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 ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۹، شمارۀ پنجمهای حدیثی، سال آموزه

 با پای پیاده  فضیلت زیارت امام رضا
 خاص روایی ۀادل ۀاز زاوی

 ١هانی زعفرانی 
 چکیده

با پای پیـاده  ضیلت زیارت معصومانبرای اثبات ف، زیارت ۀپژوهشگران حوز 
به عموماتی مانند فضیلت ، مندان بسیاری دارد زیارتی که عالقه ۀعنوان یک شیو  به

ی خـود الزم و در جـاانـد کـه تمسک جسـته ...تعظیم شعائر و، رویمطلق پیاده
طـور خـاص در رابطـه بـا  ۀ خاصی نیز در این موضـوع و بـهادلاما . ضروری است
وجـود  و امـام بـاقر امـام رضـا، امام علی، مام حسینا هزیارت پیاد
آوری نشده و از فقدان یک تحلیـل منسـجم و داللـت طور کامل جمع دارد که به

هـایی همچنـان نیازمنـد نگاشـته، این روایات، رو از این. بردرنج می، سنجی دقیق
. پـردازدهـا باللت سنجی آنبندی و د دسته، آوریمند است تا به جمعجامع و نظام

تعـداد هفـت روایـت در ، با پـای پیـاده از میان روایات فضیلت زیارت امامان
ایـن ، پـیش رو ۀمقالـ. باشـدبا پای پیاده مـی رابطه با فضیلت زیارت امام رضا

، بررسی روایات. ها پرداخته استارائه نموده و به تحلیل آن، روایات را در سه دسته
با پای پیاده بر اساس  ت زیارت امام رضاکند که فضیلاین نتیجه را حاصل می

 عـیندر؛ باشدمطرح نمی، خاص روایی و با عنوان اولی در میان روایات شیعه ۀادل
 عنوان مصـداقی از بـا پـای پیـاده بـه امکان استحباب زیارت امـام رضـا، حال

                                                 
 . ۱۴/۱۲/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش - ۲۷/۰۳/۱۴۰۰: تاریخ دریافت 
 ).hanizafarani93@gmail.com( قم علمیه ۀحوز  حدیث تخصصی مرکز آموخته دانش .١
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هـایی نیـز در ایـن همچنان باقی اسـت و پـژوهش ...و» تواضع«، »تعظیم شعائر«
 . رائه گردیده استا، زمینه

زیـارت بـا پـای ، زیارت امـام رضـا، داللت سنجی روایات واژگان کلیدی:
 دنیکش یسخت، برهنهپا، گام، پیاده

 مقدمه
منـدان زیـادی در میـان ای است که عالقهپدیده، زیارت اماکن مقدس با پای پیاده

امــام  زیــارت حــرم حضــرت، تــرین نمونــه از ایــن شــکل زیــارترایــج. مســلمانان دارد
ای زائـران و هـم هم بـر ، این سفر زیارتی برکات بسیاری. در ایام اربعین است حسین

باعث شـده اسـت کـه روز بـه روز بـه تعـداد ، ها داشته و همین موضوعبرای میزبانان آن
زیـارت تـا حـدی اسـت کـه  همنـدی بـه ایـن شـیو عالقـه. مندان آن افزوده گرددعالقه

ــین ــارت اربع ــدگان از زی ــاندر  جامان ــر امام ــرم دیگ ــارت ح ــب زی ــی  قال و حت
زیـارت  ۀسـعی در جبـران بخشـی از برکـات از دسـت رفتـ، با پای پیاده زادگان امام

 در ایام اربعین بـه یـک هپیادبا پای  زیارت امام حسین، اساس  براین. اربعین را دارند
 . هددتبدیل شده است و در زیارت دیگر مشاهد مشرفه نیز خود را نشان می» الگو«

تــا حــدودی در مــورد زیــارت حــرم علــی بــن ، ایــن الگــوگیری از زیــارت اربعــین
ای هرچنـد کـه سـابقه، ایـن زیـارت. در ایام آخر صـفر نیـز وجـود دارد الرضا موسی

، امـا امـروزه؛ گیری زیارت اربعین نیـز وجـود داشـته اسـت تاریخی دارد و قبل از رونق
با پای  از گذشته به زیارت حضرت رضا بیش، شیعیان با الگوگیری از زیارت اربعین

 . اندمیل و اشتیاق پیدا کرده، پیاده
بـا  زیارت حرم امـام رضـا ۀمندی و پایبندی شیعیان به سیر  به همان میزان که عالقه

، های فقهی و روایی در رابطه با ایـن عمـل نیـزضرورت پژوهش، یابدپای پیاده افزایش می
نسبت به ، زیارتی از حیث هزینه و زمان ۀکه این شیو آنچه . شودبیش از پیش احساس می

هـای معنـوی باعـث شـده اسـت کـه انگیزه، صرفه نیست و تنها  به  های دیگر مقرونشیوه
ها از بررسی صحت و سقم این انگیزه، رو از این. روی بیاورند، زیارتی ۀشیعیان به این شیو 

-گیـری وری است که در تصـمیمامری ضر  بیت حیث میزان استناد آن به روایات اهل
 . تأثیرگذار خواهد بود، زیارت ۀکالن در حوز های گذاریهای مردمی و سیاست
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 پیشینه پژوهش -۱
بـا پـای  ،شایسته است در مسیر بررسی استناد و مشروعیت زیارت حرم امام رضا

ن موضـوع پژوهش اجتهادی در ای ۀعنوان پیشین ابتدا به فتاوای مراجع عظام تقلید به هپیاد
نیز در دسـتور کـار  های انجام شدهمراجعه به دیگر پژوهش، مراجعه شود و در گام بعد

 . قرار گیرد
دهد که آنچه از استفتائات و فتاوای مراجع تقلید های نگارنده نشان میجست و جو

بسـیار محـدود و ، با پای پیاده وجود دارد ها در رابطه با زیارت امام رضادر طول قرن
کنند که روایتـی مبنـی بـر اذعان می ،برخی از مراجع تقلید. ین حال متفاوت استدر ع

حسـینی : ک. ر( انـدبا پای پیاده در میان روایـات شـیعه نیافتـه فضیلت زیارت امام رضا
به خودی خود ثـوابی را ثابـت ، زیارتی ۀبرای این شیو ، برخی از آنان ،)۱۲۷ :۱۳۸۲ ،حائری
. ر( پذیرندگردد آن را میمی ملی که باعث تعظیم جایگاه امامعنوان ع دانند اما بهنمی
کـه در –به روایتـی در کتـاب بحـاراالنوار ، برخی دیگر. )makarem. ir، مکارم شیرازی: ک

: ک. ر( نمایندرابطه اتخاذ نمی کنند اما حکم صریحی در اینره میاشا -ادامه خواهد آمد
از مراجع نیز به روایتی از کتاب کامل الزیـارات  یکی دیگر؛ )۲/۴۹۴، فاضل موحدی لنکرانی

همانند ثواب زیارت امـام  ،ثواب زیارت تمام امامان، کند که بر اساس آناستناد می
با پای پیـاده  ایشان بر اساس این روایت فضیلت زیارت امام حسین. است حسین

 . )۱۳۰ :۱۴۲۵ ،تبریزی: ک. ر( دهندنیز تسری می را به دیگر امامان معصوم
های ضد و نقیضی کـه در میـان ایـن نتـایج های نگارنده و پاسخجوییرهاورد اندک پی
بـا پـای پیـاده  دهد که موضوع فضـیلت زیـارت امـام رضـانشان می، محدود وجود دارد

ای از ابهام قرار داشته و کشف مستندات آن نیازمنـد هنوز در هاله، فقهی ۀلئعنوان یک مس به
با  ابهامات موجود در مورد استناد فضیلت زیارت حرم امام رضا. است های بیشترپژوهش

باعـث شـده اسـت کـه ، حرم امامان معصوم هپیادبا پای زیارت ، طور کلی پای پیاده و به
زیـارتی انجـام  ۀهای پژوهشی مضاعفی در رابطه با این شیو تالش، زیارات ۀگران حوز پژوهش
تحریر درآمده است که  ههای متنوعی به رشتها و کتابمقاله، هااین پژوهش هدر نتیج. دهند

 : استدالل و نوع نگاه به سه دسته قابل تقسیم هستند ۀبا توجه به شیو 
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 برخی از پژوهشگران برای اثبات فضیلت زیارت با پای پیـاده بـه عمومـاتی همچـون. ۱
بشـیء َاَشـدَّ مـن  مـا ُعبـد اللـه« و )۶۷/۲۳۷: ۱۴۰۴، مجلسی(» َافَضُل اَالعماِل َاحَمُزها«

همچنـین بـا تشـخیص . انـدتمسک جسـته )۵/۱۱: ۱۴۰۷، طوسی(» الَمشی و ال َافَضل
 ...و» تواضـع«، »تعظیم شـعائر« هایعنوان مصداقی از عنوان به، زیارت با پای پیاده

حکـم « ۀمقالـ. اندعمل را نیز مورد بررسی قرار داده های دیگری از فضیلت اینجنبه
ای از ایـن نمونـه ١»رای زیارت قبور اولیای الهـی و امـاکن مقـدسروی ب فقهی پیاده

 . باشدها میمقاله

. انـدخاص روایی متمرکز کرده ۀپژوهش خود را بر ادل، گروهی دیگر از پژوهشگران. ۲
آوری  جمـع، بر فضیلت زیارت با پـای پیـاده اشـاره دارنـد، طور خاص روایاتی که به
در ایـن . انـداستفاده نمـوده، زیارتی ۀیا مؤید این شیو  عنوان دلیل و ها بهکرده و از آن

، با پـای پیـاده و امام علی امام حسین، روایات فضیلت زیارت حج، هانگاشته
روی بـرای زیـارت  فضـیلت پیـاده« هـایی همچـونمقالـه. خـوردبیشتر به چشم مـی

پیـاده تـا « و ٤»پیاده تا کـربال« هایی مانندو کتاب ٣»اندر ره عشق« و ٢»معصومین
 . ها هستنداین نگاشته ۀاز جمل ٥»عرش

ها برای اثبات فضیلت زیارت با پای برخی از پژوهشگران نیز از هر دوی این استدالل. ۳
روی بـرای زیـارت امـام  آیا پیـاده« و ٦»رویفقه پیاده« هایمقاله. اندپیاده بهره برده

 . دگیرندر این دسته قرار می ٧»مستند دینی دارد؟ حسین

                                                 
پژوهشنامة حج ،»روی برای زیارت قبور اولیای الهی و اماکن مقدس حکم فقهی پیاده«،مهدی،درگاهی. ١

 . ۱۳۹۵زمستان ،پاییز و ۲شماره،و زیارت
 ۀفصـلنام،»زیارت معصـومین روی برایفضیلت پیاده«،حسین،مترجم شهرستانی،سید عادل،علوی. ٢

 . ۱۳۹۳،تابستان و پاییز ۱۹شماره،سال پنجم،فرهنگ زیارت
 . ۱۳۹۳،دی ۱۶۷شماره ،سال نوزدهم،ماهنامه زیارت،»اندر ره عشق«،مهدی،نیلی پور. ٣
 . ۱۳۹۹،قدس، قم،پیاده تا کربال،رحمت،پوریزدی. ٤
 . ۱۳۹۵،آریا منشور طوس،مشهد،پیاده تا عرش،مجید،دانیالی. ٥
ــه،عبدالواحــد الســاعدی. ٦ ــاده روی«،محمــود،مترجم مهــدی پور،حبیب الل فرهنــگ  ۀفصــلنام،»فقــه پی

 ، ۱۳۹۳،تابستان و پاییز ۱۹شماره ،سال پنجم،زیارت
سایت ،»؟مستند دینی دارد روی برای زیارت امام حسین آیا پیاده«)،عج( مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر. ٧

 .  lib.eshia.ir، ۱۳۹۵: خانه مدرسه فقاهتکتاب
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، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، هاها و کتابخاص روایی که در این مقاله ۀادل
. شـودرا شامل می و امام رضا امام باقر، امام حسین، امام علی هزیارت پیاد

دهـد نشـان مـی، با پای پیاده کید بر زیارت امام رضاأ پژوهشی با ت ۀبررسی این پیشین
بیشتر در ، کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده و ایشان، ییخاص روا ۀکه تحلیل دقیق ادل

همچنین برخی از روایـات از دیـد پژوهشـگران . اندروایات بوده ۀآوری و ارائصدد جمع
آوری تمـام جمـع، از ایـن رو. بندی مناسبی نیز ارائه نگردیده استمغفول مانده و دسته

ای کـه گونـه احادیـث بـهمتـون  دقیـق، مند و در عین حـالباب و فهم نظاماین روایات 
 . باره است نیازمند پژوهشی دگر، عملی مکلف باشد ۀوظیف ۀکنندروشن

 فرایند پژوهش -۲
، سوشناسایی و روایات هم، های مرتبطواژه ابتدا کلید، در مسیر پژوهِش این موضوع

ای بـه  گونه هفت روایت است که هرکدام به، وجو حاصل این جست. آوری گردید جمع
بـا توجـه بـه ، در ایـن مقالـه. شـوندبا پای پیاده مـرتبط مـی وضوع زیارت امام رضام

صورت اجمالی  ها بهسنجی آناعتبار، »سنن« قرارگرفتن روایات این باب در میان روایات
افـزار درایـة النـور صـورت  شناسی بر مبنـای نرمصورت که سند به این. انجام شده است

ســتند در صــورت اعتمــاد صــاحبان ســندی ضــعیف هگرفتــه و روایــاتی کــه از لحــاظ 
 . اندقرار گرفته، مورد اعتماد نگارنده نیز، های معتبر کتاب

روایاتی که در راوِی متصل بـه ، الزم به ذکر است، گزارش روایات ۀدر رابطه با شیو 
در ذیـل یـک  -کامًال مشترک نباشند، هرچند در متن-معصوم و محتوا مشترک هستند 

بیـانگر ، زیرا اشتراک در راوی و محتوا؛ گذاری شده استنام، ام راوِی آنشماره و به ن
از . هـای گونـاگون از یـک حـدیث هسـتندهمگی نقل، این نکته است که این روایات

معتبرتـرین منبـع ( متن مربوط به اولین منبع، های گوناگون این روایات مشترکمیان متن
هـا مشـخص راوی یـا سـند آن روایـاتی کـه. انتخاب شـده اسـت) از میان منابع یاد شده

 . گذاری شده استلف کتاب نامؤ به نام م، نیست
: قابـل تقسـیم هسـتند، با پای پیاده به سه دسته روایات مرتبط با زیارت امام رضا

روایـات « و» روایات اجـر سـختی کشـیدن در راه«، »روایات اجر زیارت با پای پیاده«
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شناسی اجمـالی به سند، در ادامه. »امام حسینبر زیارت  برتری زیارت امام رضا
 . خواهیم پرداخت، و داللت سنجی این روایات

 روایات اجر زیارت با پای پیاده -۳
 : دو روایت وجود دارد، با پای پیاده در بخش روایات فضیلت زیارت امام رضا

یب الُحَسیُن بن احَمَد الَفقیه. ۱ ُقوُل َوَجْد «  : روایت َاُبوالطَّ
َ
ِن أ یِخ ُحَسیِن ْبـ ُت ِبَخطِّ الشَّ

َمد ْحَمَد اْلَفِقیهَعْبِد الصَّ
َ
یِب اْلُحَسیُن ْبُن أ ُبو الطَّ

َ
یُخ أ َمْن َزاَر :  َما َهَذا َلْفُظُه َذکَر الشَّ

َضا ْو َواِحدًا ِمَن  الرِّ
َ
ةِ   أ ِئمَّ

َ
ُه ِبکـلِّ  اْأل ُب َلـ ُه یکَتـ ٍر َفِإنَّـ ی ِعْنَدُه َصَالَة َجْعَفـ َفَصلَّ

ْلـَف رَ 
َ
ْلَف َرَقَبٍة َو َوَقَف أ

َ
ْعَتَق أ

َ
ْلَف ُعْمَرٍة َو أ

َ
ٍة َو اْعَتَمَر أ ْلَف َحجَّ

َ
کَعٍة َثَواُب َمْن َحجَّ أ

ِه َمَع َنِبی َرٍة َو   َوْقَفٍة ِفی َسِبیِل اللَّ ٍة َو ِماَئِة ُعْمـ ُمْرَسٍل َو َلُه ِبکلِّ ُخْطَوٍة َثَواُب ِماَئِة َحجَّ
ِه َو کِتَب َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة َو ُحطَّ ِمْنُه ِماَئُة َسیَئةٍ ِعْتِق ِماَئِة َرَقبَ  ، مجلسـی(»  ٍة ِفی َسِبیِل اللَّ

۱۴۰۴ :۹۷/۱۳۷(.  

شیخ ابوالطیب ؛ به خط شیخ حسین بن عبد الصمد چیزی یافتم که لفظش این است
را زیارت کند و نزد  یا یکی از ائمه هرکس رضا: حسین بن احمد فقیه ذکر کرد

نویسند کـه پس برای او به ازای هر رکعت ثواب کسی را می، نماز جعفر طیار بخوانداو 
همـراه پیـامبری ، جا آورده و هزار برده آزاد کرده و هزار مرتبـه هزار حج و هزار عمره به

ثواب صد حج و صـد ، و برای اوست به ازای هر گام؛ الهی در راه خدا قیام کرده است
شود و صد و برای او صد عمل نیک نوشته می؛ در راه خدا عمره و آزاد کردن صد برده

 . گرددعمل ناپسند محو می
ِبی اْلَحَسِن َعِلی «: روایت محمد بن َحَسن بن َاحَمد بن َوِلید ُقّمی. ۲

َ
َرْدَت ِزیاَرَة َقْبِر أ

َ
ِإَذا أ

  َفِقـْف   َفِإَذا َخَرْجـَت  ...َو ُقل  ِبُطوَس َفاْغَتِسْل ِعْنَد ُخُروِجک ِمْن َمْنِزِلک  ْبِن ُموَسی
ُثـمَّ اْلـَبْس  ...َفِإَذا َواَفیَت َساِلمًا َفاْغَتِسْل َو ُقْل ِحـیَن َتْغَتِسـُل  ... َعَلی َباِب َدارِک َو ُقل

ْحِمیـِد َو  ْهِلیـِل َو التَّ کِبیِر َو التَّ کیَنَة َو اْلَوَقاَر ِبالتَّ ْطَهَر ِثیاِبک َو اْمِش َحاِفیًا َو َعَلیک السَّ
َ
 أ

ْر ُخَطاک َو ُقْل ِحیَن َتـْدُخُل  ْسِبیِح َو َقصِّ : ۱۴۰۷، طوسـی؛ ۲/۶۰۲: ۱۴۱۳، صـدوق(»  ...التَّ
، مجلســی؛ ۱/۶۴۷: ۱۴۱۹، ابــن مشــهدی؛ ۲/۲۶۷: ۱۳۷۸، صــدوق؛ ۳۰۹: ۱۳۵۶، ابـن قولویــه؛ ۶/۸۶

۱۴۲۳ :۱/۵۴۴(.  
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گرفتـی پـس هنگـام خـروج از  که تصمیم به زیارت مزار حضرت رضـا هنگامی
ات بایسـت و پس آنگاه که خـارج شـدی پـس بـر در خانـه ...سل کن و بگوغ، منزل
سپس  ...پس زمانی که به سالمت رسیدی پس غسل کن و به هنگام غسل بگو ...بگو

که آرامش و وقار هایت را بپوش و با پاهای برهنه حرکت کن در حالی ترین لباس پاکیزه
هایـت را کوتـاه بـردار و بـه و قـدمگـویی داری و تکبیر و تهلیل و تحمید و تسبیح مـی

  ...هنگام ورود بگو

 بررسی روایت ابوالّطّیب -۴
ثـوابی در نظـر  به ازای هر گام در مسیر زیـارت امـام رضـا، در روایت ابو الطیب

امـا بـه ؛ کنـدتا حدودی به فضیلت زیارت پیاده اشاره مـی، رو از این؛ گرفته شده است
توان به راحتی بـه نمی، رابطه با اعتبار آن وجود دارد ثیرگذاری که درأهای تدلیل کمبود

 : ها بدین شرح استاین کمبود. مفاد آن پایبند بود
 . نسبت داده نشده است این روایت موقوف است و به هیچ یک از ائّمة. ۱
ایـن روایـت را ، های معتبـر شـیعهاین روایت جزو نوادر است و هیچ یک از کتاب. ۲

گویا صاحب بحاراالنوار نیز به این روایت اعتمـاد کـافی نداشـته  .اندبازتاب نداده
َواِدر« وی در بابی تحت عنوان. است وَضات و َبعُض النَّ یاَرة و أحَکاُم الرَّ » آداُب الزِّ

دو ، روایات باب و بیـان اقـوال علمـا هپس از بیان مجموع )۹۷/۱۲۴: ۱۴۰۴، مجلسی(
نظـر  بـه. دو روایـت اسـت کـی از آنی، کند کـه روایـت یادشـدهروایت را ذکر می

َواِدر« رسد که عبـارت می . اشـاره بـه همـین دو روایـت داشـته باشـد، »َبعـُض النَّـ
این روایت را از کتاب بحاراالنوار نقل ، همچنین صاحب کتاب مستدرک الوسائل

بَواِب الَمَزار« کرده و در بابی تحت عنوان
َ
ق ِبأ  ،)۱۰/۴۱۰: ۱۴۰۸، نوری(» َنَواِدر َما َیَتَعلَّ

 . آورده است

حسـین بـن . ذکر شـده اسـت، در ابتدای سند این روایت نام حسین بن عبد الصمد. ۳
باشد که پدر شیخ بهائی و از عالمان و مؤلفان بزرگ شیعه می) ق۹۸۴د ( عبد الصمد

این روایت را بدون ، هرچند عالمه. فاصله است، یک طبقه، میان او و عالمه مجلسی
کـه بـه علـت اما با توجه به این؛ کنداز او نقل می» وجاده« از طریقای و هیچ واسطه
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لـذا ، شناخت خـط وی بـرای عالمـه دشـوار نبـوده اسـت، زمانی ۀکوتاه بودن فاصل
ـَمد« گویدتوان به عبارت عالمه که می می یخ ُحِسیُن بُن َعبِد الصَّ » َوَجدُت ِبَخطِّ الشَّ

اما با این وجـود . شیخ بهایی را پذیرفتاعتماد کرد و صحت انتساب این متن به پدر 
وجـود ، زمانی بسیاری که میان پدر شیخ بهائی و عصر معصـومان ۀدلیل فاصل به

کـه  در حالی، های متعددی بودهنیازمند واسطه، وی برای نقل از ایشان، داشته است
ای دار ، لذا سند ایـن روایـت. نقل کرده است، روایت ابوالّطّیب را تنها با یک واسطه

 . باشدارسال می
ــب« هکنیــ. ۴ یِّ بــه چشــم ، هــای رجــال و تــراجمدر بســیاری از عنــاوین کتــاب» اُبوالطَّ

نام و نسبی متفاوت با نام و نسب ، برای ابوالطیب، در بسیاری از این موارد. خورد می
روشـن ، ها با راوی مـورد بحـثلذا تمایز آن؛ ذکر شده است، یادشده در روایت بحار

باشد و یا سان می هم، یا نام و نسب وی با راوی روایت بحار، چند مورد اما در. است
قابـل ، هر کدام از این مـوارد بـر راوی ایـن روایـت. نام و نسبش ذکر نگردیده است

مورد بررسی ، های رجالی و تراجمی به اختصاراین موارد را در کتاب. باشدتطبیق می
 : قرار خواهیم داد

اِزی« ذیل عنوان، لفهرستشیخ طوسی در کتاب ا. ۱ ب الرَّ یِّ  : نویسدمی» َاُبوالطَّ

هـای های بسـیاری در موضـوعکتاب. ترین عالمان علم کالم استیکی از بزرگ« 
و فضـله و معجزاتـه از  همچنین کتاب زیارت الرضـا. نگاشته است ...فقه و، امامت

 . )۸۵۳عنوان: ۱۴۲۰، طوسی(»  ...آن اوست که بالغ بر دویست برگه دارد
او را در بخـش اول ذکـر کـرده و بـه او ، های خودعالمه حلی و ابن داود در کتاب

نـرم افـزار  .)۱۶ش، ۱۸۸: ۱۴۱۱، عالمه حلـی؛ ۵۷ش، ۴۰۱: ۱۳۴۲، ابن داود حلی( انداعتماد کرده
 . »ِاَماِمی َصِحیُح الَمذَهب َظاِهراً «: نویسددرایة النور در توصیف این شخص می

 که مضمون روایت مورد بحـث نیـز در رابطـه بـا زیـارت امـام رضـابا توجه به این
با ابوالطیب رازی در کتاب ، توان گفت اشتراک ابوالطیب یاد شده در سندمی، باشد می

 . قابل اثبات نیست، هرچند؛ محتمل است، الفهرست
ب الُحَسیُن بُن « ذیل عنوان» ریاض العلما« افندی در کتاب. ۲ یِّ یخ اُبوالطَّ ، »َاحَمد الشَّ

زنـد کـه پـدر شـیخ وی گمانه می. فقیه و محدث معرفی کرده است، او را فاضل
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ه« بهایی در کتاب َراِئِح اَالِئمَّـ ة ِعنَد َضـ در حـالی از وی نقـل » َاَالعَماُل الَمرِویَّ
 ذیل عنوان، همچنین ،)۲/۱۰: ۱۴۳۱، افندی( روایت کرده که با او معاصر نبوده است

یخ اُبوالطَّ « ب الُحَسیُن بُن احَمِد الَفِقیهالشَّ نویسـد کـه او از بزرگـان اصـحاب می» یِّ
ار« در اوایل کتاب، ماست و عالمه مجلسی از پدر شیخ بهایی َزار الِبَحـ از وی » َمـ

ترجمـه و ، هـای رجـالیگوید در کتـابدر عین حال می؛ نقل روایت کرده است
 ذیـل عنـوان، دو عنـوان ر ایـنعـالوه بـ. )۲۸: همـان( دوران زندگی او را نیافته است

ّیب« ُبوالطَّ
َ
 : نویسدمی» أ

نقـل ، شـاید بـا واسـطه. گاهی شیخ طوسی در أمالی خود از او روایت کـرده اسـت« 
 هرچنـد وی در امـالی گفتـه؛ روایت کرده باشد زیرا من او را جزو اساتید شیخ نیـافتم

ّیب َعن َعلِی بِن َماَهان: است َثَنا اُبوالطَّ   )۵/۴۷۱: نهما(» َحدَّ

اِزی  « جـدای از عنـوان، مرحوم آقا بزرگ تهرانـی. ۳ یِّـب الـرَّ کـه مطالـب » أُبوالطَّ
از شخصی به ، )۱/۱۳: ۱۴۳۰، آقابزرگ تهرانی( الفهرست را در آن انعکاس داده است

اِزی« نام ب الرَّ یِّ حَمِد بِن َقحط أُبوالطَّ
َ
او را استاد ، وی. کندیاد می»  الُحَسیُن بُن أ

شخص با راوی مورد  اشتراک این همعرفی کرده و گمان) ق۳۸۱د ( صدوقشیخ 
رسد عنوان مطرح شده توسط آقـا نظر می به. )۱۰۶: همـان( کشد بحث را پیش می

اشـاره دارد ، به روایتی از مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار الرضـا، بزرگ
یُن بـُن َاحَمـ « که با عبارت یِّـب الُحَسـ َنا َاُبوالطَّ َث اِزیَحدَّ د الـرَّ آغـاز » ِد بـِن ُمَحمَّـ

بـرای ایـن شـخص ، نـرم افـزار اسـناد صـدوق. )۲/۲۳۸: ۱۳۷۸، صـدوق( گـردد می
روایت صدوق از وی را با وجود ، ولی در عین حال؛ اطالعاتی ذکر نکرده است

احتماًال از نظر رجالی ، رو از این. ضعیف برشمرده است، وثاقت دیگر رجال سند
  .دانداو را مجهول می

یب الَحَسیُن بن احَمَد الَفقیه، با توجه به مطالب بیان شده عنوان  ۴بین ، کیستی َاُبوالطَّ
هـا برخـی از آن. دور از ذهـن نیسـت، هامردد است که البته اشتراک برخی از این عنوان

تایش واقـع شـده و برخـی توصـیف برخـی مـورد سـ، مورد اعتماد رجالیان قـرار گرفتـه
 . قابل مشاهده است، در جدول زیر اند که به تفکیک نشده
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 توصیف منبع طبقه نام

 ابوالطیب رازی
متقدم یـا معاصـر شـیخ 

 طوسی
 الفهرست

مورد ، از متکلمان بزرگ
اعتماد عالمه و ابن داود 

 و امامی المذهب

 ابوالطیب
استاد بدون واسطه و یـا 

 شیخ طوسی هبا واسط
ـــــــــاض  ری

 العلماء
 توصیف نشده

ابوالطیــب حســین 
 ]الفقیه[ بن احمد

احتماال در طبقه اساتید 
والد شیخ بهـائی نبـوده 

 .است

ـــــــــاض  ری
 العلماء

ـــاض او را  ـــاحب ری ص
محـدث و ، فقیـه، فاضل

ــا  ــان اصــحاب م از بزرگ
 .معرفی کرده است

ابوالطیب الحسین 
بـــن احمـــد بـــن 

 قحط الرازی
 استاد شیخ صدوق

طبقات اعالم 
 هالشیع

، نرم افزار اسـناد صـدوق
ه برشــمرد، او را مجهــول

 .است

 بررسی روایت ابن ولید قمی -۵
. آورده اسـت» ُرِوی َعـْن َبْعِضـِهْم « روایـت ابـن ولیـد قمـی را بـا تعبیـر، ابن قولویه

ذکـر ، سـندی بـرای ایـن روایـت، همچنین شیخ صدوق در کتاب من الیحضره الفقیـه
ُد ْبُن «: نویسدکند اما در عیون اخبار الرضا می نمی اْلَحَسِن ِفی َجاِمِعِه  َذکَرَها َشیُخَنا ُمَحمَّ
َذکـَر َهـِذِه «: گویـدکند و میهمین سند را بیان می، شیخ نیز در التهذیب. » ...:فقال

ـُه َعْنـُه ِفـی کَتاِبـِه اْلُمَتـْرَجِم  ی َرِضی اللَّ ْحَمَد ْبِن اْلَوِلیِد اْلُقمِّ
َ
ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أ یاَرَة ُمَحمَّ الزِّ

اثر محمد بن حسن بن احمد ، کتاب الجامع، مرجع اولیه این روایت ،بنابراین؛ » ِباْلَجاِمع
وی از بزرگان قم و استاد شیخ صدوق اسـت و نجاشـی و شـیخ بـا . بن ولید قمی است

، طوسـی، ۱۰۴۲عنـوان: ۱۳۶۵، نجاشی( اندصراحت او را توثیق کرده بلکه جلیل القدر دانسته
 .  )۶۲۷۳عنوان: ۱۳۷۳، همو، ۷۰۹عنوان: ۱۴۲۰
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هـایی کـه با توجه به قرینه، شیخ طوسی و ابن قولویه، انی همچون شیخ صدوقبزرگ
ایـن . انـداند به روایت ابن ولید قمی اعتماد کرده و روایت او را پذیرفتـهدر دست داشته

زیـرا محتـوای ایـن ؛ باشـدمـی به معنی پذیرش صدور این روایت از معصوم، پذیرش
تنهـا در اختیـار ، و علـم بـه ایـن جزئیـاتبیـان جزئیـات اعمـال زیـارت اسـت ، روایت

، سـند روایـت ابـن ولیـد قمـی، هرچنـد در ظـاهر، با این نگاه. قرار دارد معصومین
آن را پذیرفت و بـه ، اعتماد بزرگان به این روایت ۀتوان به پشتواناما می؛ باشدموقوف می

 . مفادش عمل کرد
هـایش ین لبـاستر پاکیزه، کندباید غسل ، زائر وقتی به مشهد رسید، طبق این روایت
، های کوتـاهاو باید پابرهنه و با قدم. روی خود را آغاز کندپیاده، جا را بپوشد و از همان

ظـاهر . این مسیر را طی کند، اذکاری همچون تسبیح ۀهمراه با آرامش و وقار و با زمزم
اصل محـل روی با این شرایط خاص را در داخل شهر و حد ففضیلت پیاده، این روایت

شـهر یـا ، مشهد در عصر معصومان، بدون شک. داندثابت می، غسل تا مرقد مطهر
امـا ؛ کوتـاه بـوده اسـت، فاصله محل غسل تا مرقد نیـز، روستای کوچکی بوده و بالتبع

کـه -ای اسـکان با توجه به مکانی کـه زوار بـر ، امروزه با وسعت پیدا کردن شهر مشهد
محل غسل تا حـرم  ۀممکن است فاصل، کنندتخاب میان -ها استقاعدتًا محل غسل آن

این فواصل چندین کیلومتری را نیز ، آیا روایت مورد بحث. به چندین کیلومتر نیز برسد
 شود؟شامل می

َخَذ َنْعَلیـهِ «، »َحاِفیاً « بررسی نوع استعمال عبارات
َ
توانـد در مـی، در روایـات ...و» أ

روی با پای علت فضیلت پیاده، از این روایاتدر شماری . سودمند باشد، لهئحل این مس
در رابطـه بـا  عنوان نمونـه در روایتـی از امـام صـادق بـه. مشخص شده اسـت، برهنه

 : آمده است زیارت امام حسین
هِ  ...«  َباَعْبِداللَّ

َ
َتیَت أ

َ
اِهَرَة ُثـ ِإَذا أ مَّ َفاْغَتِسْل َعَلی َشاِطِئ اْلُفَراِت ُثمَّ اْلَبْس ِثیاَبک الطَّ

ِه َو َحَرِم َرُسوِله زمانی ؛ )۴/۵۷۵: ۱۴۰۷، کلینـی(»   ...اْمِش َحاِفیًا َفِإنَّک ِفی َحَرٍم ِمْن َحَرِم اللَّ
ات را های پـاکیزهسپس لباس. پس در رود فرات غسل کن، آمدی که نزد اباعبدالله

سـولش های خدا و ر روی کن که تو در حرمی از حرمسپس با پاهای برهنه پیاده. بپوش
   ...قرار داری
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هـای الهـی روی با پاهای برهنه را حضور در حرمی از حرمچرایی پیاده، این روایت 
خداونـد بـه او ، در کوه طـور همچنین در ماجرای حضرت موسی. بیان کرده است

 : فرمایدمی
ِس ُطـوی«  َنا َربُّک َفاْخَلْع َنْعَلیـک ِإنَّـک ِبـاْلواِد اْلُمَقـدَّ

َ
، همانـا مـن )۱۲ /طـه(»  ِإنِّی أ

پس نعلین خود را از پای بیرون کن که تو در سرزمین مقدس طـوی ، پروردگار تو هستم
 .  قرار داری

در روایتی آمـده اسـت کـه . تقّدس مکان است، دلیل برهنه کردن پاها، طبق این آیه
هنگام عیادت مریض و ، روز جمعه، عید قربان، در پنج موطِن عید فطر امیرالمؤمنین

 : فرمودند و می کردندآمد و شد می، با پاهای برهنه، جنازه تشییع
ــا َحاِفیــاً نإ ...«  کــوَن ِفیَه

َ
ْن أ
َ
ِحــبُّ أ

ُ
ــِه َفأ ــَواِطُن ِللَّ : ۱۳۸۵، ابــن حیــون مغربــی(»  ...هــا َم

  ...ها پابرهنه باشمپس دوست دارم که در آن، ها مواطن خداوند هستنداین ...؛)۱/۱۸۵
نـزد ، باعث شده است که تردد بـا پـای برهنـه، خداوندها به منسوب بودن این زمان

 : آمده است، در روایت دیگری در رابطه با زیارت کعبه. محبوب باشد حضرت
َخَذ َنْعَلیِه ِبیـِدِه ُثـمَّ َدَخـَل اْلَحـَرَم َحاِفیـًا  ...« 

َ
َمِن اْنَتَهی ِإَلی اْلَحَرِم َفَنَزَل َو اْغَتَسَل َو أ

ِه َعزَّ  غسل کنـد و بـه ، از مرکب پیاده شود، هر کس به حرم رسید»   ...َو َجل َتَواُضعًا ِللَّ
. دست گیرد و با پاهای برهنه وارد حرم شود نعلینش را به، منظور تواضع در برابر خداوند

  .)۲/۲۰۴: ۱۴۱۳، صدوق(
همچنین . داندحرم را تواضع و خضوع می ۀاین روایت دلیل پابرهنه بودن در محدود

دستور به تذّلل و تواضع داده شده ، در کنار پابرهنه بودن، روایات زیاراتدر بسیاری از 
 . ای به علت پابرهنه بودن داشته باشدتواند اشارهکه می

دهد که علت اصلی دسـتور بـه برهنـه کـردن پـا در می بررسی این استعماالت نشان
کنـد جاب مـیهاست و این شرافت و تقدس ایشرافت و تقدس باالی آن، هابرخی مکان

از ایـن . ها حاضـر شـویماضع و خضوع با پاهای برهنه در آنمنظور حفظ حالت تو  که به
ای قیـدی ارتکـازی اسـت دار ، رسد روایت ابن ولید قمی در مقام تخاطبنظر می به، رو

. ای انجـام شـود کـه دارای تقـدس اسـتبایـد در محـدوده، که ایـن دسـتورمبنی بر این
، زوار بـه محـض ورود بـه شـهر و انجـام غسـل، صومانای که در زمان معمحدوده
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ــوده ــدناخوداگــاه در آن محــدوده حاضــر ب ــه از ســوی ؛ ان ــن نکت ــذکر دادن ای پــس ت
، داللـت روایـت ابـن ولیـد قمـی، بـا ایـن نگـاه. ضرورتی نداشته اسـت، معصومان

 حـرم و ۀرا در محدود روی با پاهای برهنه برای زیارت حرم امام رضااستحباب پیاده
 . ساکت است، های دورترکند و در مورد مسیریا نهایتًا از نزدیکی حرم اثبات می

 روایات اجر سختی کشیدن در راه -۶
. انـددر این بخش سه روایت وجود دارد که هر سه از طریق شیخ صدوق نقل شـده

حیح صـ، ها نیز بر اساس نرم افـزار درایـة النـورسند آن، عالوه بر اعتبار منابع این روایات
 : اند ازاین روایات عبارت. باشدمی
ُه : روایت َعبُدالَعِظیم َحَسنی از امام هادی. ۱ َناِنی َرِضی اللَّ ْحَمَد السِّ

َ
ُد ْبُن أ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

َثِنی َسْهُل ْبُن ِزیادٍ  َسِدی َقاَل َحدَّ
َ
ُد ْبُن َجْعَفٍر اْأل ُبو اْلُحَسیِن ُمَحمَّ

َ
َثَنا أ اْآلَدِمی  َعْنُه َقاَل َحدَّ

ٍد اْلَعْسکِری ِه اْلَحَسِنی َقاَل َسِمْعُت َعِلی ْبَن ُمَحمَّ   :  یُقول َعْن َعْبِد اْلَعِظیِم ْبِن َعْبِد اللَّ
َضا« ی َعِلی ْبِن ُموَسی الرِّ ْهُل آَبَة َمْغُفوٌر َلُهْم ِلِزیاَرِتِهْم ِلَجدِّ

َ
ْهُل ُقمَّ َو أ

َ
َال َو  أ

َ
ِبُطـوَس أ

 
َ
ـارِ َمْن َزاَرُه َفأ ُه َجَسَدُه َعَلی النَّ َم اللَّ َماِء َحرَّ یِقِه َقْطَرٌة ِمَن السَّ : ۱۳۷۸، همـو(»  َصاَبُه ِفی َطِر

از ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی از سهل بن زیاد  محمد بن حمد سنانی؛ )۲/۲۶۰
مردم قم و آبه : آدمی از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی از علی بن محمد العسکری

گاه باشید . آمرزیده هستند، در طوس الرضا یارت جدم علی بن موسیخاطر ز  به آ
خداونـد ، ای از آسمان به او اصابت کندقطره، که هرکس او را زیارت کند و در راه

 . گرداندحرام می، بدنش را بر آتش جهنم

َالم بن َصاِلح ِهَرِوی از امام رضا. ۲ ُد ْبُن : روایت َعبُدالسَّ َثَنا ُمَحمَّ َعِلـی َماِجیَلَویـِه  َحدَّ
َثَنا َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن  ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ َالِم ْبِن َصـاِلٍح   َرِضی اللَّ ِبیِه َعْن َعْبِد السَّ

َ
َهاِشٍم َعْن أ

َضا َو َما ِمْن ُمْؤِمٍن یُزوُرِنی َفیِصیُب َوْجَهُه َقْطـَرٌة  ...«:  یُقول اْلَهَرِوی َقاَل َسِمْعُت الرِّ
ارِ  ِمَن  ُه َتَعاَلی َجَسَدُه َعَلی النَّ َم اللَّ  محمد بن علی ماجیلویه؛ )۲۲۶: همان(»  اْلَماِء ِإالَّ َحرَّ

از علــی بــن ابــراهیم بــن هاشــم از پــدرش از عبدالســالم بــن صــالح هــروی از امــام 
منی نیست که مرا زیارت کند و قطره آبی به صورتش اصابت ؤو هیچ م ...:رضا

 . گردانداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام میکه خدنکند مگر ای
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ُد ْبـُن : روایت َعبُدالَعِظیم َحَسنی از امام جواد. ۳ ُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ
َ
یُخ اْلَجِلیُل أ َثَنا الشَّ َحدَّ

َثَنا َعِلی ِه َعَلیِه َقاَل َحدَّ ی ِرْضَواُن اللَّ ْحَمَد  َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن ْبِن ُموَسی ْبِن َباَبَویِه اْلُقمِّ
َ
ْبُن أ

ُبـو
َ
َثَنا أ ِه اْلکوِفی َقاَل َحـدَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ُد ْبُن أ َثَنا ُمَحمَّ ُه َقاَل َحدَّ اُق َرِحَمُه اللَّ قَّ  ْبِن ُموَسی الدَّ

ِه اْلَح  َثَنا َعْبُد اْلَعِظیِم ْبُن َعْبِد اللَّ اِزی َقاَل َحدَّ ِبی ِزیاٍد اْآلَدِمی الرَّ
َ
َسـِنی َسِعیٍد اْلَحَسُن ْبُن أ

َضا َد ْبَن َعِلی ْبِن ُموَسی الرِّ ِبـی«:  یُقول َقاَل َسِمْعُت ُمَحمَّ
َ
َصـاَبُه  َمـا َزاَر أ

َ
َحـٌد َفأ

َ
أ

ـارِ  ُه َجَسَدُه َعَلـی النَّ َم اللَّ ْو َحرٍّ ِإالَّ َحرَّ
َ
ْو َبْرٍد أ

َ
ًذی ِمْن َمَطٍر أ

َ
شـیخ ؛ )۶۵۴: ۱۳۷۶، همـو(»  أ

عبدالله کـوفی از ابوسـعید ز محمد بن ابیا از علی بن احمد بن موسی دقاق صدوق
حسن بن ابی زیاد آدمی رازی از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی از محمد بن علی بـن 

سرما و  کند که زحمتی همچون باران وپدرم را احدی زیارت نمی: موسی الرضا
 . گرداندکه خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام میگرما به او برسد مگر این

ـَماءِ « هایعبارت یِقِه َقْطَرٌة ِمَن السَّ َصاَبُه ِفی َطِر
َ
َفیِصـیُب َوْجَهـُه «، در روایـت اول» َفأ

ْو َحرٍّ « در روایت دوم و» َقْطَرٌة ِمَن اْلَماءِ 
َ
ْو َبْرٍد أ

َ
ًذی ِمْن َمَطٍر أ

َ
َصاَبُه أ

َ
، در روایـت سـوم» َفأ

ا ایـن عبـارات ال ایـن اسـت کـه آیـؤ سـ. باشندموضوع اصلی بحث ما در این بخش می
 روی اطالق شوند؟ توانند بر پیاده می

آنچه از ظاهر روایات پیداسـت دو روایـت اول کـه مشخصـا بـه بـارش بـاران اشـاره 
صرفًا مصداقی از یک مالک کلی هستند کـه روایـت َعبـُدالَعِظیِم َحَسـنی از ، اندکرده

فر اسـت سختی کشـیدن در سـ، آن مالک کلی. آن را مطرح کرده است امام جواد
توانـد بـر این مالک از دو جهت نمی. کندمصداق پیدا می، سرما و گرما، که در باران

 : روی اطالق شودپیاده
حتـی در . چه پیاده و چـه سـواره وجـود دارد، ها در هر نوع سفریاین سختی :اوالً 
ین همچنان ا، اندسفر کردن را بسیار تسهیل کرده، های امروزی نیز که وسائل نقلیهسفر

، برای دستیابی به اجر موعود در ایـن روایـت، در نتیجه. ممکن الوقوع هستند، هاسختی
 . نیازی به متحمل شدن سفر پیاده نیست

به ؛ های غیر ارادی استهای اشاره شده در روایت از جنس سختینوع سختی :ثانیاً 
کـه نـه این، سـدر خورد که آن سختی به انسان مـیای رقم میاین معنا که شرایط به گونه

نیز تـا » َفَاَصاَبه اذًی « عبارت. کاری کند که دچار زحمت و سختی شود، خود شخص



 از 
اده

ی پی
ا پا

ع) ب
ضا (

م ر
 اما

رت
زیا

ت 
ضیل

ف
یی
روا

ص 
خا

دلۀ 
یۀ ا

زاو

۱۲۱

در . باشدمی» َاَصاَب « فاعل فعل، »َاذًی « چرا که؛ کندحدودی به این نکته داللت می
زحمـت و اذیـت در مقـام ، خودش را به زحمـت بیانـدازد، که اگر انسان خودش حالی

بر خود ، رفتن به زیارت که انسان خودشسختی پیاده، ا این نگاهب. فاعلیت نخواهد بود
 . در این روایت باشد» َاذًی « تواند مصداقی ازنمی، کندتحمیل می

  بر زیارت امام حسین روایات برتری زیارت امام رضا -۷
. روایـت وجـود دارد ۲۳بالغ بر ، با پای پیاده در باب فضیلت زیارت امام حسین

ـر«، »َماِشـیاً «، »هُخطَو « هایی همچونکلیدواژه، روایات هوعدر این مجم هـر  ...و» ُمَغبَّ
عنوان مثال شـیخ طوسـی در کتـاب  به. کنندداللت می، ای بر این فضیلتگونه کدام به

 : کندنقل می شریف تهذیب االحکام از امام صادق
ِبی َطاِلٍب َمْن َخَرَج ِمْن َمْنِزِلِه یِریُد ِزیاَرَة اْلُحَسیِن  ...« 

َ
ِإْن کاَن َماِشیًا  ْبِن َعِلی ْبِن أ

ی ِإَذا َصـاَر َباْلَحـاِئرِ  ُه َلُه ِبکلِّ ُخْطَوٍة َحَسَنًة َو َحطَّ ِبَها َعْنُه َسیَئًة َحتَّ ، طوسـی(»  ...کَتَب اللَّ
اش خارج از خانه طالب که به قصد زیارت حسین بن علی بن ابی کسی ؛)۶/۴۳: ۱۴۰۷

کنـد و یک عمل نیک ثبت مـی، خداوند برای او به ازای هر گام، باشدشود اگر پیاده 
  .که به حائر برسدگرداند تا اینناپسند را محو می یک عمل

، خورد که بر اساس آنروایاتی به چشم می، از طرفی در رابطه با زیارت امام رضا
شـامل دو ، روایات این دسته. باشدمی برتر از زیارت امام حسین زیارت امام رضا

هـای ایـن روایـات کـه در کتـاب. روایت از َعبُد الَعِظیم َحَسِنی و َعِلی بن َمهِزَیار اسـت
 : اند ازعبارت، اندوارد شده، های صحیحمعتبر و با سند

ْسَنادِ : روایت َعبُدالَعِظیم َحَسنی از امام جواد. ۱ ُد ْبُن َعِلـی َماِجیَلَویـِه ( َو ِبَهَذا اْإلِ ُمَحمَّ
ِبیهَرِض 

َ
َثَنا َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن َهاِشٍم َعْن أ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ َعْن َعْبِد اْلَعِظیِم ْبـِن َعْبـِد )  ی اللَّ

ِه َقاَل  ِبی َجْعَفرٍ «: اللَّ
َ
هِ  ُقْلُت ِأل ِبی َعْبِد اللَّ

َ
َو َبـیَن ِزیـاَرِة  َقْد َتَحیْرُت َبیَن ِزیاَرِة َقْبِر أ

ِبیک
َ
ُطوَس َفَما َتَری َفَقاَل ِلی َمکاَنک ُثمَّ َدَخَل َو َخَرَج َو ُدُموُعُه َتِسیُل َعَلـی بِ  َقْبِر أ

ـهِ  ِبـی َعْبـِد اللَّ
َ
اُر َقْبِر أ یِه َفَقاَل ُزوَّ ِبـی َخدَّ

َ
اُر َقْبـِر أ »   ِبُطـوَس َقِلیُلـونَ  کِثیـُروَن َو ُزوَّ

علی بن ابراهیم بـن  از همحمد بن علی ماجلیلوی( به این اسناد؛ )۲/۲۵۶: ۱۳۷۸، صـدوق(
عرضه داشتم بین  به امام جواد: از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی ،)هاشم از پدرش
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نظـر شـما ؛ مهسـت و زیـارت قبـر پـدرتان در طوسـی مـردد عبدالله زیارت قبر ابی
ل سـپس بـه داخـ. ]تا برگردم[جا بایست  یست؟ پس حضرت به من فرمودند همینچ
. شان جاری بود بیرون آمدندهایشان بر دو گونهکه اشک لیرفتند و در حا ]منزلشان[

 . در طوس کم هستند بسیارند و زوار قبر پدرم عبدالله پس گفتند زوار قبر ابی
ِبیِه َعْن َعِلی ْبـِن َمْهِزیـاَر : روایت َعِلی بن َمهِزَیار از امام جواد. ۲

َ
َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

بِ «: َقاَل 
َ
َضا ی َجْعَفرٍ ُقْلُت ِأل ِه  ُجِعْلُت ِفَداک ِزیاَرُة الرِّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ْم ِزیاَرُة أ

َ
ْفَضُل أ

َ
أ

هِ  اْلُحَسیِن  َبا َعْبِد اللَّ
َ
نَّ أ
َ
ْفَضُل َو َذِلک أ

َ
ِبی أ

َ
ِبی َال  َفَقاَل ِزیاَرُة أ

َ
اِس َو أ یُزوُرُه کلُّ النَّ

یَعةِ  : ۱۳۷۸، همو؛ ۲/۵۸۲: ۱۴۱۳، صدوق؛ ۴/۵۸۴: ۱۴۰۷، لینیک(»  یُزوُرُه ِإالَّ اْلَخَواصُّ ِمَن الشِّ
علـی بـن ؛ )۵۴۴: ۱۴۱۹، ابـن مشـهدی؛ ۳۰۶: ۱۳۵۶، ابـن قولویـه؛ ۶/۸۴: ۱۴۰۷، طوسی؛ ۲/۲۶۱

عرضـه داشـتم فـدایتان شـوم  بـه امـام جـواد: ابراهیم از پدرش از علی بن مهزیار
حضـرت  ؟ پس برتر است یا زیارت ابی عبدالله الحسین زیارت حضرت رضا

مـردم  ۀرا همـ فرمودند زیارت پدرم برتر است و دلیلش این اسـت کـه اباعبداللـه
 . آیندکنند اما فقط خواصی از شیعه به زیارت پدرم میزیارت می

فضـیلت زیـارت امـام  ۀتـوان فرضـیمی، دو دسته روایت با در کنار هم قرار دادن این
صورت کـه اگـر  به این. طرح نمود، با پای پیاده را در قالب یک قیاس استثنایی رضا

 قاعدتًا ثواب زیارت امام رضا، باشد برتر از زیارت امام حسین زیارت امام رضا
. )مقـدم( خواهـد بـود، با پای پیاده با پای پیاده نیز بیشتر از ثواب زیارت امام حسین

یـارت بیشتر از فضیلت ز ، فضیلت زیارت امام رضا، که طبق روایات یاد شدهحال آن
نه تنها دارای ، با پای پیاده زیارت امام رضا، در نتیجه. )تالی( باشدمی امام حسین

) نتیجـه(. با پای پیـاده دارد بلکه فضیلتی بیشتر از زیارت امام حسین، فضیلت است
در زیـارت امـام ، عالوه بر زیارت امام حسین، فضیلت زیارت پیاده، با این استدالل

 . د داشتنیز وجود خواه رضا
 بر زیارت امام حسـین موضوع برتری زیارت امام رضا، در این قیاس استثنایی

نسـبت ، در روایات یاد شـده. نیازمند بررسی است، که در مقدم به آن اشاره شده است
اما برای این ، تصریح شده نسبت به زیارت امام حسین، به برتری زیارت امام رضا

تـداوم ، کـه ایـن علـت خـاص تا زمانی. ن شده استعلت خاصی بیا، فضیلت و برتری
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بـر زیـارت امـام  حکم موجود در روایات که برتری زیـارت امـام رضـا، داشته باشد
کـه علـت موجـود در روایـت  تداوم خواهد داشت و در صورتی، باشد نیزمی حسین

تـداوم یـا انتفـاء علـت ، در ادامـه. حکم آن نیـز منتفـی خواهـد شـد، منتفی شده باشد
مورد بررسـی قـرار خواهـد ، نصوص در دو روایت َعبُدالَعِظیم َحَسنی و علی بن مهزیارم

 . گرفت
، دلیل برتری زیـارت امـام رضـا، طبق روایت َعبُدالَعِظیم َحَسنی از امام جواد 

زیـارت ، بر اساس این روایت در آن زمانه. باشدکم بودن تعداد زوار قبر آن حضرت می
گیـری لـذا امـام بـه منظـور رونـق، نوعی محجوریت بـوده دچار، حضرت امام رضا

زیــارت قبــر آن حضــرت را برتــر از زیــارت قبــر حضــرت ، زیــارت حضــرت رضــا
بسیاری از مـوانعی کـه در زمـان ، که امروزهبا توجه به این. کننداعالم می سیدالشهدا
حرم حضـرت ، وجود داشت برطرف شده است برای زیارت امام رضا معصومان

کنده از زائران آن حضرت، در تمام ایام سال رضا امام در نتیجـه در . باشـدمـی آ
فراوان بوده و علـت منصـوص ، تعداد زوار ایشان بر خالف زمان معصومان، ما زمان

 . گرددمنتفی می، در روایت
نسبت به زیارت امـام  برای برتری زیارت امام رضا، در روایت علی بن مهزیار نیز

این ، علت برتری زیارت امام رضا، طبق این روایت. یان شده استعلتی ب، حسین
 هدر توضـیح واژ . کننـدمـزار حضـرت را زیـارت مـی، است کـه فقـط شـیعیان خـاص

دلیل دور بودن مسـیر و نبـود امکانـات  اینکه به :اول. وجود دارد، دو گمانه» اْلَخَواص«
لذا فقط تعداد ؛ و دشوار بودبسیار سخت ، سفر به خراسان، امروزی همچون وسائل نقلیه

بـر ، کـه در زمـان امـام رضـااین :دوم. اندکی از شیعیان امکان این زیارت را داشـتند
، اسـماعیلیه، همچون زیدیه، های متعددی از شیعیانفرقه، خالف دوران امام حسین

د معتق به امامت امام رضا، که پیروان این فرقبا توجه به این. وجود داشت ...واقفیه و
نسبت بـه زیـارت ، که تمام این فرق در حالی. آمدندلذا به زیارت حضرت نمی، نبودند

 . )۵/۳۹۱: ۱۴۰۴، مجلسی( التزام داشتند، امام حسین
: اوالً ، اول هدر مـورد گمانـ. دو گمانه در زمـان مـا مصـداق نـدارد کدام از این هیچ

) هواپیمـا، قطـار، نماشـی( مشکل دور بودن مسیر و سختی راه به کمـک وسـایل نقلیـه
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برای عمـوم  رفتن به زیارت حرم حضرت رضا، از این رو امروزه؛ برطرف شده است
تعـداد بسـیار زیـادی از شـیعیان در نزدیکـی حـرم  :ثانیـاً . آسـان و ممکـن اسـت، مردم

 . ساکن هستند و احتیاجی به طی کردن راه طوالنی ندارند، حضرت
دوازده امـامی ، اکثـر قـاطع شـیعیان، امـروزه :زیـرا اوالً ؛ دوم نیز منتفی است هگمان

انـد و های شیعه که امامت حضرت را قبول ندارند یا از بین رفتههستند و بسیاری از فرقه
ای در تشـیع بـه هـیچ وجـه باعـث لـذا اختالفـات فرقـه. یا پیـروان بسـیار انـدکی دارنـد
ی تغییر یافته اگونه فرهنگ مسلمین به :ثانیاً . نشده است محجوریت زیارت حضرت

در ؛ کننـدمحـروم نمـی است که حتی اهل تسنن نیز خود را از زیارت حضرت رضا
 . محدود به شیعیان خاص دوازده امامی نیستند، زائران مشهد، نتیجه

علت منصوص در این روایات در زمان ما مصـداقی ، گفتهبر مبنای توضیحات پیش
 ری و فضـیلت زیـارت امـام رضـاحکم آن نیـز کـه برتـ، با منتفی شدن علت. ندارد

در » مقـدم«، در نتیجـه. دیگر باقی نخواهـد بـود، است نسبت به زیارت امام حسین
داللتـی بـر فضـیلت ، دار خواهد شد و ایـن اسـتداللخدشه، قیاس استثنایی مورد فرض

 . نخواهد داشت، با پای پیاده زیارت امام رضا

 گیرینتیجه
جدای از عموماتی که ممکن ، با پای پیاده م رضادر رابطه با استحباب زیارت اما
قابـل ، خاصی نیز وجود دارد که در سـه دسـته ۀادل، است بر این استحباب داللت کنند

ای دسـته، مستقیمًا به زیارت با پای پیاده اشاره دارند، ای از روایاتدسته. باشندارائه می
ای از طریق برتـری زیـارت دسته اند وسختی کشیدن در راه را دارای اجر دانسته، دیگر

از زیـارت ، به سرایت فضیلت زیارت پیـاده نسبت به زیارت امام حسین امام رضا
 . کننداشاره می، به زیارت امام رضا امام حسین
اجماال بر فضیلت ، متن روایت ابوالّطیب. تشکیل شده است، اول از دو روایت ۀدست
مـانع از ، های سندی روایـتلت دارد اما کاستیدال سوی حرم امام رضا روی بهپیاده

، روایت ابِن َولید قّمی است کـه در منـابع معتبـر، روایت دوم. گرددپذیرش مفاد آن می
های کوتاه و همراه روی با پای برهنه و قدمپیاده، طبق ظاهر این روایت. باشدموجود می
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دارای ، کنـد تـا حـرمغسـل مـی، در حد فاصل بین مکانی که زائر در شهر مشهد، ذکر
دهد کـه ایـن آداب خـاص نشان می» َحاِفیاً « اما بررسی استعماالت واژه. فضیلت است

تنها در ، این فضیلت، در نتیجه؛ های مقدس و شریف استمخصوص مکان، رویپیاده
 . قابل پذیرش است، داخل حرم و یا از نزدیکی حرم

ند صـحیح هسـتند تشـکیل شـده دوم از سه روایت که دارای منبع معتبـر و سـ ۀدست
هـایی بـا سـختی، در این روایات برای کسی کـه در مسـیر زیـارت امـام رضـا. است

کـه با توجـه بـه این. ثوابی منظور گردیده است، همچون باران و سرما و گرما همراه شود
غیـر اختیـاری هسـتند و ثانیـًا در صـورت سـفر ، رویها بر خالف پیـادهاوًال این سختی

روایـات ، بنابراین؛ اندافتادهبرای زائران اتفاق می، نیز)  ...شتر و، اسب( رکبکردن با م
 . کنندداللت نمی، روییاد شده بر استحباب پیاده

 زیـارت امـام رضـا، در این روایـات. تشکیل شده است، سوم از دو روایت ۀدست
فضـیلت ، از طرفی در روایـات فراوانـی. معرفی شده است برتر از زیارت امام حسین

دو  با در کنار هم قرار دادن ایـن. طرح گردیده است، با پای پیاده زیارت امام حسین
امـا بـا ؛ شـودمطـرح مـی، با پای پیـاده فضیلت زیارت امام رضا ۀفرضی، دسته روایت
دلیـل شـرایط  بـه، بـر زیـارت امـام حسـین که برتری زیارت امام رضـاتوجه به این
، کلـی ۀعنوان یـک قاعـد این برتـری بـه، ن بوده استاجتماعی خاص آن زما -سیاسی

 . پذیرفتنی نیست
بـا پـای  بندی نهایی نگارنده بدین شرح است که فضیلت زیارت امام رضـاجمع

؛ باشدمطرح نمی، خاص روایی و با عنوان اولی در میان روایات شیعه ۀپیاده بر اساس ادل
 عنوان مصـداقی از ای پیـاده بـهبـا پـ امکان استحباب زیارت امـام رضـا، حالعیندر
، هـایی نیـز در ایـن زمینـههمچنان باقی است و پژوهش ...و» تواضع«، »تعظیم شعائر«

 . ارائه گردیده است
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