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 4چكيده

رفتن است. حاالتی اجتماعی، الگوی صحیح راه از نگاه قرآن کریم، یکی از مظاهر ویژه سالمت
ای سازد، مسائل دقیق و گستردهرفتن بر نفس و یا جوارح خود عارض میرونده در حین راهکه فرد راه

گذارد که شایستۀ بررسی تأثیر و تأّثرات مثبت و منفِی فردی و یا اجتماعی برجای می در موردرا 
های بنیادین کریم و کتب روایی اربعه و تحلیلات قرآناست. این پژوهش با تمرکز بر روی آی

رفتن را از جوانب مختلف، ارزیابی نموده است. بررسی تربیتی های تربیتی راهشناختی، آموزهروان
ضرورت تفکیک جوانب مختلف مسئله به حاالت ظاهری و حاالت باطنی مقتضی بحث حاضر، 

اعتدال در »نظیر  هاییماکن مقدس است. تکیه بر سفارشرفتن به سوی او راه آنرفتن، ملزومات راه
با هدف عقالنیت در تعامالت اجتماعی و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در مظاهر آن و « رفتنراه
 که از صفات عبادالرحمن است، مورد بررسی قرار گرفته است.« رفتنداشتن آرامش و وقار در راه»

 های تربیتی، سالمت اجتماعی، تکبر، عبادالرحمن.راه رفتن، آموزه :ههوشژ کا د
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 مقدمه

عنوان موجودی اجتماعی همواره متأثر از محیط بیرونی خود و تعامالت اجتماعی انسان به
ای که در مدت به گونه است،است. حرکات ظاهری انسان در میان مردم بسیار تأثیرگذار 

گون ساخته و الگوهای مثبت یا منفی های اجتماعی را دگرکوتاهی، شکل هنجارها یا ارزش
رفتن یکی از این الگوهای رفتاری اجتماعی بوده و سازد. راهمیرا در میان اجتماع نهادینه 

 ای بر خود فرد و اجتماع برتواند تأثیرات فزایندهچگونگی ظهور آن توسط افراد مختلف، می
شناسان معتقدند مردم ی روانجای بگذارد. اهمیت توجه به این مقوله تا جایی است که برخ

دهند تا به بررسی قرار می وقضاوت مورد رفتن یکدیگر را با توجه به مدل راه همواره
  (.Wolff, 2861, p661)شخصیت یکدیگر پی ببرند 

و یکی از  توجه کردهحرکات ظاهری انسان و مجموعه رفتارهای او  بهکریم نیز قرآن
کید ویژهداندمیصول صحیح راه رفتن ا رعایتخصوصیات بندگان رحمان را  ای که در . تأ

های تربیتی قرآن و حدیث بر روی جزئیات لطیف راه رفتن ارائه شده، قبل از هر چیز آموزه
ها و احساسات بینی قرآن حکیم و ارائه حقایقی درمورد ابعاد درونی انسانگویای باریک

ابعاد مختلف این مسئله  در مورد مشترک ایشان است که ذهن هر پژوهشگر را به مطالعه
های ظاهری و های اخالقی اسالم در جنبهشود. بررسی و تحلیل دستورالعملرهنمون می

عالوه بر  -که در پی هدایت انسان در جهت تعادل و پاکیزگی روانی فردی است-باطنی 
روز جامعه های اجتماعِی امها و نابسامانیتواند راهگشای بسیاری از ناهنجاریاینکه می

مسلمانان باشد، ایشان را به رعایت هرچه بهتِر بهداشت فردی، حریم خصوصی و پیشگیری 
 نماید. از جرایم اجتماعی هدایت می

و این مقاله  نشده استطور مستقل بررسی مسئله حاضر تاکنون در هیچ پژوهشی به
منظر آیات قرآن  رفتن ازطور خاص، به بررسی جوانب مختلف تربیتی راهتا به کوشدمی

 بپردازد.  حکیم و تفاسیر بزرگان و روایات معصومین
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 رفتنشناسی راه. مفهوم1

جا شدن و انتقال از مکانی به مکانی هی جابامعن به« مشی»رفتن مترادف گوید: راهراغب می
از  جاییهاین حرکت و جاب .(738: 2426اصفهانی، )راغب شود دیگر است که با اراده انجام می

برداشتن آمده زدن یا گامرفتن و قدموسیله پاها و در معنای راهیک مکان به مکان دیگر به
است. حرکت به وسیلۀ حیوانات و یا کشتی و وسایل نقلیه در زبان عربی رکوب گفته 

سعی نیز  .(442: 2671)بستانی، راکب متضاد ماشی است  :شود. در فرهنگ ابجدی آمدهمی
بنابراین واژۀ  .(422: راغب اصفهانی، همان)شود که در حد دویدن نیست گفته می رفتن تندبه راه

شود. در قرآن کریم از این واژه، در موارد برداشتن معنا میزدن و یا گامرفتن و قدممشی به راه
ضهَءلَاُهْمل»متعددی استعمال شده است: 

َ
ها روشنی بخشد در ؛ هر گاه برآنَ َشْ شلِف عِللکاَّ هلأ

؛ و بعضی از آنها بر روی َرْلِمعِللَما لَیْ ِشيلولَفِ ْمُهْملَ ْنل» (،61: )بقره «آن روشنی راه روند
ْ ِضلَهْ  ه ل» (،41: )نور« روندشکم راه می

َ
لَمَا لشْْل لَیْ ُش َن ؛ بر روی زمین با تواضع راه و

 .(21: )ملک« آمد و شد کنید ؛ پس در اقطار آنولَفهْ ُش شلِفيلَ مهِکِبهه» (،36: )فرقان« روندمی
اء اسم تفضیل آن به معنای کسی است که بسیار راه می  (.866: 2671)بستانی، رود الَمشَّ

 ،لحاظ وضعی، از نوع مشترک لفظی است و الُمَشاُة: الُوشاة و الَماِشَیةُ  به« مشی»ماده 
 است. « اشیمو»در معنای شتر و گاو و گوسفند و مانند آن نیز وضع شده که جمع آن 

همچون  -استعمال شود  «ما وضع له»در صورتی که این ماده در غیر  ،با این حال
چینی است که در قرآن کریم در این معنا نیز معنای عمل سخن به - استعماالت کنایی

لِرَمِ  ٍمل»فرماید: سوره قلم که می 22 ، از جمله آیهاست استعمال شده هٍء لَ شَّ هٍر ؛ َه َّ
 .(738: 2426اصفهانی، راغب ؛ 22: )قلم« رودجا و آنجا میچینی اینبرای سخن جویی کهعیب

شود، با تعابیر رفتن به اعتبار حاالت و عوارضی که بر آن تحمیل میدر لغت عربی، راه
گویند که البته محتمل « ادالج»را « رفتن در شبراه»شود. برای مثال مختلفی از آن یاد می

در فرهنگ  (،636: 2684بهایی، )شیخرفتن در اول شب باشد اژه، راه است مقصود از این و
 (.834: 2671)بستانی،  استتعبیر شده « الَهِمیس»صدا به رفتن آهسته و بیابجدی نیز راه
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جا شدن و انتقال از رفتن در این پژوهش، همان معنای متبادر یعنی جابهمقصود از راه
 –کریم در آیات متعددی، لفظ مذکور را در این معنا ه قرآنباشد کمکانی به مکانی دیگر می

 استعمال نموده است. - که گذشتهمچنان

 رفتن در قرآن و حدیثهای تربيتی راه. آموزه2

رفتن آمده است که بخشی از آنها ناظر بر در قرآن کریم، آیات متعددی درخصوص راه
 های معنوی آن است. بهظر بر جنبهنیز نا مهمیرفتن بوده و بخش های ظاهری راهجنبه

وارد شده است که جایگاه مهم این مقوله در  بیتاعتبار، روایات فراوانی نیز از اهل همین
های مختلف اجتماعی و شخصیتی فرد را نمایان ساخته و ضرورت توجه به آن را جنبه

و طرح  ادله اتو اطالق عمومات به اند. در ادامه ضروری است با تمسكتشریح نموده
 رفتن به تفکیک مورد ارزیابی قرار گیرد.های مختلف راههای گوناگون علما، جنبهدیدگاه

 رفتن در قرآن و حدیث. توجه به حاالت ظاهری راهالف

 رفتن. اعتدال در راهیكم

عتدل رفتن خویش م؛ در راهَ ْشِ َكللَوشْقِصْدلفي»فرماید: می 28قرآن کریم در سوره لقمان آیه 
های لقمان حکیم به فرزند خویش است که خداوند در قرآن بر این آیه یکی از توصیه«. باش

کید ورزیده است. برخی از اهل لغت، جملۀ  معنا « رفتناعتدال در راه»را به « واقصد»آن تأ
روی انهاْقِتَصادًا ]قصد[ في األمر: در آن کار می -اْقَتَصَد »اند. در فرهنگ ابجدی گفته شده: کرده

 همچنین با استعماالتی که از این ماده در متون مختلف به«. است« اْفَرَط »کرد؛ این واژه ضد 
َفَقة»کار برده شده همچون  است و « روی کرددر مخارج زندگی میانه»ی امعن به« قصد فی النَّ

 . (221: 2671)بستانی، « در کار خود استوار شد»معنای  به« فی اْمِره»با عبارت 
ضد افراط و ]حالت و « قصد»همچنین در موسوعۀ اخالق قرآن نیز آمده است: 

نکردن از حد است و اینکه فرد وضعیتی[ ما بین اسراف و بخل است. قصد در کارها، تجاوز 
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باشد. قصد ما بین افراط و تفریط و همان روی راضی، و در کارها اعتدال داشته به میانه
در تفسیر عبارت  المیزانعالمه طباطبایی در  (.278/ 1: 2417)شرباصی، راه معتدل است رفتِن 

« این تعبیر کنایه از اعتدال در پیمودن مسیر زندگی است»فرماید: می« َمْشِیَك  َواْقِصْد في»
 (.638/ 1: 2681)طباطبایی، 

ار مقصود این است که نه مانند ریاکاران بسی :گویدزمخشری در تفهیم معنای اعتدال می
 (.487/ 6: 2417)زمخشری، های بلند بردارد پروا گامهای بیآرام گام بردارد و نه مانند انسان

رفتن نشانه خفت و سبکباری و آهسته و تند راه»گفته شده:  الصادقینمنهجهمچنین در تفسیر 
ن متأثر اتعابیر مفسر (.626/ 7: 2663)کاشانی، « بینی استرفتن نشانه تجبر و خودبزرگکند راه

ِرَبَههِءلشْاُ ْؤِ ِنلَوللَیْذَهُبللشْاَ ْشُيلشْاُ ْخَاْتِجُلل»فرماید: است که می از روایتی از پیامبر اکرم
 (.617: 2426)طبرسی، « کاهد؛ به شتاب راه رفتن از ارزش و شکوه مؤمن میُیْلِفُئلُ  َ  ُ

عمل از سوی  شتاب در انجامکه روایت مذکور، شایستۀ واکاوی است. روشن است 
نظر  و امکان زیر گیرداز او میورزی و تأمل در مورد زوایای آن را آدمی، فرصت اندیشه

گرفتن حرکات و رفتارهایش نسبت به حاالت خود در اجتماع و ایجاد تعادل در حرکات 
ورزیدن در هر عملی )غیر از انجام اعمال . در متون اسالمی بر شتابکاهدمیخویش را 

ین مقوله است. بانو امین همی از ئو توجه فراوان شده است که راه رفتن نیز جزصالح( نهی 
در تمام اعمال  باید، انسان «َوشْقِصْدلِفيلَ ْشِ َكل»گوید: با استناد به آیه االسرار میدر مخزن

ی عدالت در اوسط را اختیار کند، نه در طرف افراط رود و نه به طرف تفریط، و معن حد
 (. 246/ 21: 2688)امین، « ن استرفتن، همیراه

کننده فقیهان اسالمی، حرکات ظاهری انسان را در تعیین مرّوت و عدالت فرد، نقشی تعیین
انسان کاری نکند که جایگاه و عزت او در »فرماید: می ایضاحاند. فخرالمحققین در دانسته

رگونه قول و فعلی که موجب حیا و کوچک جلوه کند. پس هقلوب دیگران پایین بیاید و حقیر و بی
« ای که این کار را سزاوار او ندانند، منافی با مرّوت استگونهتعجب و حیرت دیگران شود به

 نیز چنین آمده است:  الفقه النافعالساطع فی النوردر کتاب  (.261/ 4: 2687)فخرالمحققین، 
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قار تنافي االستقامة و أن األشیاء المنافیة للمروة کاألکل في األسواق و المشي بدون و
االستواء للشخص عند العرف العام فکان إطالق العدالة في لسان الشرع یفهم منه الملکة 
المذکورة المالزمة لالستقامة عند الشارع و عند العرف؛ امور متضاد با مرّوت و 

رد وقار، درحقیقت با استقامت و تعادل فرفتن بیجوانمردی مانند خوردن در بازارها و راه
در عرف عمومی منافات دارد. پس گو اینکه از اطالق لفظ عدالت در زبان شارع آنچه 

همراه استقامت از نظر شرع و عرف است شود همان ملکه و ویژگی مذکور بهفهمیده می
 (.623/ 6: 2686الغطاء، )کاشف

ای گونهبه برداشتنکریم، نهی از نحوۀ گامرفتن زنان در قرآنیکی از اختصاصات احکام راه
َول: »فرمایدمینور سوره  62های پنهانی آنها برای مردان بیگانه آشکار گردد. آیه است که زینت

ل یَمِاِهنَّ لِاُ ْتَاَملَ هلُیْخِف َنلِ ْنلِر ْ ُوِاِهنَّ
َ
ْرَنلِرأ رفتن پاهای خود را به زمین ؛ و هنگام راهاَللَیْضِب

فرماید: ]مقصود از می المیزانطباطبایی در  عالمه«. شود معلومنزنند تا زینت پنهانیشان 
عبارت مذکور این است که[ پاهای خود را محکم به زمین نزنند تا صدای زیورآالتشان از قبیل 

  (.217/ 21: 2681)طباطبایی، واره و دستبند به صدا در نیاید خلخال و گوش
ماعی، مستلزم های اجتهای اخالقی و جلوگیری از آسیبپیراستن جامعه از آلودگی

گاهی ها را فراهم ساخته و فرهنگ عمومی بخشی نسبت به عواملی است که بستر آلودگیآ
را های مختلفی همچون پوشش، معاشرت و مجموعه تعامالت اجتماعی جامعه را در زمینه

 گوید: . مکارم شیرازی در ذیل آیه شریفه میکندمخدوش می
سازد و ور میمردان شعله آتش شهوت را در دل زنان در رعایت عفت و دوری از اموری که

چنان باید دقیق و سختگیر باشند که حتی از ، آنعفتی شودبیممکن است منتهی به 
بینی به گوش مردان بیگانه خودداری کنند، و این گواه باریک خودرساندن صدای خلخال 
 (.442/ 24: 2672شیرازی،  )مکارم اسالم در این زمینه است

گاهیبه شیوه صحیح راه دستور بخشی به زنان نسبت رفتن در آیه شریفه مذکور، نوعی آ
های شناختی مردان را به داللت سیاقی ارائه نموده است تا زنان را به لزوم احتیاط به ویژگی

بیشتر در محیط بیرون از منزل و پرهیز از هرگونه رفتار غیراخالقی که منجر به تحریک 
سوره قصص  61رفتن، آیه اهنمایی کند. یکی از مظاهر اعتدال در راههای بیمار شود، ردل
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؛ ناگهان یکی از آن دو )زن( َمَا لشْمِاْح هءلَفجهَءْ ُعلِإْحدشُه هلَ ْ شي»فرماید: است که می
 (.61 :)قصص« داشتکه با نهایت حیا گام برمیبه سراغ او آمد درحالی

که برای یاری پدر در بیرون از خانه ت اس آیه مذکور در مورد دختران حضرت شعیب
رفتن نجیبانه، با حیا و عفت مورد مدح قرار گرفته است. کردند است. در این آیه راهکار می

است: عبارت  گفتهرفتن متکبرانه قرار داده و رفتن از روی حیا را در تقابل با راهعاشور راهابن
رفتند و بدون بینی راه میدون تکبر و خود بزرگیعنی باوقار و ب« رفتنشان حیاء داشتنددر راه»

/ 61: 2461عاشور، )ابندادند هایشان را نشان نمیمایل شدن به چپ و راست راه رفته و زینت
 این است که از طرز راه« استحیاء»رفتن با مراد از راه :نیز آمده المیزان تفسیردر  (.46

اند: برخی مفّسران نیز آورده (.63/ 23: 2681یی، )طباطبارفتنشان، عفت و نجابتشان معلوم بود 
عنصری و سرشت نیکوی فرد دارد، چون حیا از رفتن با عفت و حیا، داللت بر پاکراه

 (.764: 2418)سعدی، اخالق پسندیده مخصوصًا در بانوان است 
تنها از حضور زنان در اجتماعات و  از بیانات قرآنی کاماًل پیداست که خداوند نه

بلکه تعامالت اقتصادی با مردان را هم بدون اشکال  ،های اقتصادی منع نکردهالیتفع
که الزمۀ –و اینها همگی مشروط به این است که اصول اخالقی توسط زن و مرد  داندمی

 مراعات شود و حدود الهی پابرجا باقی بماند.  - پویایی و سالمت جامعه است

 رفتن. آرامش و وقار در راهدوم

که ناظر بر  -روی در راه رفتن تنها به رعایت اعتدال و میانه های تربیتی اسالم، نهموزهدر آ
کید و توصیه شده است - است آنشیوه و شکل ظاهری  بلکه از آیات دیگر قرآن کریم  ،تأ

آید که فرد افزون بر رعایت اعتدال، سعی نماید در حین راه رفتن، آرامش و دست میچنین به
ْح ِنللَول»فرماید: باره میسوره فرقان در این 36راه نیز حفظ کند. آیه وقار خویش  لشابَّ ِمبهُد

ْ ِضلَهْ  ه ل
َ
ِذیَنلَیْ ُش َنلَمَا لشْْل اند که روی زمین به نرمی ؛ بندگان خدای رحمان کسانیشاَّ

 فرقان(. :36)« دارندگام برمی
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ی مالیمت و مدارا امعن به« هون»در این آیه لغت »آمده است:  الجامعجوامعدر تفسیر 
کلمه هون دو وجه »گوید: اصفهانی میراغب  (.241/ 6: 2426)طبرسی، « و نرمش است

هون و )اگر این صفت  .6ی فروتنی و خود را بزرگ ندانستن که ستوده است. امعن به .2دارد: 
در  (.848: 2426اصفهانی، )راغب « باعث زبونی و خواری گردد، مذموم است (فروتنی
شده که  نقل رفتن، در ذیل آیه حدیثی از پیامبراعتبار اضافه شدن به راه االسرار نیز بهکشف

رفتن آزار در میان مردم راههای بارز بندگان خاص خدا نرم و آسان و بیدر آن، یکی از ویژگی
و ی این اشخاص را عبادالرحمن نامیده و نرم برشمرده است. در ادامۀ حدیث، پیامبر اکرم

 : استگونه تفسیر نموده آسانی را این
هایشان به ذکر خدا آرام گرفته است. با پیران به حرمت و ایشان کسانی هستند که دل

کنند. دیگران را یاری و حق و حقوق بزرگواری و با کودکان به رحمت و مهربانی رفتار می
وآمد کنند، ننگ ندارند. به کنند. توانگرانشان از اینکه با فقیران رفتآنها را رعایت می

 (.243/ 6: 2616کنند )میبدی، روند و از آنها دلجویی میعیادت مریضان می
قبیل و نوع نگاه پروردگار متعال به این های اخالقی از اینروشن است که توصیه

ساختن تر نمودن و متعادلو درجهت هرچه آراسته بوده محورها، نگاهی کمالسفارش
 آوردسته از احکام الزام این ،راستای سالمت جامعه اسالمی است. از نگاه فقهی مسلمانان در

شوند که انجام و رعایت آنها برای مردم مستحب محسوب میاسالمی  در زمرۀ آدابنبوده و 
رفتن مسلمان، نمایانگر که چگونگی راه آیددست میبه محتوای آیه شریفه  ازاست. درحقیقت 
خضوع وی در مقابل اوامر اخالقی خداوند و اجرای آنها در زندگی و  و وعایمان باطنی، خش

میان اجتماع است؛ چرا که تعهد به اصول اخالقی، در چهره و رفتار و حاالت فرد هویداست و 
 گوید: می تفسیر نمونهکند. در از رفتار و شخصیت افراد را چنین فعلی تعیین می مهمیبخش 

تواند بیانگر حاالت ای است، اما همین امر ساده میار سادهرفتن، کدرست است که راه
درونی، اخالقی و احیانًا نشانه شخصیت انسان بوده باشد؛ چرا که روحیات و خلقیات 

شود، و گاه، یک عمل کوچک، حاکی از الی همه اعمال او منعکس میهانسان، در الب
 . (31/ 27: 2672دار است )مکارم شیرازی، یک روحیه ریشه
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، بر ذکر پیوستۀ خداوند سبحان در مواقع مختلف بیتکریم و روایات اهلدر قرآن
زمانی و مکانی توصیه فراوان شده و از طرف دیگر، این امر مستلزم سکون و قراری است تا 
فرد بتواند با قلب خویش، به ذکر پروردگار متعال بپردازد. برخی عرفای بزرگ به این جنبه از 

لِفيل: »آمده است الشریعهمصباحدر کتاب  اند.تن توجه شایان نمودهرفلوازم راه بش  ُکْنلُ َاَفکِّ
َعلَکِث بش ل علولشْذُکِبلشااَّ لِرَتَجهِئِبلُصْمِعلشااَّ ؛ در راه رفتنت باید از ذکر الهی، غافل َ ْشِ َكلَولُ ْتَاِببش 

عبرت نگاه کن و نشوی و همیشه به یاد او باشی و به مخلوقات و مصنوعات خداوند، با 
 .(22: 2411محمد، )منسوب به جعفر بن« همیشه به یاد خدا باش

که درحقیقت همان آرامش و وقار و اطمینان قلبی در هنگام  -حالت ذاکر بودن در اینجا 
های ناروا و دیگر هایی مانند نگاهمسلمان را به حالت تعادل نگه داشته و از آسیب - رفتن استراه

کند و درنتیجه فضای جامعه بر اثر بروز این رفتار و عملکرد رفتن حفظ میام راهمعاصی در هنگ
ای شود و جامعهمتعادل به وسیله مسلمانان، پاک شده و امکان رشد و تعالی افراد، مهیاتر می

ن وعده اآورد. این همان حیات طیبه است که خداوند در قرآن به مؤمنوجود میزنده و پویا را به
ْ ث »ت: داده اس

ُ
ْولأ

َ
لِ ْنلَذَکٍبلأ َبة للَ ْنلَمِ َللصهِاحه  لَط ِّ ُعلَح هة  ...؛ هر کس از  َولُهَ لُ ْؤِ ٌنلَفَاُمْحِ َ مَّ

بنابراین  .(87: )نحل« که مؤمن باشد او را زندگی نیکو دهیممرد و زن عمل شایسته کند در حالی
رآن باشند، باعث تطهیر فضای جامعه های اخالقی و عامل به دستور قکسانی که ملتزم به توصیه

 حال شهروندان خواهند شد.  مسلمان و در نتیجه ایجاد امنیت و رفاه
در رسد بخشی از توجه آیه شریفه مبنی بر حفظ آرامش و نرمی نظر می رو بهاز این

نهایت  رفتن و درحقیقت ناظر به صیانت از بسترهای یاد خداوند در حین راه رفتن، درراه
رفتن با بسیاری از اعمال انسان در طول روز مالزمه ضور سالم در اجتماع است؛ زیرا راهح

ْمَ شِقل» :دارد
َ
َتهَ لَولَیْ ُش َنلِفيلشْْل ُکُا َنلشالَّ

ْ
ُهْملَاَ أ لِإ َّ ْ َمْاَمهلَقْبَاَكلِ َنلشْاُ ْبَمِا َنلِإالَّ

َ
؛ َولَ هلأ

خوردند و در بازارها راه اینکه غذا میاز رسوالن را پیش از تو نفرستادیم مگر  کیما هیچ
شرایط روانی  تاگردد رفتن سبب میوجود آرامش در راه دلیل همین به .(61 :)فرقان« رفتندمی

تری برای فرد مهیا شود تا عالوه بر یاد خداوند، از انجام معاصی اجتماعی نحو مطلوب به



12    2531 بهار و تابستان/ 55/ شماره ششم/ سال  علمي ه پژوهشي مطالعات فقه تربيتيفصلنامه دو 

ی ورزد؛ زیرا قرآن کریم یکی از های اجتماعی دورهای ناروا و سایر آسیبهمچون نگاه
 .داندمیترین عوامل ارتکاب معاصی اجتماعی را غفلت از یاد خداوند اصلی

آمیز و بدون تکبر با را کنایه از ارتباط و معاشرت مسالمت« یمشی»برخی مفسران فعل 
و  حرکات ظاهریبه آیه دارای دو وجه است که هم  :توان گفتاند. بنابراین میمردم دانسته

 .داردهم به حاالت باطنی توجه 

 رفتن. کنترل نگاه به مردم در حين راهسوم

رفتن مورد توجه قرآن کریم و روایات قرار گرفته، یکی دیگر از جوانب تربیتی که در احکام راه
این های اجتماعی است. برداشتن در محیطرفتن و گامکردن به مردم در حین راهطرز نگاه 

های دیگر غیر از های تربیتی اسالمی، بلکه در عرفانتنها در آموزه رفتن، نههطرز نگاه حین را
از قول یکی از شاگردان او  2خواندر تعالیم دون مثالً اسالم نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ 

 )کاستاندا( آمده است: 
که باید  ترتیب خوان، روش دیگری را برایم شرح داده بود. بدینمان، دوناوایل آشنایی

خصوصی متمرکز کنم، در مسیری طوالنی راه بروم و که نگاهم را روی چیز بهبدون آن
ها را کمی چپ کنم تا از آنچه به خودی خود در زاویه مستقیمًا به چیزی نگاه نکنم. چشم

تری داشته باشم. گرچه آن موقع نفهمیدم، اما او اصرار گیرد، تصویر گستردهدید قرار می
تمام چیزهایی  ای در نزدیکی افق نظر بیندازم، مشاهدهاگر بدون تمرکز به نقطه داشت، که

ها این کار را بدون آن که گردد. سالپذیر میکه در میداِن دید قرار دارد، در یك آن، امکان
تغییری در آن ببینم تمرین کردم. منتظر تغییر و تحولی نیز نبودم، ولی روزی در کمال 

ای به خود گفته باشم. که کلمهآنروم، بیحدود ده دقیقه است راه می تعجب دریافتم که
گاه شدم که متوقف کردن مناظره درونی، مستلزم چیزی بیش از تنها با  در آن حالت، آ

کردم خود حرف نزدن است. در آن موقعیت، افکارم را از دست داده بودم و عماًل حس می
 (.33: 2638ورم )لوتار، که در خأل غوطه

 62و  61طور اخص، نگاه به نامحرم را مورد توجه قرار داده و در آیات  در قرآن کریم، به
ْرَصهِ ِهْمل»سوره نور، خطاب به مردان و زنان، فرموده است: 

َ
: )نور ُقْللِاْاُ ْؤِ ِم َنلَیُغضُّ شلِ ْنلأ
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ل »... ؛(61 ْرَصهِ ِهنَّ
َ
وجه تعلیل به آیه شریفه  (.62: )نور ...« َولُقْللِاْاُ ْؤِ َمهِهلَیْغُضْضَنلِ ْنلأ

رفتن است، که کنترل نگاه، از لوازم عقلی راه چنین است که این آیه عمومیت داشته و از آنجا
رفتن، محدود شود. البته کنترل نگاه در راههای تربیتی آن را نیز شامل میبنابراین یکی از جنبه

شود. به مردم با افراط و تفریط را شامل میکردن به نگاه به نامحرم نیست و هرگونه نگاه 
میانه، حاصل از ین انداختن چشم و راه رفتن یپا»گوید: می غررالحکمخوانساری در شرح 

ن انداختن چشم خیره نشدن به روی مردم است یا مقصود ییمروت و انسانیت است. مراد از پا
 (.66/ 3: 2633ال خوانساری، )آقاجم« های دنیا و زیورهای آن باشدنکردن به زینتنگاه 

اند. در نکردن آن معنا کرده معنای کاستن نگاه و ورانداز را به« بصر غّض »اهل لغت 
یعنی از صدا و نگاهش کاست. همچنین  ،«ِمْن َصْوِتِه َو َبَصِرهِ  غّض »قرآن آمده: قاموس

یند بلکه کوتاه ی بستن چشم نیست که هیچ چیز را نبامعن بصر بهغّض »گوید: قرشی می
 (.211/ 1: 2426بنائی، )قرشی کردن چشم و ورانداز نکردن است

با استناد به این  دارد ورفتن داللت در آیه بر عموم راه« یغّض »نباید پنداشت که حکم 
 باشد. این تلقی چه« پایین انداختن چشم»برداشتن توأم با عبارات، مستحب است که گام

ای تربیتی نوجوانان و جوانان بیشتر مورد توّجه قرار گرفته و مربیان هبسا ممکن است در دوره
و متولیان آموزشی، متأثر از تفاسیر شخصی از الگوهای دینی، چنین رفتارهای اجتماعی را 

عنوان یک هنجار اسالمی و یکی از عالئم سالمت رفتاری معرفی نمایند. اما چنین تعمیم  به
منظور  آیه شریفه خطاب به مردان و زنان به :شوال ل؛ زیرا دادنی محل اشکال استو سرایت

رفتن ای بر احکام راهنفس آمده است و هیچ اشارهناروا به یکدیگر و تزکیه تحذیر از نگاه
رفتن یا هر حالتی دیگر چنین موقعیتی فراهم شود که در آن مگر اینکه در حین راه ،ندارد

 سر انداختن پایین :ثه  ه لناروا پرهیز نمود.  ز نگاهلحظه، به حکم آیه، واجب است صرفًا ا
داشتن با حسن برداشتن با موازین عقلی سازگار نیست؛ زیرا عالوه بر منافاتحین گام

رو و دیگران همراه معاشرت در محیط اجتماعی، بدیهی است با خطرات جانی فرد پیاده
عادی جلوه داده و با مقتضای آیه حالت مسلمان را نامتعارف و غیر این کار :ثهاثه لاست. 
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رفتن هرگونه افراط و تفریط در طرز راه به طوری که این آیهمنافات دارد « واقصد فی مشیک»
آیه  : شرته لجلوه دادن هیئت و شکل مسلمان در انظار عمومی را نهی نموده است. و نامتعارف

به این بیان که در  .ن استرفتکردن در حین راه شریفه استثنای منفصل بر عموم حکم نگاه
بنابراین  .ناروا به نامحرم نگاه ، مگرروی فرد آزاد است که به هر جایی نظر کندحین پیاده

رفتن ارتباط چندانی با آداب تربیتی راه - برخالف تصور عامیانه –واضح است که آیه شریفه 
 کردن است.نداشته و مربوط به احکام کلی نگاه 

 رفتنن در راهگرفت . پيشیچهارم

های رفتن است. از نظر آموزهیکی دیگر از مظاهر تربیتی اسالم، توجه به پیشی گرفتن در راه
همراه است که در برخی موارد بر  مهمیهای تربیتی رفتن، با پیاماسالمی، سبقت در راه

کید شده است:  امرونهی از آنها تأ

 ترگرفتن بر افراد بزرگ پيشی یک.

 ،چنین مظاهری مخالف با و پرهیز از رفتارهای النام و ادب نسبت به بزرگساتوصیه به احتر
همواره در کانون توجه اسالم بوده است. یکی از این مظاهر، نهی از پیشی گرفتن از افراد 

 فرمود:  سجاد رفتن است. امامتر در راهبزرگ
لِاَاَرل لِإْواَلُاُع لَو ِع لِاِخمِّ لَ ْ ِق ُب ُ لشْاَکِب ِب لِمْمَدلَحقُّ لُ َرهَرَاِاِع لَ ْبُك لَو لَقْبَاَك ْماَلِ  لشْْلِ لِفي ِ ِع دُّ

ْ ُعلَولاَللَ ْخَاْجِهْاُعلَولِإْنلَوِهَللَمَاْ َكلشْحَاَ ْاَاُعلَول یٍقلَولاَللَ َاَردَّ لشْاِخَصهِ لَولاَللَ ْخِبْرُعلِإَا لَطِب
لُحْبَ ِاع لَو ْماَلِ  لشْْلِ لِاَحقِّ ْکَبْ َاُع

َ
این است که او را به خاطر سنش  از توتر ؛ حق بزرگأ

بزرگ شمری و در بحث  گرفتهبر تو در مسلمانی پیشی  نیز از این جهت کهاحترام کنی و 
بر او پیشی نگیری و جلو نیفتی و با او نادانی  رفتنو در راه نماییوگو، با او مقابله و گفت

او را محترم شماری نکنی، اگر با تو سبکی کرد تحمل کنی و برای اسالم و حرمت پیری 
 (.361/ 6: 2426بابویه، )ابن
ساز نشاط اجتماعی، درک متقابل و امید به های تربیتی اسالم، زمینهبرخی از آموزه

قبیل احکام است. طبق این توصیه، شایسته است که زندگی است و این سفارش، از این
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تکریم، نسبت به والدین و افراد رفتن، به نشانۀ رعایت ادب و احترام و مسلمانان در هنگام راه
د. روشن است که رعایت ادب و احترام نتر از خود، اخالق اسالمی را رعایت نمایبزرگ

است که مستلزم توجه و رعایت بیشتری از سوی جوانان  -تر در جامعه نسبت به افراد مسن
های صحیح و وسوی ارزشبدیل در هدایت هنجارهای عمومی به سمتنقشی بی -

 کند.نهایت سالمت اجتماعی ایفا می سازی برای ایجاد بسترهای نشاط، امید و درینهزم
واژه  نبرای همه بزرگساال صادق گردد که اماماز ظاهر روایت چنین برداشت می

مسلمانی و  ه دلیلب« اکرام»حدیث از واژه ولی در آخر ،کار برده استه را ب« توقیر»
داشتن کردن و گرامی را در معنای تقویت« توقیر» ،لغت اهلبزرگسالی، استفاده کرده است. 

در فرهنگ ابجدی (. 682/ 1: 2424)ابن منظور، اند فرد و تعظیم و بزرگداشت وی معنا کرده
اما از نظر  .(886: 2671)بستانی، و احترام گذاشت  داشت پیرمرد را بزرگ یعنی ،«وّقَر الشیخ»

دادن را در بر دارد. از  داشتن، نوعی شرافترامی و بزرگعالوه بر گ« اکرام»لغویون، واژه 
گوید: کاف و راء و میم دو وجه دارد که یکی از آنها می المقاییس معجمفارس در جمله ابن

 (. 276/ 1: 2414فارس، )ابنشرف در نفس چیزی است 
قیر و شود که سفارش به توبا روشن شدن دو مفهوم توقیر و اکرام در روایت، مشخص می

ای کلی بوده و رفتن، توصیهدر توجه به سبقت نگرفتن از ایشان حین راه ناحترام به بزرگساال
 مختص بزرگساالن مسلمان نیست. 

های نفسه پیامباشد، فی داشته آنکه نیاز به قصدها بیبرخی افعال ظاهری انسان
کنند. واژه القا میرساند و به محیط و افراد پیرامون خود، مفاهیمی را میمشخصی را 

رفتن از افراد تر، در راهاز این قبیل مفاهیم است. در حالتی که افراد جوان« رویپی»
تر باشند، گویی چنین وضعیتی تِر خود پیشی گرفته و کهنساالن در پِی افراد جوانبزرگسال

گاه معنا و مفهوم واژه مذکور را به هرکس که چنین منظرهبه مشاهده ای را صورت ناخودآ
آموزد که انسان بماهو انسان شایسته احترام ذاتی بوده و کند. این روایت میکند القا میمی

امری پسندیده  - فراتر از توجه به هر اعتقادی -رفتن در راه ، هرچندتراحترام به افراد بزرگسال
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هروندی اسالمی و اخالق ش عالوه بحث بر سر ایجاد بسترهای ارتقای تمدنو نیکوست. به
است و اقتضای چنین هدفی، توقیر و احترام به هر فرد بزرگسال فارغ از هرگونه اعتقاد و باور 

بسا اخالق شایستۀ مسلمانان در مناظر غیرمسلمانان بهترین دعوت مذهبی است. بلکه چه
بودن آن و « دین رأفت و مهربانی»اثبات شعارهای اسالمی مبنی بر  به اسالم وعملی 

 ق اسالمی است.اصالت اخال

 . پيشی گرفتن مرد بر زندو

یکره النظر في أدبار النساء، وینبغي »گوید: می الشرایعجامعحّلی در  یوسف یحیی بن
زنان کراهت دارد و شایسته است که مردان در للرجال أن یمشي أمامها؛ نگاه کردن به پشت

پیشی گرفتن مرد )ن حکم شرعی چنانچه ضابطۀ ای(. 276: 2411)حّلی، « جلو زنان راه بروند
نگاه نکردن به  دلیل صورت اینکه به مبنای احکام نگاه باشد، در این ، بر(رفتنبر زن در راه

خالی از اشکال نیست؛  ، ظاهراً رفتن، در جلوی زن راه رودپشت زنان، توصیه شود مرد در راه
راه رفت و به  - صلۀ معقول و متعارفبا فا -سر زنان عادتًا و عقاًل در پشت توانمی :زیرا اوالً 

گونه تالزمی بین این دو فعل نیست تا الزم باشد که حکم به ایشان هم نگاه نکرد، و هیچ
ممکن است که فرد در ناعقاًل  :. ثانیاً باشدزنان خاطر منع نگاه به پشت پیشی گرفتن مردان به

. راه برود و از زنان پیشی بگیرد! بیرون از منزل و خصوصًا اماکن پرازدحام همچون بازار و..
انسان به هر سمت که رو کند، ممکن است چند زن جلوتر از وی راه بروند. بنابراین 

ای برای رسیدن به مشخص است که این حکم مربوط به حالتی است که زن و مرد بیگانه
ت مسیر گردند، همچون داستان پیشی گرفتن حضربا یکدیگر هم به ناچارمقصد مشترک، 

)ر.ک: که در روایات معتبر به آن اشاره شده است  بر دختران حضرت شعیب موسی
 (. 276: 2427مازندرانی، ؛ سیفی288/ 61: 2418حرعاملی، 

بنابراین با توجه به اینکه دین اسالم عنایت خاصی به حفظ عفت و شرافت زن و خانواده 
 دارد.ای، جنبۀ ارشادی یهرسد چنین توصنظر می و طهارت جامعه اسالمی دارد، به
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جایی  رفتن، درتوان فهمید که سفارش به تقدم و تأخر در راهبا توجه به این قراین می پس
. از شودمیرفتن، منجر به نگاه فرد بیگانه است که زن احساس نماید پیشی گرفتن وی در راه

رم اصوص محرفتن مرد و زن، مخدوش به دوش یکدیگر راهکه شود جا فهمیده میهمین
، چنین و متدینین شدن(، عرف مردم گفته )منع مسلط؛ زیرا عالوه بر محذوریت پیشاست

شود که موارد متعددی دیده مینیز کریم در قرآن دانند.میرفتن با فرد نامحرم را ناموجه راه
خداوند، توجه به اذهان عمومی و عرف را مدنظر قرار داده و مردان و زنان را از انجام 

 :مانند ؛داردشود مردم نسبت به ایشان فکرهای ناپسندی کنند برحذر میکارهایی که موجب 
ْد ي»... 

َ
لذِاَکلأ لِ ْنلَواَلِر ِبِهنَّ لُیْتَبْفَنلَفاللُیْؤَذْیَنللُیْد  َنلَمَاْ ِهنَّ ْن

َ
 . در(18 )احزاب:...«  أ

ین حکم نیز از همین ، قرار داده است و اتعیین احکام مالکحقیقت فقه اسالمی، عرف را 
 باشد.قبیل می

شود جنبۀ جنسّیت و کنترل نگاه به زن محدود نمی ازتنها اما پیشی گرفتن مرد بر زن 
رفتن در القای مفاهیم و تأثیرات افعال ظاهری راه در موردبلکه با توجه به آنچه در بحث 

لحاظ عرفی، امری  هبسا ب های مختلف گفته شد، پیشی گرفتن شوهر از همسر خود چهپیام
ها و رسومات اجتماعی، پسندیده( تعریف شود. اساس عادات برخی محیط ناپسند )یا بر
نظر که به- کردهبه احساسات مشترک همسری و حسن معاشرت با او توجه  همدین اسالم، 

و  - هایی استرفتن، یکی از مصادیق عرفی چنین سفارشرسد دوش به دوِش همسر راهمی
را شوهر پوشی چشم ورا به محافظت از تمامیت زن ملزم کرده و هرگونه اهمال  شوهر هم

تنها با اقتضائات  رفتن، نهتوبیخ نموده است. بر این اساس پیشی گرفتن شوهر از زن در راه
حسن معاشرت با همسر منافات دارد، بلکه عقاًل امکان محافظت و صیانت از زن را بسیار 

روز حادثه و اتفاقی برای زن در این حالت، ُعقال چنین اهمالی از صورت ب کاهش داده و در
 کنند.می. مذمت جانب شوهر را توبیخ 
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 رفتن در قرآن و حدیث. توجه به حاالت باطنی راهب

رفتن، های تربیتی اسالم در مورد راهطور که پیشتر اشاره شد، بخش مهمی از آموزههمان
شایان ذکر است که توجه اکثر آیاتی که مستقیمًا  .است آنهای معنوی و باطنی متوجه جنبه

 رونده معطوف است.اند، به حاالت نفسانی و باطنی راهرفتن را متذکر شدهآداب راه

 رفتن متكبرانهراه

سوره لقمان بعد از نهی از راه رفتن متکبرانه، عدم رضایت خود را از  28خداوند در آیه 
ْ ِضل: »ددارشخص متکبر فخرفروش اعالم می

َ
هِ لَولاَللَ ْ ِشلِفيلشْْل َكلِاامَّ ْبلَخدَّ َولاَللُ َصتِّ

لُ ْخَاهٍللَفُخ  ٍل لُکلَّ َعلاَللُیِحبُّ لشااَّ لِإنَّ اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر ؛ با بیَ َبحه 
 (.28: )لقمان« زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد

عاشور در ابن (.632/ 21: 2634)قرطبی، تفسیر کرده است « شدت فرح» را« مرح»قرطبی 
بودن انسان از حرکات و رفتار خودش شادی و راضی« فرح»گوید: می التحریر و التنویر

ظاهر شدن این حالت در رفتار و اعمال انسان « مرح»است که حالتی نفسانی است؛ و 
حقیقت هیئت ظاهری  کردن با مردم که در کردن و صحبت رفتن، معاملهاست؛ مانند راه

بنا به گفتۀ قرطبی این دسته از حاالت نفسانی  (.647/ 64: 2461عاشور، )ابنفرح است 
مانند تکبر،  ؛مرح مذموم .مذموم و ممدوح کرد:کلی دو قسم  طورتوان بهها را میانسان

  (.632/ 21 :2634)قرطبی، همان نشاط و سرور  ،محمود مدحناسپاسی و شقاوت و 
خیالء  ی گماِن امعن از خیل بر وزن علم( به) مختال :گفته شده الحدیث احسندر تفسیر 

همان تکبری که از روی خیال و گمان باشد. بنابراین مختال کسی است که خود  ؛ یعنیاست
کند. ]از سیاق دارد و افتخار میکند و فخور کسی است که آن را اظهار میرا بزرگ گمان می
« ال تمش»راجع به « فخور»و « ال تصعر»در آیه شریفه راجع به « مختال»آیه پیداست که[ 

 (. 616و  647، 8: 2671بنایی، )قرشیاست 
رفتن متکبرانه که در اصطالح قرآن به راه« مرحمشی توأم با »گونه که در باال گذشت همان



   571  يتيراه رفتن از منظر فقه ترب يهاآموزه يبررس  

معاشرت با افراد است.  موردبلکه در  رفتن ومنتسب شده، تمثیلی کنایی از تکبر و تفاخر در راه
برای »ی امعن به ،اندکه گفتهطوریبه« مرح»گوید: کلمه طباطبایی در این مورد می عالمه

است، و شاید قید باطل برای این باشد که بفهماند خوشحالِی « کردن خوشحالی باطل زیاد
ت که از باب شکر خدا در حق آن اسبه ایخوشحالی ؛ زیرابیرون از حد اعتدال، مرح است

هرگز از حد اعتدال خارج  ایهای او صورت پذیرد، و چنین خوشحالیبرابر نعمتی از نعمت
عقلی، در کارها و کنموده و این آثار سب کشد که عقل را سبباای زیاد اندازه اما اگر به .نیست

ح به باطل است، و ، فرکندرفتن نمودار و مخصوصًا در راه هاها و نشست و برخاستصحبت
ْ ِضلَ َبحه ل»عبارت 

َ
تکبر، خود را بیش از  دلیل نهی از این است که انسان به« اللَ ْ ِشلِفيلشْْل

که  است، برای این کردهرفتن به مرح نهی راه ازآنچه که هست بزرگ بداند، و اگر آیه شریفه، 
 (.83/ 26: 2681)طباطبایی، تر است رفتن نمایانها، در راهاثر همه آن انحراف

خدا  هایی از غفلت از یادکریم شادی را زمانی که از حد اعتدال خارج شده و نشانهقرآن
است. ازجمله ذیل  کردهیادآوری کرده و از انجام آن نهی « تفرحال»در آن باشد، با اصطالح 

ل»... فرماید: سوره قصص که می 73آیه  لشْاَفِبِح َنللشْذلَقهَللَاُعلَقْ ُ ُعلاَللَ ْفَبْحلِإنَّ َعلاَللُیِحبُّ ؛ شااَّ
هنگامی را که قومش به او )قارون( گفتند: این همه شادی مغرورانه مکن، که خداوند 

منشأ این فرح، غفلت از یاد خدا و  .(73 :)قصص« داردکنندگان مغرور را دوست نمیشادی
ت تا با خروج کردن در نهایت وی را بر این امر واداش که در بودههای مادی بستن به داشتهدل

که در آیات میان مردم، هنجارهای تکثرگرایی و تفاخر را در بین آنها نهادینه سازد. همچنان
یَمِاعِل»فرماید: بعدی می لِفيلِر لَمَا لَقْ ِ ِع ؛ سپس با تمام زینت خود در برابر قومش َفَخَبَج

 (. 78 :)قصص« ظاهر شد...

نامد که انسان را به سوی ن را ضیق صدر میتاریکی و جهل درونی انسا امام خمینی
کشاند و دیگران در مقابل او طلبی و خودستایی و رسیدن به مال و مقام میدنیادوستی و قدرت

ضیق صدر سبب ایجاد صفت تکبر »فرماید: می ایشانهایش هیچ ارزشی ندارند. و خواسته
 (.663: 2688)خمینی، « ستا« احتجاب از حق»و « خودبینی»شود و اثرات ناشی از آن می



574    2531 بهار و تابستان/ 55/ شماره ششم/ سال  علمي ه پژوهشي مطالعات فقه تربيتيفصلنامه دو 

آیه، در مورد اعیان و بزرگانی است که در میان مردم، این توجه بیشتر  :شاید بتوان گفت
که طبق آیه شریفه، واجب  اندگرفتهدارند و یا سررشتۀ امور مردم به دست  فراوانیهای داشته

زیرا واضح است که  ؛ندپرهیزبتوجهی است به مردم توجه نموده و از هرگونه مظاهر کبر و بی
هِ لَولاَللَ ْ ِشلِفيل»واسطۀ توجه زیادی که مردم به ایشان دارند، نهی  به َكلِاامَّ ْبلَخدَّ اَللُ َصتِّ

ْ ِضلَ َبحه ل
َ
 :توان گفتبر این افراد، سزاوارتر است. بنابراین با نگاهی به سیاق آیه می« شْْل

ْر »نهی  ، در وهلۀ نخست خطاب به ایشان است بربا توجه به موقعیت والیی پیام« اَل ُتَصعِّ
والن ئقرار گرفته است و همین وضعیت در مورد بزرگان و مس« الّناس»که در مقابل آن، 

حکومتی که همواره با مردم در تعامل هستند و مردم از ایشان انتظاراتی دارند نیز کاماًل 
دهد انان جامعه را پند میویژه بزرگان و حکمر مردم و به ،مشهود است. درحقیقت آیه شریفه

که در بین مردم رفتاری متواضعانه داشته و با ایشان همدردی نمایند تا موجبات تلطیف 
چرا که  ؛ها و حل مسائل و مشکالت اجتماعی فراهم گرددفضای جامعه و نزدیکی دل

پی در تنها خشم عمومی را  والن حکومتی در انظار مردم، نهئهرگونه رویگردانی و تکبر مس
نهایت شکاف بین مردم و  در .بردبلکه اعتماد و سالمت اجتماعی را از بین می دارد،

 آید.وجود میمسؤوالن به
ْ ِضلَ َبحه ل»عبارت 

َ
لَ ْ ِشلِفيلشْْل لاَل سوره اسراء نیز ذکر شده است که  67در آیه « َو

َولاَللَ ْ ِشل»اید: فرماثر تربیتی آن دارد. آیه مزبور می ونشان از اهمیت واالی این سفارش 
ْ َضلَولَاْنلَ ْبُاَغلشْاِجَبهَللُط ال ل

َ
لِإ ََّكلَاْنلَ ْخِبَقلشْْل ْ ِضلَ َبحه 

َ
؛ و روی زمین، با تکبر راه ِفيلشْْل

 (.67)اسراء/ رسد! ها نمیتوانی زمین را بشکافی، و طول قامتت هرگز به کوهمرو! تو نمی
رفتن است که در از انساِن متکبر در حال راهشناسی روشنی این آیه دارای یک پیام روان

گونه گردد که خداوند اینبرداشتن، نوعًا حاالت و احساساتی بر وی عارض میحین گام
فساد عارضی و درونی از این طریق کشد تا بلندی کوه و سخت بودن زمین را به رخ او می

کند که هرکس چنین یوی را از بین ببرد. گویی آیه شریفه به داللت تنبیه، اشاره م
رفتن وی از روی غفلت و مرح است. فخررازی در ، راهداشترفتن هایی در حین راهاحساس
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توانی زمین زیر پایت را بشکافی و نمی :اینکه فرموده ازمقصود آیه »گوید: مورد آیه فوق می
و او بسیار جان احاطه شده دو موجود بی باهای باال سرت برسی، این است که انسان به کوه

ورزد. به عبارت دیگر که تکبر  نسزدتر از آن دو است. پس انسان ضعیف محصور را ضعیف
آفریدۀ ضعیفی از مخلوقات خداوند که محصور بین سنگ و خاک  گوید: از آنچا کهمی

)فخر ، پس تو نباید فعل خدای مقتدِر قوی را انجام دهی نورزهستی متواضع باش و تکبر 
تکبر را بر تجاوز کردن انسان از  جامع االحکامرو قرطبی در از این(. 646/ 61: 2461رازی، 

 الجامعجوامعطبرسی در تفسیر  .(631/ 21: 2634)قرطبی، قدرش تفسیر نموده است 
لُط ال ل»فرماید: درحقیقت خداوند متعال با آیه می لشْاِجبهَل لَ ْبُاَغ لَاْن ْ َضلَو

َ
لشْْل لَ ْخِبَق « َاْن

 (.668/ 6: 2426)طبرسی، « و متکبر را به باد استهزاء و مسخره گرفته است انسان خودخواه

 فرماید: نقل شده است که می صادق روایتی از امام کافیدر کتاب 
ِدلَمْمُعلَمْنلَیْتُر َبلْرِنل یَدلَمْنلُ َح َّ ْرِنلْرِنلَیِز ِريُمَ َب

َ
ِر ِعلَقهَل:لُقْاُ لِْل

َ
یَدلَمْنلأ عِلَیِز لَمْبِدشااَّ

َةلشْاَفهِ َهَةلَولَیْاَبُتِميلشاْل شرَّ ْ َکُبلشادَّ
َ
َبَةلَولأ یَحلشالَّ ِّ لشابِّ َ مُّ

َ
َبلَولأ َتهَ لشالَّ ِّ ُکُللشالَّ ِميلآ ُغاَلُ لِإ َّ

عِل ُر َمْبِدشااَّ
َ
لأ ْطَبَق

َ
لَفأ ْفَتَاُع

َ
لأ لَفاَل ِب َجبُّ لشااَّ لِ َن لَ ْ ئه  لَهَذش لِفي هُ للَفَاَبی لشْاَجبَّ َ ه لِإ َّ لَقهَل لُثمَّ

لَول ْوَهُاُع
َ
لأ لَفاَل لشْاَحقُّ ه َّ 

َ
لأ لَفُرْاُ  لُمَ ُب لَقهَل لشْاَحقَّ لَوِهَل لَو هَ  لشامَّ لَغَ َص لَ ْن شْاَ ْاُت ُن

ْدِ يلَ هلُهَ ل
َ
هُ لل:َقهَللل؟شْاَغْ ُصلاَللأ لَفَذِاَكلشْاَجبَّ لَمَاْ ِهْم َب لَ َجبَّ هَ لَو لشامَّ َب ؛ محمد َ ْنلَحرَّ

خورم و بوی گفتم: من خوراك خوب می صادق امام : بهکندنقل میعمر، از پدرش، بن
شوم و غالم هم دنبال سرم هست، آیا در این برم و سوار مرکب خوب میخوش به کار می

سر به زیر افکند و سپس فرمود:  صادق رویه تجبر و کبر هست تا آن را ترک نمایم؟ امام
ق را نادیده انگارد. عمر گفت: همانا جّباِر ملعون کسی است که مردم را خوار شمارد و ح

دانم که چیست؟ فرمود: هرکس مردم را من که به حق نادان نیستم ولی خوارشمردن را نمی
زبون و ناچیز شمارد و بر آنها بزرگی و تجّبر کند، اوست که جبار و زورگو است )کلینی، 

2417 :6 /622.) 

 رفتن. توجه به ملزومات راهج

 اند.تذکر دادهترین آنها که پیشوایان دینی همواره به مهم دارد رفتن ملزومات فراوانیراه
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رفتن حکایت دارد که در برخی نهی از انجام برخی کارها هنگام راه در موردروایات بسیاری 
 شود:توجه شده است. در ادامه به آنها اشاره می کتب فقهی و تفسیری بدان

له کلی عدم معاشرت با افراد فاسق و کسانی با اد مورداین   فانلرهلفهمق: ه لشرل ش ل.6
که –که اشتهار به انحرافات اخالقی دارند قابل استناد است. عرف مردم از هرگونه معاشرت 

های ناخوشایند و تردیدبرانگیزی را استنباط مفاهیم و پیام -رفتن استیکی از مصادیق آن راه
ن اخالقی دارد را درخور همراهی و کنند و فرد آبرومندی که سعی در حفظ شأن و موازیمی

گاه  به ؛دانندمعاشرت با افراد فاسق نمی ویژه آنکه همراه شدن با چنین اشخاصی، ناخودآ
فهماند. قبح این عمل عرفی است و در مسیر بودن این دو فرد را میمقصد بودن و همهم

نهی شده است.  پیامدهای آن به دلیلروایات شریفه از عموم داخل شدن در مواضع تهمت 
لازجمله:

َهَ ِةل .2 هَللشااُّ
َ
َهَ ِةلَ نلَوهَاَسلأ هِ لِرهااُّ  ی؛ سزاوارتریِن مردم به تهمت، کسأوَايلشامَّ

 (.681/ 4: 2426بابویه،  کند )ابن یاست که با متهمان و افراد مظنون همنشین
لْرُنل .6 لشْاَحَخُن ِر ِع

َ
لأ لَمْن لشْاَ َجهِاِس لِفي ٍدشالُّ ِميُّ ِدلُ َح َّ لُ َح َّ لَمْن لشْاُ ِف ِد َمِن

لْرِنل لْرِنلَمِايٍّ ِد لُ َح َّ لَمْن ْ َبِفيِّ هٍ لشاصَّ لْرِنلَه َّ لَوْتَفِب لَمْن ْمَکهِفيِّ لْرِنلشْْلِ ِد لَمْنلُ َح َّ َ هِاٍك
لْرِنل ْحَ َد

َ
لْرِنلأ ِد لُ َح َّ لَمْن ِريشْاَحَخِنلَماَلَ َة

َ
لأ لَمْن ِريشْاَتهِ ِبيِّ

َ
لأ لَمْن هٍشلْرِنللَرْکبِلَ ْتَ ٍب َم َّ

ِ  ِبشْاُ ْؤِ ِم َنلَمِنلشْاُفَجْ ِعل
َ
ِةلأ لِفيلَوِص َّ لشْاَحَخِنللشْاُتَرْ ِايِّ ُعلَقهَلللِاَ َاِد ِ َّ 

َ
هَكلَولل:أ ِف َههلَولِإیَّ

لشاخُّ ءُل لِرِع لشْاَ ْظُم َن لشْاَ ْجِاَس لَو َهَ ِة لشااُّ لَوِا َخعُلل-َ َ شِطَن لَیُغبُّ ْ ِء لشاخَّ یَن لَقِب ؛ از َفِإنَّ
شود بپرهیز؛ زیرا یکه گمان بد به آنها برده م یبرانگیز و مجالستهمت یوآمد به جاهارفت

 (.67/ 26: 2418فریبد )حرعاملی، سدوست بد همنشین خود را م
طور که پیشتر در مورد همان  فان: ه لشرلخ  دنلولآ ه  دنلغ بضبو یلح نل ش ل.2

فته شد، خوردن و آشامیدن در حین رعایت مروت و اهمیت آن در حفظ اعتدال فرد گ
صورتی است که با مقتضای ُعرف  البته این در دارد.رونده منافات رفتن با عدالت فرد راهراه

مکانی و زمانی منافات داشته باشد؛ زیرا ضابطه در اینجا تشخیص ُعرف است که فرد را در 
را درخور و سزاوار او  نما نموده و چنین فعلیواسطۀ چنین حرکاتی، انگشتآن لحظات به
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 است: آمدهچنین  صادق نداند. در روایتی از امام
لْرُنل» ِع لَ َویلَمْبُدشااَّ لْرِنلَو ِع لَمْنلَمْبِدشااَّ ِريشْاُ ِغ َبِة

َ
لَمْنلأ عِلِمَمهٍن ُکْللَوللَمْبِدشااَّ

ْ
لَ أ َقهَللاَل

لِإَا لَذِاَكل لُ ْضَلبَّ ْن
َ
لأ لَ ْ ِشيلِإالَّ  َ ْ

َ
چیزی مخور  رفتن: در حال راهمودفر صادق ؛ امامأ

 (.614/ 6: 2426بابویه، )ابن« مگر آنکه مجبور و مضطر باشی
جهت مقدس، کراهت ارشادی داشته و بهها در لسان شارعقبیل نهیپیداست که این

شوند تا از هرگونه کاری که ایشان را نزد یکدیگر راهنمایی عقول مردم سفارش می
 ، پرهیز نمایند. گشایندمیان به سرزنش یکدیگر نما نموده و زبانگشت

توان به جنبۀ پزشکی این سفارش و تأثیر آن روی بدن انسان نیز توجه نمود؛ همچنین می
گاه، زیرا برخی متخصصان پزشکی  اختالالت گوارشی ناشی از خوردن هنگام  (6: 2684)آ

 6.اندرفتن را اثبات نمودهراه
ل ش ل.3 لشر لر هن لد  ه  لوهد :ل فان  این توصیه، مبنایی روایی داشته و به ومط

 ؛است تا از مصونیت بیشتری برخوردار باشند شدهمتانت و وقار زنان توجه به رسد نظرمی
زنان از کنار جاده عبور  ه افراد از جملهل نقلیه، الزم است همیویژه امروزه که با وجود وسابه

جهت  د پیش، جنبۀ ارشادی دارد و صرفًا بهکنند. بنابراین چنین دستوری نیز همچون مور
 راهنمایی و یادآوری ذکر شده است.

 چنین ذکر شده است:  در روایتی از پیامبر اکرم
لْرُنل لْرُنلَمِايُّ ُد لُ َح َّ لَو ِر ِع

َ
لأ لَمْن لْرِنلِإْرَبشِه َم لشْاَفْضِل لَمِن لَمِنلِإْمَ هِم َل لَوِ  ته  َ هَذشَن

ِريشْرِنل
َ
ِريَمْبِدشْاَحِ  ِدلَمِنلشْاَ ِا ِدلْرِنلِإْرَبشِه َملْرِنلُمَ ْ ٍبلَمْنلأ

َ
عِلَصِب ٍحلَمْنلأ ل:َقهَلللَمْبِدلشااَّ

لَ ُم ُلل عِلَقهَل لَ ْيلل:شااَّ یِق ِب لِ ْنلَمَبَوشِهلشالَّ َخهِء لَ ْ ِشيلِفيلَوهِ ِبلَاْ َسلِاامِّ َهه لَاِکمَّ لَو ٌء
یِقل ِب لشالَّ لَو پیمایی کند راه برود بلکه در کنار جاده راه جاده زن نباید در وسط ؛شْاَحهِئِط

 (.128/ 1: 2417)کلینی، 
ل ش ل.9 لشر ل اکلدیگبشن ه  لد  رفتن نوعی تصرف : از منظر فقیهان اسالم، راه فان

شود و ورود به ملک دیگری هرگاه بدون اذن مالک یا کسی که در حکم مالک محسوب می
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ه شخص بر منزل دارد، عدوانی خواهد بود بوده و استیالیی ک« غصب»است انجام پذیرد، 
داری مطرح های دامنهفقه در این زمینه بحثعلمای اصول(. 647/ 2: 2428، ی)محقق حلّ 

در مباحث « التغصب»عنوان شاهدمثاِل علما برای نهی اند و مورد مذکور همواره بهنموده
ّللا ؤ نل هللشخ علاللیح»آمده است:  تحف العقولشود. در روایتی از مختلف مطرح می

مگر با  ،مال برادر دینی خود [خوردن]؛ حالل نیست برای مؤمن شاللمنلط بل فخعل مع
البته در ادله و روایات، روشن »گوید: فاضل لنکرانی می (.64/ 2: 2414، ی)حران« رضایت او

اند: عنوان حرام بودن دخول، یا بقا، یا خروج نداریم و در روایات نگفته به یاست که چیز
 ای داریمی، بلکه یك اصل کل«ارض الغیر حرامٌ  یالبقاء ف»، «الدخول في ارض الغیر حرامٌ »

« الغصب حرامٌ »، که از آن «ال یحّل الحد عن یتصرف في مال اخیه اال باذنه: »گویدمی که
دق عنوان غصب ص ،شد یکه کسی وارد زمین غصب یکنیم. در اینجا وقتیرا استفاده م

کند یماند، باز صدق عنوان غصب م یباق یدر آن زمین غصب یشود. وقتام میکند و حریم
 (.6: 2684)لنکرانی، 

 سمت اماکن مقدسه روی( بهرفتن )پيادهراه ذ.

شود و شأن و منزلتی هایی هستند که در آنجا عبادت خداوند انجام میاماکن مقدسه، مکان
ْنلُ ْبَفَعلَولُیْذَکَبللفي»فرماید: میدارند. خداوند  هامکانخاص و متمایز از سایر 

َ
ُعلأ ِذَنلشااَّ

َ
ُرُ  ٍهلأ

لَولشْلْصهل ُحلَاُعلف ههلِرهْاُغُدوِّ هایی که خدا اجازه داده همواره محترم و با ؛ در خانهف َههلشْمُ ُعلُیَخبِّ
اجد و مس ،کلیسا ،کنیسه(. 63 :)نور« عظمت باشند و نام وی در هر بامداد و پسین در آن یاد شود

ی هستند که پیروان ادیان الهی با ورود به آنجا، احساس نزدیکی به یهاهای مطهر، محلحرم
 فرماید: باره میکنند. قرآن در اینخداوند و ارتباط صمیمانه با او را تجربه می

لَول لِرَ ٌع لَو َ ْ لَصَ شِ ُع لِرَبْتٍضلَاُهدِّ هَ لَرْتَضُهْم لشامَّ ِع لشااَّ لاَللَدْفُع لَاْ  لَ َخهِوُدللَو َصَاَ شٌهلَو
لَکِث بش ل ِع لشااَّ لشْمُم لِف َهه وسیلۀ بعضی دیگر دفع ؛ و اگر خداوند بعضی از مردم را بهُیْذَکُب

ها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده نکند، دیرها و صومعه
 (.41 :گردد )حجشود، ویران میمی
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 برای انجام مناسک حج روی به سمت مكه. پيادهیكم

سوره حج مورد توجه قرار گرفته است:  67روی برای انجام مناسک حج با استناد به آیه پیاده
لَولَما » ُ  َكلِ وهال 

ْ
لَیأ هِ لِرهْاَحجِّ ْنلِفيلشامَّ ذِّ

َ
لَم  ٍقللَولأ لَفجٍّ   َنلِ ْنلُکلِّ

ْ
لضهِ ٍبلَیأ ؛ و در ُکلِّ

های دور، به خانه خدا های الغر از راهره بر مرکبمیان مردم اعالن حج کن تا پیاده و سوا
و همچنین در متون اسالمی،  در میان سیره عملی مسلمانان و نیز معصومین«. بیایند

کید داشتن بر پیاده رفتن به ای همراه بوده است. سمت خانۀ خدا، همواره با توجه ویژه تأ
 گوید: صاحب جواهرالکالم می

سمت حج، به قصد خشوع و خضوع و تحمل مشقت بیشتر فتن بهر به قول مشهور، پیاده
الهی، از سواره گزاردن آن افضل است؛ لیکن اگر پیاده رفتن با منظور نیل به ثواب و قرببه

جویی در هزینه باشد، با داشتن توانایی مالی، سواره رفتن افضل است هدف صرفه
 (.621/ 27: 2414)نجفی، 

گونه رفتن به سمت حج وجود دارد که این فضیلتی در پیادهاما پرسش این است که آیا 
روایاتی که در این  بایدمنظور بررسی این مسئله  مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است. به

 اند ارزیابی شوند:باب سخن گفته

 اندرفتن به حج را برتر دانسته . روایاتی که پيادهیک

با  سوی مناسک حج توصیه شده است. گاهی امام روی بهدر این دسته از روایات، پیاده
 در دو حدیث، پیاده صادق است. امامرفته ل نقلیه، پیاده به سمت حج مییوجود وسا

کید و توجه قرار داده است:  رفتن به حج را مورد تأ
لمنلُ  َم لْرُنل. 2 ُدلْرُنلشْاَحَخِنلِرِإْمَمهِد ِ ِريشْاَرهِمِملَمِنلشْرِنلُ َح َّ

َ
هٍدلُملأ َ ْ ٍبلَمْنلَح َّ

عِل لَمْبِدشااَّ َره
َ
لأ ْاُ 

َ
لَمأ لَقهَل: لشْاَحَاِبيِّ لْرُنللَمِن لشْاَحَخُن لَفَرهَل لشْاَ ْشِي لَفْضِل لَمْن لَمِايٍّ

یَنل لِمْشِب لَولَحجَّ لَولِدیَمه ش  لَولِدیَمه ش  لَولَثْ ره  لَولَثْ ره  لَولَ ْتال  شٍهلَحاَّ لَ ْتال  ُعلَثاَلَثلَ بَّ رَّ لَقهَمَملَ 
لَقَدَ ْ عِل لَمَا  لَ هِ  ه  ة  درباره فضیلت پیاده رفتن  صادق گوید: از امام؛ حلبی میَحجَّ

سه بار ثروت خود را با خدا تقسیم کرد تا آنجا که  حسنپرسیدم. حضرت فرمود: امام
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یك کفش برای خود و کفشی در راه خدا، پیراهنی برای خود و پیراهنی در راه خدا، دیناری 
و دیناری برای خدا تقدیم کرد و با پای پیاده، بیست بار حج به جای آورد برای خود 

 (.22/ 1: 2417)طوسی، 
لْرُنلَکهَنلشْاُحَخْ ُنل : ح دلرنلشاحخنلمنلشر رص بلمنلشاصهدق. 6 َیْ ِشيللَمِايٍّ

َحهُلل لشابِّ لَو لشْاَ َحهِ ُل لَ َتُع لُ َخهُق که تیپیمود، در صورپیاده راه می علیبن ؛ حسین َو
 (. 628/ 6: 2426بابویه، راندند )ابنها و جهازها را همراه او میمحمل

 عبادات شمرده شده است: ترین و افضلروی یکی از سختدر دو حدیث زیر پیاده
لْرُنلنقل شده است:  صادق در حدیثی از امامل.6 ُد لَمِنلُ َح َّ لِرِإْمَمهِد ِ شْاَحَخِن

ِعلْرِنلَمِت ٍدلَملشْاُحَخْ ِنلْرِنل ِريْنلَصْفَ شَنلَولَفَضهَاَةلَمْنلَمْبِدشااَّ
َ
عِلِمَمهٍنلَمْنلأ َقهَل:للَمْبِدشااَّ

ُعلِرَشْيل ْفَضَللَ هلُمِبَدشااَّ
َ
لِ َنلشْاَ ْشِيلَولاَللأ َ دَّ

َ
رفتن  تر از پیاده؛ خداوند به چیزی سختٍءلأ

؛ حر 22/ 1 :2417)در زیارات و انجام فرایض دینی( پرستیده نشده است )طوسی، 
 (.78/ 22: 2418عاملی، 

ِري. همچنین در حدیث آمده است: 4
َ
َثِميلَمْتُدلْرُنللأ یُّ َبلَقهَللَحدَّ

َ
ِعلَمْنلأ َمْبِدشااَّ

لْرِنلْرِنل ِر ِع لشابَّ لَمِن ِريُ  ٍح
َ
لأ لَمْن َاِ يِّ ٍدشاخُّ عِلُ َح َّ لِرَشْيللَمْبِدشااَّ ُع لُمِبَدشااَّ لَ ه لِ ْثِللَقهَل: ٍء

ْ ِ ل للشاصَّ لِإَا لَرْ ِ  لشْاَ ْشِي عِلَو فرمود: خداوند از هیچ چیز به مانند  صادق؛ امام شااَّ
: 2413بابویه، رفتن به سوی خانه خدا عبادت نشده است )ابن  گزیدن و پیادهخاموشی

278.) 

 اندرفتن را تأکيد کرده . روایاتی که سوارهدو

ِدللُر  .2 لُ َح َّ لَمْن ْ َتِبيُّ
َ
لشْْل لْرِنلَمْبِدللْرِنللَمِايٍّ لَصْفَ شَن لَمْن هِ  لَمْنلشْاَجبَّ َیْحَ  

ِريَمْ ٍفل
َ
لُقْاُ لِْل لَقهَل: هِ  عِلشااَّ َّ لَمْمَكلَ ْيلل:َمْبِدشااَّ لَفَبَاَغَمه لُ َشهة  لَ ُحجُّ ه لُکمَّ ه لَ َبیِإ َّ لَفَ ه ل ٌء

لَولَیْبَکُب َنلل:َقهَلل هَ لَاَ ُحجُّ َنلُ َشهة  لشامَّ ُاَكلَا ْلل:ُقْاُ لل.ِإنَّ
َ
ْمأ

َ
لل:َقهَللل َسلَمْنلَذِاَكلأ يِّ

َ
َفَتْنلأ

ْاَ لَ ْيل
َ
لَمأ لَ ْصَمَعلل:ُقْاُ لل.ٍء ْن

َ
لِإَاْ َكلأ َحبُّ

َ
لأ ُهَ ه یُّ

َ
لَذِاَكلل:َقهَللل؟أ لَفِإنَّ لِإَايَّ َحبُّ

َ
لأ َ ْبَکُب َن

َمهِءلَولشْاِتَبهَدِةل ْقَ یلَاُکْملَمَا لشادُّ
َ
یش از عرض کردیم: پ صادق گوید به امام؛ راوی میأ

اید. نظر رفتیم، ولی خبردار شدیم که شما از حج پیاده منع کردهاین، ما پیاده به حج می
روند، جمعی پیاده حرکت : مردمان که به حج میفرمود صادق شما چیست؟ امام
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کنند و جمعی سواره. من گفتم: از اصل موضوع سؤالی ندارم. ابوعبدالّله گفت: پس می
 گفتم: کدام نوع آن نزد شما بهتر است که همان را انجام دهیم؟ امام سؤال تو از چیست؟

تر است؛ به دلیل اینکه بر دعا و فرمود: اگر سواره حرکت کنید، نزد من محبوب صادق
 (.413/ 4: 2417عبادت تواناتر خواهید بود )کلینی، 

لْرِنلل.6 لُ  َم  لَمْن لَمْبِدشااَّلَو لَمْن لَصْفَ شَن لَمْن لْرِنلشْاَرهِمِم لُقْاُ للِع لَقهَل: ُرَکْ ٍب
ِري

َ
عِلِْل َةلَفَرهَللاَللَ ْ ُش شلَولشْ َکُب شلَفُرْاُ للَمْبِدشااَّ یُدلشْاُخُبوَجلِإَا لَ کَّ هلُ ِب ُعلل:ِإ َّ ْصَاَحَكلشااَّ

َ
أ

لشْاَحَخَنل نَّ
َ
لأ لَرَاَغَمه ُع لَ هِ  ه لْرَنلِإ َّ ة  لَحجَّ یَن لِمْشِب لَحجَّ لشاْلل:َفَرهَللل َمِايٍّ لْرَنلِإنَّ لَحَخَن لَمِايٍّ

بکیر نقل شده که به ؛ در حدیثی صحیح از ابنَکهَنلَیْ ِشيلَولُ َخهُقلَ َتُعلَ َحهِ ُاُعلَولِ َحهُاعُل
ایم که تا پیاده عازم مکه شویم، ابوعبدالّله گفتم: ما همگی تصمیم گرفته صادق امام

ایم که اصالح آورد، شنیدهگفت: نه، سواره عزیمت کنید. گفتم: خداوند، کار شما را به 
علی، در حالی  بن گفت: حسن صادق رفته است. امامپیاده به حج می علیبنحسن

کشیدند )طوسی، های او را در کنارش یدك میها و کجاوهرفت که خیمهپیاده به حج می
2417 :1 /26.) 
لشْرِنلل.6 لَمِن ِر ِع

َ
لأ لَمْن لِإْرَبشِه َم لْرُن ِريَمِايُّ

َ
لشْرِنلُمَ لأ لَو لِ َفهَمَة لَمْن لَمْنلْ ٍب ُرَکْ ٍب

ِري
َ
عِلَمْبِدلأ لَ شِکبه للشااَّ ْو

َ
لأ ْفَضُل

َ
لأ لَ هِ  ه  لشْاَحجِّ لَمِن لُمِئَل ُع َّ 

َ
لل:َقهَللل؟أ لَفِإنَّ لَ شِکبه  َرْل

عِلَ ُم َلل لَ شِکبه للشااَّ پرسیدند که حج پیاده رجحان دارد یا حج  صادق ؛ از امامَحجَّ
خدا سواره به حج : حج سواره رجحان دارد، چرا که رسولفرمود دقصا سواره؟ امام

 (.628/ 6: 2426بابویه، ؛ ابن413/ 4: 2417رفت )کلینی، 
هِدِقل. 4 ُر َرِص ٍبلَمِنلشاصَّ

َ
لأ ُک ُبلَفَرهَلللَ هلَ َوش ُ ِولشابُّ

َ
ْفَضُللأ

َ
َاُعلَمِنلشْاَ ْشُيلأ

َ
ُعلَمأ َّ 

َ
أ

لفَل ُوُللُ  ِمبش  ْفَضُللِإَذشلَکهَنلشابَّ
َ
ُک ُبلأ لِاَمَفَرِاِعلَفهابُّ َقلَّ

َ
گوید: از بصیر می؛ ابوَ َش لِاَ ُک َنلأ

پیاده به حج رفتن افضل است یا سواره؟ حضرت  :پرسیدم امام صادقحضرت 
رود تا نفقه و هزینه پیاده به حج می دلیل فرمودند: اگر شخص توانگر است و به این

؛ 26/ 1: 2426بابویه، ر حق وی افضل است )ابنرفتن دکمتری صرف کند، پس سواره
 (. 81/ 22: 2418حرعاملی، 
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 . جمع بين روایاتسه

گردد. اگرچه روایات این رفتن اثبات می از دقت و بررسی دو دسته روایات، افضلیت پیاده
مالزمت آن با مشقت  ،ترین دلیلولی علما مهم ،باب از بیان وجه این افضلیت ساکت است

 گوید: شیرازی میاند. مکارمشوع و خضوع در برابر پروردگار متعال دانستهاز جهت خ
اعمال پرزحمت و گزنده و سخت در پیشگاه خدا ارزش بیشتری دارد. دلیل آن هم روشن 

دانیم پاداش است؛ زیرا نیروی بیشتری از نظر جسم و روح برای انجام آن الزم است و می
شود. این نیرو همیشه برای انجام آن به کار گرفته می اعمال به اندازه نیروهایی است که

خدا رفتن در شرایطی که دلیل بر جنبه جسمانی ندارد )مانند پای پیاده به زیارت خانه
« اخالص نّیت»در بسیاری از اوقات جنبه روحی دارد؛ مثاًل  ،شود(عظمت این برنامه می

ار آسانی نیست یا تواضع و خضوع در ای که کمترین شائبۀ غیرخدا در آن نباشد کبه گونه
سازد، کار بسیار سختی است و همین امر سبب شد که آنجا که با روح سرکش آدمی نمی

ابلیس آن را تحمل نکند و رشته بندگی خدا را برای همیشه بگسلد. هرکدام از این 
گردد و از سوی دیگر نفوس انسانی را سو سبب پاداش عظیم الهی میها از یكیسخت

ها سبب صفای نفس و قّوت و قدرت آن است از کند و اینکه ریاضتتربیت و تقویت می
 (.466/ 7: 2683گیرد )مکارم شیرازی، جا سرچشمه میهمین

« النهایه»اند که در کتاب استناد جسته ای از پیامبراکرمبرخی علما به روایت مرسله
ترین اعمال، مزها؛ بافضیلتأفضل األعمال، اح»اثیر نقل شده و فرموده است: ابن

 (.441/ 2: 2637اثیر،  )ابن« هاستدشوارترین آن
ترین ی روایت این نیست که مؤمنان را دعوت کند که عبادات را تعّمدًا با سختامعن

شیوه و حالت ممکن انجام دهند تا عبادت ایشان افضل اعمال شود، بلکه مقصود این است 
رساندن انجام کیفر چنین است که اعمال و عباداتی که بهکه اقتضای عدل الهی در پاداش و 

خواهد بود؛ دارای پاداش بیشتری  ،آنها، منوط به تن دادن به مساعی و مشقت بیشتری است
لَ هلَمَت »خداوند در قرآن فرموده:  زیرا ْ َخهِنلِإالَّ ْنلَاْ َسلِاْْلِ

َ
ای ؛ و اینکه برای انسان بهرهَولأ

که برخی علما این مبنا را به اعتقاد امامیه همچنان .(68 :)نجم« تجز سعی و کوشش او نیس
 (. 68تا: )ر.ک: عاملی، بیاند و معتزله نسبت داده
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روی به تحت شرایطی خاص، پیاده :توان چنین نتیجه گرفتاز مجموع این گفتار می
ا کند که سواره به حج رفت تولی در حالت معمول، عقل حکم می ،سوی حج افضل است

که از همچنان ؛خوبی مناسک حج را انجام دهده نیروی بدنی فرد تحلیل نرود و زائر بتواند ب
 رفتن ترجیح داد. رفتن را بر پیادهشود که سوارهمشاهده می صادق قول امام

 های ائمهروی به سوی حرم. پيادهدو

ا آمادگی و توانایی برخالف حج که انجام آن با مناسک و اجزای شرعی همراه است و باید ب
 روی بهخصوصی همراه نبوده و در پیادهبدنی انجام پذیرد، زیارت بقاع متبّرکه با مناسِک به

، الشیعه وسائلدر  6.، نمادین بودن آن با تجلی بیشتری همراه استمطهر ائمه سوی حرم
لشْاُ ْؤِ ِم َنل»بابی به نام  ِ  ِب

َ
لأ َیهَ ِة لِر لشْمِاْحَبهِب لَمْ دش لَ هلَرهُب لَو لَذَههره  عاملی،  )حر« ِ  ه 

َیهَ ِةلشْاُحَخْ ِنل»و بابی به نام  (681/ 24: 2418 )حر « َولَغْ ِب لَرهُبلشْمِاْحَبهِبلشْاَ ْشِيلِإَا لِر

لشْاُحَخْ ِنل»همچنین بابی به نام  (،468/ 24عاملی، همان:  َیهَ ِة لشْمِاْحَبهِبلِر ِد کُّ
َ
َیْ َ للَرهُبلَ أ

َرِتل  ْ
َ
یَنلِ ْنلَصَفبشْْل لشْاِتْشِب لَیْ ُ  لُهَ  لَو وجود دارد. در مورد  (478/ 24)همان، «  َنلِ ْنلَ ْرَاِاِع

های احادیثی وارد نشده است و این حکایت از پیام رفتن برای زیارت قبور دیگر ائمه پیاده
ارت قبر دارند. زیروی به سمت این اماکن، اعالم میمعناداری است که افراد در قالب پیاده

برای چهلمین روز  32انصاری در سال  ن عبداللهب وسیله جابر اولین بار به حسینامام
این حرکت صحابی  .(163/ 2: 2424)ر.ک: قمی، صورت گرفت  حسین شهادت امام

، در زمان خودش، نماد و نشانۀ اعتراض به دستگاه حسین سوی مرقد امام به پیامبر
و یارانش در کربال و نماد زنده نگه داشتن عاشورا و شهدای کربال  محاکم نسبت به قتل اما

 بود. 

 نتيجه

رفتن تبیین گردید، در یک نگاه کلی بر مجموعه آیات و روایاتی که در مورد احکام راه .2
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های روحی و روانی انسان عالوه بر اینکه حاکی از اشراف کامل مکتب اسالم بر واقعیت
ای از بایدها و معارف توان مجموعههای سیاقی و لوازم عقلی، میاست، از طریق داللت

تربیتی را از آنها استنباط نمود که نشان از مهیا بودن بستری شایسته برای ارائه یک منشور 
منظور تحکیم روابط فردی و اجتماعی، سالمت جامعه و قوام آن است.  تربیتی به - فقهی

تعامالت و زندگی افراد، اگرچه در نگاه اول ممکن است  رفتن در تأثیرگذاشتن برکیفیت راه
چندان در اذهان، مهم و تأثیرگذار جلوه نکند اما با توجه به میزان تکاپوی فراوانی که افراد 

های ظاهری و منظور رعایت حسن معاشرت و ارائه آراستگی جامعه در محیط اجتماع به
ین نتایج مطلوبی برایشان به ارمغان آورد، مهم باطنی خود دارند، توجه به آداب تربیتی که چن

شود. خصوصًا آنکه دورنمای قرآن کریم، برای تعالی و اسوه بودن بخش میو انگیزه
 مسلمانان بر پایۀ همین اصول اخالقی و معاشرت عمومی بوده است. 

حتی  تنها به عقالنیت، بلکه عرف ورفتن، نهکریم برای ارائه احکام تربیتی راهقرآن .6
گاه انسان های معنوی، جنبه نیزرفتن و های ظاهری راهها توجه نموده و بر جنبهضمیر ناخودآ

کید و توجه نموده است. مهم های تربیتی راه رفتن که با نگاه به جنبۀ ظاهری آن ترین آموزهتأ
هیز از با هدف پر« رفتناعتدال در راه»در قرآن و حدیث مورد توجه قرار گرفته عبارتند از: 

حفظ » ؛گیردروی و مرّوت را از انسان میافراط و تفریط در راه رفتن که در شرایطی، میانه
که یکی از خصوصیات عبادالرحمن بوده و ازحیث تربیتی، متانت « رفتنآرامش و وقار در راه

ن کنترل نگاه به مردم در حی»سازد؛ و بسترهای خردورزی و یاد خدا را برای بندگان فراهم می
منع »شدن روی مردم و خصوصًا نگاه به نامحرم منع نموده است و که از خیره« رفتنراه

گاه و عرف، قباحت آن کاماًل  که با نگاهی بر ضمیر« ترپیشی گرفتن از افراد بزرگ ناخودآ
ها در جامعه نهادینه گردند، محرز و مبین است. روشن است که چنانچه تمامی این آموزه

 همراه دارد. را به بسیار ارزشمندیمومی و آراستگی ظاهری ارتقای فرهنگ ع
رفتن های معنوی راهرفتن، غالبًا نگاه بر روی حاالت و جنبههای قرآنی راهدر آموزه .6

« رفتن متکبرانهنهی از راه»ترین آنها ای بیان شده است که مهماست و نکات تربیتی ارزنده
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دادِن جلوهای از غفلت از یاد خداوند، زشتجلوهاست که چند بار در قرآن نهی شده و 
 سازد. ها را فراهم میگرفتن دلرونده و موجبات خشم عمومی و فاصلهراه

ترین تواند همراه باشد که پیشوایان دینی همواره به مهمرفتن با ملزومات فراوانی میراه .4
رفتن حکایت خی کارها هنگام راهنهی از انجام بر در موردآنها توجه نموده و روایات بسیاری 

نهی از خوردن و آشامیدن »، «رفتن با فاسقنهی از راه»ترین آنها عبارتند از: دارد که مهم
رفتن در ملک نهی از راه»و « رفتن در وسط جادهنهی زنان از راه»، «رفتنغیرضروری حین راه

 که مورد اخیر داللت بر نهی تحریمی دارد. ،«دیگران
روی به سوی مکه با شرایطی خاص که منجر به ناتوانی فرد در انجام مناسک پیاده .1

حج نشود، افضلیت دارد و این افضلیت از باب تواضع و خشوع و خضوع و تحمل مشقت 
جهت اینکه فرد با رفتن، به اگرچه سواره ؛منظور نیل به ثواب و قرب الهی است بیشتر به

آورد؛ ارجح است و این برخالف زیارت بقاع متبّرکه  جاهتوانایی بیشتری مناسک حج را ب
، مطهر ائمه روی به سوی حرمخصوصی همراه نبوده و در پیادهاست که با مناسِک به

 نمادین بودن آن با تجلی بیشتری همراه است.
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 هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
ستاندا از پیر هایی که کارلوس کاآنچه امروز عرفان سرخ پوستی نام گرفته است، ناظر به آموزش. 2

( فرا گرفته و در یازده کتاب نگاشته و نشر Don Juan Matus« )دون خوان ماتئوس»پوستی به نام سرخ
 (.2 :2686نیا، ها به فارسی ترجمه شده است )واعظیداده است. تمامی این کتاب

هنگام حرف زدن، تند از خوردن و نوشیدن »اند: روی گفتهایشان در بیان تأثیر غذا خوردن هنگام پیاده. 6
دلیل رفتن و دویدن اجتناب کنید چرا که ممکن است به عنوان مثال آب به ریه شخص نفوذ کرده و یا بهراه

 (.6: 2684)آگاه، « رسیدن خون به عضله در حال فعالیت عملکرد دستگاه گوارش کند شود و به آن فشار آید
های اخیر فرموده در ایام اربعین سال سمت بارگاه امام حسین روی مردم بهای در مورد پیادهالله خامنهآیت. 6

روی همراه بوده است، اما این حرکت عظیم، یک نماد بسیار زیبا و زیارت ]در اّیام[ اربعین همیشه با پیاده»است: 
 (.2683ای، )خامنه« است بیتو عالقمندان به اهل بیتپرشکوهی از حضور پیروان اهل
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 کتابنامه

 ............................................................................................................................................  
یم لکب محمدباقر موسوی همدانی، قم، انتشارات جامعۀ  ، ترجمه تفسیر المیزان، سیدقبآن

 .2682مدرسین حوزه علمیه، 
لشالثبابن اثیر، مبارک بن محمد،  لو لشاحدیث یب لغب لف  : محمود محمد ق، تحقیشامههیع

 .2637چاپ چهارم،  قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،طناحی، 
قم، دارالشریف الرضی للنشر، ، ث شبلشالم هللولمرهبلشالم هلی، عل ابن بابویه، محمد بن

 ق.2413چاپ دوم، 
لمه   عاشور، محمدطاهر، ابن لشرن لشا تبوفلرافخ ب لشاام یب لو یب لشااحب بیروت، ،  فخ ب

 ق.2461چاپ اول، ، یمؤسسة التاریخ العرب
ون، عبدالسالم تحقیق و تصحیح: هار، ةغا تجملشا رهی سلشابن فارس،  فارس، احمد ابن

 ق.2414چاپ اول، محمد، قم، مکتب االعالم االسالمی، 
بیروت، دار الفکر الدین، دامادی، جمال، تحقیق: میراخهنلشاتبب، منظور، محمد بن مکرمابن

 ق.2424چاپ سوم، للطباعة و النشر و التوزیع، 
 .2688چاپ اول، ، اصفهان، گلبهار،  فخ بل خزنلشاتبفهنلد لما  لقبآنبیگم، امین، نصرت

 .2671، چاپ دوم، یانتشارات اسالم ،، مترجم: مهیار، رضا، تهرانفبهمگلشرجدی، بستانی، فؤادافرام
زاده آملی، حسن ، تحقیق: مههجلشامجهحلفيل بو ةل فاهحلشافالح، حسین بهایی، محمد بن

 .2684ران، حکمت، چاپ ششم، هحسن، مترجم: بسطامی، علی بن طیفور، ت
 ق.2414اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر اسالمی، ، تصحیح: علی حفلشاتر لانی، ابن شعبه، حر
لشاش تةحسن،  عاملی، محمد بن حر ، قم، مؤسسة آل ، تحقیق: مؤسسة آل البیتومهئل

 ق.2418، اول ، چاپالبیت
ل شکالهلحّلی، محمد بن حسن بن یوسف )فخرالمحققین(،  ل بح لفي لشاف شئد إیضهح

 ق.2687اول، چاپ ، قم، مؤسسه اسماعیلیان، دشار شم
، قم، مؤسسه المطبوعات شا خاصبشامهفعلف لشافرعلشال  ةحسن، الدین جعفر بنحّلی، نجم

 ق.2428الدینیه، چاپ ششم، 
، تحقیق: جمعی از فضالء به اشراف شیخ جعفر شاشبشیعشاجه عسعید، بنحلی، یحیی 
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 ق.2411میه، العل - سبحانی، قم، مؤسسه سیدالشهداء
لشاکام، خوانساری، محمد بن حسین لد   لشاحکملو لغب  : حسینی ارموی ق، تحقی بحلرب

 ش.2633، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، الدینمحدث، جالل
لمرللولوهل الله، روحیبد خمینی،  تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار   بحلحدیثلوم د

 .2688خمینی، امام
لشاربآنمحمد، ین بنراغب اصفهانی، حس محقق/ مصحح: داوودی: فوان ،  فبدشهلأافهظ

 ق.2426چاپ اول، الدار الشامیة،  - دمشق، دار القلم - ، بیروتعدنان
شاکشهفلمنلحرهئقلغ ش ضلشاامزیللولم  نلشْلقهویللف لوو  لعمر، زمخشری، محمود بن

 ق.2417چاپ سوم،  ی،ب، تصحیح: مصطفی حسین احمد، بیروت، دار الکتاب العرشااأویل
یملشابح نلفيل فخ بلکال لشا مهن، سعدی، عبدالرحمن ، بیروت، مکتبة النهضة   خ بلشاکب

 ق.2418العربیة، چاپ دوم، 
یبلشا م اعلشحکه اکبر، سیفی مازندرانی، علی ، تهران، مؤسسه تنظیم و مابلول ظب دا لل حب

 ق.2427نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 
 ق.2417، بیروت، دارالرائد العربی، چاپ سوم،   م معلشخالقلشاربآنمد، شرباصی، اح

اکبر غفاری، قم، دفتر ، تحقیق: علی نلاللیحضب لشافر عصدوق، محّمد بن علی بن بابویه، 
 ق. 2426، چاپ دوم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، للمطبوعات ی، بیروت، مؤسسة األعلم فخ بلشاربآنشا  زشنلفيلحسین، طباطیایی، محمد بن
 ق.2681چاپ دوم، 

 ق.2426قم، الشریف الرضی، چاپ چهارم،  شْلخالق  که  ، فضل طبرسی، حسن بن
 ق.2426، چاپ اول، ، قم، حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت فخ بلو ش علشاجه ع، ــــــــ

ل حالحسن، بنطوسی، محمد  ، ، تهران، دار الکتب اإلسالمیهر قلخبمهن هذیبلشْلحکه 
 ق.2417، چاپ چهارم

 تا.بی ،اول چاپگلبهار، یزد، ، شابمهاةلشا م شم ةل-شاتردلشاحخ ميلعاملی، حسین بن عبدالصمد، 
ل فه  حلشاغ بعمر، رازی، محمد بنفخر لشاکب ب ، ی، بیروت، دار إحیاء التراث العربشاافخ ب

 ق.2461چاپ سوم، 
 .2677، تهران، بنیاد بعثت، چاپ سوم، شاحدیث فخ بلشحخناکبر، ید علیقرشی، س

 ق.2426، تهران، دار الکتب االسالمیة، چاپ ششم، قه   لقبآن، ــــــــ
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 .2634، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، شْلحکه لشاربآنشاجه عاحمد، بنقرطبی، محمد 
 ق.2424 ، قم، اسوه، چاپ اول،مف مةلشابحه قمی، عباس، 

 ق.2686االدب،  ة، نجف اشرف، مطبعشامهفعشام  شاخهطعلف لشافرعالغطاء، علی، کاشف
، تهران، کتابفروشی محمدحسن شا خهاف ن فخ بل مهجلشاصهدق نلف لشازش ، اللهکاشانی، مال فتح

 .2663چاپ سوم،  ،علمی
خوندی، محمد، تهران، دار اکبر و آ، تحقیق: غفاری، علی شاکهف، یعقوب بنکلینی، محمد 

 ق.2417الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، 
 .2638، تهران، نشر فردوسی، چاپ اول، خ شنلههیلدونکهماه دشلولآ  رشلوتار، رودیگر لوتگه، 

 ش.2672، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ دهم،  فخ بل    عمکارم شیرازی، ناصر، 
 .2671چاپ اول،  ان، دارالکتب االسالمیه،، تهرپ ه لش  بشا ؤ م ن، ــــــــ
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