
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    0011و دوم، شماره هشتاد و پنجم، بهار  ستیسال ب      

 ماشیاً إلمام الحسنجّها اح التيج جَحِالعدد تحقیق حول 

 
 1علي أكبر ذاكري

ه لبيت اهلل الحرام مشياً من المدينة إلى جُّ، حَمن فضائل اإلمام الحسن المجتبى

خمسةٌ وخمسة عشر، عشرون، بأعدادٍ مختلفةٍ: الحِجَج  هذه ذُكِرتقد  مكّة المكرّمة، و

 .وعشرون حجّةً

 و هوأال ، هناك سؤال يُطرح بالنظر إلى الفترة المحدودة إلمامة اإلمام المجتبى

 ؟ماشياً الحسن ماماإل حجَّمتى 

و سييراً عليى ادقيدام،     لحجج اإلمام لعدد الصحيحل بييناًهذه المقالة ت تتضمن

إليى اددلية البحةيية     ذلك توضيحاً لكيفية القيام بهذه الحجيج، و ذليك باالسيتناد   ك

مامية  إلى عصر إ نظربال والتوصل إلى نتيجةٍ و هي أنّه  ة، و التي من خاللها تمّتوثيقيّال

فإنّه يمكن اعتبار أنّ هذه ادعيداد باعتبارهيا حجّياً سييراً عليى       المجتبيمام اإل

ادقدام، من المدينة المنوّرة إلى مكّة المكرّمة، تتعارض مع الحقائق التاريخيّة، و غيير  

حسي  ميا ذكرتيه     لي يمكن القول بأنّ مشيَ اإلمام الحسن المجتبىاو بالتدقيقة. 

الرواية الصحيحة، يتعلّقُ بالذهاب من مكة إلى منى، و من هناك إلى عرفات، ثم إليى  

 المشعر الحرام، و أحياناً أخرى إلى منى.

                                           

عضو الهيئة التعليميّة للجنة سيرة أهل البيت، قسم التاريخ والسيرة فيي مؤسسية العليوم والةقافية      .1

 .a.zakerkhomi@isca.ac.irاإلسالميّة البحةيّة: 

mailto:a.zakerkhomi@isca.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   0011و دوم، شماره هشتاد و پنجم، بهار  ستیسال ب      

 بناءًا على هذا االستنتاج، فإنّه يمكن تصّور إمكانيّة أداء فريضة الحج مع ما يرافقها

 .من شروط، قبل إمامة اإلمام الحسن المجتبى

 

 اإلمام الحسن، الحج مشياً، مكة، منى، عرفات، المشعر الحرام. الكلمات الرئیسة:
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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 بهار

 

یامام حسن مجتب یادهپ یها  درباره تعداد حج یپژوهش

 

 2/9/6011 تاریخ تأیید:           61/6/6931 تاریخ دریافت:
  1 یاکبر ذاکر یعل 

 از مدینه تاا مکاه   های پیاده انجام حج ،امام حسن مجتبی لیفضایکی از 

هاای متتفا ی یعنای پاان ده، بیسات و       ها به صورت ، ولی تعداد این حجاست

با توجه به دوران محدود ده ساله امامات  بیست و پنج حج گ ارش شده است. 

 در چه مقطعی این تعداد حجایشان وجود دارد که پرسش این  ،آن حضرت

ایان   درساتی بررسی می ان پیش رو که با هدف  مقاله ؟انجام داده استرا پیاده  

تدوین یافته است به ایان نتیجاه    پژوهیبا روش سندو چگونگی انجام آن آمار 

حج این آمار به عنوان  ،حضرت آن با توجه به دوران امامترسیده است که 

اسات. باه ن ار     ا حقاای  تااریتی  گون با  و ناهممکه نادرست از مدینه به پیاده  

جاا باه    مربوط به رفاتن از مکاه باه مناا و از آن     های امام روی رسد پیاده می

عرفات و سپس به مشعر و گاه به منا بوده است و روایتی صاحی  نیا  باه ایان     

نکته اشاره کرده است. بر اساا  ایان برداشات، امکاان انجاام حاج باا چناین         

   قبل از امامت آن حضرت نی  متصور است. شرایطی
 

 .مکه، منا، عرفات، مشعر یاده،، حج پامام حسن :کلیدواژگان

                                              

پژوهشکا ه علکوو و هره ک      یرهو سک  یخ، پژوهشکدهه اک    یتاهل ب یرهگروه س یعلم یئتعضو ه. 1
 .(a.zakerkhomi@isca.ac.ir): یاسالم
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 مقدمه. 1

دوموین اموام   در مقوام  خواا  اکبر رسول    سبط 1ه.ق.( 94)د. امام حسن مجتبی

و ص ی. خصوا شلد برشمرده میل متعادی یص و فضایخصاجای دارد. برای ایشان شیعیان 

از  املا  خلد با فقراتمام تقسیم دو بار کمک به مستمناان و  2ماننا حلم، بردباری، یلیفضا

ی است لیفضادیگر از  در سفرهای متعادحج رای انجام ببه مکه پیاده رفتن  5.ها هستنا آن

فریضه انجام پیاده ست بایهی ا 9.کننا که ملرخان و محاثان برای آن حضرت گزارش می

در هر گام، ثلاب و اجر برای چنین شخصی گفته رسل  خاا بهو است منا  ارزش ،حج

 3گردد.  زیادی ثبت می

از ماینه تا مکه انجوام  پیاده   حج بیستآیا امام حسن که پرسش اصلی این است

رفوتن از   ، پیواده  حج در اخبار پیاده  آیا منظلر از حجکه  این است هم پرسش دوم انا؟ داده

مکوه توا عرفوات و    مسیر پیملدن ؟ یا منظلر انا ا تصلر کردهه که خیلی ماینه تا مکه است

 است؟ مشاعر 

بیسوت مرتبوه   اگر روایاتی بور  . ماننا پرسش مهم مطرح است همهای دیگری  پرسش

تاریخی دوران زنواگانی  های  با واقعیت ولی ،انبه ظاهر معتبر باش و انداللت کنپیاده   حج

اعتبوار و  آیوا صور     باشونا، سازگار ان ناو وضعیت اجتماعی و سیاسی آن زم امام دوم

پاسو  روشونی بوه     ،هایی است که الزم است ها پرسش کافی است؟ این ها آنصحت سنا 

 ها داده شلد.  آن

                                              

ه.ق.  05و  14؛ کلی ی د  این کت ب، زم ن شه دت حضرت سک    161، ص 1ج  ،الد هی کلی ی،. 1

 دانه. می

 .14، ص1ج  ،م  قب آ  ابی ط لبابن شهرآشوب، . 2

 . 161، ص 7ج  ،الد هی کلی ی،. 3

 .هم ن. 1

 .75، ص 1ج  ،المح سنبرقی، ؛ 02، ص11ج  ،البحرالزخ  . بزا ، 0
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فرضیه مقاله حاضر این است که با تلجه به دوران زناگانی پر تالطم اموام حسون  

های سفر حج و حضلر ایشان برای ماتی در کلفه، امکان این تعوااد    و هزینهه.ق.(  94)د. 

پیاده از ماینه به مکه برای ایشان میسر نبلده است و ممکن است، منظلر حج پیاده از   حج

 مکه تا عرفات و منا باشا. 

یوا   بیست و پنج، بیستتحقیق و بررسی اخباری است که  حاضر، ها  مقالهچنین  هم

با و ای  خانه کتاباسنادی و  شیلهبا  که نانک می نقلپیاده برای امام حسن  جح پانزده

 پردازیم.   شلد و به تلجیه این آمار می بررسی میملضلع این  ،روش تحلیلی و تلصیفی

 . پیشینه 2

توا جوایی کوه    و نااشوته اسوت     را در پوی تحقیوق محققوان    ،های پیاده امام دوم  ملضلع حج

بوه  تنهوا   ،انوا  شوته لکتاب یا مقالوه ن کسانی که درباره زناگانی امام حسنوجل کردیم،  جست

 . انا انا و آن را جزو سیره عبادی حضرت شمرده بسناه کردههای پیاده ایشان   تعااد حجبرشمردن 

هوای    تعوااد حوج  زناگانی امام حسن مجتبیدر کتاب ( 1541)د.  رسللی محالتی

خبر  ةیاعالم الهااکتاب  1.کنا میپانزده حج گزارش  بیست و را بیست و پنج، امام دوم

، در روایات اهل سنتامام حسینو امام حسنکتاب  2.کنا بیان میبیست حج را 

حج در سیره و سخنان  کتاب 5.کنا میگزارش پیاده برای امام حسن  بیست و پنج حج

دانشنامه جهوان   9است. اادهتحقیقی در این باره انجام نو امام حسینامام حسن

  3.پذیرد می، گزارش پانزده بار حج را برای امام اسالم

                                              

 .351ص  ،زنهگ نی ام و حسن مجتبی  سولی محالای، ه شم سیه. 1
 .31ص  ،الههایة االم و الحسن المجتبیاعالو جمعی از نویس هگ ن، . 2
 . 67، صد   وای ت اهل س ت ام و حسن و ام و حسینمههی اکبرنژاد، . 3
 .04ص  ،حج د  سیره و سخ  ن ام و حسن و ام و حسینداود حسی ی، . 1
دانشک  م  جهک ن    ،«مهخل حسن بن علی امک و » ب غست نی،  دامغ نی و اسم عیل محمود مههوی. 0

 .315، ص 13ج  ،اسالو
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در  النبی امام حسن مجتبوی  المللی سبط مجملعه مقاالت همایش بیندر چنین  هم

در درستی آمار و شیله و تحقیقی آماه است های پیاده حضرت   فقط آمار حج ،چناین مقاله

معتقا  سنت از دیاگاه اهلامام حسن. قاسم خانجانی در مقاله شلد  روی دیاه نمی پیاده

مقاله  1انا. پیاده انجام داده  و بیست و پنج حج بیست، پانزدهمشهلر بر اساس قل   است که

حوج کوه   بیسوت و پونج    آمار ،سنت از دیاگاه اهلفضایل و مناقب امام حسن مجتبی

سیره اخالقوی و اجتمواعی اموام    مقاله  2کنا. را بیان میبلده است پیاده آن   حجده بیش از 

  5.پذیرد  میپیاده را   بیست و پنج حج ،از نگاه مستشرقانحسن

بواون  حکایوت از اراهوه آموار     ،ه.ق.(94)د.  درباره امام مجتبوی مکتلبات دیگر بررسی 

ویوژه کوه   ه . بداردپژوهش نیاز به مطلب  ، این. از این رویارددآن  درستیتحقیق درباره 

مایران و مسئلالن در جلسات خلد بوه ایون آموار اسوتناد      ،کارگزاران حج اعم از روحانیان

 شناسنا.   و آن را از ماینه به مکه می نماینا  می

 های پیاده امام حسن اقوال درباره تعداد حج. 3

 شلنا و این نکته بیان خلاها شوا   اقلا  بر اساس دو مالک فراوانی و اعتبار منابع اراهه می

پیاده از ماینه بوه مکوه اسوتفاده شواه       پیاده یا تعبیر حج  ها از تعبیر حج  که در این گزارش

 پیاده در احادیث، دو مصااق گزارش شاه است.  است؛ زیرا درباره حج

                                              

مجموع  مقک الت همک یب بکین الملللکی      ،«س ت اهل دیهگ ه ازحسن ام و»ق سم خ نج نی، . 1

 .205، ص 3ج  ،سبط ال بی

مجموعک  مقک الت    ،«سک ت  اهل دیهگ ه ازمجتبی حسن ام و م  قب و هض یل»سیفی،  ه طم  .2

 .261، ص 3ج  ،هم یب بین الملللی سبط ال بی

، «مستشکرق ن  ناک ه  ازحسکن  امک و  اجتمک عی  و اخالقی سیره» محمه ض  احمهی نهوشن،. 3

 . 360، ص 3ج  ،مجموع  مق الت هم یب بین الملللی سبط ال بی
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کیلولمتر اسوت. اموام سوجاد     924. پیاده پیملدن مسیر ماینه تا مکه که اکنلن 1

داد.   و بیشتر، حج را سلاره انجوام موی   1پیملد ده میمسیر ماینه تا مکه را در بیست روز پیا

  2آن حضرت، بیست و دو حج با یک مرکب انجام داد.

. پیاده روی در حج؛ یعنی رفتن از مکه به عرفات، مشعر و منا تا هنگام احورام. حوج   2

تمتع که برای افراد غیر مکی است، متشکل از عمره و حج است و مکیان فقط حج دارنوا.  

میل  12شلد از مکه تا عرفات  ج افراد یا قران و عمره ناارنا. طبق آنچه بیان میمکیان ح

روی در آن زمان، نماز قصر بلد و امام علی از این 9که حا مسافت شرعی است. 5است

پیشنهاد عثمان را برای خلانان کامل نماز عصر رد کرد و مخالفوت بوا سونت پیوامبر    

های آن زمان، چناان هملار نبلدنا و نبایا با ایون زموان     بایا تلجه داشت که راه 3دانست.

 مقایسه شلد. بعا از نقل و بررسی اقلا  بایا دیا که کاام پیاده روی قابل پذیرش است. 

 . بیست حج پیاده1-3

در منوابع اولیوه و معتبور شویعه و تعواادی از      پیاده بورای اموام حسون     بیست حج

  کننا. هل سنت آماه است و برخی تصریح به پیملدن مسیر از ماینه تا مکه میهای ا کتاب
 نلیسا: ه.ق.( دراین باره می524کلینی )د.  .1

شنید که   ه.ق.( 111)د. امام باقر از ابوجعفر شخصیعبداهلل بن سنان از  

 : گفته  شهد   .کهرد  گریه  مهی   خهود   درگذشتدر آستان   فرمود: امام حسن می

                                              

 .111ص، 2 ج  ،اإل ش د مفیه،. 1

 .167ص، 1 ج  ،الد هی کلی ی،. 2

 .231ص، 3 ج  ،المحیط الق موس هیروزآب دی،. 3

 . 111 ص ،1 ج  ،المبسوط طوسی،. 1

 . 015ص، 1 ج  ،الد هی کلی ی،. 0
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کنهی در حها ی که  موقعیهت بهازیی نه د        تو گری  می! خدا ای فرزند رسول 

  در حها ی که  بیسهت حه     اند و  آنچ  گفت اند   داری و درباره تو گفت  پیامبر

کنم برای هول  فرمود: برای دو چی  گری  می ای. حضرت در پاسخ انجام دادهپیاده 

  1ی از دوستان.یقیامت و جدا

شلد که حج پیاده چگلنه بلده است؟ بلکه از تعبیر بیست حج  در این خبر مشخص نمی

پیواده    های شویعه، بیسوت حوج     ترین کتاب شلد. بنابراین در یکی از مهم پیاده، استفاده می

شولد و بیوان    روی حج به طلر دقیق، مشخص نمی گردد. در این خبر، مسیر پیاده  تأییا می

تا مکه بلده است یا در هنگام انجام مناسک حج از مکه بلده اسوت  گردد که از ماینه  نمی

 رسانا.  پیاده آن را می  که حج

از علی بون حسون بون فضوا  از      امالیدر ه.ق.( 511)د.  را صاوقبیست حج . خبر 2

ه.ق.( 11)د. از اموام حسوین  به نقل از پارانش ه.ق.( 205)د. پارش از امام رضا

که در آن، مسیر  5آورد هم میالرضا عیلن اخباردر را صاوق خبر همین  2کنا. بیان می

 پیاده روی مشخص نیست که از ماینه به مکه یا از مکه تا مشاعر بلده است.

منسلب به حسوین بون سوعیا اهولازی )د. قورن سولم( در خبوری         ،الزها. در کتاب 5

باون این که  9پیاده انجام شاه است.  مجهل  آماه است که بیست حج سلاره و بیست حج

آمیوز   مسیر پیاده روی در حج پیاده مشخص باشا. بایهی است که انجام چهل حج، مبالغه

 است.

                                              

 .161، ص1 ج  ،هم ن. 1

 . 222ص  ،األم لیصهوق، . 2

 .353، ص1 ج  ،عیون اخب   الرض ، همو. 3

 .74ص ،الزهه اهوازی،. 1
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از ه.ق.( 210بن یحیوی )د.   ملسی بن قاسم از صفلانه.ق.( از 910شی  طلسی )د. . 9

 کنا:  نقل می  بن بکیرهللعباا

فرمهود:  خواهم ب  مک  بهروم.   گفتم: من میه.ق.( 111)د.  ب  امام صادق

خدا تو را اصالح گرداند به  مها خبهر رسهیده      :پیاده نروید و سوار شوید. گفتم

فرمهود: حسهن بهن     رفهت  پیهاده    حه  بهار  بیسهت  ک  حسن بن علیاست 

حرکهت   ههای   مرکه  و هها(   )ههود   ها رفت و همراه او محمل راه می علی

 1.کردند می

ه.ق.( 1109عاملی )د.  حر 2 .کنا میهمچنین، حمیری )قرن سلم( خبر ابن بکیر را نقل 

  5.کنا بیان میاین اخبار را نیز 

ملسوی بون    ی ازدر خبور ه.ق.( 1109)د.  عاملی حر و 9ه.ق.( 910)د.  . شی  طلسی3

 کننا: می گزارشه.ق.( 140بن عثمان )د.  از حماده.ق.( 214)د.  قاسم از ابن ابی عمیر

 لت پیهاده رفهتن به  حه     یاز فضه ه.ق.( 111از امهام صهادق )د.   وی وقتی  

ههای  حه  انجهام     بیست بار پیاده بها قهدم   حسن بن علی پاسخ داد: .دیپرس     

   5.داده است

مشوخص  نوه در پرسوش و نوه در پاسو ،     روی  مسیر پیادهو اخبار گذشته، در این خبر 

  است.صحیح  ،سنا این خبرتنها . یستن

                                              

 .12، ص0 ج  ،اهذیب األحد وطوسی، . 1

 .175، صقرب اإلس  د حمیری،. 2

 .131، 53ص ،11 ج  ؛155ص ،4 ج  ،وس ئل الشیعةحرع ملی، . 3

 .11، ص0 ج  ،اهذیب األحد وطوسی، . 1

 .75، ص11 ج  و 155، ص 4،جوس ئل الشیعةحرع ملی، . 0
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پیواده را    ه.ق.( بیست حوج 950تعاادی از علمای اهل سنت از جمله ابلنعیم )د. . 1

ه.ق.( این قل  را از وی گوزارش   311)د. ابن شهرآشلب  1کننا. برای امام گزارش می

از قل  عبوااهلل   ه.ق.( نیز بیست حج را برای امام دوم 313ابن فناق )د.  2کنا. می

ها را بوا او حرکوت     افزایا در حالی که مرکب کنا و می ه.ق.( گزارش می49بن عمر)د. 

  5.دادنا  می

امووام بوواقره.ق.( هووم ماننووا ابوولنعیم از محمووا بوون علووی   341ابوون عسوواکر )د. 

 کنا که فرملد:     نقل میاز امام حسنه.ق.( 119)د. 

 مِهنَ  مَهرة    عِشْهرِینَ  فَمَشَهى  إِنِّی  َأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَ ْقَاهُ وَ  َمْ أَمْ ِ إِ َى بَیْتِ ِ

کشم ک  او را مالقات کنم و پیاده به        من از خدا خجا ت می؛ 1رِجْلَیْ  عَلَى ا ْمَدِینَةِ

  پیاده ب  ح  رفت.با پای اش نرفت  باشم. پس بیست بار از مدین   سمت خان 

این سخن دارای چنا نکته مهم است که در اخبار قبلی نبلد. یکی این کوه مسویر   

را    که حضرت درگذشوته، حوج   گر اینپیاده روی از ماینه مشخص شاه است. نکته دی

چنین، نکته دیگری را  داد و بعا به فکر انجام حج پیاده افتاده است. هم  سلاره انجام می

در این مقطع در انجام حوج خولد، تصومیم گیرنواه     امام حسنتلان افزود که   می

م بوه  بلدنا و به تعبیر دیگر، ریاست کاروان و گروه حج با ایشان بلده است که تصومی 

 پیاده روی گرفتنا.

                                              

؛ ابکن عسک کر،   7، ص 2،جمعرهة الصکح ب  ؛ ابونعیم، 37، ص 2ج  ،حلیة األولی ء، ؛ ابونعیمهم ن. 1

 .212، ص 13ج  ،ا  یخ مهی ة دمشق

 . 11، ص1ج  ،م  قب آ  ابی ط لبابن شهرآشوب، . 2

 . 311 ص ،1ج  ،لب ب األنس بابن ه هق، . 3

؛ ابکن عسک کر،   7، ص 2ج  ،معرهة الصح ب ، ؛ ابونعیم37، ص 2ج  ،حلیة األولی ء، ؛ ابونعیمهم ن. 1

 .212، ص 13ج  ،ا  یخ مهی ة دمشق



 06   0011 بهار، و دوم، شماره هشتاد و پنجم یستسال ب             

 نگاهی به سند این اخبار. 1-1-3

پیاده به حوج   مرتبه بیستهای حایثی معتبر، امام حسن این اخبار کتاب بر اساس

زیرا کسی که عبااهلل بن سنان  ؛مقطلع و مجهل  است الزهاو  کافی خبر رفته است. سنا

صوحیح اسوت.   اسوت،  آمواه   تهوذیب مشخص نیست. خبر حلبی که در نا، ک میاز او نقل 

فطحی هسوتنا و حسون بون     ،انا آماهه.ق.( 511)د.  خاناان فضا  هم که در سنا صاوق

از ایون عقیواه   اما  ،بلدافطح قاهل به امامت عبااهلل بن جعفر ه.ق.( 229)د.  علی بن فضا 

علوی بون    ،فرزنواش  2.دانوا   موی او را ثقه ه.ق.( 910طلسی )د. شی  و 1برگشتباطل خلد 

به روایات آنان و  5ستثقه معرفی شاه انا، ک نیز که خبر را از پارش نقل میطحی حسن ف

 شلد.      اعتماد می

فطحی  هماو  ننا کهک میابن بکیر نقل از خبر را این  قرب اإلسنادو  تهذیب ،چنین هم

 ینظراو  دربارهه.ق.( 930)د.  اما نجاشی 9دانا  ملثق میوی را فطحی  ،است. شی  طلسی

فطحی مذهب  ،راویان این اخبار اساس، این بر 3.دها که نشانه تردیا درباره وی است مین

وارد خاشوه  از جهت سنا، در این اخبار که ممکن است  .مرسل است ،کافیهستنا و خبر 

انوا.   تلثیوق شواه   ،اما هر سه راوی فطحی ایون اخبوار  هستنا، فطحی راویان آن که شلد 

مذهب و معتبر نیسوت. فقوط خبور      آورد، سناش عامی  ( میه.ق.950خبری که ابلنعیم )د. 

 حلبی، صحیح است. 

                                              

 .36، ص ج   ال ج شی نج شی،. 1

 .201، ص ج   الطوسیطوسی، . 2

 .272، ص ههرست کتب الشیع طوسی، . 3

 . 351ص  ،هم ن. 1

 .222ص،  ج   ال ج شینج شی، . 0
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های شیعه این است که هیچ گلنه صراحت و  در اخبار کتاب  نکته مهم و قابل تأمل 

شلد که از کجا به کجا بلده اسوت. از   ای درباره مسیر پیاده روی دیاه نمی حتی اشاره

گر مسیر را به  فات؟ در خبر ابن بکیر، پرسشماینه به مکه بلده است یا از مکه به عر

دانا و ممکن است سکلت حضرت، تقریری بر این ادعا معرفی شلد، اما   سلی مکه می

پوردازد کوه    کنا و به شیله پیاده روی موی  حضرت به صلرت روشن، تعیین مسیر نمی

انوا.   کنیا، نبلده است. بلکه مرکب هم هموراه داشوته    پیاده آن گلنه که شما تصلر می

خبر ابلنعیم، صراحت در پیملدن مسیر از ماینه بوه مکوه دارد. در نتیجوه، اگور وجوه      

های شیعه  برای حج تصلر شلد با اخبار کتابدیگری برای پیاده روی امام حسن

 مخالفت نخلاها داشت.

 معاصران های کتاببازتاب این قول در . 2-1-3

انا. شایا بتلان ماعی شا که  پیاده را نلیسناگان معاصر بازتاب داده  حج بیست خبر

محسن قراهتوی   ،انک میرا مطرح اولین کسانی که بیست حج امام حسنیکی از 

بوه نقول از منوابع    . ایشوان  سوت شوته ا لاست که زودتر از دیگران درباره حج کتواب ن 

 نلیسا:      می

   1رفتند.  بیست مرتب  پیاده ب  ح  امام حسن

 توا کنویم       هوا اشواره موی    از آن هایی  به نملنه که انا این نظر را بازتاب داده ،دیگران نیز

رمضان و  2. صادقی اردستانیرا در پی داشته استدیگران  پذیرش ،مشخص شلد این آمار

 نلیسا:     میدر این باره محقق  کننا و آن را نقل می 5محمای

                                              

؛ حکر عک ملی،   12، ص0 ج  ،اهکذیب األحدک و  ب  نقل از طوسکی،   ،14، صحجقرائتی،  محسن. 1

 .75، ص11 ج  ،وس ئل الشیعة

 .54ص ،میع د ا  میق ت از حج، ا دست نى ص دقی احمه. 2

 .142، صحج قرآنی پرسم نمحمهی،   مض ن. 3
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همهین بهس که  آن حضهرت       از منظر امام حسن  در اهمیت و جایگاه ح  

  1است. گ ارده  تا بیست و پن  بار ح  پیاده بیست

انا و آنچوه   این نظر را پذیرفته ،تلان ماعی شا که جمع قابل تلجهی     می بر این اساس

 ای از این باور است. نقل شا، نملنه

 . بیست و پنج حج 2-3

 2کنوا  گزارش موی از امام صادقرا ه.ق.( بیست و پنج حج 311د. ابن شهرآشلب )

 نلیسا: ولی منبع وی مشخص نیست. او در این باره می

: ه.ق.( گفهت 55)د.  از عبداهلل بن عباسه.ق.( 111)د.  عبداهلل بن عبیدبن عمیر

به    .مانیم از پیاده نرفتن ب  ح  در ایهام جهوانی  یاز چی ی پشیمان نیستم مانند پش

های  بیست و پن  بار پیاده ب  ح  رفت در حا ی ک  اس  ق حسن بن علیتحقی

 1شد. میحرکت داده همراه او نجی  را 

مشوابه  و  9وجلد دارد همه.ق.( 151)د.  نجیح ابن ابیهای  در گزارشحج بیست و پنج 

 3است.آماه مستقل ه.ق.( 115)د.  بن عمیر عبااهلل بن عبیاه.ق.( از 13)د.  خبر ابن عباس

عباس را  شلد. بیهقی سنا خبر ابن  در این اخبار، صراحتی درباره مسیر پیاده روی دیاه نمی

 افزایا:   شمارد و می  ضعیف می

                                              

 . 65، صاسرا  گ جی   حجمحقق،  محمهاکبر. 1

 .11، ص1 ج  ،م  قب آ  ابی ط لبابن شهرآشوب، . 2

، 1 ج  ،م  قب آ  ابکی ط لکب  ؛ ابن شهرآشوب، 212، ص13 ج  ،ا  یخ مهی ة دمشقابن عس کر، . 3

 . مَعَ  لَتُقَ دُ ال َّجَ ئِبَ إِنَّ وَ مَ شِی ً حَجَّةً عِشْرِینَ وَ خَمْس ً عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ حَجَّ لَقَهْ؛ 11ص

 . 211، ص 13 ج  ،ا  یخ مهی ة دمشقابن عس کر، . 1

 .23، ص1 ج  ،موسوعة الفقه ءسبح نی، ؛ 150، ص 3ج  ،المسته کح کم، . 0
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 1هم روایت شده است.این تأسف از حسن بن علی

را حوج   بیسوت و پونج  ه.ق.(، 251مصعب زبیوری )د.  که الزم است   نکته اشاره به این

 ابون سوعا  طبق نقل  5.کردنا پیروی ،وااز هم دیگران و  2دانست میبرای امام حسین

حوج را بورای اموام حسوین     بیسوت و پونج   ،بون عمیور   عبااهلل بن عبیاه.ق.( 250)د. 

هوای   کتواب  نسو   ،حوج  بیسوت و پونج  دها که درباره  این ملضلع نشان می 9.دانست می

  اختال  دارنا.و امام حسیندرباره امام حسن مختلف

ه.ق.( در 150اثیر )د.  ابن 3آورد. ه.ق.( باون بیان عاد حج، این خبر را می210برقی )د. 

نمایا؛ زیرا فقط نلزده سا  بعا از خالفت امام   تردیا میدرستی آن درباره امام حسین

کوه تنهوا    راهای امام حسن این استاال ، استبعاد آمار حج 1زناه بلده است.علی

دها؛ زیرا چنانچوه قبول از آن بوه حوج      لدنا، بیشتر نشان میده سا  بعا از پارشان زناه ب

رفتنا، پیاده نبلده است و همراه پار با مایریت ایشان بلده است و فرضیه مقاله را ثابت   می

  4است. آماه معاصران در آثارپیاده برای امام حسن  پنج حج آمار بیست و کنا. می

                                              

 .213 -212، ص13 ج  ،ا  یخ مهی ة دمشقابن عس کر، ؛ 331 ص ،1ج  ،س ن الدبرىبیهقی، . 1

  .20، صنسب قریبزبیری، . 2

؛ 117، ص2 ج  ،المختک  من م  قکب األخیک      اثیکر،  ابن ؛347، ص1 ج  ،االستیع ب عبهالبر،  ابن. 3

، 1 ج  ،اسه الغ بة ؛ ابن اثیر،11، ص2 ج  ،معرهة الصح ب ابونعیم،  ؛356، صکشف الیقینحلی،  عالم 

 . 114، صاللغ ت و األسم ء اهذیب ؛ نووی،145ص

 . 357، ص1 ج  ،الصفوه صفة ؛ ابن جوزی،115، ص 6ج  ،طبق ت الدبیر ابن سعه،. 1

 .75، ص 1ج  ،المح سنبرقی، . 0

 . 145، ص 1ج  ،اسه الغ بة ابن اثیر،. 6

، عرهک ن  آیی   د  حج انص  ی ن، حسین ؛54، صمیع د ا  میق ت از حج، ا دست نى ص دقی احمه. 7

محمهاقى  ؛131، ص امی  ا  سقوط ب ى ا  یخ اسالو از وه ت پی مبراکبر  ض ئی،  ؛ علی47ص 

 .135، صابع د سی سى و اجتم عى حج هبر، 
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 . پانزده حج پیاده3-3

بون   علی بن زیوا  1.است گزاردهپیاده   حجپانزده که امام حسن داریم ییها گزارش

هوا، مسویر پیواده روی،      در این گزارش 2.ه.ق.( راوی این خبر است151یا 124)د.  جاعان

چنین بعیا نیست، عشر در اخباری تبایل به عشورین شواه باشوا و     تعیین نشاه است. هم

 گاهی بر عکس اتفاق افتاده باشا.

 بدون بیان آمارپیاده   . حج4-3

را دو لالش متقسیم او حسن بن علیپیاده   آمار بیست و پنج حجبرخی راویان که 

پیواده    در خبوری دیگور، فقوط از حوج     نجیح ابی ابن کننا، ماننا گزارش میبار در راه خاا 

بوه حوج   پیواده  ایشوان   کوه  آماه در سفری کافیطبق روایتی که در  5کننا. ایشان یاد می

ی پوا موااوای  و روغنی بورای  کردنا آن تلقف  نارمآسیب دیا و برای د یشان، پارفت  می

  9.نااز مردی سیاه پلست خریا آسیب دیاه خلد

بیوان  حضرت پیاده را برای   ه.ق.( حج141)د.  نلوی ه.ق.( و150)د.  چنین، ابن اثیر هم

بیست حج یوا پوانزده   آمار  ،که این دو نمایا  چنین می 3.کننا اراهه نمی کننا، ولی آماری می

 دانستنا. درست نمی حج را

                                              

 . 37، ص 1ج  ،ا  یخ االسالوذهبی، . 1

؛ 213، ص13 ج  ،اک  یخ مهی کة دمشکق   ابن عسک کر،   ؛371، ص 6ج  ،طبق ت الدبیر ابن سعه،. 2

 .15، ص16ج  ،نهج البالغ شرح ، ابن ابی الحهیه ؛006، ص 1ج  ،کشف الغمة ا بلی،

 .211، ص13ج  ،ا  یخ مهی ة دمشق ؛ ابن عس کر،37، ص2ج  ،الصح ب معرهة ابونعیم، . 3

 .163، ص1ج  ،الد هی کلی ی،. 1

 .116ص ، اللغ ت و األسم ء اهذیب ؛ نووى،145، ص1ج  ،اسه الغ بةابن اثیر، . 0
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 بندی اقوال جمع. 5-3

آماه است در منابع شیعه بیشتر  ،پیاده  حجبیست شلد که   استفاده می ،شا بیاناز آنچه 

شولد و فقوط در نقول ابولنعیم       روی دیواه نموی   ها، صراحتی در بیان مسویر پیواده   و در آن

و  مسیر ماینه تعیین شواه اسوت. بیسوت و پونج    ه.ق.( از علمای اهل سنت، ابتاای 950)د

 . کننا گزارش میسنت  منابع اهل راحج پانزده 

پیاده بیوان شواه     حجبار  بیست و پنجاز امام صادق مناقب البته در نقلی در کتاب

، اما منبع اصلی آن، مشوخص  2کنا ه.ق.( آن را نقل می1110)د.  عالمه مجلسی که 1است

در اخبار بیست و پنج و پانزده حج بیان نشاه است ولی برداشت از روی  مسیر پیاده نیست.

 ها، مسیر ماینه تا مکه است که فقط در چنا خبر آماده است. آن

 نقد اقوال . 4

در سنا بسیاری از اخبار نقل شاه تردیا است، اما چنا خبر از اخبار آمار بیست حوج، دارای  

و تلجیوه ایون اخبوار در آغواز، تلجیوه و      سنا معتبر و صحیح هستنا. برای اثبات فرضویه  

شولد. سو س دالیلوی کوه سوبب        تلان بیان کرد، اراهه می  تفسیری که برای این اخبار می

 گردد.  تضعیف این آمار خلاها بلد، بیان می

 پیاده امام حسن  . دو توجیه برای اخبار حج1-4

میسور  م حسنطبق آنچه بیان شا، امکان بیست و پنج حج در دوران زناگانی اما

های معتبر شیعه با سنا صوحیح و در اخبوار مختلوف     نبلده است. آمار بیست حج در کتاب

آماه است. بنابراین یا بایا آن را پذیرفت و یا وجهی برای آن بیان کرد که از مجملع اخبار 

 تلان دو تلجیه برای این اخبار اراهه کرد. می

                                              

 .11، ص 1،جم  قب آ  ابی ط لبابن شهرآشوب، . 1
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 . پیاده با استفاده از مرکب 1-1-4

پیواده آمواه اسوت.      روی تعیین نشاه است و فقط تعبیر حج بیشتر اخبار، مسیر پیادهدر 

کنا، مسیر از ماینه به مکوه تعیوین شواه     ه.ق.( نقل می950تنها در خبری که ابلنعیم )د. 

تلان دلیل برداشت معاصرانی دانست کوه    است که سنا آن عامی است. همین ملرد را می

کننا. بور اسواس خبوری، عبوااهلل بون بکیور بوه اموام          رض میمسیر را از ماینه به مکه ف

 فرمایا:  خلاهیم به مکه پیاده برویم و امام به او تلصیه می گلیا، ما می میصادق

  َاتَمْشُوا وَ اخْرُجُوا رُکْبَانا ؛ پیاده نروید و سواره خار  شوید. 

و طبوق نقول    1پیاده به حج رفتگلیا که امام حسن می کافی ابن بکیر طبق نقل

این سوخن؛ یعنوی موا از ایشوان پیوروی       2پیاده انجام داد.  گلیا که بیست حج دیگران می

 در پاس  به او فرملد: کنیم. امام می

   1شدند.  ها با او حرکت داده می  ها و مرک   او پیاده بود در حا ی ک  هود  

پیواده اهول     پونج حوج  برد در اخبار بیست و   این تعبیر که با خلد مرکب و هلدج را می

سنت هم آماه است. امام در این خبر درباره ادعای ابن بکیر که پیواده روی حضورت را از   

کنا در صلرت نیاز، بخشی  نمایا. بلکه بیان می د، اظهار نظر نمی  کر ماینه به مکه تصلر می

 ه برود.پیملد؛ یعنی این گلنه نبلد که تمام مسیر را پیاد از مسیر را با مرکب سلاره می

محامل که در این روایات آماه است به معنای هلدج اسوت کوه بواالی مرکوب قورار       

 دهنا تا در آن مستقر شلنا. رحا  به معنای شتر یا مرکوب کوه در سوفر بور آن سولار        می

دها در پیملدن مسویر، حضورت از     کننا. این روایت نشان می  شلنا و از آن استفاده می می

                                              

 .100، ص 1 ج  ،الد هی کلی ی،. 1

 .12، ص 0 ج  ،اهذیب األحد و؛ طوسی، 175، صقرب اإلس  دحمیری، . 2
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رفتنوا. شوی      کردنا و در سفرهای حج، بخشی از مسیر را پیاده موی   مرکب هم استفاده می

پیاده ایون گلنوه اظهوار نظور       ه.ق.( بعا از نقل خبر سیف تمار و اخبار حج910طلسی )د. 

 کنا: می

روی او را بهر   روی دارد و از کسانی است که  پیهاده   کسی ک  توان بر پیاده 

ست ک  در صورت نهاتوانی از آن  کند یا با او مرک  ا دعا و عبادت تضعیف نمی

روی برای او  برتر از سوار شهدن اسهت امها کسهی که  دچهار        استفاده کند. پیاده

شود و همراه  چی ی نیست ک  در صورت ناتوانی بر آن سهوار شهود    ضعف می

برای او جای  نیست  ج  این ک  سواره بیرون رود. آن گون  ک  در خبهری تعلیهل   

   1کند. آن دز ت می شده است و اخبار دیگری بر

روی انسان را دچار ضعف و مشکل کنوا و   کنا، اگر پیاده شی  طلسی به صراحت بیان می

از عبادت باز دارد بایا از آن اجتناب کنا و بر مرکوب سولار شولد. در اخبوار مربولا بوه اموام        

های راهولار حکایوت از آن دارد کوه بخشوی از مسویر را پیواده         همراه بردن مرکبحسن

 کردنا؛ زیرا در پاس  به پرسش خاص ابن بکیر آماه است.   رفتنا و از مرکب هم استفاده می  می

روی در کول   های پیاده نیاماه است. بنابراین تلجیوه، پیواده    عاد حج کافیالبته در نقل 

آیا. در  مسیر نبلده است چه آن را از ماینه باانیم یا از مکه به مشاعر که در تلجیه دوم می

و اجر آن نیستیم، بلکه اگر حرکت از ماینوه  روی امام حسن ما منکر اصل پیاده واقع،

 ها تردیا وجلد دارد.  باشا، درباره آمار

 . پیاده رفتن از مکه به مواقف2-1-4

که ایشان  شلد این است بیان میتلجیه دیگری که برای سفرهای حج امام حسن 

تا عرفات  3/22یک منز  و مسافت شرعی  مسیر مکه به ملاقف و برعکس را که به مقاار

                                              

 .112، ص 2ج  ،االستبص  طوسی، . 1
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پیاده دارای دو مفهلم است. یکوی پیواده     تر، حج رفتنا. به تعبیر روشن بلده است، پیاده می

پیاده،   رفتن از شهر و مکانی دیگر به مکه، ماننا ماینه به مکه. به همین جهت گاهی حج

و یا در حج نذری با تعبیر پیواده توا    1گردیا مقیا به پیاده آمان از شهر محل سکلنتش می

  2شلد. اهلل الحرام آمان، این مفهلم مشاهاه می بیت

حجه با احورام در   پیاده به معنای انجام مناسک حج از روز هشتم ذی  مفهلم دیگر حج

هوا    مکه و رفتن به عرفات و برگشتن به منا است. البته بایا تلجه داشوت در آن زموان، راه  

لار نبلد و مکه نیز ماننا امروز بزرگ نبلد. از این رو، فاصله مکه تا عرفات و ماننا امروز هم

شا. حتی در عصر جاهلیت به  منا و اناازه مسافت شرعی آن، ملجب شکسته شان نماز می

که عرفات خارج حرم است به عرفات  جهت دوری عرفات، افراد قبیله قریش به بهانه این 

  5رفتنا. نمی

بردنا. این   الب بزرگان برای پیملدن این مسیر از مرکب بهره میبه همین دلیل، غ

که افرادی در سفرهای متعاد یا در همه سفرهای حج خلد از این روش استفاده کننا 

انوا. در   بوه ایون کوار ممتواز شواه     محاود بلده است. به همین جهت، امام حسن

کنا و در این باره     قل مین خبری، عبااهلل بن عباس تأکیا بر این روش را از پیامبر

 گلیا:  می

دارد برای او هفتهاد    ک  شترش بر می  هر کس از مک  ح  انجام دهد هر گامی 

دارد    شود. پس اگر پیاده ح  انجام دهد برای هر گامی ک  بر مهی   حسن  نوشت  می

   1شود.  صد حسن  از حسنات حرم برای  نوشت  می هفت

                                              

 .005، صاألم لی. صهوق، 1

 .14، ص1ج  ،االستبص  . طوسی، 2

 .277 ص ،1 ج  ،هق  القرآن  اونهی،. 3

 .02، ص 11ج  ،البحرالزخ  ؛ بزا ، 7، ص 2ج  ،اخب   مد ، . از قی1
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خولرد و از اموام     انجام حج پیواده در جولانی تأسوف موی     از این رو، ابن عباس بر عام

پیاده را تفسیر به حرکت از مکه بورای انجوام حوج      او نذر حج 1کنا.  تجلیل میحسن

پیاده در نذر از مکه به مشاعر است نه از اماکن دیگر تا مکوه.    مفهلم حج 2کنا.  معرفی می

پیملدنا   تا عرفات و منا را پیاده می نیز این گلنه بلده است. از مکههای امام حسن  حج

بردنا و   و در عین حا  با خلد مرکب هم داشتنا که هم وسایل سفر سه روزه را با خلد می

کردنا.   شانا یا همراهان ایشان از آن استفاده می  هم در صلرت خستگی بر مرکب سلار می

 ه است:ستایا در این باره آما  در خبری که عبادت و زها ایشان را می

   1رفت.  داد  گاهی پا برهن  مسیر را می  ح  را ک  پیاده انجام می

پیاده،   رسا که منظلر از حج  با اثبات این ملضلع، بخش دوم فرضیه مقاله به اثبات می

پیاده بیان   روی در انجام مناسک حج در این آمار است.  افزون بر آنچه در مفهلم حج پیاده

در مسیر مشاعر و انجام پیاده امام حسن  ز آن دارد که حجشا، خبری معتبر حکایت ا

درباره مسیری که اموام حسون  مناسک حج بلده است. در این خبر از امام صادق

شلد و حضرت مسیر پیاده متفاوتی بورای حوج اموام حسون     رفت، پرسیاه می پیاده می

شلد   ج حضرت بر طر  میکنا. با تلجه به این خبر، اشکا  بر تعااد آمار بیست ح بیان می

هوای دوران    و بخشی از این آمار قابل اثبات است؛ زیرا امکان پیملدن مسیر مشاعر در حج

های پایانی عمر ایشان وجلد داشته است. سونا ایون خبور صوحیح      جلانی حضرت تا سا 

 کنا: از رفاعه نقل می ل است. در این خبر، فضا

                                              

 .331، ص 1ج  ،س ن الدبرى. بیهقی، 1

 .105، ص 5، ج المص ف. ص ع نی، 2
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 ب  مسیر مد  ا  م   و عره ت بیشتر س زگ   است.
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مِنْ مَکةةَ أَوْ مِهنَ ا ْمَدِینَهةِق قَهالَ:     عَنْ مَشْیِ ا ْحَسَنِ: سَأَ ْتُ أَبَا عَبْدِ ا لة ِ  

یَه ُورُ   ق فَقَهالَ: کَهانَ ا ْحَسَهنُ    مِنْ مَکةةَ وَ سَأَ ْتُ ُ إِذَا زُرْتُ ا ْبَیْتَ أَرْکَ ُ أَوْ أَمْشِی

بُ. قُلْتُ: ا رُّکُوبُ أَفْضَهلُ  رَاکِبا  وَ سَأَ ْتُ ُ عَنِ ا رُّکُوبُ أَفْضَلُ أَوِ ا ْمَشْیُق فَقَالَ: ا رُّکُو

پرسهیدم از  از امهام صهادق   1رَکِه َ؛  مِنَ ا ْمَشْیِ. فَقَالَ: نَعَمْ  ِأَنة رَسُولَ ا لة ِ

ک  از مک  بوده یا از مدین ق فرمود: از مکه . پرسهیدم    روی امام حسن پیاده

مهام  وقتی بخواهم خان  را طواف کهنم سهوار شهوم و یها پیهاده باشهمق فرمهود: ا       

کرد. پرسیدم سهواره برتهر اسهت یها پیهادهق        سواره خان  را زیارت میحسن

 فرمههود: سههواره. پههس گفههتم: سههواره برتههر اسههت از پیههاده. فرمههود: آری! زیههرا  

 طواف را سواره انجام داد.رسول خدا

رفته اسوت، اموا در        پیاده از مکه به مشاعر میمعنای خبر این است که امام حسن

کک ن  آماه اسوت. تعبیور        زگشت برای طلا  زیارت از منا به سلی مکه سلاره میهنگام با
دها که این سیره مستمر حضرت بلده اسوت    رسانا و نشان می     این نکته را می یزو   اکب 

  داد. بر اساس این خبر، شیله حج     که طلا  زیارت را بعا از بازگشت از منا، سلاره انجام می

 متفاوت با قل  مشهلر است و از ماینه به مکه نبلده است.سنپیاده امام ح

رفاعوه را در ایون خبور      ه.ق.( بعا از نقل این خبر، سه پرسوش 1041فیض کاشانی )د. 

ه.ق.( بعوا از صوحیح معرفوی    1110دها. عالمه مجلسی )د.  کنا و تلضیح می تفکیک می

  2کنا. می کردن خبر رفاعه، دیاگاه فیض را باون استناد به وی بیان

ایون   مِنْ مَدَّةَ أَوْ مِنَ الْمَهِی َةِ؟عَنْ مَشْیِ الْحَسَنِ. معنای پرسش او  در عبارت 1

برای حج آیا از مکه به منا و عرفات بولده اسوت یوا از    روی امام حسن است که پیاده

                                              

 .106، ص1 ج  ،الد هی کلی ی،. 1

 .115، ص15 ، ج مرآت العقو مجلسی، . 2



 یامام حسن مجتب یادهپ یها  درباره تعداد حج یپژوهش 40 

روی از مکوه بوه منوا و     کنا، ایون پیواده   بیان می ماینه به مکه بلده است؟ که حضرت

 عرفات بلده است، نه از ماینه به مکه.

که از اعما  مناسوک منوا فوارد شوا و      . معنای پرسش دوم این است که پس از این2

کوه   1خلاست طلا  زیارت را انجام دها آیا پیاده از منا تا مکه را حرکت کنوا یوا سولاره؟   

 دانا.  را سلاره میسیره امام حسن حضرت

پیواده، انجوام     شلد که منظلر از حوج   د، استفاده میچنین از خبری که صراحت دار هم 

تلانا سلاره بورای    بعا از آن می 2مراسم حج تا زمان رمی جمره عقبه و تراشیان سر است.

رسا، محرم است و  شلد و به منا می  طلا  برود؛ زیرا از زمانی که حاجی در مکه محرم می

تلانا اعما  مکه را انجام دها. در   لد و میش  بعا از قربانی و تراشیان سر از احرام خارج می

روی در زمانی است که لباس احرام  پیاده کرده باشا، منظلر پیاده  نتیجه، اگر کسی نذر حج

 به تن دارد که دارای مشکالت بیشتری است.

. پرسش سلم همراه با تعجب است که انجام طلا  و سعی سلاره برتر است یا پیاده؟ 5

کرد. با تلجه بوه   این گلنه عمل میلاره افضل است؛ زیرا پیامبرپاس  این است که س

تلان گفت که ممکن است نظور اموام    می 5سلاره طلا  کرده است این که رسل  خاا

بوه جهوت پیوروی از سویره     این بلده است که اصل طلا  را امام حسون صادق

 داده است. نبلی، سلاره انجام می

کنا. او   تلجیهی که در خبر رفاعه آماه است، حمل میفیض کاشانی دیگر روایات را بر 

 گلیا:  میدرباره خبر عبااهلل بن بکیر از امام صاق

                                              

 .154، ص12ج  ،الواهیهیض، . 1

 .45، ص11 ج  ،وس ئل الشیعة. حرع ملی، 2

اک  یخ  ؛ ذهبکی،  152، ص2ج  ، یحضکره الفقیک   مکن ال  ؛ صهوق، 124، ص1ج  ،الد هی کلی ی،. 3

 .027، ص6ج  ،االسالو



 44   0011 بهار، و دوم، شماره هشتاد و پنجم یستسال ب             

)از مدینه ( به     پیاده امام حسهن   ظاهر نظر پرس  کننده این است ک  ح 

  نه  در ایهن اسهت که      سوی مک  بوده است. خبهر رفاعه  از امهام صهادق    

 اقهف و در هنگهام انجهام مناسه  حه       از مکه  به  مو   روی امام حسهن  پیاده

  1بوده است.

 از مدینه به مکهسنجی حج گزاری امام حسن امکان. 2-4

توا مشوخص    تقسیم کردکلی دوره  ناتلان به چ  را میزناگانی امام حسن مجتبی

پیواده میسور بولده اسوت و چنوا مرتبوه         ای امکان انجام این تعااد حوج  گردد در چه دوره

 تلانستنا از ماینه تا مکه پیاده به حج برونا.  می

در  2شوا.  در سا  سلم هجری متللاامام حسن: ه.ق.(11)د.  پیامبر . دوران1

 له بلد. کلدکی هفت سا ،آن حضرتنتیجه در پایان زناگانی پیامبر

ه.ق.( 25- 15)حوک:   خالفت عمره.ق. در 11سا  در . دوران خلفا: امام حسن2

 -25)حک:  دوران خالفت عثمانپایان  ه.ق. در53ه سن بللد رسیا. از این سا  تا سا  ب

حوج  بزرگلارش، چنواین  پار  باامام حسندر این دوران هفاه سا  است.  5ه.ق.( 53

بلد. در این باره، گزارشوی از  بیت با امام علی حج اهل سرپرستی کاروان انجام داد که

  9با پارش در مسجاالحرام وجلد دارد.همراهی امام حسن

                                              

 .155، ص 12ج  ،الواهیهیض، . 1

 .611، ص 1ج  ،الد هی کلی ی،. 2

 . 24، ص 3ج  ،طبق ت الدبیرابن سعه، . 3

  ،علکل الشکرائ   ؛ همکو،  60ص، 1 ج  ،عیون أخب   الرض ؛ صهوق، 020ص ،1 ج  ،الد هی کلی ی،. 1

 .46ص، 1 ج 
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باشوا کوه اعوالم کورد،     زمان عثمان این گزارش ممکن است مربلا به سفر حج در 

یوا در سوفر دیگوری بوه      1کردمخالفت با آن نیت عمره تمتع نکنیا و حضرت علی

ه.ق. که با کامل خلانان نماز در منا که عثمان از حضرت خلاسته بلد بوا موردم   24سا  

در ملارد حساسی ماننا هنگام بارقه ابولذر )د  امام حسن 2نمایا. بخلانا مخالفت می

همراه پارشان بلدنا که سفر حوج   9ه.ق.( 11و اجرای حا بر ولیا بن عقبه )د  5ه.ق.( 52

ه.ق. 53در سوا   امام حسون  ،مسلم است یاز نظر تاریختر است.  این جهت مهماز 

به عثموان کموک   به تلصیه پارش حج حضلر نااشتنا و  در آخرین سا  خالفت عثمان

  3.کردنا می

توا   1 53حجوه سوا     ذی 11: از و اموام در کلفوه  . دوران خالفت امیر المؤمنین5

ملرخوان   دوره،در ایون   عللی و حسنی اسوت.  دوران خالفت 4ه.ق.91سا جمادی االولی 

هوای   امیرالحاجکننا و نام ایشان، جزو  اراهه نمیحسن  امامگزاری  گزارشی درباره حج

 حسن  امامقعاه بلد و  ه.ق. آغاز جنگ صفین در ذی51سا   1نیست.امیرالمؤمنین

  4هلل بن عباس بلد.ادر آن جنگ حاضر شا و امیرالحاج، عبا

                                              

 دَقِیق ً. وَ خَبَط ً یُلْقِمُهَ   َکَ ئِبِ ِ عِ ْهَ کَ نَ وَ ؛50، ص 0ج  ،اهذیب األحد وطوسی، . 1

 .325، ص 3 ج  ،االسالو ا  یخ؛ ذهبی، 015ص، 1 ج  ؛الد هی کلی ی،. 2

 .256ص، 5 ج  ،الد هی کلی ی،. 3

 .115، ص 2، ج م  قب آ  ابی ط لبابن شهر آشوب، . 1

 . 150، ص 6ج  ،أنس ب األشرافجمل من بالذ ی، . 0

 . 36، ص7ج  ،نهج البالغ شرح  ؛ ابن ابی الحهیه،7، ص3ج  ،هم ن. 6

 . 207، ص3ج  ،جمل من أنس ب األشراف. بالذ ی، 7

 . 352، ص1ج  ،مروج الذهبمسعودی، . 5

 .076، ص1 ج  ،الطبری ا  یخ طبری،. 4
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هق. ادامه یافت 51صفین که حکمیت و جریان جنگ نهروان بلد تا سا  تبعات جنگ 

 2گری معاویه آغاز شوا.  بعا از نهروان، اولین غارت 1و حضرت در هر سه جنگ حاضر بلد.

بر حفظ جان ایشان بورای  به حج نرفت؛ زیرا امام علی ها، امام دوم در این ناامنی

به مکه به دست نیروهای معاویوه را اموام   خبر حمله  5اهتمام داشت. بقای نسل پیامبر

ه.ق. بوه مکوه رفوت و    54او یزیا بن شجره بلد کوه در سوا     9به والی مکه داد.علی

  3الحاج است. ماعی بلد، امیر

در اموام حسون  هنگوامی کوه    1ها در سا  چهلم هجری هم ادامه داشوت.   ناامنی

، بولد ی به امولر حکولمتی   مشغل  رسیاگکلفه و در  ه خالفت رسیاه.ق ب90رمضان سا  

به  ه.ق.91االولی سا   بعا از صلح در جمادی امام 4بن شعبه با مردم حج گزارد. ةمغیر

 و با تلجه به مساهل خاص آن دوره در آن سا  به حج نرفت.  1ماینه بازگشت

ه.ق. 94شولد و توا سوا      : این دوره از سا  چهل آغاز می. دوران امامت حضرت9

کوه بورای اموام     ه.ق. به بعا باشا. بنوابراین، زموانی  91حضلر در حج بایا از ادامه دارد که 

 11شلد به این معنا است که از سن حوااقل   می گزارشپیاده   حج بیست و پنجحسن

ه.ق. پیواده بوه حوج    91توا   53هوای   ه.ق. تا پایان عمر به جز سوا  11سالگی؛ یعنی سا  

                                              

 .057، ص3 ج  ،االسالو ا  یخ؛ ذهبی، 434 ص ،3ج  ،االستیع ب عبهالبر، ابن. 1

 .255 ص ،الغ  ات ثقفی،. 2

 .251، خطب  نهج البالغ . 3

 .33، ن م  هم ن. 1

 .114 ص ،خلیف  ا  یخ خی ط، ابن. 0

 .151، ص الغ  ات؛ ثققفی، 122، ص1 ج  ،االص بة ابن حجر،. 6

 .357، ص 1ج  ،االستیع ب ابن عبه البر،. 7

 .هم ن. 5
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، صر  نظر از پیاده رفتن آن هم، قابل اثبوات  حج انا. در حالی که انجام بیست و پنج رفته

شوانا کوه بوا تلجوه بوه        نیست. مگر ماعی شلیم، باون استثا هر سا  به حج مشر  می

 داشتنا، ممکن نیست. های حج و مشکالتی که خانلاده امام علی  هزینه

متصلر است. یکوی دوران خلفوا کوه    پیاده در دو دوره برای امام حسن  امکان حج

موام  بلد و گزارشی از پیاده رفوتن ا لمؤمنینابا امیرهای اهل بیت ت کاروانمایری

در نتیجه است. و همراهان ایشان از ماینه به مکه برای انجام حج به ما نرسیاه علی

  را برای حوج  آخرین سا  عمر آن حضرت تا ه.ق.91 از سا  امامبایا بعا از صلح 

در رفت   پیاده به حج می ،هر سا  امامبگیریم که  اگر فرض را بر این کرد.تصلر پیاده 

گزارشوی  این در حالی است کوه موا    حج بلده است. امکان برگزاری هشتفقط دوره،  این

. مگر قل  چهارم که باون بیان تعوااد  نااشتیمگذشته ده سا  در اقلا  هشت و یا  درباره

  .حج بلد

 و عدم تشویق به آن پیاده   . مشکالت حج3-4

کردنوا؛    پیاده در مسیر ماینه تا مکه نهی می  یاران خلد را از حج و اهمه پیامبر

شا، شخص تلانش را برای انجام مناسک حوج       زیرا سفر پیاده در مسیر طلالنی ملجب می

وقتی مردی را در مسیر مکه دیا که با تکیه بر دو پسرش، ایون   از دست باها. پیامبر

ها پاس  دادنا که او نذر کرده است، پیواده بوه    ا در این باره پرسیا. آنپیمای  راه را پیاده می

نیاز از آزار و شکنجه این مرد است و دستلر  ها فرملد: خااونا بی به آن حج برود. پیامبر

1داد سلار بر مرکب شلد.
 

کنا، پیاده به حوج       تمار به یاران خلد تلصیه می در خبر سیفچنین، امام صادق هم

البتوه   2شولد.  شمارد؛ زیرا سبب تلانایی بر دعا و عبادت می سلاره را افضل می  نا و حجنرو

                                              

  . 315، ص1ج  ،المسته ک . ح کم،1

 .106، ص1 ج  ،الد هی کلی ی،. 2
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دانا، نه  روی در این خبر را رفتن به ملاقف می ه.ق.( منظلر از پیاده1041فیض کاشانی )د. 

  1پیاده رفتن از ماینه به مکه.

 ملجوب و این رفتنا مسیری را پیاده  ،در سفر حجیمجتبیامام  ،خبری بر اساس

ایون   2ا.کردنآن را درمان ، با خریا روغن و آن حضرت آسیب ببینا ایشانشا که پای 

ما منکر انجام حج پیاده کرد.      مشکالتی ایجاد می ،روی در حج دها که پیاده     خبر نشان می

از ماینه نیستیم. بلکه ماعی هستیم که آمار بیوان شواه دربواره    به وسیله امام حسن

 های تاریخی سازگار نیست.  روی از ماینه با گزارش پیاده

ه.ق.( سفرهای متعادی سلاره بوه  43)د. نکته جالب این است که امام سجاد

اما درباره  5پیملد.  مکه داشته اما گاهی پیاده از ماینه تا مکه را در بیست شبانه روز می

ه برای آن حضرت بوه  دها ک چنین اخباری وجلد ناارد. این نشان میامام حسن

که نقل شوا، اسوتفاده    کافی بلکه از خبر روی در این مسیر رخ داده است. نارت، پیاده

 روی مشوکلی ایجواد کورده اسوت. البتوه، روایوت        پیواده شلد برای امام حسن  می

پس آمار بایا به روش دیگری باشا که حج پیاده در مشاعر  رسانا. مجلز این کار را می

 است.

 . نتیجه5

پیواده، دو مصوااق دارد. او ، حوج از منواطق       گردد کوه حوج   از آنچه بیان شا، روشن می

اهلل  مختلف به مکه که در برخی روایات با تعبیر حج از بالد و در ملاردی حج به سلی بیت

و امام حسن  های پیاده  حج .الحرام آماه است و دوم، حج از مکه به منا و عرفات است

                                              

 .155، ص12ج  ،الواهیهیض، . 1

 .163، ص1ج  ،الد هی  کلی ی،. 2

 .56، ص 2ج  ،کشف الغمةا بلی، . 3
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روی از  روی در هنگام انجام مناسک حوج دانسوت، نوه پیواده     پیاده را بایاامام حسین

 ماینه به مکه.

اسوت و بایوا آن را دربواره     اموام پیواده    خبر رفاعه، بهترین تلجیه برای تفسیر حج

پیواده در ایون مسویر، قبول از       روی در مسیر مکه تا عرفات دانست. امکان انجام حج پیاده

تولان    دانسوت و موی   تلان بیست حج را حتمی   ، اما نمیدوران امامت نیز ممکن بلده است

شولد کوه    تصلر کرد. با این تلجیه، فرضیه مقاله اثبوات موی   بیش از ده حج برای امام

روی از مکه بوه عرفوات و    روی از ماینه به مکه نبلده است. بلکه منظلر، پیاده منظلر پیاده

 زاهران خانه خاا الگل است.  ای برای تمام  پیاده  ملاقف است و اکنلن، چنین حج

بیان شا که امکان پانزده، بیسوت و یوا   امام های مختلف زناگی  در بررسی دوره 

پیاده از ماینه به مکه میسر نبلده است و این ادعوا بوا حقوایق تواریخی       بیست و پنج حج

ه به ملاقف پیاده را پیاده رفتن از مک  دوران زناگانی ایشان ناسازگار است. اگر منظلر از حج

تلان آمار بیست حج را که در اخبار شیعه آماه است،  و مشاعر باانیم، در چنین صلرتی می

 پذیرفت. 

در دوران خلفا که با  از دوران جلانی این گلنه بلده است. آن حضرت امامسیره 

رفوت و   شا، مسیر مکه تا ملاقف را پیواده موی    به حج مشر  میپارش، امیرالمؤمنین

های متعاد ایشان، قبل از امامت و در دوران امامت است. البته این باان معنا  از حجمنظلر 

گاه حج پیاده انجام نااده است. بلکه آمار نقول شواه، ایون     نیست که در مسیر ماینه، هیچ

 مطلب را می رسانا که این تعااد حج پیاده در رفتن به مشاعر بلده است.

اسوت کوه چنانچوه بورای       قیق و این دیاگاه اینیکی از فلایا و ثمرات عملی این تح

مسیر مکه تا منا را کوه شوب مانوان در آن    زاهران خانه خاا بیان شلد که امام حسن

رفتنا و این سیره  جا به مشعر، س س تا منا پیاده می مستحب است و بعا تا عرفات و از آن

 گردد.  بلد، بخشی از مشکالت زاهران حج حل می آن حضرتمااوم 
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های اخیر، حجاج مرد مسیر مشعر تا منا را بایا پیاده حرکت کننا و   به ویژه که در سا 

یا در مسیرهای نزدیک، پیاده از منا به مکه آینا. دانستن این نکته، سوبب آراموش روانوی    

بورد. یکوی دیگور از ثمورات آن،      شلد و تلان تحمل آنان را در مشاعر بواال موی   زاهران می

های تاریخی است که زاهران با تلجوه بوه     ار اغراق آمیز مخالف با واقعیتاجتناب از بیان آم

 شمارنا.   را برای خلد غیر ممکن می ها، امکان پیروی از معصلمان آن
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البیکت،   قکم: المجمک  العک لمی الهکل     الههایة االم و الحسن المجتبی اعالوجمعی از محققین،  .21

 ه.ق.1122

 احقیق مصطفى عبهالق د عط ، بیکروت: دا   ،المسته ک على الصحیحینح کم نیش بو ی محمه،  .20

 ه.ق.1111الدتب العلمیة، 

، قکم: مسسسکة   ةالشکریع   مسک ئل  الشیعة إلى احصیل  افصیل وس ئلبن حسن،  حرع ملى، محمه .26

 ه.ق. 1154، البیت علیهم السالو آ 

 .1347اهران: مشعر، حج د  سیره و سخ  ن ام و حسن و ام و حسین، حسی ی، داود .27

 ه.ق.1113، السالو البیت علیهم ، قم: مسسسة آ قرب اإلس  د حمیرى، عبهاهلل بن جعفر، .25

مجموع  مق الت هم یب بین الملللکی   ،«س ت اهل دیهگ ه از حسن ام و» خ نج نی، ق سم،  .24

 .1343بیت،   قم: مجم  جه نی اهل ،3جال بی ام و حسن مجتبی سبط

، دانش  م  جهک ن اسکالو  ، «بن علی ام و حسن»مههوی دامغ نی، محمود و ب غست نی، اسم عیل ،  .35

 .1355اسالمی،  المع  ف دایرة اهران: ب ی د
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، الدتک ب العربکی   عمرعبهالسالو اهمری، بیروت: دا ، احقیق ا  یخ االسالوالهین،  ذهبی، شمس .31

 ه.ق.1113

 ه.ق.  1150 مرعشى، اهلل آیة کت بخ ن : قم ،القرآن هق  سعیه، الهین، قطب  اونهى، .32

 .1345قم: بوست ن کت ب،  ،مجتبی حسن ام و زنهگ نی سولی محالای، سیه ه شم،  .33

 .1342، ، اهران: مشعرامی  ا  سقوط ب ى ا  یخ اسالو از وه ت پی مبرکبر، ا ی ض یی، عل .31

 .1377، مشعر :، اهرانابع د سی سى و اجتم عى حج هبر، محمهاقى،  .30

 و.1444، دا  المع  ف :، ق هره قریب  نسب ، زبیری، مصعب بن عبهاهلل .36

 ه.ق.1115 ،الص دق ، قم: مسسسة االم وموسوعة الفقه ءسبح نی، جعفر،  .37

مجموع  مق الت  ،«س ت اهل دیهگ ه ازمجتبی حسن ام و م  قب و هض یل» سیفی، ه طم ،  .35

 .1343بیت،  قم: مجم  جه نی اهل ،3ج ،ال بی ام و حسن مجتبی  هم یب بین الملللی سبط

 .1350، مشعر :، اهرانحج از میق ت ا  میع دا دست نى احمه،  ،ص دقى .34

 .1376، ، اهران: کت بچىاألم لیبن على،  صهوق، محمه .15

 ه.ق.1375، نشر جه ن :، اهرانعیون أخب  الرض  علی  السالو، ککککککککککککککک .11

سکالمى،  اال قم: مسسسة ال شکر ، غفّ  ى اکبر احقیق على ،الفقی   هیحضرال  من، ککککککککککککککک .12

 ه.ق.1151

، یاالسکالم  الکرحمن اعظمکی، بیکروت: مدتکب      ، احقیکق حبیکب  المصک ف ، عبهالرزاق ،ص ع نی .13

 ه.ق.1153

االسکالمی ،   الدتکب  اهکران: دا   ،األخبک    مکن   اختلف هیم  االستبص   حسن، محمه بن طوسى، .11

 ه.ق.1345

 ه.ق.1157، سالمی الدتب اال ، اهران: دا حد والا  اهذیب، کککککککککککککک  .10

، االسکالمی  ال شر  قیومی اصفه نی، قم: مسسس احقیق جواد ،الطوسی   ج   ،ککککککککککککککک .16

 ه.ق.1373

، قکم:  األصکو    المص ّفین و أصح ب  کتب الشیعة و أصولهم و أسم ءههرست ، ککککککککککککککک .17

 ه.ق.1125، ست  ه
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 ه.ق.1357، اهران: مدتبة المراضوی ، المبسوط هی هق  االم می ، ککککککککککککککک .15

اهکران:   ،أمیکر المکسم ین    الیقین هکى هضک ئل    کشفحلى، حسن بن یوسف بن مطهر،  عالم  .14

  ه.ق.1111هره   و ا ش د اسالمی،  وزا ت

 ه.ق.1110الدتب العلمیة،  ، بیروت: دا المحیط ق موس هیروزی آب دی، محمه بن یعقوب،  .05

  أمیرالمکسم ین   اصکفه ن: کت بخ نک  امک و    ، یالکواه  مراضکى،   ک ش نى، محمهمحسن بن شک ه  هیض .01

 ه.ق.1156، على

 ا . بی، آموزش و احقیق ت حج ، اهران: مع ونتحج ،محسن ،قرائتى .02

، الدتکب االسکالمی    اکبرغفک  ی، اهکران: دا    ، احقیکق علکی  الدک هی بن یعقکوب،   محمه ،کلی ی .03

 ه.ق.1157

 ه.ق.1153احی ء الترا  العربی،  ، چ پ دوو، بیروت: دا بح  االنوا مجلسی، محمهب قر،  .01

 ه.ق.1151الدتب االسالمی ، ، چ پ دوو، اهران: دا مرآت العقو ککککککککککککککک،  .00

 .1345،، اهران: مشعرگ جی   اسرا حج محقق، محمهاکبر،  .06

 .1355، ، اهران: مشعرپرسم ن قرآنی حج  مض ن، ،محمهی .07

 ه.ق.1154، انتش  ات هجرت :داغر، قم احقیق اسعه ،الذهب مروج ،   حسین بن   مسعودی، على  .05

 .1360، ، قم: مسسسة ال شر االسالمی ج   ال ج شی،  بن على نج شی، احمه .04

 :مرشکه، دمشکق    عک د   احقیق ع مرغضب ن و ، اللغ ت األسم ء و  اهذیب،  بن شرف  نووى، یحیى .65

  ه.ق.1135، الرس لة العلمی  دا 
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