مي رسد اين روايات و ساير روايات مبّين فضل زيارت معصومين: درصدد ترغيب دوستان 
اهل بيت: به اصل زيارت اند و کيفيت زيارت، در آنها مورد نظر نيست و از اطالق و عموم آنها نمي توان 
از برخي نصوص عام، مانند آيات دال بر لزوم تعظيم شعائر  البته  چنين استحبابي را نتيجه گيري کرد. 
الهي و لزوم ابراز محبت به اهل بيت:، مي توان در اثبات افضليت پياده روي براي زيارت معصومين: 
و  مؤمنان  )امير  بزرگوار  امام  دو  اين  خاص  ويژگي  که  است  ضروري  نکته  اين  به  توجه  اما  برد.  بهره 
معصوم:  امامان  ساير  زيارت  براي  پياده روي  از  را  ايشان  زيارت  قصد  به  پياده روي  اباعبداهلل8(، 

ممتاز کرده است.
واژگان کليدي: زيارت، پياده روي، اماکن مقدس، مساجد، اولياي الهي.

٭. دانش آموخته سطح 4 حوزه و عضو گروه کالم و معارف پژوهشکده حج و زياررت.
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مقدمه

زيارت در لغت به معناي قصد ديدار کســي يا چيزي آمده و گفته شــده در عرف، به اين 

ديدار که به منظور احترام و بزرگداشت و انس گرفتن انجام مي پذيرد، زيارت اطالق مي شود 

)طريحــي، 1375ش، ج3، ص320(. بنابرايــن مطابق با تصريح اهــل لغت، در عرف به هر 

ديداري زيارت اطالق نمي شود؛ بلکه »زائر« بر کسي صادق است که عالوه بر تصميم به ديدار 

و اقدام به رفتن، انگيزه احترام و بزرگداشت مزور را نيز داشته باشد؛ وگرنه تنها از نظر لغوي 

زائر است.

اما در شــريعت اســالمي، واژه »زيارت« در مواردي به کار رفته است که ديدار فرد )خواه 

در زمان حيات و خواه بعد از وفات( با انگيزه الهي صورت پذيرفته باشــد و هدف از ديدار، 

احترام و بزرگداشت باشد؛1 به عبارت ديگر معناي اين کلمه در کاربرد ديني خاص تر از اطالق 

عرفي آن است. 

مطابق با روايات مأثور از پيامبر اســالم9 و امامان معصــوم:، خداوند متعال فضايل 

بسياري را در زيارت پيامبر اسالم9 و اهل بيت گرامي شان، چه در زمان حيات و چه بعد از 

وفات آنان، قرار داده و نيز در روايات به زيارت برادر مؤمن و مســلمان و نيز اماکن مقدسي 

مانند مســاجد سفارش شده اســت؛ براي نمونه ابي نجران از امام محمد باقر7 در فضيلت 

زيارت نبي مکرم اسالم9 چنين نقل مي کند:

ــدًا َفقاَل: َلُه اَلنَُّة.  ُقْلــُت ِلَِب َجْعَفر7 ُجْعلُِت فِداَک ما لَِمن زاَر َرُســوُل الل9ِ ُمَتَعمِّ

)کلينی، 1407ق، ج4، ص548(.

به امام باقر7 عرضه داشتم: »فدايت شوم براي کسي که رسول خدا9 را زيارت کند 

چه بهره اي هست؟« حضرت فرمودند: »بهشت نصيب اوست«.

1. در مصادر روايی، واژه زيارت در مورد زيارت پيامبر9 و امامان معصوم: و اوليای الهی، زيارت خانه خدا، 
ديدار مؤمنين، صالحين و مانند آن به کار رفته است.
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همچنين پيامبر گرامي اسالم9 در پاسخ به پرسش امام حسين7 درباره فضيلت زيارت 

پيامبر9 و اهل بيت گرامي شان فرمودند: 

َيــا ُبنَيَّ َمْن َزاَرِن  َحّياً َأْو َميِّتاً َأْو َزاَر َأَباَك َأْو َزاَر َأَخاَك َأْو َزاَركَ  َكاَن َحّقًا َعَلَّ َأْن َأُزوَرُه َيْوَم 

اْلِقَياَمِة َو ُأَخلَِّصُه ِمْن ُذُنوبِِه )همانجا(.

فرزندم هرکس مرا در زمان حيات يا بعد از وفات زيارت کند يا پدرت يا برادرت يا 

خودت را زيارت کند بر من است که روز قيامت به ديدارش روم و او را از گناهانش 

برهانم.

در روايت ديگري حضرت امام صادق7، در تعبير بلندي، زيارت پيامبر اسالم9 و امامان 

معصوم: را هم رديف زيارت خداوند فوق عرش برشمرده و فرموده است: 

قلُت لب عبدالل7 ٰما لَِمْن زار رســول الل9 قال: َكَمْن َزاَر الل َعزَّ َو َجلَّ َفْوَق َعْرِشِه 

َقاَل ُقْلُت َفَم لَِنْ  َزاَر َأَحدًا ِمنُْكْم َقاَل َكَمْن َزاَر َرُسوَل الل9ِ )همانجا(.

]هر کس رسول خدا را زيارت کند[ مانند کسي است که خداوند را فوق عرش زيارت 

نموده است... . ]هر کس هر يک از ائمه: را زيارت کند[ مانند کسي است که به 

زيارت رسول خدا9 رفته است.

همچنيــن وجود نوراني امام صادق7 در مــورد فضيلت ديدار برادر مؤمن به خاطر خدا 

فرموده اند: 

َصنْيِ َعْن َأِب َعْبِد الل7 َقاَل: َمْن  َعــِلٌّ َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمرْيٍ َعْن َعِلٍّ النَّْهِديِّ َعِن اْلُ

اَي ُزْرَت َو َثَواُبَك َعَلَّ َو َلْســُت َأْرَض َلَك َثَوابًا ُدوَن  َزاَر َأَخاُه ِف اللِ َقاَل الل َعزَّ َو َجلَّ إِيَّ

نَِّة )همان، 1407ق، ج2، ص176(. اْلَ

هــر کس به خاطر خدا به ديدار برادر مؤمنش برود، خداوند متعال به او چنين خطاب 

مي کند: »به خاطر من او را زيارت کردي و پاداش آن بر عهده من است و من براي 

پاداش تو به کمتر از بهشت راضي نمي شوم«.
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 گفتنــي اســت در برخي روايات، از رفتن به مســجد بــه عنوان زيــارت خداوند تعبير 
شده است.1

بررسي و نقد روايات مبّين فضيلت زيارت 

بي ترديد از رواياتي که نقل شد و مانند اينها مي توان به استحباب زيارت پيامبر اسالم9، 

امامان معصوم:، اولياي الهي، برادران ديني و ساير مواردي که با سند صحيح در مورد آنها 

نقل روايت شده است، رسيد. روشن است زيارت به هر کيفيتي )پياده يا سواره( انجام گيرد، 

موجب بهره مندي زائر از فضيلت و ثواب زيارت مي شــود. اما ممکن است اين سؤال مطرح 

شود که آيا انجام دادن زيارت به صورت پياده، فضيلت و ثواب بيشتري دارد و آيا در روايات، 

به پياده روي براي زيارت پيامبر اســالم9 و حضرات معصومين: ســفارش خاصي شده 

است؟ 

در پاسخ به سؤاالت مزبور بايد بگوييم بر اساس روايات رسيده در باب زيارت خانه خدا، 

پياده روي براي انجام دادن مناسک حج، فضيلت فراواني دارد2 و سيره پيامبر اسالم9 و امامان 

معصوم: بر پياده رفتن به حج، استوار بوده است، تا آنجا که مطابق با برخي از نقل ها، امام 

مجتبي7، با وجود همراه داشــتن مرکب، حدود بيست بار پياده به حج رفته اند.3 اما در عين 

ْيَداِويِّ َعْن َأبِي َعْبِد الل7َِّ َقاَل: َمْكُتوٌب ِفي التَّْوَراةِ َأنَّ ُبُيوِتي ِفي اأْلَْرِض اْلَمَساِجُد َفُطوَبي لَِمْن َتَطهََّر  1. َصْفَواَن َعْن ُكَلْيٍب الصَّ
ائَِر )صدوق، 1406ق، ص28(. ِفي بَْيتِِه ُثمَّ َزاَرنِي  َو َحقٌّ َعَلي اْلَمُزوِر َأْن ُيْكِرَم الزَّ

َأبِي  َعْن  َسَواَدَة  ْبِن  ِعيَسي  َعْن  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  َزَكِريَّا  َعْن  َبْكٍر  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  اْلَمَحاِسِن  ِفي  الَْبْرِقيُّ   ِ اللَّ َعْبِد  َأبِي  ْبُن  َأْحَمُد   .2
 اْلُمْنَكِدِر َعْن َأبِي َجْعَفٍر7 َقاَل: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َما َنِدْمُت َعَلي َشيْ ٍء َصَنْعُت َنَدِمي َعَلي َأْن َلْم َأُحجَّ َماِشيًا ألَِنِّي َسِمْعُت 

َو َما   ِ َماِشيًا َكَتَب اللَُّ َلُه َسْبَعَة آاَلِف َحَسَنٍة ِمْن َحَسَناِت اْلَحَرِم- قِيَل َيا َرُسوَل اللَّ  ِ َرُسوَل الل9َِّ َيُقوُل َمْن َحجَّ بَْيَت اللَّ
َحَسَناُت اْلَحَرمِ - َقاَل َحَسَنُة َأْلِف َأْلِف َحَسَنٍة َو َقاَل َفْضُل اْلُمَشاةِ ِفي اْلَحجِّ َكَفْضِل اْلَقَمِر لَْيَلَة الَْبْدِر َعَلي َسائِِر النُُّجوِم َو َكاَن 

7 َيْمِشي إَِلي اْلَحجِّ َو َدابَُّتُه ُتَقاُد َوَراَءُه )عاملی، 1409ق، ج11، ص82(. اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ

اٍد َعِن اْلَحَلِبيِّ َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد الل7َِّ َعْن َفْضِل اْلَمْشِي َفَقاَل:  3. َو بِِإْسَناِدهِ َعْن ُموَسي ْبِن اْلَقاِسِم َعِن اْبِن َأبِي ُعَمْيٍر َعْن َحمَّ
ًة َماِشيًا  اٍت َحتَّي َنْعاًل َو َنْعاًل َو َثْوبًا َو َثْوبًا َو ِديَنارًا َو ِديَنارًا َو َحجَّ ِعْشِريَن َحجَّ إِنَّ اْلَحَسَن ْبَن َعِليٍّ َقاَسَم َربَُّه َثاَلَث َمرَّ

َعَلي َقَدَمْيِه )همان، 1409ق، ج11، ص79(.
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حال در اين روايات به اين نکته مهم نيز اشــاره شده که فضيلت پياده رفتن به حج، مشروط 

به اين است که باعث ضعف و کاهش توان براي انجام دادن عبادت و دعا نشود؛ و اال سواره 

حج گزاردن فضيلت بيشتري دارد.1 همچنين چنانچه قصد شخص از رفتن به حج به صورت 

سواره اين باشد که مدت بيشتري را در مکه مقيم باشد، بر اساس اين روايات، سواره به حج 
رفتن از پياده رفتن، ارزشمندتر است.2

در روايات فراواني که براي تشــويق به زيارت امير مؤمنان و اباعبداهلل8 رســيده نيز 

رواياتي وجود دارد که مضمون آنها اعطاي ثواب فراوان بر هر گام در زيارت اين دو امام 

همام اســت.3 با توجه به اين روايات، برخي درصدد برآمده اند استحباب پياده روي براي 

زيارت اين دو امام همام را اثبات کنند و اين حکم را با کمک ديگر ادله، به زيارت ســاير 

معصومين:، امامزادگان، مؤمنين و قبور آنها و نيز زيارت اماکن مقدس، تعميم و تسري 

َنَة  اِر َقاَل: ُقْلُت ألَِبِي َعْبِد الل7َِّ إِنَُّه َبَلَغَنا َو ُكنَّا تِْلَك السَّ 1. َو بِِإْسَناِدهِ َعْن ُموَسي ْبِن اْلَقاِسِم َعِن اْبِن َأبِي ُعَمْيٍر َعْن َسْيٍف التَّمَّ
ونَ  ُمَشاًة َو َيْرَكُبوَن. َفُقْلُت: لَْيَس َعْن َهَذا َأْسَأُلَك. َفَقاَل: َعْن َأيِّ  ُكوِب َفَقاَل: إِنَّ النَّاَس َيُحجُّ ُمَشاًة َعْنَك َأنََّك َتُقوُل ِفي الرُّ

َعاِء َو  َشيْ ٍء َتْسَأُلِني؟  َفُقْلُت: َأيُّ َشيْ ٍء َأَحبُّ إِلَْيَك َنْمِشي َأْو َنْرَكُب؟ َفَقاَل: َتْرَكُبوَن َأَحبُّ إَِليَّ َفِإنَّ َذِلَك َأْقَوي َعَلي الدُّ

اْلِعَباَدةِ )همان، 1409ق، ج11، ص83(.
ُل َفُنقِيُم  َة َفُنَعجِّ 2. َو َعْنُه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َعْن ِهَشاِم ْبِن َسالٍِم َأنَُّه َقاَل ألَِبِي َعْبِد الل7َِّ ِفي َحِديٍث َأيَُّما َأْفَضُل َنْرَكُب إَِلي َمكَّ

ُكوُب َأْفَضُل )همان، 1409ق، ج11، ص82(. بَِها إَِلي َأْن َيْقَدَم اْلَماِشي َأْو َنْمِشي َفَقاَل: الرُّ

اٍم َقاَل َوَجْدُت ِفي ِكَتاٍب َكَتَبُه بَِبْغَداَد َجْعَفُر ْبُن  ِد ْبِن َهمَّ ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َداُوَد َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن بِِإْسَناِدهِ َعْن ُمَحمَّ 3. ُمَحمَّ
ْيَمِرِي َعْن َأبِي َعْبِد الل7َِّ َقاَل: َمْن َزاَر َأمِيَر  اِزيُّ َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن إِْسَماِعيَل الصَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن الرَّ َثَنا ُمَحمَّ ٍد َقاَل َحدَّ ُمَحمَّ

ُعْمَرَتْيِن  َو  َتْيِن  َحجَّ َلُه بُِكلِّ ُخْطَوةٍ  َكَتَب اللَُّ  َماِشيًا  َفِإْن َرَجَع  ُعْمَرًة  َو  ًة  َحجَّ َلُه بُِكلِّ ُخْطَوةٍ  َكَتَب اللَُّ  َماِشيًا  اْلُمْؤمِنِيَن7 

)همان، 1409ق، ج14، ص380(.
 ِ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اللَّ  ِ َثِني َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُموَسي ْبِن َباَبَوْيِه َو َجَماَعٌة َرِحَمُهُم اللَُّ َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اللَّ ََحدَّ

اِمِت َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد الل7َِّ َو ُهَو َيُقوُل َمْن َأَتي  ْبِن اْلُمِغيَرةِ َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعامٍِر َعْن َجابٍِر اْلَمْكُفوِف َعْن َأبِي الصَّ

َقْبَر اْلُحَسْيِن7 َماِشيًا َكَتَب اللَُّ َلُه بُِكلِّ ُخْطَوةٍ َأْلَف َحَسَنٍة َو َمَحا َعْنُه َأْلَف َسيَِّئٍة َو َرَفَع َلُه َأْلَف َدَرَجٍة َفِإَذا َأَتْيَت اْلُفَراَت 
لِيِل َفِإَذا َأَتْيَت َباَب اْلَحائِِر َفَكبِّْر َأْرَبعًا ُثمَّ اْمِش َقلِياًل ُثمَّ َكبِّْر  َفاْغَتِسْل َو َعلِّْق َنْعَلْيَك َو اْمِش َحافِيًا َو اْمِش َمْشَي اْلَعْبِد الذَّ

َأْرَبعًا ُثمَّ اْئِت َرْأَسُه َفِقْف َعَلْيِه َفَكبِّْر َأْرَبعًا ]َفَكبِّْر َو َصلِّ ِعْنَدُه َو اْسَألْ [ َو َصلِّ َأْرَبعًا َو اْسَأِل اللََّ َحاَجَتَك )ابن قولويه، 

1356ش، ص133(.
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دهند )ر.ک: درگاهي، 1395، ص95(. اما به نظر مي رســد اين کار، ممکن و ميسر نيست؛ 

زيرا از روايات چنين برداشــت مي شود که مقصود اصلي شريعت، اهتمام و توجه شيعيان 

و دوســتداران اهل بيت: به زيارت ائمه معصومين: و به ويــژه وجود نوراني امير 

مؤمنان، علي7 و امام حسين7 است و کيفيت زيارت )پياده يا سواره بودن( چندان مد 

نظر نيســت، و به کار رفتن تعابيري چون وعده ثواب بر هر گام، يا کوتاه کردن قدم ها در 

راه زيارت، از باب رعايت ادب و توجه دادن به مقام شــامخ و بلند امامان معصوم: و 

تحريض و تشويق دوستدارانشان به زيارت آنان است و از اين تعابير، نمي توان موضوعيت 

داشتن پياده رفتن را استنباط کرد. ازاين رو جناب شيخ مفيد= در اين باره روايتي را از امام 

صادق7 نقل نموده است که حضرت ضمن سفارش فراوان به زيارت اباعبداهلل7، ثواب 
زيارت را به صورت سواره يا پياده يکسان دانسته اند.1

عالوه بر اينکه اسناد روايات دال بر فضيلت زيارت به صورت پياده در مورد امير مؤمنان، 

علي7 و امام حســين7 داراي مالحظات فراواني است، تا آنجا که جناب شيخ مفيد= در 

کتــاب المزار، در بيان روايات دال بر فضيلت و ثواب زيــارت اباعبداهلل7، بر خالف رويه 

صاحب کامل الزيارات به ذکر رواياتي اکتفا کرده که ســند قابل قبولي دارد )مفيد، 1434ق، 

ص30( و پذيرش روايات نقل شــده در کتاب کامل الزيارات مبتني بر قبول شهادت صاحب 

کتاب بر وثاقت رواتي اســت که از آنها نقل روايت کرده است. البته ممکن است افضيلت و 

برتري زيارت به شکل پياده را بتوان با کمک نصوص عام اثبات نمود.

ِ ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْمَيِريِّ َو َأْحَمَد  ِد ْبِن َيْحَيي َو َعْبِد اللَّ ِ َو ُمَحمَّ ٍد َعْن َأبِيِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اللَّ َثِني َأُبو اْلَقاِسِم َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ 1. َحدَّ
ِ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأبِي ُعْثَماَن َعْن َعْبِد اْلَجبَّاِر النََّهاَوْنِديِّ َعْن َأبِي َسِعيٍد  ْبِن إِْدِريَس َجِميعًا َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعَبْيِد اللَّ

َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن ُثَوْيِر ْبِن َأبِي َفاِخَتَة َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبِد الل7َِّ: َيا ُحَسْيُن َمْن َخَرَج ِمْن َمْنِزلِِه ُيِريُد ِزَياَرَة اْلُحَسْيِن ْبِن َعِلّي8 
إِْن َكاَن َماِشيًا َكَتَب اللَُّ َلُه بُِكلِّ ُخْطَوةٍ َحَسَنًة َو َحطَّ بَِها َعْنُه َسيَِّئًة َو إِْن َكاَن َراِكبًا َكَتَب اللَُّ َلُه بُِكلِّ ُخْطَوةٍ َحَسَنًة َو َحطَّ 
بَِها َعْنُه َسيَِّئًة َحتَّي إَِذا َصاَر ِفي اْلَحائِِر َكَتَبُه اللَُّ ِمَن اْلُمْفِلِحيَن اْلُمْنِجِحيَن َفِإَذا َقَضي َمَناِسَكُه َكَتَبُه اللَُّ ِمَن اْلَفائِِزيَن َحتَّي 

اَلَم َو َيُقوُل َلَك اْسَتْأِنِف اْلَعَمَل َفَقْد َغَفَر اللَُّ َلَك َما َمَضی  إَِذا َأَراَد ااِلْنِصَراَف َأَتاُه َمَلٌك َفَقاَل إِنَّ َرُسوَل الل9َِّ ُيْقِرُئَك السَّ

)مفيد، 1434ق، ص30(.
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 بنابراين بر اســاس آنچه بيان شــد، چيزي که اهميت دارد، توجه و اهتمام دوســتداران 

اهل بيت: به زيارت ائمه: و به ويژه وجود نوراني امير مؤمنان و امام حسين8 است و 

چگونگي تشرف به زيارت چندان مورد توجه نيست. 

ممکن اســت گفته شود با تمسک به نصوص عام و اســتفاده از اطالق و عموم و مفهوم 

اولويت در ادله خاص، مي توان افضليت پياده روي براي زيارت معصومين: را نتيجه گرفت 

و حتي به ساير مصاديق زيارت نيز تسري داد. ازاين رو الزم است به بررسي امکان استفاده از 

اطالق يا عموم ادله خاص يا مفهوم اولويت در اين ادله، و نيز امکان استفاده از داللت نصوص 

عام و تسري عموميت آنها به تمام مصاديق زيارت بپردازيم.

استفاده از اطالق، عموم و مفهوم اولويت در ادله خاص

بر اســاس برخي روايات، از جمله روايتي که جناب شــيخ صدوق= از امام رضا7 نقل 

کرده اســت، خداوند متعال پاداش هاي موعود براي زيارت اباعبداهلل7 را براي زائران ديگر 

امامان نيز قرار داده است: »قلت للرضا7: ما لن أيت قب أحد من الئّمه، قال: له مثل ما لن أيت قب 

أب عبد الل7. قلت: ما لن أيت قب الســن7؟ قال: مثل مــا لن أيت قب أب عبد الل7« )صدوق، 

1406ق، ص98(.

در ايــن روايت، امام رضا7 ثواب مزبور را براي زائران، چه ســواره و چه پياده، تضمين 

کرده انــد و با توجه به اطالق تنزيــل در کالم امام7 در جمله »له مثل ما لــن أيت...«، اثبات 

استحباب و فضيلت پياده روي براي زيارت هر يک از امامان معصوم:  با اين روايت، ممکن 

است )ر.ک: درگاهي، 1395، ص98(.

امــا در نقد اين اســتدالل بايد گفت مفاد روايت منقول از امــام رضا7 تنها اثبات ثواب 

زيارت اباعبداهلل7 براي ســاير امامان معصوم:، با قطع نظــر از چگونگي انجام دادن آن 

اســت. روايت، درصدد است دوستداران اهل بيت: را به زيارت آن بزرگواران ترغيب کند 
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و بــه طور قطع مي توان گفت حضرت در اين روايــت در مقام بيان فضيلت پياده روي براي 

زيارت نيستند تا بتوان از اطالق کالم امام7 در اثبات استحباب پياده روي براي زيارت ساير 

معصومين: بهره برد.

ضعيف تر از اين استدالل، استدالل به رواياتي همچون »من ل يقدر عل زيارتنا فليزر صالي 

موالينا يكتب له ثواب زيارتنا« )کلينی، 1407ق، ج4، ص59ـ60؛ طوســی، 1407ق، ج4، 

ص111( براي تسري فضيلت پياده روي به زيارت امامزادگان و صالحان و علماست؛ زيرا اين 
روايت نيز در مقام بيان فضيلت پياده روي نيست، و در مقام بيان نبودن در اين روايت، روشن تر 

از روايت پيشين است. افزون  بر اينکه اين روايت، سند ضعيفي دارد.

و در نهايت، ضعيف ترين اســتدالل، اســتناد به روايت »من ميش زائرا لخيه فله بكل خطوه 

حتي يرجع ال اهله عتق مأه الف رقبه و يرفع له مأه الف درجه و يمحي عنه مأه الف سيئه« )صدوق، 

1406ق، ص293(، منقول از پيامبر اکرم9  براي تســري فضيلــت پياده روي براي زيارت 

مؤمنان، به قبور آنان و قبور اولياي الهي به طريق اولويت است؛ زيرا:

اوالً: اين روايت از سند قابل قبولي برخوردار نيست؛ 

ثانيًا: بر فرض پذيرش ســند، در اختصاص اين ثواب، زيارت قبور مؤمنين چه اولويتي بر 
زيارت خودشان دارد؟

ثالثًا: اثبات اســتحباب پياده روي براي زيارت مؤمن با اين روايت متعسر و بلکه ناممکن 
است؛ زيرا ظاهرًا روايت درصدد بيان فضيلت ديدار مؤمنين با يکديگر و ترغيب آنان به عملي 

اســت که باعث ايجاد صفا و صميميت و يکدلي در بين آنان مي شود و تعبير »مشي« در اين 

روايت و امثال آن، مانند »من مشي الي المسجد« يا »من مشي الي مسجد من مساجد اهلل« که به 

وفور در کالم رسول گرامي اسالم9 به چشم مي خورد، براي تحريض و ترغيب مسلمانان به 

انجام دادن اين اعمال صالح است و موضوعيت ندارد. آيا مي توان پذيرفت ديدار برادر مؤمن 
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يا رفتن به مسجد به صورت سواره، بهره مندي از پاداش وعده داده شده در روايت را در پي 

نخواهد داشــت؟ آيا مي توان چنين حکم داد کــه کوتاه کردن گام ها و در نتيجه افزايش آنها، 

باعث افزايش ثواب اســت و آيا اين نحو ترجمه گفتار رسول گرامي اسالم9 موجب وهن 

ايشان و کالمشان نيست؟ 

 چنين به نظر مي رســد که قــول صحيح در ارتبــاط با اين گونه کلمات صادر شــده از 

رسول خدا9 و امامان معصوم: اين است که اين سخنان، ظهور دارد در اينکه برخي اعمال، 

از نظر ارزش و فضيلت، به گونه اي هستند که بر انجام دادن هر لحظه آن اعمال، ثواب مترتب 

اســت و هدف از اين شــوه بيان ثواب، توجه و تنبه دادن مؤمنين به ارزش فوق العاده عملي 

است که براي آن، چنين ثوابي نقل شده است تا قدر اين اعمال را بشناسند و فرصت هاي خير 

را از دست ندهند. 

نصوص عام و گستره داللت نصوص

گفته شــده که مي توان از عمومات و اطالقات براي اثبــات افضليت پياده روي براي همه 

مصاديق زيارت، بهره برد. عموماتي که مورد استناد قرار گرفته اند، به قرار ذيل است:

1. جناب شــيخ حر عاملي برخي روايات عام را در باب »اســتحباب اختيار المشي في 

الحج علي الرکوب« نقل کرده است که گفته شده مي توان از اين روايات در اثبات استحباب 
پياده روي براي هر عبادتي، از جمله زيارت قبور اولياي دين و اماکن مقدس، استفاده کرد. از 

جمله اين عمومات، روايت امام صادق7 است که فرموده اند: »ما عبدالل بيشء أشد من اليش و 

ل افضل« )طوسي، 1407ق، ج5، ص11(.

در پاسخ به اين استدالل بايد گفت:

اوالً: بر اســاس تفاسيري که از ســاير روايات صحيح به دست مي آيد، منظور از »مشي«، 
پياده روي به سوي مسجد براي نماز و به قصد انجام دادن حج و زيارت خانه خداست )ر.ک: 
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حرانــي، 1404ق، ص119؛ صدوق، 1362ش، ج2، ص630( و بنابراين نمي توان آن را به هر 

عمل عبادي تســري داد. در مورد حج نيز گفته شد که استحباب پياده روي به عدم ضعف از 

عبادت و دعا و عدم قصد اقامت در مکه مشــروط اســت؛ و اال به جا آوردن حج به صورت 

سواره، فضيلت بيشتري دارد؛

ثانيًا: با قطع نظر از روايات مفسر و تمسک به اطالق روايت، بايد در نظر داشت در زمان 
 صدور روايت، فضيلت پياده روي در باب حج شــايع، و مورد ســؤال شيعيان و دوستداران 

اهل بيت: بوده است و همين قرينه، مانع از تمسک به اطالق روايات مي گردد.

2. در منابع روايي از پيامبر اکرم9 حديثي نقل شده که بسياري از علما بدان عمل کرده و 

حتي آن را نزد فريقين مشهور و مورد عمل دانسته اند. در اين حديث، حضرت در پاسخ به اين 

سؤال که »أي العمال أفضل؟« فرموده اند: »أحمزها«. گفته شده است با توجه به اينکه زيارت 

پياده، ســخت تر از زيارتي است که به صورت سواره محقق شود، مي توان با استناد به روايت 

مزبور، افضليت پياده روي براي زيارت قبور مطهر و اماکن مقدس را اثبات کرد.

در اين باره بايد گفت اثبات افضليت پياده روي در زيارت معصومين: با اســتناد به اين 

روايت در صورتي ممکن اســت که اصل استحباب پياده روي در زيارت آنان را بپذيريم؛ واال 

چنانچه قائل شويم اصل زيارت، با قطع نظر از چگونگي انجام دادن آن، مد نظر اهل بيت: 

و مورد سفارش آنان بوده است، نمي توان به استحباب پياده روي و افضليت آن حکم کرد.

بله، مستفاد از روايت اين است که هر اندازه زائر در مسير زيارت و براي رسيدن به هدف 

زيارت متحمل مشقت بيشتري شود، از ثواب بيشتري برخوردار است. اما اين بدان معنا نيست 

که چنانچه خود را نيز با پياده روي براي زيارت به مشــقت اندازد، زيارت او ثواب بيشــتري 

خواهد داشت؛ به ديگر سخن، زيارت معصومين:، چه به صورت سواره و چه به صورت پياده، 

مستحب و ارزشمند است. ولي اگر براي کسي طي مسافت به صورت سواره ممکن نباشد و 
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ناچار شود قسمتي يا تمام مسير را به صورت پياده طي کند، قطعًا ثواب بيشتري خواهد داشت. 

اما اين سخن به معناي استحباب و افضليت پياده روي براي زيارت معصومين: نيست؛ چه 

رسد که بخواهيم اين افضليت را به زيارت امامزادگان و ساير مصاديق زيارت نيز تسري دهيم.

وِب{ )حج: 32(، که 
ُ
ُقل

ْ
إِنَّها ِمْن َتْقَوي ال

َ
َِّ ف ْم َشــعائَِر اهلل 3. گفته شــده عام قرآني }َو َمْن ُيَعظِّ

تعظيم شــعائر الهي را نشانه تقواي قلوب و تسلط پرهيزگاري بر دل ها مي داند، بر مطلوبيت 

تعظيم و بزرگداشــت هر عالمت و نشــانه دين خداوند داللت دارد و مسّلمًا اولياي الهي از 

بزرگترين و بارزترين نشانه هاي دين الهي اند که وسيله ابالغ دين و مايه گسترش آن در ميان 

مردم بوده اند و يکي از طرق بزرگداشــت، تکريم و تعظيم آنان، زيارت قبور مطهر ايشــان با 

پــاي پياده، همراه با حفظ حرمت و تکريم و صيانت از محرمات اســت؛ يعني پياده روي به 

ســمت حرم اولياي الهي و اماکن مقدس، آن هم به صورت گروهي و انبوه، يکي از مصاديق 

بزرگداشــت و تعظيم شــعائر الهي اســت و ازاين رو داراي رجحان و فضليت است )ر.ک: 

درگاهي، 1395، ص104(.

استدالل مزبور از بهترين استدالل هاي مورد استناد در اثبات استحباب و فضيلت پياده روي 

براي زيارت معصومين: محســوب مي شــود. اما به نظر مي رســد پياده روي براي زيارت 

امامزادگان يا اماکن مقدس، خصوصًا اگر انفرادي انجام گيرد، عرفًا مصداق تعظيم شعائر الهي 

به شــمار نمي آيد؛ افزون بر اينکه دليل خاصي از شرع يا عرف، تعميم مصداق شعائر الهي به 

امامزادگان و اماکن مقدس را پشتيباني نمي کند.

همچنين به نظر مي رسد تعظيم شعائر الهي در همه مصاديق آن، حتي نسبت به معصومين:، 

يکسان نيست و امروزه پياده روي براي زيارت امير مؤمنان و امام حسين8 به عنوان مصداق 

تعظيم شعائر الهي، به دليل ويژگي هاي خاص اين دو امام بزرگوار، از پياده روي براي زيارت 

ســاير معصومين: ممتاز شده اســت؛ چه اينکه در روايات معصومين: نيز تحريض و 

سفارش بيشتري به زيارت اين دو امام صورت گرفته است و شايد رمز اين تأکيدات فراوان، 
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شاخص بودن اين دو امام نسبت به ساير معصومين: از جهت مبارزه با حکام جور و تثبيت 

امامت و شهادت در راه خدا به نحوي متفاوت و جانگداز و لزوم توجه و تنبه دائمي دوستان 

اهل بيت: به اهداف مقدس قيام و شهادت آن دو امام بزرگوار باشد. البته اين سخن بدين 

معنا نيســت که زيارت به صورت پياده در مورد ســاير معصومين: ارزش و ثواب کمتري 

نســبت به اين دو امام همام8 دارد. بلکه سخن در اين است که در زمان حاضر، پياده روي 

براي زيارت امير مؤمنان و امام حســين8 مصداق بارزتري از تعظيم شــعائر است و نمود 

بيشتري در مبارزه با عقايد انحرافي وهابيت و دشمنان سرسخت اهل بيت: دارد و مي تواند 

نماد پررنگ تري براي تعظيم اهل بيت: و پيروي از آنان محســوب شــود. ازاين رو بديهي 

است که ارزش ويژه اي به عنوان تعظيم شعائر يافته است.

4. گفته شــده پياده روي براي زيارت معصومين:، مصداق مودت به ذوي القربي اســت 

و در قرآن کريم، موّدت و مهرورزي به آنان، مزد رســالت پيامبر اعظم9 دانسته شده است 

)شوري: 23(.

همان گونه که از اســتدالل مزبور پيداســت، اين دليل درصــدد اثبات افضليت پياده روي 

براي زيارت معصومين: اســت و نظري به ســاير مصاديق زيارت ندارد. اما با وجود اين 

در صورتي مي توان پياده روي براي زيارت معصومين: را مصداق ابراز مودت و دوســتي 

 دانســت که به صورت جمعي انجام گيرد تا بتواند نماد عشــق و عالقه و پيوند قلبي محبان 

اهل بيت: با ايشــان باشد، و اال براساس روايات، صرف زيارت، خواه سواره و خواه پياده، 

ُقْريب { )حج: 23( 
ْ
َة ِف ال َمَودَّ

ْ
 ال

َّ
ْجراً إاِل

َ
ْيِه أ

َ
ُكْم َعل

ُ
ْسَئل

َ
ْل ال أ

ُ
 تجديد عهد با امام، و عمل به آيه }ق

محسوب مي شود.1 

اِء َقاَل َسِمْعُت الرَِّضا7 َيُقولُ : إِنَّ لُِكلِّ إَِماٍم َعْهدًا ِفي  ِ ْبِن ُموَسي َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ اْلَوشَّ 1. َأُبو َعِليٍّ اأْلَْشَعِريُّ َعْن َعْبِد اللَّ
ُعُنِق َأْولَِيائِِه َو ِشيَعتِِه َو إِنَّ ِمْن َتَماِم اْلَوَفاِء بِاْلَعْهِد َو ُحْسِن اأْلََداِء ِزَياَرَة ُقُبوِرِهْم َفَمْن َزاَرُهمْ  َرْغَبًة ِفي ِزَياَرتِِهْم َو َتْصِديقًا 

ُتُهْم ُشَفَعاَءُهْم َيْوَم اْلقَِياَمِة )کلينی، 1407ق، ج4، ص567(. بَِما َرِغُبوا فِيِه َكاَن َأئِمَّ
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همچنين همان طور که در مورد تعظيم شــعائر بيان شــد، با توجه به اينکه در روايات، به 

زيارت امير مؤمنان و اباعبداهلل8 سفارش فراوان شده است، به همين منوال، اظهار مودت به 
ساحت اين دو امام بزرگوار با زيارت به صورت پياده، از اظهار مودت به ساير معصومين: 

ممتاز است.

نتيجه

1. در بين روايات فراوان دال بر فضيلت زيارت امير مؤمنان و اباعبداهلل8، رواياتي يافت 

مي شــود که در آنها براي بيان ثواب زيارت از تعابيري چون اعطاي ثواب بر هر گام، استفاده 

شــده است. ازاين رو برخي درصدد برآمده اند تا استحباب پياده روي براي زيارت اين دو امام 

همام را از اين روايات اســتفاده کنند و با کمک ديگر ادله، اين اســتحباب را به زيارت ساير 

معصومين:، اولياي الهي، امامزادگان، مؤمنين و حتي قبور آنها و اماکن مقدس، تسري دهند.

اما به نظر مي رسد اثبات اين حکم در مورد زيارت امير مؤمنان و اباعبداهلل8 و تسري آن 

به ديگر مصاديق زيارت، ممکن و ميّســر نيست؛ زيرا از روايات چنين برداشت مي شود آنچه 

اصالتًا در شريعت، مقصود است، اهتمام و توجه شيعيان و دوستداران اهل بيت: به زيارت 

ائمه معصومين: و به ويژه وجود نوراني امير مؤمنان، علي7 و امام حســين7 اســت و 

کيفيت زيارت چندان مد نظر نيســت، و به کار رفتن تعابيري چون وعده ثواب بر هرگام يا 

کوتاه کردن قدم ها در راه زيارت، از باب رعايت ادب و توجه دادن به مقام شامخ و بلند امامان 

معصوم:، و تحريض و تشويق دوستدارانشان به زيارت آنان است و از اين تعابير نمي توان 
موضوعيت داشتن پياده رفتن را استنباط کرد. جناب شيخ مفيد نيز روايتي را از امام صادق7 

در اين باره نقل کرده اســت که حضرت ضمن سفارش فراوان به زيارت اباعبداهلل7، ثواب 

زيارت را به صورت سواره و پياده، يکسان دانسته اند.

2. گفته شده با تمسک به نصوص عام و استفاده از اطالق و عموم و مفهوم اولويت در ادله 
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خاص، مي توان افضليت پياده روي براي زيارت معصومين: را نتيجه گرفت و حتي به ساير 

مصاديق زيارت نيز تسري داد. 

اما به نظر مي رســد اســتفاده از اطالق و عموم و مفهوم اولويت در ادله خاص امکان پذير 

نباشــد؛ چراکه شرايط تمسک به اطالق روايات، به دليل در مقام بيان نبودن امام7 نسبت به 

فضيلت پياده روي براي زيارت، و وجود برخي قرائن حالي و مقالي، محقق نيست و به دليل 

مخدوش بودن ســند روايتي که از مفهوم آن، اســتحباب پياده روي براي زيارت قبور مؤمنين 

اولويت گيري شده و نيز نبود هيچ  گونه اولويتي در زيارت قبور مؤمنين نسبت به زيارت خود 

مؤمنين، امکان اســتفاده از دليل اولويت در تسري حکم استحباب پياده روي زيارت به ساير 

مصاديق، وجود ندارد.

3. اثبات اســتحباب پياده روي با استناد به نصوص عام قرآني دال بر تعظيم شعائر و لزوم 

ابراز مودت به اهل بيت پيامبر9 ممکن اســت، اما تعظيم شــعائر الهي در همه مصاديق آن، 

حتي نسبت به معصومين:، يکســان نيست و امروزه پياده روي براي زيارت امير مؤمنان و 

امام حسين8، به عنوان مصداق تعظيم شعائر الهي، به دليل ويژگي هاي اين دو امام بزرگوار، 

از پياده روي براي زيارت ســاير معصومين: ممتاز شده است. همچنين با توجه به اينکه در 

روايات، به زيارت امير مؤمنان و اباعبداهلل8 ســفارش فراوان شــده است، به همين منوال، 

اظهار مودت به ساحت اين دو امام بزرگوار با زيارت به صورت پياده، از اظهار مودت به ساير 

معصومين: ممتاز است. 
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