
 
  
  
 

  
  

 حالد رِروایت شَبررسی متنی و سندي 
  

  *مقدممصطفی عباسی
  

  :چکیده
ویژه گونۀ عبادي و زیارتی آن، به عنوان بخشی مهم از زندگی دینـی تلقـی   در فرهنگ اسالمی، سفر، به

خصوص آنگاه که دین و دنیاي انسان در خطر و تنگنـا قـرار   و اقامت در یک مکان، به تگردیده و سکون
عالوه بر حدود سی آیۀ قرآنی که به سـیر و سـفر در آفـاق و انفـس و     . گیرد، مطلوب قلمداد نشده است

کنند، در جوامع حدیثی، روایات بسیاري، اندوزي سفارش میگیري و تجربههاي مختلف و عبرتسرزمین
در برابر این همه . ربارة آداب، احکام و انواع سفر، آثار، نتایج و انواع سفر و سیرة پیشوایان رسیده استد

پافشاري و اهتمام، روایاتی نیز هرچند معدود، موجب بروز پرسش و شبهه در باب برخی سـفرها گشـته   
ابع روایی اهل سنت نقل شـده  ها، روایت شد رحال است که با چند تعبیر، و عمدتاً در منترین آنکه مهم

 بار سفر بستن تنهـا بـراي سـه مسـجد    ، »مساجِد ثَالثَۀِال تُشَّد الرِّحالُ اال الی «بنا به ظاهر حدیث . است
مجاز است و برخی از آن، عدم فضیلت یا حتی عدم جـواز  ) مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجداالقصی(

در این مقاله، در جهت نقد این روایـت و داللـت ادعـا    . انددهسفر به مساجد و اماکن دیگر را برداشت کر
شده براي آن سعی شده، تا با بررسی احتماالت مختلف معنایی و بررسی صدور و سند آن، ضمن روشن 
  شدن ضعف سندي ثابت شود که حتی با فرض صـحت سـند، تنهـا افضـلیت و ارزش واالتـر مسـاجد       

شود، نه حرمت یـا کراهـت و یـا    مقصد سفر، از آن برداشت می گانه نسبت به سایر مساجد به عنوانسه
حتی عدم ثواب براي سایر سفرهاي عبادي و زیارتی، و یا سایر سفرهایی که با نیـت طلـب دانـش یـا     

  .گیرددیدار نیکان و یا گردشگري و سیر در طبیعت و جوامع صورت می
  

  : هاکلیدواژه
   .مساجد ثالثهنقد و بررسی روایت، سفر، روایت شَد رِحال، 
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 طرح مسئله  

ابعـاد  . رودسیر و سفر، یکی از کارهاي توصیه شده در فرهنـگ اسـالمی بـه شـمار مـی     
هاي متنوع آن و نیز ابعاد آموزشی، اجتماعی، فقهـی، و  مختلف سیر و سفر و گردش و گونه

ویـژه  اي دربـارة آن، بـه  جانبهکند که مطالعات همهنیز بعد اقتصادي و فرهنگی آن ایجاب می
یکـی از ایـن   . هاي اسالمی و آثار آن در جامعۀ دینی صورت پـذیرد در قلمرو منابع و آموزه

مباحث، طرح و ارزیابی روایاتی است که پیرامون ماهیت، آثار، آداب و احکام سفر، زیـارت  
  . ها رسیده استو هجرت و مفاهیم مرتبط با آن

ث سفارش به سفر به مساجد، مزارها و امـاکن مقـدس، روایـت    در کنار انبوهی از احادی
در برخی منابع روایی اهـل   با تعابیري مشابه به نقل از پیامبر اکرم» شد رحال«معروف به 

هایی که از سـوي پیـروان برخـی    جوییها و بهانهبا توجه به تشکیک. سنت وارد شده است
گیـرد،  ستناد به روایت شد رحال صورت میمذاهب در مورد سفرهاي زیارتی مسلمانان، با ا

اگر متن و سند این روایـت نبـوي از   . یابدبررسی عمیق ابعاد متنی و سندي آن ضرورت می
بوتۀ نقد و بررسی به سالمت خارج شود، ناچار به تبعیت از مفاد ظاهر آن، یعنـی پرهیـز از   

و در غیر ایـن صـورت،    سفر به غیر مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجداالقصی خواهیم بود،
سیرة رایج عموم مسلمانان در سفر عبادي، زیارتی و حتی غیرعبـادي بـه مسـاجد مختلـف،     

  . تحکیم خواهد شد
و روایات، شـبهه   قرآندر این مقاله، بر آنیم تا پس از ذکر مقدماتی دربارة سیر و سفر در 
  .یمناشی از روایت شد رحال را از حیث محتوا و سند، نقد و بررسی کن

  
  نگاهی به مفاهیم 

مراد از . سیر و سفر، شد رحال و مساجد ثالثه: اند ازواژگان اصلی در این نوشتار عبارت
 ، پیمایش، گردش کردن، سیاحت جسمانی و معنوي و رفتن و حرکـت کـردن اسـت   »سیر«
که البته کاربست آن در سلوك معنـوي و اخالقـی بیشـتر    ) 157، ص5، ج1360مصطفوي، (

تـا،  راغـب، بـی  (که ریشۀ آن به معناي کشـف و بـاز گشـودن اسـت    » سفر«منظور از . است
، حرکت از محل اقامت به مقصدي معین با هدفی مشخص است که گاهی از آن به )233ص

شاید ارتباط این تعریف با معناي ریشۀ سفَر آن باشد که در طـی سـفر،   . شودهجرت یاد می
) 272، ص3ش، ج1381قرشی، : ك.ر.(گرددمیخوي باطنی و اخالق واقعی شخص آشکار 
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را در لغت، گردیـدن و   *رودـ یا توریسمـ که گاهی معادل سیر و سفر به کار میگردشگري
و در اصـطالح  ) 762، ص31ش، ج1373دهخـدا،  (انـد سیر، حرکت و دور زدن معنی کـرده 

آن، طی مسافت از یک مبدأ به یک مقصد به منظور سـیاحت یـا تجـارت اسـت و مفهـوم      «
لومسـدن لـس،   (».گیـرد فرآیندهاي مبادلۀ فرهنگی، اقتصادي و اجتمـاعی را نیـز در بـر مـی    

  راغـب اصـفهانی،   (»الشَد العقد القـوي «: گویدراغب دربارة شد رحال می) 15ش، ص1380
 .و رحل چیزي است که براي سواري بر شتر نهند و جمـع آن رِحـال اسـت   ) 256تا، صبی
رحال، در لغت، محکم بستنِ بارهاست و از طریق کنایـه، مفهـوم    پس شد) 191همان، ص(

  .کنداصطالحی سفر کردن را افاده می
  

  سیر و سفر در قرآن 
، به قرآنهاي روایات در حقیقت، شرح و بسط بیاناتی است که در آیات نورانی آموزه

سلوك باطنی سفر در آفاق زمینی و سیر در آفاق آسمانی و زمینی در کنار سیر انفسی و 
در آیات متعدد به طور صریح و غیر صریح به سیر و سفر در  قرآن کریم. کنندسفارش می

اَولَم «و گاه با لفظ سؤال و توبیخ » سیروا«پهنۀ زمین تشویق کرده است که گاه با لفظ امر 
  : اند ازها عبارتهاي آنو گاه با الفاظ دیگر است که نمونه» یسیروا
بگو در زمـین سـیر   ): 69: نمل(»االَرضِ فانظُروا کَیف کانَ عاقبه المجرِمین قُل سیرُوا فی« -

  .کنید پس بنگرید که سرانجام گنهکاران چگونه بوده است
بگو در زمین سـیر کنیـد   ): 20: عنکبوت(»قُل سیروا فی االرضِ فَانظُروا کَیف بدأ الخَلق« -

 .آفرینش را آغاز کرد) خدا(پس بنگرید چگونه
آیـا  ): 64: حـج (»لَم یسیرُوا فی االرضِ فَتَکونَ لَهم قُلوب یعقلونَ بِها اَو اذانٌ یسمعونَ بِهـا اَفَ« -

هـا اندیشـه کننـد یـا     هایی باشد که به وسیلۀ آنپس در زمین سیر نکردند تا برایشان دل
 !ها بشنوند؟هایی که با آنگوش
 .دش کنیدپس در زمین گر): 2: توبه(»فَسیحوا فی االَرضِ« -

آیـه   30توان بالغ بـر  ، مجموع آیات مرتبط با سیر و سفر را میقرآنبا مطالعۀ جامع 
دانست، در حالی که اگر آیات دیگر به عنوان یکی از اهداف سفر به اینها اضافه شـوند،  

  . شودتعداد آیات بسیار بیشتر می



 1391پاییز و زمستان م، چهارم، شماره هشت، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   190
  نگرش مبنایی قرآن دربارة سیر و سفر  

به سیر و سفر هرگز به جنبۀ تفریحی و اقتصادي آن منحصر نشده اسـت،   قرآننگاه 
داند، حیات طیبه را در گرو خدامحوري و تقرّب به کماالت الهی می قرآنبلکه از آنجا که 

در نگـرش  . هـا بینجامـد  ها و پذیرفتن عبـرت سیر و سفر نیز بایستی به یادآوري نعمت
  مـادي و معنـوي آدمـی، جملگـی آیـات و       وحیانی، صحنۀ آفرینش و نیز ژرفاي وجود

ها باشد و سیر و هاي خداوندند که انسان مؤمن بایستی همواره درصدد شناخت آننشانه
  : رودآموزي به شمار میسفر مقدمۀ الزم و مؤثر براي چنان شناخت و درس

آیات خـود  ): 53: فصلت(»لَهم أَنَّه الْحـقُّ سنُرِیهِم آیاتنَا فی اآلفَاقِ وفی أَنْفُسهِم حتَّى یتَبینَ « -
ها به ایشان نشان خواهیم داد تا براي ایشان روشن گردد که او ها و در جانرا در آسمان

  .حق است
  : و اعراض از آیات کتاب تکوین و کتاب تدوین از دیدگاه وحی پذیرفتنی نیست

- »اتومی السۀٍ فنْ آینْ مکَأَیضِ واألَررِضُونَ وعا منْهع مها وهلَیرُّونَ عمو چه ): 105: یوسف(»ی
  .اندگذرند، در حالی که از آن رویگردانها و زمین که بر آن میهایی در آسمانبسیار نشانه

  : شودشامل چنین مواردي می قرآناز اینجاست که اهداف و غایات سفر در عرصۀ 
  ) 11: ـ انعام کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمکَذِّبِینَ(گرانپی بردن به سرنوشت مجرمان و تکذیب -
 )20: ـ عنکبوت کَیف بدأ الخَلق(پی بردن به کیفیت آغاز آفرینش الهی -
 )46: ـ حج فتکونَ لَهم قُلوب یعقلونَ بِها(هاي شنواهاي عاقل و گوشداشتن قلب -
 ) 53: ـ فصلت الْحقُّحتَّى یتَبینَ لَهم أَنَّه (اثبات حقانیت خدا -
 ) 100: ـ نساء یجِد فی األَرضِ مرَاغَماً کَثیراً وسعۀً(امنیت و نعمت -
 ) 122: ـ توبه لیتَفَقَّهوا فی الدینِ(تفقّه در دین -
 ) 109: ـ یوسف کَیف کَانَ عاقبۀُ الَّذینَ منْ قَبلهِم(مطالعۀ احوال گذشتگان قدرتمند -
  

  به روایات سیر و سفر نگاهی کلی 
سنت و روایات اسالمی در تأکید بر سفر و تبیین اهداف، انواع و احکام سفر مطالب 

  انـد کـه هـر روزه    اي را به جویندگان دیـن و دانـش عرضـه کـرده    کنندهمفصل و تعیین
منابع اصلی روایی، شامل صدها . شودها آشکار میو صحت آن رهایی از ارزش، اعتباجنبه

ها خود تحقیقی پیرامون ابعاد سیر و سفر و گردشگري است که شمارش کامل آنروایت 
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، تنها در کتاب حجت بالغ بر من الیحضره الفقیهطلبد، به طوري که در کتاب بر میزمان
السفر یعنی مرکب و وسیلۀ نقلیه  دابۀشود و جالب اینکه از مراقبت حدیث دیده می 135

با ) 100ج(، یک جلد کاملبحار االنوارعارف بزرگ حدیثی الم ةدر دائر. نیز غافل نیست
به مباحث زیارت و سفر اختصاص یافته، ضمن آنکه در ابوابی چون حج  المزارنام کتاب 

المعجـم المفهـرس اللفـاظ الحـدیث     در جلد دوم . نیز بدان پرداخته شده است ةو صال
احمـد و   مسـند ح سـتّه،  ، بالغ بر هزار حدیث به نقل از صحا473تا  466از ص  النبوي

الـدین بـن طـاووس علـوي     رضی. دارمی و موطّأ مالک پیرامون این موضوع آمده است
دارد که متضمن ابعاد متنوع و  االَمانُ من اَخطار االَسفار واالَزمانفاطمی، کتابی با عنوان 

اي دیگـر، در  ترین منابع در این باب است؛ براي نمونهآثار و اقسام سفر است و از مهم
حدیث پیرامون سفر و  479تحت عنوان ابواب المزار، تعداد  مستدرك الوسائلجلد دهم 

  .زیارت و ابعاد آن آورده شده است
  : بندي کردتوان در محورهاي زیر دستهروایات سیر و سفر، را می

روایات سفارش و دستور به انجام سفر با اهداف مشـخص ماننـد اینکـه رسـول      .1
  )295، ص2، ج1392صدوق، (».سافروا تَصحوا و تُرزقوا«: فرمود خدا

ال یخرُج الرجلُ فی «: فرمود روایات نهی از سفرهاي نامطلوب مانند اینکه علی .2
  )108، ص10ش، ج1347مجلسی، (».سفرٍ یخاف فیه علی دینه و صالته

اُوصی «: فرمود اکرمروایات مربوط به هجرت و جهاد و نَفر مانند اینکه پیامبر  .3
 تی بِخَمسٍ بِالسمعِ وۀامو  ةو الهِجرَ الطّاع ۀوالجِهادماع9، ص11ق، ج1408نوري، (».الج(  

فَانَا الی  من صلّی فی السفَرِ اربعاً«: فرمود روایات احکام سفر مانند اینکه پیامبر .4
ريءنه باًاهللاِ مکسی که در سـفر چهـار   ): 438، ص1ق، ج1392صدوق، (».ـ یعنی متعمد

  . رکعت بخواند، پس من از او بیزارم
 : روایات آداب سفر و حقوق همسفران شامل .5

لِ اَن الیکـونَ ظاعنـاً    «: روایات آداب قبل از سفر مانند تعیین هدف از سفر. الف لَی العاقـنَّ عا
رَّمٍ  ةاَو مرَمه لمعاشٍ او لَذَّ تَزَود لمعاد: االّ فی ثالث حـبـر عاقـل    ):265، ص2همـان، ج (».فی غیرِ م

  .اي براي آخرت، یا امرار معاش و یا لذتی حاللتوشهره: است که جز براي سه کار سفر نکند
: فرمــود رســول خــدا: آداب حـین ســفر ماننــد رفــق و عطوفــت بـه همســفران  . ب

ق، 1395حرّ عـاملی،  (عظَمهما اجراً واَحبهما الَی اهللاِ اَرفَقُهما بِصاحبِهماصطَحب اثنانِ االّ کانَ اَ
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هرگاه دو نفر همسفر نشوند آن که مداراي بیشتري بـا دوسـت خـود داشـته      )302، ص8ج 

کـه  و رعایـت مـروت سـفر، چنـان     ،تـر نـزد خـدا خواهـد بـود     باشد مـأجورتر و محبـوب  
 ةالخالف علی مـن صـحبک و کَثـرَ    قلَّۀالسفرِ فَبذلُ الزّاد و  ةاَما مرو«: فرمود امیرالمؤمنین

 و قیامٍ و قعـود طهبو م دصعـا مـروت در سـفر    ): جـا همـان (».ذکرِاهللاِ عزوجل فی کُلِّ مو ام
 بخشش توشه، کم کردن مخالفت با همسفران و بسیار یاد کردن خدا در هر: عبارت است از

 . حرکت و اطراق و نشست و برخاست
 رسول خـدا : روایات مربوط به آداب بعد از سفر مانند تهیۀ هدیه و سوغات سفر. ج
 ».ةاذا خَرَج احدکم الَی سفرٍ ثم قـدم علـی اَهلـه فَلیهـدهم و لیطـرِفهم و لَـو حجـار       «: فرمود

اش فـت و بـر خـانواده   هر گاه کسی از شما به سفري ر )283، ص73ش، ج1347مجلسی، (
 .یه یا سوغاتی بدهدها، ولو قطعه سنگی هدوارد شد پس باید به آن

 مانند کمک به مسافر، که رسول خدا آداب مربوط به رفتار غیر مسافران با مسافران. د
من  ةفی الدنیا واالخر ةو اَجار کُربۀمن اَعانَ مؤمنا مسافراً نَفَّس اهللاُ عنه ثالثاً و سبعینَ «: فرمود

هـر کـس   ): 293همـان، ص (».العظیم یوم یغص الناس بانفاسهم کَربهالغَم والهم و نَفَّس عنه 
مؤمن مسافري را یاري کند، خداوند هفتاد گرفتاري و نگرانی از دنیا و آخـرتش را برطـرف   

 .اندشخوی ۀکند و نیز گرفتاري بزرگ قیامت و روزي را که همه در غص
  

  روایت شَد رِحال و بازتاب آن
از آنجا که برخی، هرچند قلیل از مدعیان مـذاهب، متعـرض بخـش عمـده و مهمـی از      
سفرهاي مسلمانان یعنی سفرهاي زیـارتی شـده و بـا تمسـک بـه روایـاتی معـدود، انجـام         

مکـروه و یـا   مسافرت با قصد زیارت بقاع متبرّك و قبور انبیا، امامان و اولیـا را حـرام و یـا    
اند، الزم است که دربارة روایتـی کـه دسـتاویز اصـلی ایـن      حداقل فاقد مبناي شرعی دانسته

  .گروه اندك شده، قدري تأمل کنیم
 سـنن مسـلم،   صحیحبخاري،  صحیحویژه در مصادر اهل سنت مانند در منابع روایی، به

غزّالی و برخـی منـابع    العلوماحیاء ابی داود،  سننابن حزم،  المحلّیدارمی،  سننابن ماجه، 
نقل شده که با شکل جملۀ خبري یا انشایی، از بار سفر بسـتن بـه غیـر از     دیگر، از پیامبر

  : اندسه مسجد نهی فرموده
   :»مساجد المسجد الحرامِ و مسجدي هذا و المسجِد االَقصی ثَالثَۀال تُشَد الرِّحالُ الّا الی «ـ 
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 .مسجدالحرام و مسجد من و مسجداالقصـی : شود مگر به قصد سه مسجدبار سفر بسته نمی
  )469، ص1ق، ج1410ابوداود، / 126، ص4ق، ج1374مسلم، (

وگوهـاي فـراوان حتـی در کتـب شـرح      ها و گفـت با وجود این روایت که محل بحث
صحاح واقع شده، روایات بسیار دیگري بر استحباب مؤکد زیارت صالحان و پیشـوایان بـه   

هـا بـر صـحت، مقبولیـت و     کنند و عالمان مذاهب، بـر اسـاس آن  نحو ممکن داللت میهر 
مشروعیت سفر زیارتی به عنوان مقدمۀ زیارت قبور، مهر تأییـد و تأکیـد نهـاده، بلکـه آن را     

و پیشـوایان  ) ص(امري بسیار شایسته و ترك آن را بس ناروا و به معنی جفا در حـق پیـامبر  
خـود اسـتنباطی    ةالزیارلف این دیدگاه، ابن تیمیه است که در کتاب ترین مخامهم. اندشمرده

سفر به سبب زیارت قبور پیامبران و صالحان جایز نیست، بـه دلیـل روایـت    «: چنین دارداین
مسـجدالحرام،  : شود مگـر بـه سـه مسـجد    نبوي که در صحیحین آمده که بار سفر بسته نمی

 ».انـد مل به این حدیث، همۀ علما متفـق و در صحت و لزوم ع. مسجد من و مسجداالقصی
  )21ـ18تا، ص، به نقل از ابن تیمیه، بی181ق، ص1423عبدالحمید، (

در مـورد زیـارت    کند که هیچ روایـت معتبـري از پیـامبر   وي در جاي دیگر ادعا می
  ) 12همان، ص.(مرقدش به ما نرسیده و آنچه رسیده، ضعیف یا جعلی است

و مسجدي و  الکَعبۀِمساجِد مسجِد  ثَالثَۀانّما یسافَرُ الی «: شکل دیگر روایت چنین است
 .کـه مسـجد ایلیـا، نـام مسجداالقصـی اسـت      ) 126، ص4ق، ج1374مسـلم،  (»مسجد ایلیـا 

 )ق، مادة ایل1408طریحی، (
گاه وي هاي درخور و مفصلی در برابر دیـد بسیاري از دانشمندان مذاهب مختلف، پاسخ

، خیـر االنـام   ةشفاء السقام فی زیاردر کتاب ) 756م (الدین سبکیاند؛ از جمله تقیارائه کرده
و نیز شارح کتاب وي، محمد بـن   الءبالن اعالم ریسالدین ذهبی در جلد چهارم کتاب شمس

  . نیل االوطارعلی شوکانی در جلد پنجم کتاب 
  

  زوایاي قابل بحث در روایت شد رحال
  : دربارة روایت فوق و ادعاي مطرح شده در پی آن، بررسی موضوع از سه زاویه الزم است

  توصیه به زیارت و سفر زیارتی در روایات : زاویۀ نخست
   و ائمه و اولیا پیامبر متعمدانۀات معتبر در باب استحباب زیارت قاصدانه و ـروای

  در زمان حیات و پس از وفاتشان به حدي است که بسیاري دربارة صحت و لزوم تبعیت 
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  . اندآن قائل به اجماع 

وجبـت لَـه   ) اَو قـالَ مـن زار قَبـري   (مـن زارنـی  «: نقل شـده کـه فرمـود    از پیامبر. 1
شـوکانی،  / 651، ص15ق، ج1405متقی هنـدي،  / 278، ص2م، ج1996دارقطنی، (».شَفاعتی

ـ ) یا قبر مرا(هر کس مرا )406، ص2ق، ج1417ابن عساکر، / 108، ص5تا، جبی  ،دزیارت کن
  .شفاعتش بر من واجب گردیده است

منبـع از منـابع روایـی اهـل سـنت آمـده        40به گفتۀ محققـان، ایـن حـدیث تقریبـاً در     
سبکی پس از ذکر شواهدي دربارة صـحت سـند، در   ) 19، ص3ش، ج1384طبسی، .(است

هاي کسـی کـه مـدعی اسـت تمـام      با این دالیل، دروغ«: نویسداین حدیث می مورد داللت
آیا او از خدا و رسولش دربـارة سـخنانی   . شوداحادیث باب زیارت جعلی است، روشن می

  )8، ص1م، ج1982(»!کند؟اند، شرم نمیکس از مسلمانان بر زبان نیاوردهکه هیچ
ــامبر . 2 ــز پی ــود نی ــج و زار قَ «: فرم ــن ح ــی    م ــی ف ــن زارن ــاتی کَم ــد وف ــري بع ب
تـا،  غزالی، بی/ 225، ص12ق، ج1404طبرانی، / 1340، ص4ق، ج1401سمهودي، (».حیاتی

هرکس قبر مرا پس از وفاتم زیارت کنـد،  ): 571، ص4ق، ج1416قسطالنی، / 231، ص1ج
  .مانند کسی است که در زندگانی مرا زیارت کرده است

، 4ق، ج1401سمهودي، (».من حج و لَم یزُرنی فَقَد جفانی«: روایت دیگر از پیامبر. 3
به من ستم  ،هر کس حج گزارد و مرا زیارت نکند): 108، ص5تا، جشوکانی، بی/ 1342ص

 .کرده است
سفر آنگاه که مقدمـۀ مسـتحب   «: دربارة تالزم استحباب زیارت با سفر زیارتی باید گفت

ن، مستحب و به عقیدة گروهی دیگر، مباح خواهـد بـود   قرار گیرد، به عقیدة گروهی از فقیها
ش، 1380سـبحانی،  (».توانـد حـرام باشـد   و در هر دو صورت، مقدمـۀ امـر مسـتحب نمـی    

و پیشوایان فریقین به خوبی بر جـواز و اسـتحباب    از طرفی، سیرة عملی پیامبر) 138ص
  :دهدز منابع را نشان میهاي زیر تنها بخشی انمونه. زیارت قبور و سفر براي آن داللت دارد

ــامبر -  ــواء زیــارت پی ــر مــادرش در اب نســایی، / 65، ص2ق، ج1374مســلم، .(از قب
  ) 1289، ص4ق، ج1414بیهقی، / 572، ص3ق، ج1390عبدالرزاق، / 90، ص4ق، ج1348
تـا،  حاکم نیشابوري، بـی / 131ص 4ق، ج1414بیهقی، (.از قبر حمزه زیارت فاطمه - 

 )167، ص5ق، ج1390ق، 1383امینی، / 932، ص2جق، 1401سمهودي، / 533، ص1ج
 )جاهاهمان.(زیارت عایشه از قبر برادرش عبدالرحمن - 



 بررسی متنی و سندي روایت شد رحال                           195

ق، 1401سـمهودي،  .(و ابـوبکر و عمـر   زیارت عبداهللا بن عمر از قبر رسول خـدا  - 
 )1340، ص4ج

 .سفر بالل از شام به مدینه و زیارت قبر پیامبر کـه بـه تفصـیل در منـابع آمـده اسـت       - 
 )85م، ص1982سبکی، / 208، ص1ق، ج1358عسقالنی، (

  
  داللت و مفهوم حدیث: زاویۀ دوم

اگر اصل زیارت و سفر براي آن به عنوان مقدمۀ الزم، بـر پایـۀ آیـات و روایـت بسـیار،      
جایز و مشروع و بلکه محبوب شارع باشد، با فرض صـحت صـدور روایـت شـد رحـال،      

معقول این روایت چه  ۀماحصل و نتیجپرسش اصلی در معنی و مقصود از آن است و اینکه 
اهللا ، آیـت نیـل االوطـار  ، شوکانی در شفاء السقامنویسندگانی چون سبکی در . تواند باشدمی

هـا  آن. انـد گویی بدین پرسش کوشـیده ، و برخی دیگر در پاسخمباحث وهابیتسبحانی در 
منـه  رض را دربارة مسـتثنی پس از بیان اینکه سیاق روایت در قالب استثناي مفرّغ آمده، دو ف

  : مسجد یا مکان؛ بنابراین دو معناي زیر از روایت مستفاد تواند بود: اندجمله در نظر گرفته
 . شودبار سفر به هیچ مسجدي غیر از سه مسجد بسته نمی .1
 .شودبار سفر به هیچ مکانی مگر سه مسجد بسته نمی .2
 

 اینک بررسی دو فرض
  : شودمنه روایت فرض کنیم، نتایج زیر حاصل میمستثنیدر صورتی که مسجد را . الف

هـا  هایی غیر از مساجد را که شامل همۀ زیارتگاهمضمون روایت، به هیچ روي، مکان .1
گردد و شود، فرا نگرفته و اساساً متعرض سفر به قصد زیارت قبر انبیا و صالحان نمینیز می

راي حرمت سفر زیارتی بـه مراقـد بزرگـان    بر این اساس، استدالل ابن تیمیه به این حدیث ب
باطل و بدون وجه خواهد بود، زیرا با این فرض، تنها سفر خاص به هر مسجدي غیر از سه 

مفـاد آن ایـن   «: نویسـد اهللا سبحانی نیـز مـی  آیت. گرددمسجد استثنا شده مشمول حدیث می
رد مگـر بـراي سـه    است که براي اقامۀ نماز، نباید براي هیچ مسجدي رنج سفر را تحمل کـ 

  )142ش، ص1380سبحانی،(».مسجد
در اینکه طبق فرض، بار سفر بستن به غیر مساجد مذکور، حرام باشد، اتفـاق نظـري    .2

وجود ندارد، بلکه برخی از جمله مالک ابن انس بنا بر نقـل شـوکانی، در نهایـت، قائـل بـه      
، 5تـا، ج ی، بـی شـوکان (اند، نـه حرمـت آن  کراهت یا عدم ورود استحباب چنین سفري شده
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یعنی اگر عازم سفر عبادي به قصد مسجدي هستید که وجهی شرعی داشته باشد، ) 180ص 

از جهت سفر براي عبادت و نماز  ابایستی تنها به این چند مسجد سفر کنید و سایر مسجده
البته اکثریت علما قائل به استحباب اکید چنـین سـفرهایی   ) 143همان، ص.(ارجحیتی ندارند

و اما دربـارة  «: گویدمی مسلمشرح صحیح که نووي در با توجه به دالیل دیگر هستند، چنان
به آن مسـجد واجـب    نذر نماز خواندن در سایر مساجد، پایبندي و انجام نذر همراه با رفتن

 )142، ص9م، ج1971نووي، (».نیست و تنها استحباب دارد
کند که بر اسـاس  بنا بر فرض فوق، پیامبري در این روایت از سفر به مساجد نهی می .3

هاي فراوان، خود در روزهاي شنبه پیاده و گاهی سواره براي نماز گزاردن به مسجد قبـا  نقل
صـحیح  .(خوانـد رفت و دو رکعـت نمـاز مـی   ر داشت، میکه در دوازده کیلومتري مدینه قرا

هـا نمـاز   سمهودي همچنین به ذکر مساجدي که پیامبر در آن) 72، ص2ق، ج1414بخاري، 
در زمـان   ـ کـه پیـامبر  ها به مسجد فضیخ یا مسجد شمسخوانده، پرداخته و از جمله آن

ـ الفـتح، مسـجد القبل  ، مسجد بنی ظفر، مسجد االجابۀمحاصره در آن نماز گزاردـ مسجد  ین، ت
، 4ق، ج1401ســمهودي، (کنــداشــاره مــی) مســجد الرایــه(مســجد الســقیا، مســجد الزبــاب

با ایـن حسـاب، بایسـتی راهـی     . ها مستلزم سفر بوده استالبته رفتن به بیشتر آن) 1343ص
هایی اسـت  تردید، این بر عهدة آنبست روایت و عمل پیامبر یافت که بیبراي خروج از بن

 . اندحرمت یا کراهت سفر را از روایت برداشت کردهکه 
منه روایت بدانیم که با توجه به نتایج فرض در صورتی که مکان یا موضع را مستثنی. ب

  : شود کهاول ناچار به آنیم، نتیجه آن می
قسطالنی در . سفر به هر مکانی با هر قصدي به جز این سه مسجد ممنوع خواهد بود. 1

استثنا در این حدیث مفرّغ است و الزمۀ تقدیر گرفتن موضع بـه عنـوان   «: گویداین زمینه می
ها مانند دیدار انسانی صالح یـا دوسـت یـا سـفر     منه، این است که سفر به تمام مکانمستثنی

 ».براي طلب علم، تجارت یا گردش، همگی ممنوع باشد، چـون ایـن تقـدیر عمومیـت دارد    
تی در این صورت سـفر بـراي صـلۀ رحـم، سـیر در      ح) 332، ص2ق، ج1410قسطالنی، (

  . طبیعت و حتی جهاد نیز حرمت خواهد یافت
گانـه نخواهـد   با این فرض، داللت روایت بیش از اثبات فضیلت نماز در مساجد سـه . 2

ها روایت دیگر بدون اشاره به سفر نیز ذکر شده؛ بنابراین، تعبیـر شـد رحـال و    بود که در ده
  . زه و بدیعی بیش از مضمون روایات دیگر نخواهد بودسفر، حاوي بیان تا
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  ارزیابی نتایج هر دو فرض 
، بـا توجـه بـه    )مسـجد یـا مکـان   (منه روایتبا اینکه هر دو فرضِ محتمل دربارة مستثنی

  گانـه، تـالی فاسـدهایی را موجـب     دیدگاه مخالفانِ سفر عبادي و زیارتی به غیر مساجد سـه 
منه، ض دوم یعنی تقدیر واژة موضع یا مکان به عنوان مستثنیتوان گفت فرشود، لکن میمی

  : اند ازاین دالیل عبارت. به دالیل متعدد به هیچ روي پذیرفتنی نیست
از جمله دوازده آیه حاوي دستور به سیر  قرآنآیات متعدد سفارش به سیر و سفر در  .1

أَولَـم یسـیرُوا فـی    «، )36: نحل(»کَانَ عاقبۀُ الْمکَذِّبِینَفَسیرُوا فی األَرضِ فَانْظُرُوا کَیف «: در زمین مانند
 هِملنْ قَـبینَ مۀُ الَّذباقکَانَ ع فنظُرُوا کَیضِ فَیو آیات سفارش به هجرت و جهاد مانند ) 9: روم(»األَر

و ) 38: توبـه (»لَى األَرضِ أَرضیتُم بِالْحیاةِ الدنْیا منْ اآلخرَةِما لَکُم إِذَا قیلَ لَکُم انفرُوا فی سبِیلِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِ«
ها آیۀ سفارش به رؤیت و نظر و تعقل در کائنات، تفکـر در آیـات آفـاقی و انفسـی و     نیز ده

ها سفر و حرکـت بـر روي   عبرت گرفتن از سرگذشت دیگران که مقدمۀ الزم براي همۀ آن
 . باشدزمین می

ایت نبوي با مضمون سفارش به زیارت قبور به خـاطر یـاد آخـرت و رقـت     ها روده .2
القُبورِ فَزوروها فَانَّها تُـذَکِّرُکُم   ةکُنت نَهیتُکُم عن زیار«: آموزي مانند روایت اَنَسقلب و درس

هـا  آن) اکنـون (پس. داشتماز زیارت قبور شما را باز می): 531، ص1تا، جحاکم، بی(».ةاالخرَ
 . اندازدارت کنید که شما را به یاد آخرت میرا زی
 سـنن در  /488، ص3ق، ج1423بیهقـی،  (».من زارنی بعد موتی فَکَاَنَّما زارنی فی حیاتی«

هرکس قبر مرا پـس از وفـاتم زیـارت کنـد گـویی در      .) قطنی نیز آمده استابن ماجه و دار
  .زندگانی مرا زیارت کرده است

بـه بعـد    139احادیـث ص : ك.همان و نیـز ر (»ه شفیعاً او شهیداًمن زار قَبري کُنت لَ« .3
هر کس قبر مرا زیارت کند، شـفیع یـا گـواه او در قیامـت     ): بحاراالنوار 100کتاب المزار، ج

و اصـحاب در بـاب سـفر بـه مسـاجد       ها روایت حاکی از سیرة پیـامبر و ده. خواهم بود
  .و بزرگان مختلف و نماز گزاردن در آن و زیارت قبور صالحان، ائمه

منـه، بـدون توجـه بـه     در ارزیابی فرض دوم یعنی تقدیر واژة مسجد به عنـوان مسـتثنی  
توان آن را قابل پذیرش و تطبیق بـر  دار برخی و با قدري مسامحه، میهاي جهتگیرينتیجه

رآنی و روایی دانست، زیرا حضور در هر مسجد، چه دور و چـه نزدیـک، بـا قصـد     مبانی ق
نماز یا اعتکاف یا هر عبادت دیگر، امري مندوب و محبوب شمرده شده و الزمـه و مقدمـۀ   



 1391پاییز و زمستان م، چهارم، شماره هشت، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   198
   سـند ضروري حضور در مساجد دور، بستن بار سفر است و البته چون بنا بر فرضِ صحت

صـادر شـده، بایسـتی مفهـوم      مبر عظیم الشأنحدیث از سوي حکیمی واالمقام چون پیا
معقول و قابل توجهی از آن برداشت شود که همانا فضیلت و ارزش غیر قابـل قیـاس سـفر    

به مسـجد   ویژه آنکه بار سفر بستن پیامبربه. به مساجد ثالثه نسبت به سایر مساجد است
بخـاري،  .(رودت به شمار میکیلومتري مدینه و نماز و عبادت در آن، از مسلّما هقبا در دوازد

گانـه و  اي جز حمل روایت بر افضل بودن سفر به مساجد سهو چاره) 72، ص2ق، ج1414
  . ماندعدم افضل بودن سفر به سایر مساجد نمی

شود که از میان مساجد مختلف، بار بنابراین بر اساس فرض دوم، حاصلِ روایت این می
اي برخوردار است، در حالی که سفر بـه  اال و ویژهگانه از فضیلت وسفر بستن به مساجد سه
در این حدیث، فضـیلت  «: نویسدمسلم می صحیحنووي در شرح . سایر مساجد چنان نیست
ها بیان شده، زیرا مفهوم آن نزد جمهور علما آن است کـه در سـفر   این مساجد و سفر به آن

  ) 142، ص9م، ج1971(».ها فضیلتی نیستبه غیر آن
  

  مؤلف شفاء السقام از روایتتحلیل 
الدین سبکی تحلیل از روایت شد رحال را تقی نتریدر بین محققان و نویسندگان، جامع

و ) انگیـزه (آورده است؛ بدین ترتیب که به دو عنصـر علـت   شفاء السقامدر کتاب معروفش، 
اول، : ن داردبدان کـه سـفر دو رکـ   «: در سفر زیارتی اشاره کرده و گفته است) مقصد(غایت

هدف و انگیزة آن مانند حج یا طلب دانش یا جهاد یا دیـدار بـا خـانواده یـا هجـرت؛ دوم،      
 ».دهد مانند مکه و مدینه یـا هـر جـاي دیگـر    مقصدي که نهایت و غایت سفر را تشکیل می

با این تفکیک، وي معتقد است در سفر به قصد و انگیزة زیـارت  ) 119م، ص1982سبکی، (
ون غایت سفر نیز مسجد النبی است کـه در مجـاورت قبـر شـریف قـرار دارد،      ، چپیامبر

گردد، ولی در سفر به مساجد دیگر، اگر این دو یعنی غایت و علت مشمول منع روایت نمی
شخص براي تعظـیم  «یعنی مسجدي که . جمع شوند، مشمول نهی از شد رحال خواهند بود

یژه در آن وارد شده، اگر غیر از مساجد ثالثه باشد، یا تبرّك به ورود در آن یا انجام عبادتی و
جالب آن است که وي پس از خـارج سـاختن حکـمِ    ) 120همان، ص(».مشمول نهی است

مسـافرِ زیـارت پیـامبر نیـز     «کند کـه  ها از شمول مفهوم حدیث، تصریح میسفر به زیارتگاه
داخل در حدیث نیست، زیرا او نه براي بزرگداشت بقعه یا مکانی خـاص، بلکـه بـه قصـد     
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کـه در زمـان حیـات    زیارت فردي که در آن مدفون است بدین سفر اقدام کرده، هماننـد آن 
  ) جاهمان(».پیامبر او را زیارت کند

با دو انگیـزة متفـاوت یعنـی تبـرّك و عبـادت در      تواند بنابراین، سفر به مسجد النبی می
ــ و یـا زیـارت مرقـد     براي آن قـرار داده » شد رحال«مسجدـ به مقتضاي منزلتی که حدیث 

پس اگر هر دو انگیزه و هـدف  . ـ صورت گیردپیامبرـ به مقتضاي روایات متعدد فضیلت آن
   .توأمان تحقق یابد، ارزش و پاداش دو چندان در پی خواهد داشت

  
  ماحصل مفهومی روایت شد رحال 

منه حـدیث گفتـیم کـه بـا نهـی از سـفر بـه قصـد         در بررسی فرض دوم دربارة مستثنی
مساجدي غیر از سه مسجد مذکور و فضیلت سفر به آن سه، مفهـوم نسـبتاً روشـن و قابـل     

آید، براي دستیابی به نتیجه، بهتر است طی بررسی همۀ جانبه روایـت،  قبولی از روایت برمی
  : دستاوردهاي مفهومی آن را برشماریم

مورد توجه قرار گیرد، این است که بر اساس ادلۀ فراوان و  نخستین مطلبی که باید. الف
نیـز   اند که جنبۀ وجـوبی گانهمعتبر، اعمال و عبادات بسیاري مستلزم سفر به غیر مساجد سه

دارند مانند سفر به عرفات براي اداي مناسک که از مساجد ثالثه نیست، اما بـر پایـۀ اجمـاع    
وجوي دانش به هر مکان، که گاه مسـتحب و  مسلمانان واجب است و نیز سفر براي جست

شود، و یا سفر براي جهاد و هجرت از بالد کفـر بـه اسـالم کـه     حتی گاه واجب کفایی می
انـد  و در موارد بسـیاري مسـتحب  ) 119م، ص1982سبکی، : رك(ستواجب قلمداد شده ا

- مانند سفر براي زیارت والدین و صالحان، اما همگی این سفرها قطعـاً مشـمول نهـی نمـی    
پس از مفهوم روایت، به هیچ روي، نهی قطعی، گسـترده و فراگیـر از سـفر بـه همـه      . شوند

  . شودها استفاده نمیاماکن و زیارتگاه
بنـدي  جمـع . گیرددر مدلول روایت و نهی آن قرار نمی قبر شریف پیامبرزیارت . ب

شـود کـه اوالً   نهی از سفر در صورتی ثابت می«: در این زمینه گویاست شفاء السقامنویسندة 
گانه باشـد و ثانیـاً علـت و انگیـزة سـفر هـم       غایت و مقصد آن مسجدي غیر از مساجد سه

با این بیان، حاصل بحث آن است که ) 120همان، ص(».بزرگداشت یا احترام آن مسجد باشد
اوالً مقصـد چنـین   «ادعاي ابن تیمیه بر عدم جواز سفر به قصد زیارت نبی باطل است، زیرا 

  ـ است و ثانیاً علت و انگیزة آن نه بزرگداشت بقعه، ـ یکی از مساجد ثالثهسفري مسجد النبی
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  ) جاهمان(».بلکه بزرگداشت ساکن بقعه است 

  گفتـار ابـن تیمیـه دربـارة منـع زیـارت نبـی از        «: ابراین جا دارد که قسـطالنی بگویـد  بن
و ) 329، ص2ق، ج1410قسـطالنی،  (».ترین مسائلی است که از وي نقل شـده اسـت  زشت

جسـارت کـرده و گفتـه     این مرد حتی بر جنـاب پیـامبر  «: عزامی شافعی نیز تصریح کند
، بـه نقـل از   133فرقان القرآن، ص(».است بار سفر بستن براي زیارت آن حضرت گناه است

جالب است که ابن تیمیه بر مبناي این برداشت سسـت، بنیـان   ) 154، ص5م، ج1976امینی، 
تقسـیم   البدعیـه  ةو الزیار الشرعیۀ ةرا نهاده و زیارت را به دو نوع الزیار ةالزیارمتزلزل کتاب 

  ) 12تا، صابن تیمیه، بی: ك.ر.(کرده است
که در صـفحات قبـل   مطلق زیارت قبور نیز مشمول داللت حدیث نیست، زیرا چنان. ج

و سایر پیشوایان و مورد اذعـان و اجمـاع    گفته شد، مستحبی مؤکد و مورد عنایت پیامبر
منه بودن مکـان  ل مستثنیسبحانی پس از آنکه احتما. قریب به اتفاق علماي اسالم بوده است

اي نداریم جز اینکـه بـه احتمـال اول گـردن     در این صورت چاره«: نویسدکند، میرا رد می
منه در تقدیر بگیریم و سـفر بـراي زیـارت را موضـوعاً از     نهیم و مسجد را به عنوان مستثنی

  ) 144ش، ص1380سبحانی، (».دایرة مفهوم و مضمون حدیث خارج سازیم
  

  در روایت) یا نهی و استثنا(نفی و استثنا مفهوم صحیح
و ) التَشُـدوا (و در نقـل دیگـر بـا سـیاق نهـی     ) ال تُشَـد (روایت در یک نقل با سیاق نفی

پرسش مهم در در اینجا این است که صـیغۀ  . وارد شده است...) مساجد ثالثۀالّا الی (استثناء
نهی یا نفی در روایت بر چه حکمی از احکام حرمت، کراهت و یا عدم افضلیت شد رحـال  
به غیر مساجد ثالثه داللت دارد؟ به عبارت دیگر، روایت در صدد سلب چه چیزي از سـایر  

  ه است؟گانمساجد و اثبات چه چیز براي مساجد سه
براي پاسخ به این سؤال، با فرض صحت صدور و سند روایـت و بـا محـور قـرار دادن     
سفر به مساجد در برداشت از آن، ناگزیر از انتخاب یکی از معانی محتمل زیر خـواهیم بـود   

  : تا دستاورد نهایی حدیث حاصل شود
یعنـی سـفر بـه    افضلیت و ارزش ویژة سفر به مساجد ثالثه در قیاس با سایر مساجد؛ . 1

سایر مساجد نیز به دلیل فضل نماز و مسجد، داراي فضـیلت بـوده، لکـن در ایـن مسـاجد،      
فضیلت ویژه و باالتري وجود دارد و سفر به قصد آن، عالوه بر اینکه به عنوان مقدمـۀ نمـاز   



 بررسی متنی و سندي روایت شد رحال                           201

  مسـلم   صـحیح در شـرح نـووي بـر    . شـود ارزش دارد، مستقالً یک عبـادت محسـوب مـی   
شود، این است کـه  ه نزد ما و اصحاب ما و اهل تحقیق صحیح دانسته میو آنچ«: خوانیممی

سفر به سایر مساجد نه حرام و نه مکروه است، و مراد حدیث، بیان فضیلت کامـل در سـفر   
  )90، ص9م، ج1971نووي، (».به سه مسجد است

گانه و فضیلت نداشتن سفر به سایر مساجد؛ بـدین  فضیلت داشتن سفر به مساجد سه. 2
عنی که در خود سفر، ثواب و ارزشی نیست و البتـه نمـاز در آن مسـجد، مسـتقل از سـفر      م

اهللا سبحانی به این دیدگاه از سوي آیت. محسوب شده و پاداش ویژة خود را خواهد داشت
علت اینکه نباید براي اقامۀ نماز در مسجدي سـفر کـرد،   «: ها آمده استعنوان یکی از فرض

مساجد یاد شده، دیگر مساجد از ارزش یکسانی برخوردارند، لذا در آن است که به استثناي 
 ».ها، سفر به مسـاجد مشـابه، کـاري لغـو و بیهـوده اسـت      صورت امکانِ نماز در یکی از آن

کند که در سـفر بـه   سبکی نیز به نقل از شیخ ابوعلی تصریح می) 143، ص1380سبحانی، (
  ) 121م، ص1982سبکی، .(ر وجود نداردغیر مساجد ثالثه، قربت و ثواب مورد انتظا

رود، هرچند در صورت پذیرش هر یک از دو دیدگاه فوق، شبهۀ ابن تیمیه به کنـار مـی  
توان اولی را برتر و مستندتر دانست، زیـرا  اما در تعیین ارجحیت یکی از دو نگرش فوق، می

هـایی ماننـد   گـروه ادله عام فضیلت نماز جمعه و جماعت، و فضیلت و توصیه مؤکد آن بـه  
به عالوه اینکه، سیرة روشـن  . کندهمسایۀ مسجد، انسان را به سفر به همه مساجد دعوت می

در باب سفر و حضور در مساجد متعدد اطراف مدینه، که قـبالً بیـان    بخش پیامبرو الهام
ـ به عنـوان  شد، ما را به مشروعیت و بلکه فضیلت نماز در هر مسجد و حرکت به سوي آن

گانـه کـه مفـاد    کند؛ البته افضل بودن ویژه و ثواب برتر مساجد سهـ راهنمایی میمقدمۀ الزم
  . اصلی این روایت است، در جاي خود محفوظ و محقق است

  
  نقد و بررسی سند روایت: زاویه سوم

هاي گاهبا وجود آنکه علماي اهل سنت، عموماً روایات ابوهریره را به عنوان یکی از تکیه
اند، ادله و شواهدي براي عدم توثیق او و جـرح  روایی خود حمل بر صحت کرده و پذیرفته

  . در ارزیابی سندي آن مورد توجه قرار گیرد دیث شد رحال وجود دارد که بایدح
سبکی، پس از نقل حدیث و پیش از بررسی داللت آن، نام ابوهریره را موجب اعتبار 

علیه است و با الفاظ گونـاگون از ابـوهریره از   متفق این روایت صحیح و«: شمردآن می
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رغم نقد سیره و علی ،الدین ذهبیهمچنین شمس) 118همان، ص(».پیامبر نقل شده است 

  هایی که علیه او بیان شده، ایـن روایـت را از وي   شخصیت ابوهریره و بازگویی دیدگاه
ست که عمل بدان بر ما واجب نقل شده، ابوهریره ا مرجع در آنچه از پیامبر«. پذیردمی

ذهبی همچنین ) 619، ص2تا، جشوکانی، بی(».گاه روایات استاست، چون او خود تکیه
) 621همـان، ص .(دانـد و از او خطـایی در حـدیث سـراغ نـدارد     او را وثیق الحفظ می

برخـی  : تصریحات دیگري نیز در تأیید وي از سوي برخی صحابه و بزرگان آمده است
همـان،  ( »)اي ابـوهریره فتـوا بـده   (ةافت یـا ابـاهریر  : گفتن عباس به او میاب«اند گفته
تر از همه تو مالزم«: و عبداهللا بن عمر به او گفته است) 1198، ص1387مالک، / 609ص

/ 118، ص19ق، ج1417ابن عساکر، (».با رسول خدا بوده و داناترین به سخن او هستی
: و ابن ابی الزناد گوید) 511، ص3تا، جي، بیحاکم نیشابور/ 2، ص2تا، جابن حنبل، بی

ق، 1401ذهبی، ( ».است ترین مردم نسبت به حدیث پیامبرام که او حافظمن دانسته«
  )617، ص2ج

شخصـیت  . یادآور شـویم  بنابراین شایسته است پیرامون نقد خود ابوهریره نکاتی را
  .داد توان مورد کاوش قراراین راوي پرروایت را از چند منظر می

آیـد کـه داراي صـفاتی چـون     ها برمیاز برخی نقل: از حیث رفتار و خلق و خوي. الف
دوستی، سرگرمی به مظاهر دنیوي و مزاح بیش از اندازه بوده اسـت؛ محمـود   پرخوري، مال

گوشـت و ماسـت   «: کند که گفتابوریه به نقل از ثعالبی به این مطلب اشاره و از او نقل می
ق، 1406ابـن عمـاد،   (».تر استبافضیلت لذیذتر و نماز پشت سر علیتر و معاویه چرب

به دلیل لقمه نانی بـوده   که خودش گفته، همراهی وي با رسول خداو چنان) 64، ص1ج
ــی  ــیب او م ــه نص ــتک ــرده اس ــاري(.ک ــاظ ) 5116ش  ،2071ص ،5جق، 1414، بخ از لح
هـا  خود را میـان بـازي بچـه   وقتی جانشین مروان در مدینه بود، گاهی «شخصیت اجتماعی، 

، 2ق، ج1401ذهبـی،  (».راه را براي امیر باز کنیـد : گفتترساند و میانداخت و آنان را میمی
حتی پس از زمامداري دوساله بر بحرین و عزل از جانب عمر، در پاسخ عتـاب و  ) 614ص

دایاي مـردم  ام، بلکه اینها عطایا و هـ من چیزي را سرقت نکرده«: توبیخ وي چنین اقرار کرد
  )335، ص4ق، ج1405ابن سعد، / 23تا، حوادث سال ابن اثیر، بی(».بوده است

بسیاري از بزرگان و صحابه، او را نقد و جـرح کـرده و   : از حیث وثاقت و صداقت. ب
خلیفۀ دوم، او را پس از برکناري از والیت بحرین به لقب عـدواهللا  . انداعتمادي به او نداشته
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 ابن ابی الحدید سخن امیر مؤمنـان ) 335همان، ص.(سازدسارق ملقب میو عدو کتابه و 
در میـان   پردازترین فـرد بـر رسـول خـدا    به راستی دروغ«: کندرا دربارة او چنین نقل می

عبـدالرحمن ابـن عمـر نیـز وي را     ) 68، ص4ق، ج1385(».زندگان ابوهریره دوسـی اسـت  
کند که نزد ابن عمر بودم که فردي آمد و میتکذیب کرده است؛ ابن عبدالبرّ از طاووس نقل 

ابـوهریره دروغ  : ابن عمر با صـراحت گفـت  . گویدابوهریره دربارة نماز وتر چنان می: گفت
  ) 154، ص2ق، ج1416ابــن عبــدالبر، .(گویــد، و ســپس روایــت صــحیح را بــاز گفــتمـی 

نقل کرده،  برشنود وي شومی زن، مرکب و اسب را از پیامام المؤمنین هم هنگامی که می
نـازل فرمـود، او دروغ    را بر پیامبر قرآنقسم به کسی که «: گویدشود و میخشمگین می

، 67ق، ج1417ابـن عسـاکر،   (».دانسـتند تنهـا اهـل جاهلیـت اینهـا را شـوم مـی      . گفته است
وقتـی بـراي ابوحنیفـه نـام ابـوبکر،      «شمرد؛ ابوحنیفه او را جزء عدول صحابه نمی) 352ص

اما وقتـی نـام صـحابه را    . کنیمبه روایتشان عمل می: و علی را برشمردند، گفت عمر، عثمان
ها از قبیل ابـوهریره و انـس ابـن    اند، مگر تعدادي از آنصحابه همگی عادل: بردند، گفتمی

اتفاق نظر بزرگان در مخالفت بـا او   ،ابن قتیبه) 68، ص4ق، ج1385ابن ابی الحدید، (».مالک
عمر و عثمان و علی و عایشه رضوان اهللا علیهم، جملگـی  «: کرده است را در یک جمله بیان

از طرفـی، ذهبـی بعضـی از صـحابه و     ) 22، ص1تـا، ج بـی (».اندابوهریره را دروغگو دانسته
و یـا  ) 608، ص2ق، ج1401ذهبی، (نهادندبرد که احادیث ابوهریره را وا میراویان را نام می

  )122، ص19ق، ج1417ابن عساکر، .(دادندتبار میتنها به روایات بهشت و جهنم او اع
نخست آنکه وي از هرگونه تـدلیس و نسـبت   : دقتی و جسارت در حدیث و فتوابی. ج

ذهبی خود بـه نقـل از یزیـد بـن هـارون و      . دادن سخن صحابه به رسول خدا ابایی نداشت
، 1تـا، ج ثیر، بیابن ا/ 608، ص2ق، ج1401ذهبی، .(کردابوهریره تدلیس می: نویسدشعبه می

حتی نقل از کسانی چون کعب االحبار، منـابع  ) 359، ص67ق، ج1417ابن عساکر، / 68ص
به خـدا سـوگند،   . در روایت، از خدا پروا کنید: اند که گفتمتعدد از بسر بن سعید نقل کرده

 ابـن کثیـر،  (کردمن شاهد بودم که ابوهریره از کعب االحبار، سخنان رسول اهللا را روایت می
و نیز به آسـانی  ) به نقل از مسلم 359، ص67ق، ج1417ابن عساکر، / 109، ص8م، ج1966

طال مپوش کـه از  : کند که ابوهریره به دخترش گفتایوب از ابن سیرین نقل می. دادفتوا می
تـا جـایی کـه مصـحح کتـاب در      ) 622، ص2ق، ج1401ذهبـی،  .(جامۀ آتش بر تو بیمناکم

ث را حمل بر سفارش بـه ورع و پرهیـز از فخرفروشـی کنـد،     پاورقی آن سعی کرده تا حدی
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زیرا پیامبر، آشکارا پوشیدن هرگونه زینت و طال را براي زنان مباح فرمـوده بـود، کـه در آن     

. هاي روایت از زبان او نیز شاهدي بر مـدعاي فـوق اسـت   تعبیر کیسه. هیچ اختالفی نیست
رب کیس ٍعنـد ابـی   «: رض شدند، گفتمعت وقتی به او در مورد کثرت روایت از پیغمبر

همـان،  .(هایی نزد ابوهریره است که هنوز باز نکـرده اسـت  چه بسیار کیسه: »لم یفتحه ةهریر
  )597ص

در توصیف و ارزیابی ابـوهریره، آنچـه بـیش از همـه     : از حیث افراط در نقل حدیث. د
عهـد و صـحبتش بـا    متبادر است، کثرت روایت اوست، به طوري که با توجه بـه کوتـاهی   

روزگـاري  مدت همراهی و هـم . گروهی را به تردیدهاي جدي انداخته است رسول خدا
  انـد، در حـالی کـه تعـداد     دینی او با پیامبر را بین یک سال و نیم تـا سـه سـال ذکـر کـرده     

به تنهایی بیش از جمع روایات خلفـاي اربعـه گردیـده و بـه      هایش از نبی گرامیروایت
  )632، ص2همان، ج.(ده استرسی 5374عدد 
  

  سابقه روایت در منابع شیعی
شود، مگر آنچه در کتـاب  از روایت شد رحال در منابع معتبر شیعی هیچ اثري دیده نمی

  :شیخ صدوق دربارة فضیلت برخی مساجد از جمله مسجد کوفه ذکر شده است خصال
مسـاجد المسـجد الحـرامِ و مسـجد      ثالثۀِالتَشُدوا الرِحالَ الّا الی «: فرمود ـ امام علی

بـار سـفر نبندیـد مگـر بـه سـه       ): 143، ص2، ج1363صدوق، (».رسولِ اهللا و مسجد الکوفه
  .مسجد؛ مسجد الحرام، مسجد پیامبر و مسجد کوفه

  :آمده است در روایت دیگر، عبارت شد رحال به همراه توصیه به زیارت قبور ائمه
الرحالُ الی شَیئ منَ القُبور الّا الی قُبورِنا اَال و انّـی مقتـولٌ    ال تُشَدّ«: فرمود ـ امام رضا

الی زیارتی استُجیب دعائُـه و غُفـرَ لـه    رحلَه فَمن شَد  غُربۀبالسم ظلماً و مدفونٌ فی موضع 
براي هیچ قبري بار سفر بسته نشود مگـر قبـور مـا، و مـن بـا سـم،       ): 144همان، ص(».ذنبه

پس هر کس بار سفر براي زیارت من بربندد، . شومته و در جایی غریب دفن میظالمانه کش
 .دعایش اجابت و گناهش آمرزیده خواهد شد

گونـه اثـري از روایـت مـورد بحـث در      رسد عدم وجود هیچبا این توصیف، به نظر می
جوامع اصلی، و حتی عدم ذکر کامل آن در سایر کتـب شـیعی، خـود نشـانی از ضـعف آن      

  .شودمی محسوب
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  بندي بررسی سندجمع
بر پایۀ مباحث فوق، باید گفت هرچند روایات ابوهریره از منظر عموم علماي اهل سنت 
مقبول واقع شده و بسیاري از ایشان به رغم قبول برخی نقدها در داوري نهـایی، چشـم بـر    

در تعیـین صـحت و سـقم و     هاي اهل بیـت اند، لکن با توجه به مالكایرادهاي او بسته
توان به مرویات وي چندان اعتماد کرد، گرچه ایـن  میزان اعتبار اقوال، احادیث و اخبار، نمی

کـه گروهـی روایـات    به مفهوم عدم قبول همه روایات واصله از طریق او نخواهد بود، چنان
، 8م، ج1996ابـن کثیـر،   .(انـد وي در باب بهشت، جهنم و توصیه به امـور خیـر را پذیرفتـه   

آنچه در این مقام قابل توجه است، این است که روایت شد رحـال بـا عنایـت بـه     ) 109ص
پیچیدگی مفهومی و معضل محتوایی، عدم افادة صریح مدلولی روشـن، منطقـی و عملـی و    

تر طراز با میزان اهتمام و تأکیدي که بر آن شده، براي پذیرفته شدن، نیازمند سندي محکمهم
  .تبرتر از ابوهریره استو راویانی مع

از طرفی، با توجه به نقل مشابه آن در منابع شیعی مانند آنکه به مسجد کوفه اشـاره دارد  
و در عداد احادیث متظافر سـفارش بـه زیـارت و عبـادت در امـاکن بـاارزش و مشـاهد و        

نمایـد، و در هـر   گیرد، امکان تغییر و تحریف در آن نیز محتمـل مـی  مساجد خاص قرار می
انـد، از آن  هایی که امثال ابن تیمیه گمان کرده و القا نمودهچنان معانی و برداشتصورت، آن
  .گرددمستفاد نمی

که پیش از این گفتیم، این حـدیث  با این همه، حتی با فرض پذیرش کامل روایت، چنان
د و هـا باشـ  تواند دالّ بر اهمیت و فضیلت واالي سفر به مساجد ثالثـه و عبـادت در آن  می

منافاتی با سایر سفرهاي عبادي و زیارتی که با نیت تقرّب و استحباب و درك ثـواب سـنن   
 .شود، نداردانجام می

  
  گیرينتیجه

  :گرددهایی که در این پژوهش انجام شد، نتایج زیر حاصل میبا بررسی
و انبوهی از روایات حـاوي تشـویق بـه     قرآندر برابر روایت شد رحال، آیات متعدد . 1

توانـد مقابـل آن   کنند که چنـین روایتـی نمـی   آرایی میسفر با اقسام و اهداف مختلف صف
  .بایستد
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منـه آن فـرض کنـیم، اوالً    در استثناي مفرّغِ موجود در روایت، اگر مسجد را مسـتثنی . 2 

برخی مانند ابن تیمیه، سـفر بـه   هاي مقدس که ها و محلنهی یا نفی روایت، شامل زیارتگاه
شود؛ ثانیاً هیچ عالمی به جز وي، حکـم بـه حرمـت    پندارند، نمیها را غیرمجاز میقصد آن

انـد؛  سفر به سایر مساجد نکرده و برخی، تنها به کراهت یا عدم استحباب آن تصـریح کـرده  
ـ  ثالثاً خود پیامبر اکرم ه، کـه مسـتلزم سـفر    بارها به مسجد قُبا و سایر مساجد اطراف مدین
  .اندبوده شد رحال کرده

سفر به هر مکانی جز ایـن مسـاجد،    فرض کنیم،» هر مکان«منه روایت را اگر مستثنی. 3
حرام خواهد بود، در حالی که این موضوع، با روایات کثیر اسـتحباب سـفر بـراي مشـاهدة     

  .کندمی آفرینش، دیدار اولیا و صلحا و یا طلب علم یا تجارت تعارض پیدا
نقل نشـده اسـت؛ ثانیـاً بـا      از حیث سند، اوالً این روایت در منابع شیعی از پیامبر. 4

هاي قابل توجهی که در خصوص راوي اصلی آن، ابوهرَیره از سـوي  توجه به نقدها و جرح
  .بزرگان فریقین مطرح شده، از لحاظ صدور، جاي تأمل بسیار دارد

پوشی از ضعف آن، ماحصل مفهومی روایت، ایـن  حتی با فرض صحت سند و چشم. 5
است که هرچند سفر به هر مسجد به قصد نماز و عبادت، داراي فضیلت است، لکـن سـفر   

داراي فضیلت ویـژه و واالتـر   ) مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجداالقصی(گانهبه مساجد سه
ودشذاته یک عبادت محسوب می بوده و سفر به سوي آن، مستقالً و فی حد.  

  
  :نوشتپی

  .است immigration و هجرت trip ، و سفرtraveling ، مسافرتTourism معادل گردشگري *
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