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 ةـو اهلل انؼصيً انؼصیو

 

 ساسی ظًُر ريی اربعیه در سمیىٍ وقش پیادٌ
 

 1فاًيَ ىضيغي

 

 چکیذٌ

 و آدار اؿث، ةّده زِان ٌلاط اكنا از زيْیث ظیم قاُغ اظیؼ ُاي ؿال در کَ ارةْیً روي پیاده

 ةكؼیث ّانو ىٍسی َِّر ةؼاي ؿازي زىیٍَ و ىّاٌِ کؼدن ةؼًؼف آن جؼیً ىِو کَ دارد پیاىغُایی

 ةَ را آٌان یکغیگؼ ةا ادیان ؿایؼ و ىـهياٌان ایذار و ُيگؼایی ًؼیق از روي ارةْیً اؿث. پیاده ةّده

 قغیغجؼ دقيٍان ىلاةم در و کؼده ىِؼةان یکغیگؼ ةَ را آٌان كهّب و کكاٌغه ىكحؼك ُغفی ؿيث

 روي پیاده فؼدي آدار کَ رؿغ ىی ٌحیسَ ایً ةَ پایان در جّمیفی، روش ةَ ىلانَ، ایً. اؿث ٌيّده

 در دیٍی ُّیث جلّیث دیگؼان، ةا ةِحؼ جْاىمجلّیث روصیَ  قعنیث، در ایذار قغن ٌِادیٍَ ارةْیً،

 جكیِ، اكحنادي روٌقجكیِ،  مالةثو  اكحغار اؿالم، زِان اجضاد آن، ازحياّی آدار و ؛ ... و ظاٌّاده

، ىاٌّري از َِّر و ةیْث ةا اىام ّنؼ )ّسم اهلل جْانی فؼزَ( و جيؼیً ازحياّی اؿث. ظّاؿث زيْی

و ىؼدم  قیَْ در ارةْیً صـیٍی در صال جيؼیً َِّر اؿثظالمَ ىٌهب در ُيیً روایث اؿث کَ 

و ةا اظالق صـٍَ و روي گكاده پػیؼاي  آورٌغ ىیّؼاق در ایً راه ُؼ آٌچَ در جّان دارٌغ ةَ ىیغان 

وكحی كائو ىا كیام کٍغ، ظغاوٌغ، دؿث او را ةؼ ؿؼ » )ع( داریو: ان ُـحٍغ کَ در روایحی از اىام ةاكؼزائؼ

 «رؿغ. کٍغ و اظالككان ةَ کيال ىی دُغ و از ایً ًؼیق ّلم آٌان را زيِ ىی ةٍغگان كؼار ىی

 

 

 ، َِّرؿازي زىیٍَ، روي پیادهارةْیً، : کلیذياصٌ

                                                           
 javadmohammadi700717@gmail.comًهتَ ؿٌش دو، ىغرؿَ ّهيیَ فاًيَ ىْنّىَ )ؿالم اهلل ّهیِا(، ُكحگؼد.  1
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 مقدمه

در  .1انـالم( از قام ةَ ىغیٍَ اؿث ز ةیـحو مفؼ، روز رزّع صؼم اىام صـیً )ّهیَرو

اي ةؼاي ایً روز  آىغه کَ زیارت آن صىؼت در ایً روز ىـحضب اؿث و زیارت ىعنّمَ انسٍان ىفاجیش

ىضّرُاي صیاجی فؼٍُگ  جؼیً ىِوزیارت ارةْیً یکی از  .2انـالم( ةیان قغه اؿث از اىام مادق )ّهیَ

ُيچٍان کَ اىام  قٌّغ قیَْ اؿث کَ ُيّاره قیْیان راؿحیً، ةا ایً ٌكاٌَ در ًّل جاریط قٍاظحَ ىی

ُيچٍیً در روایحی  .3داٌغ ُاي ىؤىً را زیارت ارةْیً ىی انـالم( یکی از ّالىث صـً ّـگؼي )ّهیَ

اش  انـالم( پیاده از ظاٌَ فؼىایٍغ: ُؼ کؾ ةَ كنغ زیارت اىام صـیً )ّهیَ انـالم( ىی اىام مادق )ّهیَ

 .4زدایغ ىی ٌّیـغ و گٍاُی از او اي ىی ظارج قّد، ظغاوٌغ در ىلاةم ُؼ گام ةؼاي او صـٍَ

ٌلاط ىعحهف زِان ةا پاي پیاده از ٌسف  از( و صحی اُم ؿٍث و ؿایؼ ادیان)قیْیان  در ایً روز،

ارةْیً  روي پیاده، صياؿَ کَ ةَ ایً کٍٍغ ىی( ًی انـالم ّهیَجا کؼةال را ةَ كنغ زیارت اىام صـیً )

 .قّد ىیگفحَ 

روي ارةْیً از اّيال ىِو و ویژه قیْیان اؿث کَ ُؼ ؿانَ قیْیان زیادي ةَ مّرت پیاده ةَ  پیاده

در ىیان قیْیان  االیام كغیوایً ؿٍث از  روٌغ. ىیانـالم(  )ّهیَؿّي کؼةال ةؼاي زیارت اىام صـیً 

 اٌغ. ىؼؿّم ةّده اؿث، ّهياي قیَْ ُو ةَ ایً اىؼ اُحيام ویژه ورزیغه

ٌیؽ ةَ  فؼاواٌی ارةْیً ّالوه ةؼ پاداش اظؼوي کَ دارد، ديؼات و فّایغ دٌیّي و ىادي روي پیاده

 قّد ىی ُا اٌـانىّزب ؿالىث  روي ، ٌفؾ پیادهارةْیً ٌَ جٍِا از نضاظ زـيی روي پیاده دٌتال دارد.

 روي پیادهجّان ةؼاي  یکی از فّایغي کَ ىی .گػارد ىیةهکَ از زِث روصی ٌیؽ جأدیؼات فؼاواٌی را ةَ زا 

ةؼاي َِّر  ؿازي زىیٍَ ،ةؼقيؼداؿث  ٌُیؼ کوىٍضنؼ ةَ فؼدش کَ در زاي ظّد  ُاي ویژگیارةْیً ةا 

 .ةاقغ ىی جتییً ایً راةٌَ درمغدکَ ایً ىلانَ  )ّسم اهلل جْانی فؼزَ( اؿث اؿث ّنؼ ونیصىؼت 

 کٍغ ىیارةْیً، داةث  روي پیادهف ىٍحُؼان و فّایغ و ةا ةؼرؿی وَای یىلانَ صاوؼ ةَ روش جضهیه

 َِّر دارد. ؿازي زىیٍَدر  ىؤدؼيارةْیً ٌلف  روي پیادهکَ 

                                                           
 .477ص قیط ّتاس كيی، ىفاجیش انسٍان، 1
 .477ص قیط ّتاس كيی، ىفاجیش انسٍان، 2
 انحَّعَحُّوُ فِی انیَيیًِ، و زِیارَةُ األَرةَْیًَ، وَ ، و انعَيـیًَ  وَ  مَالةُ اإلِصغى : ظَيؾٌ  انيُؤىًِِ  َّالىاتُ (:ّهیَ انـالم)اإلىام انْـکؼي  3

ُاى ىؤىً، پٍر چیؽ اؿث: پٍساه و یك رکْث  ّـکؼى ّهیَ انـالم: ٌكاٌَ اىام .انسَِؼُ ةِتِـوِ انهََِّ انؼَّصيًِ انؼَّصیوِ جَْفیؼُ انسَتیًِ، وَ

ارةْیً، اٌگكحؼ ةَ دؿث راؿث کؼدن، پیكاٌْ ةؼ ظاك ٌِادن و آقکارا  درروز>، زیارت =اىام صـیً ّهیَ انـالم>  ٌياز =در ُؼ قتاٌَ

 .166،ص2اةّىْاش، ؿْیغ، فىائم انكیَْ،ج .گفحً« ـو انهََّ انؼصيً انؼصیوة»
ًِ ّهیٍ ّهیَ انـالم اِن کانَ ىاقِیاً کُحَِتث نَ 4 َُ ةِکُمِّ ظٌَُّ ةٍ كال اننادق ّهیَ انـالم: ىًَ ظَؼَجَ ىًِ ىٍَؽِنَِِ یُؼیغُ زیارةَ كَتؼِ انضُـیًِ ة

 .28، ص98ج ىسهـی، ةضار االٌّار، ّالىَ ...صَـٍََۀٌ وَ ىَضا ٍََُّ ؿَیِّئۀً
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 اربعیه ريی پیادٌآثار ي پیامذَای 

کَ ةؼاي  ُایی پاداشةَ دٌتال دارد، دّاب و  قياري ةیارةْیً آدار دٌیّي و اظؼوي  روي یادهپ

از آدار اظؼوي آن اؿث و در آدار  ،ارةْیً و ىضّ قغن گٍاُاٌكان در ٌُؼ گؼفحَ قغه ي پیادهزائؼان 

 .پؼدازیو ىیةَ آدار فؼدي و ازحياّی آن اقاره کؼد کَ در اداىَ ةَ آن  جّان ىیدٌیّي آن 

 

 اربعیه ريی پیادٌآثار فزدی 

َِّر را  ؿازي زىیٍَروي ارةْیً و جأدیؼ آن در  در ایً ةعف از ىلانَ، در اةحغا، آدار فؼدي پیاده

 کٍیو. ةؼرؿی ىی

 

 در شخصیت اسخًدگذشتگیوُادیىٍ شذن ایثار ي . 1

از ٌؽدیك رفحارُایی ىاٌٍغ ایذارگؼي،  کٍٍغ ىیارةْیً قؼکث  روي پیادهافؼادي کَ در 

. کٍٍغ ىیرا نيؾ  (انـالم )ّهیَ ةیث اُمظغىث ةَ زائؼان و ىضتان  ٌّازي و و ىِيان ازظّدگػقحگی

در افؼاد ٌِادیٍَ  ُا ویژگیایً  قّد ىیاز ٌؽدیك، ةاّخ  ُا آنآقٍایی ةا چٍیً رفحارُاي ىذتحی و جسؼةَ 

ةا ُو ةؼاي رؿیغن  كغم ةَ كغمىعحهف در کٍار یکغیگؼ و  ُاي فؼٍُگو  ُا ةاؿهیلَقّد؛ ُيچٍیً افؼاد 

 کَ ةَ یکغیگؼ کيك ٌکٍٍغ. یکی قّد يیةاّخ ٌ ُا جفاوتو ایً  کٍٍغ ىیةَ ىلنغي ىكحؼك ُيکاري 

، درك ىحلاةم اًؼافیان و کيك ةَ ُيٍّع اؿث. در ةضخ روي پیادهایً  قٍاظحی رواناز دؿحاوردُاي 

دیگؼان کيك کٍغ کَ در  ةَ جّاٌغ ىی ىِو ٌیـث و ُؼ فؼدي در صغ جّاٌف ایذار، جّان ىانی ظیهی

 1.قّد ىی ّیٍی زیادي در ایً ةاره دیغه ُاي ىذالراُپیيایی ارةْیً، 

ةیٍیو چلغر ةا ّنؼ َِّر  کٍیو ىی از ىٍُؼ دیگؼ وكحی ىٍاؿتات درون پغیغه ارةْیً را ٌگاه ىی 

ّر صىؼت را دیٍی، قؼایي و اوواع آظؼانؽىان و زىان َِ ىٍاةِىٌاةلث داقحَ و ٌؽدیك اؿث. در 

کَ ىؼدم ُيَ ةا ُو ىِؼةان ُـحٍغ، ىذم ةؼادر ُـحٍغ، رفحارُا ةؼ اؿاس  ٍغکٍ جْؼیف ىی گٌَّ ایً

حی زىاٌی کَ كائو ىا كیام کٍغ دوؿ ُيچٍیً در روایات وارد قغه اؿث کَىّدت و اظّت اؿث. 

                                                           
ارةْیً در زٌغگی  روي پیادهٌكـث جعننی دکحؼ ؿیغ ىضـً امغؼي ٌکاح ةا دکحؼ صـٍی درىیان و دکحؼ ىضـً ىِؼورز، آدار  1

، جاریط 8/8/1397فؼدي، ازحياّی و ظاٌّادگی، ؿایث جتیان، ىؤؿـَ فؼٍُگی و اًالع رؿاٌی جتیان، جاریط ٌكؼ:

 17/11/1397دؿحؼؿی:
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ب ةؼادر ایياٌی و ُؼ ٌیازىٍغي ةَ كغر ٌیاز ظّد دؿث در زی قّد ىی صلیلی و واكْی ىیان ىؼدم ّیان

 1.کٍغ ٌيیو ةؼادرش وي را ىٍِ  دارد ةؼىیو  ةؼد ىیظّد 

کیهّىحؼ از  80کّچکی اؿث در فىاي  ىلیاسُا در ارةْیً كاةم ىكاُغه اؿث. ارةْیً  ُيَ ایً

 2.ُاي زاىَْ زِاٌی آظؼ انؽىاٌی کَ در روایات ةَ وفّر از آن مضتث قغه اؿث زهّه

را ایو کَ در ّنؼ َِّر ىؼدم ٌیازُاي یکغیگؼ  ُا قٍیغه ىا در روایث ...» :گّیغ ىیزتؼائیهی یاؿؼ 

روي را ةَ ؿيث  از صؼم اىیؼانيؤىٍیً کَ پیاده داقحی داقحَ ةاقٍغ. ةغون ایٍکَ چكو کٍٍغ ىیجأىیً 

ایام ارةْیً ارزش پّل از ةیً  در .ةیٍی ىیو در زاده و ظّد کؼةال ایً ُيیاري را  کٍی ىیکؼةال قؼوع 

ارةْیً، اجضاد قیَْ  روي پیادهروي ارةْیً جيؼیً زٌغگی در دوره َِّر اؿث. پیام زِاٌی  پیادهرود  ىی

ةَ ٌُؼ ىً آىاده کؼدن ىا ةؼاي ّنؼ َِّر ُو ُـث. ایً  اؿث وانـالم(  )ّهیَو جغاوم راه اىام صـیً 

3«.نكکؼ ُّیو صىؼت صسث اؿث کٍٍغه جغاّی زن ؿیٍَو  گّ نتیكزيْیث 
 

 

 تعامل بُتز با دیگزانتقًیت ريحیٍ . 2

 گیؼٌغ ىیىانی جنيیو  ُاي ُؽیٍَو  ُا ؿعحیظّدقان و پػیؼفحً  ریؽي ةؼٌاىَافؼادي کَ ةا 

ارةْیً جكکیم دٍُغ، راُکارُاي جْاىم ةیكحؼ ةا ُيٍّع را در  روي پیادهرا ةؼاي صىّر در  ُایی گؼوه

 4.ایً ىِارت، ةـیار ارزقيٍغ اؿث کَ یادگیؼي کٍٍغ ىیراه رؿیغن ةَ ُغفی آرىاٌی جيؼیً 

قان را  صکّىث زِاٌی از پؾ پؼده غیتث ةیؼون ةیایٍغ و انـالم( )ّهیَ زىاٌی کَ صىؼت صسث

ةحّاٌٍغ جْاىم داقحَ ةاقٍغ جا ةا یاري  ُا اىثؿایؼ  ةا ٌیؽ جكکیم دٍُغ ةایغ اىث اؿالىی ةا یکغیگؼ و

                                                           
یا ّامِوُ، کَیفَ أٌحُو ِفی انحَّّامُمِ وَانحَّتارِّ؟فَلالَ: َّهْ أفىَمِ ىا کاَن َّهَیَِ أصَغٌ. َفلالَ: أیَأجی أصَغُکُو  ًّ اإلىام انکاَو ّهیَ انـالم كال: 1

فََیأظُػُ ىًِ ذنِكَ صازَحََُ فَال یٍُکَؼُ َّهَیَِ؟ كالَ: ال. كالَ:  ٍِّغَ انىّیلَۀِ ىٍَؽِلَ أظیَِ فَال یَسِغُهُ، فََیأىُؼُ ةِإِظؼاجِ کیـَِِ فَیُعؼَجُ، فَیَفُّهُ ظَحيََُ

 نَـحُو َّهْ ىا اُصِبُّ َّهَیَِ ىًَِ انحَّّامُمِ.

 اى گٌَّ ةِحؼیً ةَ: »گفث «اؿث؟ چگٌَّ یکغیگؼ ةَ ٌیکْ و پیٌّغ در قيا صال! ّامو اى: »فؼىّد اىام: انـالم ّهیَ کاَو اىام از 

 او و رود ظّد= ایياٌْ> ةؼادر ظاٌَ ةَ جٍگغؿحْ، ٍُگام ةَ قيا از یکْ کَ ُـث چٍیً آیا: »فؼىّد اىام. «ةّد جّاٌغ آن ةؼ کـْ کَ

 از ٌیازش كغر ةَ و ةگكایغ را آن ىُِؼ او و قّد چٍیً و آورٌغ ةیؼون ُـث، او> زیب>;  کیـَ در را چَ ُؼ کَ ةعّاُغ و ٌیاةغ را

 کاَو، ةِادنی ،«ٌغاریغ پیٌّغ ُو ةا دارم، ىْ دوؿث ىً کَ گٌَّ آن پؾ: »فؼىّد!« ٌَ» :گفث «ٌغارد؟ ةاز را او کـْ و ةؼدارد آن

 .128ص ،3ج انعٌتاء، ىْیً
آةان 7فؼٍُگ وٍُؼ، 906809گفحگّ ةا اصيغ ٌادري،قتاُث ُاي راُپیيایی ارةْیً ةا ّنؼ َِّر، ؿایث ىكؼق ٌیّز، کغظتؼ: 2

 .17/11/97، جاریط دؿحؼؿی1397،11:39
قياره  ،روزٌاىَ زام زو  magiran.com،ارةْیً؛ جيؼیً زٌغگی در ّنؼ َِّر، ؿیغیاؿؼ زتؼائیهی از پیاده رو ي ارةْیًروایث 3

 .18/11/97، جاریط دؿحؼؿی6/8/97، 20ص ،5237
ارةْیً در زٌغگی  روي پیادهةا دکحؼ صـٍی درىیان و دکحؼ ىضـً ىِؼورز، آدار ٌكـث جعننی دکحؼ ؿیغ ىضـً امغؼي ٌکاح  4

، جاریط 8/8/1397فؼدي، ازحياّی و ظاٌّادگی، ؿایث جتیان، ىؤؿـَ فؼٍُگی و اًالع رؿاٌی جتیان، جاریط ٌكؼ:
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ً اىؼ فؼاُو قغه ای زىیٍَارةْیً  روي پیادهکَ در  صسث ظغا در زىیً ةَ صکّىث ّغل انِی ةؼؿٍغ

 اؿث.

 

 تقًیت ًَیت دیىی در خاوًادٌ. 3

. یکی از دالیم امهی کَ قّد ىیارةْیً، ةاورُا و اّحلادات دیٍی افؼاد ٌیؽ جلّیث  روي پیادهدر 

در ایً راُپیيایی ةا قکّه قؼکث کٍٍغ، ٌِادیٍَ  فؼزٌغاٌكانافؼاد ةا ظاٌّاده، ُيـؼ و  قّد ىیجّمیَ 

اؿث. وكحی قيا در راُپیيایی ارةْیً افؼاد  فؼزٌغاٌكانقغن اّحلادات دیٍی در ظّد و ظاٌّاده و 

ظغىث انـالم(  )ّهیَدر راه اىام صـیً  قان داراییغ کَ ةا ىال، فؼزٌغان و ُيَ ةیٍی ىیزیادي را 

جغییؼ  ُا آنو درس گؼفحً از  (انـالم )ّهیَ ةیث اُمظغىث ةَ درةاره  ٌگؼقحانٌاظّدآگاه  کٍٍغ ىی

 روي پیادهُـحٍغ،  ارزش ةی ُاي ُّیث ةْىی ٌّزّاٌان و زّاٌان ةَ دٌتالظّاُغ کؼد. در ایً دوره کَ 

 1.و ایً دؿحاورد ةـیار ارزقيٍغي اؿث ةعكغ ىیارةْیً ةَ افؼاد ُّیث دیٍی 

 اي گٌَّ ةَ ُا آییًةا جلّیث ُّیث دیٍی و ّيیق قغن ةاورُا، اّحلاد ةَ ىٍسی ّانو کَ در ُيَ 

جا ةا آىغٌف زِان  گؼدد ىی ُا دیغهپٍِان از  ي گيكغهاٌـان ةَ دٌتال  و قّد ىیٌیؽ جلّیث  وزّد دارد

 را از قلاوت ةَ ؿْادت ةؼؿاٌغ. ُا اٌـان را از َهو ةَ ّغانث و

 

 سشمىذی ي بشرگ شذن شخصیتاحساس خًد ار. 4

از ٌسف جا کؼةال یك کالس ّيهی ةؼاي ةاال ةؼدن متؼ، جضيم و قکیتایی اؿث. ةاالظؼه  روي پیاده

افؼادي کَ در قِؼقان ةیكحؼ  قّد ىیي ىـیؼ، کيتّد اىکاٌات و ظـحگی ؿفؼ ةاّخ ُا ؿعحیجضيم 

ٌّزّاٌان و زّاٌاٌی کَ در غانب  .ةَ زٌغگی جغییؼ کٍغ ٌگؼقكاناىکاٌات در اظحیارقان ةّده اؿث، 

ةْغ از قؼکث  ةاالؿث، ُایكان جّكِپاییً و  جضيهكانآؿحاٌَ  ىْيّالً، کٍٍغ ىیةا رفاه زٌغگی  ُایی ظاٌَ

 2.رقغ یافحَ اؿث قعنیحكانکَ اصـاس ةؽرگ قغن دارٌغ و  کٍٍغ ىیدر چٍیً راُپیيایی اّحؼاف 

کَ صکّىحی انـالم(  )ّهیَظّد را ةؼاي صکّىث اىام زىان  ُا اٌـاناز ًؼفی از آٌسایی کَ ةایغ 

رذایم اظالكی را از ظّد دور کٍٍغ و قعنیث رقغ یافحَ داقحَ  ُاي ریكَآىاده کٍٍغ و  ،زِاٌی اؿث

 زىیٍَ ىٍاؿتی ةؼاي رؿیغن ةَ ایً ىِو اؿث. روي پیادهةاقٍغ نػا ایً 

 

 تحًل در سوذگی بعذ اس بزگشته. 5

                                                           
 ُيان 1
 ُيان 2
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فکؼ  قان آیٍغهجا ةَ ووْیث فْهی و اُغاف  کٍٍغ ىیفؼمث فکؼ کؼدن پیغا  روي پیادهافؼاد در ایً 

اٌسام دٍُغ و چَ رفحارُایی  قان زٌغگیچَ کارُایی را ةایغ ةؼاي پیكؼفث در  ایٍکَکٍٍغ. ُيچٍیً ةَ 

ةْغ از  قّد ىی یث کٍٍغ. جّزَ ةَ ُيیً ٌکات ةاّخصػف یا جلّ قان ظاٌّادهرا ةایغ در جْاىم ةا 

ةؼگكحً از ایً ؿفؼ، زىیٍَ ةؼاي جغییؼ و جضّل ىٍّْي، فؼٍُگی، ازحياّی و صحی ىادي افؼاد فؼاُو 

 1.قّد

 ةَ. رؿیغ ظّاُغ ُو زاىَْ و قِؼ و اًؼافیان ةَ ةازگكث از پؾ ارةْیً زائؼان ىٍّْي آدار 

 ایً ةا و ُا ىنیتث ایً ةا و ُا رووَ ایً ةا و ىٍتؼُا ایً ةا کَ اؿث ؿال ُؽار آن»(: ره) اىام فؼىّده

2...«اٌغ کؼده صفٍ را ىا ُا زٌی ؿیٍَ
 

 را ّيهكان رؿٍغ ىی قِادت ةَ ظغا راه در کَ را کـاٌی: »فؼىایٍغ ىی ُو قِغا ىّرد در ظغاوٌغ

در انـالم(  )ّهیَ اةاّتغاهللایً ادؼ در ىّرد  كٌْاً. دُغ ىیةَ اّيال آٌِا  اي ویژهادؼ  و 3«کؼد ٌعّاُغ جتاه

ایً ادؼِ  كؼار دُیو و ازانـالم(  )ّهیَ اةاّتغاهللظّدىان را در قْاع ادؼ ظّن  جّاٌیو ىیاوج اؿث. ىا ُو 

 قّیو. ةؼظّردارویژه 

ایً  ّيّىاًٌكیٍیو ُؼ کغام در دل ٌیحی دارٌغ.  ُاي زائؼان ارةْیً ىی ٍُگاىی کَ پاي مضتث

 ُاي ازحياّی اؿث. و ٌاٍُساري  ٌافؼىاٌی ی،ُا دیٍ گؼفحً از ةؼظی ىْنیث  ُا ىؼجتي ةا فامهَ ٌیث

ُاي روصی ظهق قغه و  ُاي ىػُتی ةاّخ ةؼوز صانث ةا ةلاع ىحتؼك و ىکان زّاري ُوصُـً 

جّاٌغ ةِحؼیً فؼمث ةاقغ کَ زائؼان ةَ جلّیث  قّد. ایً ّاىم روصی ىی در ایً زائؼان ىی آفؼیً جضّل

 4ّؽت ٌفؾ و اظالق ظّد ةپؼدازٌغ.

و اقحؼاك افؼاد صاوؼ از ىٍاًق ىعحهف زِان یك  ُا ُيـاٌیدر راُپیيایی ةؽرگ ارةْیً 

کَ اي ةـا افؼاد در ىًًّ ظّد کيحؼ ةا  کٍغ ىیرٌگ  اصـاس و ُّیث ىكحؼکی را ىیان صاوؼان پؼ

 «ىا». اصـاس نػت اٌغ ةّدهایً صسو و جْغاد از افؼاد داراي اٌغیكَ و اصـاس و ةاور ىكحؼك روةؼو 

ىیان افؼاد ىحْهق ةَ یك ُّیث در ٌِادیٍگی و جذتیث آن ُّیث کيك  پؼقيارين و کذؼت و ةّد

 .کٍغ ىیقایاٌی 

                                                           
 ُيان 1
 .526، ص8مضیفَ اىام، ج 2
 .4اهلل فهً یىّم أّيانِو، ىضيغ:وانػیً كحهّا فی ؿتیم  3
 ُيان 4
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ٌعّاٍُغ کَ جغییؼ کٍٍغ ظغاوٌغ  ٌکٍٍغ و جغییؼ ُا اٌـانًتق فؼىایف ظغاوٌغ جا زىاٌی کَ  و ٌیؽ

نػا کـاٌی کَ ىٍحُؼ ىٍسی ّانو ةكؼیث ُـحٍغ اةحغا ةایغ  1دُغ يیٌیؽ ؿؼٌّقث آن كّم را جغییؼ ٌ

ةغٍُغ جا ظغاوٌغ ٌیؽ ٌُؼ رصيحف را قاىم صال آٌان ةگؼداٌغ و َِّر  قان زٌغگیظّد جضّنی در 

 زٌغگی فؼدي و جضّل در ىیٍَ ظّةی ةؼاي جغییؼ وارةْیً ز روي پیادهنػا  و ؛ىٍسی را ٌؽدیك کٍغ

ٌیؽ  و ؛)ّسم اهلل جْانی فؼزَ( اؿث ّنؼ ونیایكان ةؼاي َِّر صىؼت  ؿازي و آىادهافؼاد ازحياّی و... 

زٌغه ٌگَ داقحً  ،اصـاس جِْغ و ةاور ٌـتث ةَ كیام ؿاالر قِیغان ،در ارةْیً جّزَ ةَ ىـیؼ و ىلنغ

راه  دٍُغه اداىَّر( ٌیؽ ) ّنؼو ایٍکَ اىام  ،ةَ ىٍؽنَ اصیاگؼ دیً اؿالمانـالم(  )ّهیَیاد اىام صـیً 

و صياؿی کيك قایاٌی  ىِغوي -ةَ جلّیث ُّیث دیٍی و فؼٍُگ صـیٍیزغ ةؽرگّارش ظّاُغ ةّد 

 .کٍغ ىی

 

 پذیزی پذیزی ي يالیت اطاعت. 6

روي ارةْیً ةیاٌگؼ ایً صلیلث اؿث کَ ىؼدم ةَ اىاىث اىاىی ىْحلغٌغ کَ گؼچَ او را  پیاده

قان ٌـتث ةَ  را ٌـتث ةَ ظّد و ّالكَ ىضتحفکٍٍغ و  ةیٍٍغ اىا نٌف او را در زٌغگی اصـاس ىی ٌيی

روي قؼکث و ّؼض ىّدت و  یاةٍغ و از آٌسا کَ ایً ىضتث دوؿّیَ اؿث نػا در ایً پیاده اىام را درىی

 کٍٍغ. ىضتث ىی

داٌیو و ةَ آٌچَ در ةاًً اىؼِ اىاىث و والیث اؿث و  یٍْی اىام را قاُغ و ٌاَؼ و َاُؼ و غائب ىی

ُو ىْحلغیو یٍْی چَ اىام را ةتیٍیو چَ ٌتیٍیو، اىام چَ َاُؼ ةاقغ و چَ ةؼاي ىا ىکكّف ٌیـث 

 .غائب، اىاىث او ةؼاي ىا ىْهّم و ىكِّد ةاقغ یا ىضـّس و ىّزّد ٌتاقغ، ىا ةَ ایً اىام اّحلاد داریو

ایً از ىـائم ةـیار كاةم جّزَ در زیارت ارةْیً اؿث کَ ىا اىام )ع( را قاُغ و ٌاَؼ ةؼ اّيال ظّد 

 داٌٍغ. ؿاز َِّر ىی داٌیو صحی اگؼ آن اىام، اىام غایب ةاقغ. ةَ ُيیً دنیم زیارت ارةْیً را زىیٍَ یى

قّد؛ ةَ  کٍیو، ایساد ىی روي ارةْیً و جسغیغِّغي کَ ةا اىام ىی زىیٍَ َِّر از ًؼیق پیاده

قّد،  ایساد ىی اي کَ ىیان اىام و زائؼان ّتارت ةِحؼ، در ؿایَ صؾ صىّر اىام )ّر( و راةٌَ ّاًفی

 قّد. پػیؼي کَ ىنغاق ىْیً آن اىام ّنؼ )ّر( اؿث، فؼاُو ىی پػیؼي و والیث زىیٍَ اًاّث

                                                           
صَحَّْ یُغَیِّؼُوا ىَا ةِأٌَفُـِِِوْ وَإِذَا أَرَادَ اهللُ ةِلَّْم ؿُّءاً نََُ ىَُْلِّتَاٌت ىًِْ ةَیًِْ یَغَیَِْ وَىًِْ ظَهْفَِِ یَضْفٌَََُُُّ ىًِْ أَىْؼِ اهللِ إِّنَ اهللَ الَ یُغَیِّؼُ ىَا ةِلَّْم  1

 فؼىان از را او ؿؼش پكث از و رو، پیف از درپْ، ةؼاى اٌـان ىأىّراٌْ اؿث کَ پْ .11، رّغ:وَىَا نَُِوْ ىًِْ دُوٌَِِ ىًِْ وَالٍ فَالَ ىَؼَدَّ نََُ

 در را آٌچَ آٌان آٌکَ ىگؼ دُغ ٌيْ راجغییؼ( ىهّحْ و) كّىْ ُیچ ؿؼٌّقث ظغاوٌغ و ;کٍٍغ ىْ صفٍ> غیؼصحيْ صّادث= ; ظغ

 آن ىاٌِ چیؽ ُیچ ةعّاُغ،( ّػاب و) ةغى( اّيانكان ظاًؼ ةَ) كّىْ ةؼاى ظغا کَ ٍُگاىْ ؛ ودٍُغ جغییؼ اؿث ظّدقان( وزّد)

 .داقث ٌعّاٍُغ ؿؼپؼؿحْ( و دٍُغه ٌسات) ظغا، زؽ و ;قغ ٌعّاُغ
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زیارت  جأکیغ)ع( اؿث ةَ جنؼیش و ةا  ؿیغانكِغایٍْی ىا در پی روایث اىاىی ُـحیو کَ از جتار 

 آن جضلق پی در( ع) ًیصـ اىام دُغ کَ زغ او  ارةْیً کَ ایً اىام ىـیؼي را پیف روي ىا كؼار ىی

 ةا ةیكحؼ جسغیغِّغ ةاّخ ىّارد ایً جياىی ةّد ظّاُغ ایكان ظّن ىٍحلو کَ آٌسا از نػا. اؿث ةّده

 ؿایؼ ةَ ٌـتث اؿالم زػاةیث و اؿث اؿالىی زاىَْ صحی و اىاىیَ قیَْ رواةي ةیكحؼ جضکیو و اىام

 .کٍغ ىی فؼاُو را قؼك  رُایی ازِّر و گؼایف ىؼدم ةَ صلیلث و َ زىیٍَ کَ ةّد ظّاُغ ادیان پیؼوان

 

 اربعیه ريی پیادٌآثار اجتماعی 

ُاي اظیؼ  روي ارةْیً ّالوه ةؼ آدار فؼدي، آدار ازحياّی فؼاواٌی ٌیؽ دارد کَ ایً آدار در ؿال پیاده

 روي ارةْیً روٌق ةیكحؼ گؼفحَ، ٌيّد ةیكحؼي پیغا کؼده اؿث. کَ پیاده

ٌّ قٌّغه ٌيایاٌگؼ یك زیـث ازحياّی كّام یافحَ از ٌژادُا و  ةَ ٍّّان صؼکحیروي ارةْیً  پیاده

ةـحگی و ُو دل قغن ىـهياٌان  روي ارةْیً ىّزب ُو پیاده .ُا در یك ؿؼزىیً اؿث ُا و كّىیث زةان

 :پؼدازیو ىیکَ در اداىَ ةَ چٍغ ىّرد از آدار ازحياّی آن  قّد و وصغت ازحياّی ىی

 

 اتحاد جُان اسالم. 1

اي داٌـحَ  ( را ةِحؼیً اىث و زاىَْمهی اهلل ّهیَ و آنَپیاىتؼ ) و ّنؼُِ اىث اؿالىیِكؼآن کؼیو 

از دالیم ٌيٌَّ ةّدن ایً زاىَْ، ایً اؿث کَ در کار ظیؼ جْاون و  1قغه ةّد. کَ جا آن زىان جكکیم

 .2کٍٍغ گػرٌغ و ایذار ىی اي اؿث کَ از ظّد ىی اٌغازه  یکغنی دارٌغ و ةؼادري در ىیاٌكان ةَ

اي در كؼآن کؼیو دارد جا آٌسا کَ ظغاوٌغ از اجضاد ةَ ٍّّان ٌْيث ظاص  ةٍاةؼایً اجضاد زایگاه ویژه

> چٍگ زٌیغ و پؼاکٍغه  و ُيگْ ةَ ریـيان ظغا =كؼآن و اؿالم و ُؼ گٌَّ وؿیهَ وصغت»کٍغ:  یاد ىی

ُاي  ةّدیغ و او ىیان دلٌكّیغ! و ٌْيث )ةؽرگِ( ظغا را ةؼ ظّد، ةَ یاد آریغ کَ چگٌَّ دقيً یکغیگؼ 

 3«قيا، انفث ایساد کؼد و ةَ ةؼکثِ ٌْيثِ او، ةؼادر قغیغ!

و )فؼىان( ظغا و » :فؼىایغ ُا ىی اي ةا اقاره ةَ پیاىغ اظحالف در ىیان اىث ُيچٍیً ظغاوٌغ در آیَ

ىیان پیاىتؼش را اًاّث ٌياییغ! و ٌؽاع )و کكيکف( ٌکٍیغ جا ؿـث ٌكّیغ و كغرت )و قّکث( قيا از 

 4«ٌؼود!

                                                           
 .143ةلؼه: 1
 .2ىائغه: ،وَ جَْاوٌَُّا َّهَی انْتِؼِّ وَ انحّلّْي 2
ًَ كُهُّةِکُوْ وَ اّْحَنِيُّا ةِضَتْمِ انهََِّ زَيیْاً وَ ال جََفؼَّكُّا وَ اذْکُؼُوا ٌِْْيَثَ انهَِّ َّهَیْکُوْ إِذْ 3 ٍْحُوْ أَّْغاءً فَأَنّفَ ةَیْ َِ إِظّْاًٌا کُ آل .فَأَْمتَضْحُْو ةٍِِْْيَحِ

 .103ّيؼان،
 .46،اٌفال:وَ أًَیُّْا انهَََّ وَ رَؿُّنََُ وَ ال جٍَازَُّّا فَحَفْكَهُّا وَ جَػَُْبَ ریضُکُوْ 4
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ُا داٌـحَ اؿث و ىفِّم دیگؼ  ایً آیَ، ّهث و ؿتب قکـث زّاىِ را وزّد اظحالفات و درگیؼي

 جّاٌغ چٍیً ةاقغ کَ اجضاد، ّاىمِ اٌـسام و وصغت مفّف و در ٌحیسَ، پیؼوزي اؿث. آن ىی

َْ ُا و ٌيادُاي اجضاد در زاى ٌكان جؼیً ىِوجّان گفث در ّنؼ صاوؼ، یکی از  ىی زؼئثةَ 

جّاٌغ در ایساد اجضاد و ُيغنی ةیً قیْیان و اُم جـًٍ  اؿث کَ ىی« ازحياع ُّیو ارةْیً»ىـهياٌان 

و  پّؿث ؿیاهو  ؿفیغپّؿث ،کؼد و جؼك، فارس و ّؼب ،ةـیار ىؤدؼ ةاقغ. در ایام ارةْیً قیَْ و ؿٍی

ِؼ ایكان راُپیيایی زيِ قغه و ةَ ؿّي صؼم ىٌانـالم(  )ّهیَدیگؼ ٌژادُا در زیؼ پؼچو اةاّتغاهلل 

ث زایی ٌغارد ةهکَ ُؼ کـی افحعارش یهان و ىةی ُّیو، ٌژاد و كّىیث و زکٍٍغ. در ایً راُپیيای ىی

 ایً اؿث کَ ةحّاٌغ ظّد را در زیؼ ةیؼق و ّهو آن صىؼت وارد ؿازد و ةَ دیگؼان ظغىحی کٍغ.

 انسِاد ىاؿثّم ی ٌيایف از پؼده یك         ایً ارةْیً ُيایكْ از اجضاد ىاؿث

 1ىاؿث اّحلاد از اي ٌكاٌَ ارةْیً ایً           ىلیاؿْ از جالًو ىؼدم ٌِاد ىاؿث

 را رىؽ اجضاد و ؿؼةهٍغي اىث( مهی اهلل ّهیَ و آنَ)ةیث پیاىتؼ  صىؼت زُؼا وزّد ظّد و اُم

و زِاد ةیث ٌُام اىث و رُتؼي ىا ّاىم وصغت  پیؼوي از ىا اُم» فؼىایغ: اؿالىی ىْؼفی کؼده و ىی

 2«ىایَ ّؽت و ؿؼةهٍغي اؿالم اؿث.

انـالم(  )ّهیَّاىم وصغت و اجضاد ُـحٍغ، ونی اىام صـیً انـالم(  و)ّهیِةیث  ةٍاةؼایً ُيَ اُم

ُا را ةَ ُو ٌؽدیك  کؼده و ةیكحؼ از دیگؼان دل آفؼیٍی ٌلفةَ ًّر ویژه در زِث اجضاد اىث اؿالىی 

 ؿازد. ىی

نػا  ٌی اؿث و ىضغود ةَ ككؼ ظامی ٌیـثزِاانـالم(  )ّهیَآٌسایی کَ صکّىث اىام زىان  از

ةایغ ةا یکغیگؼ وصغت و اٌـسام داقحَ ةاقٍغ جا ةا ُيغنی و وصغت ظّد، زىیٍَ را  ُا ىهثو  ُا اىثُيَ 

يغنی ُ ارةْیً ةا فؼاُو کؼدن ایً وصغت و روي پیاده و ؛کٍٍغ آىادهةؼاي َِّر ىٍسی ّانو ةكؼیث 

 .کٍغ ىی ا ُيّار کؼده و ٌلف ىِيی را ایفار ؿازي زىیٍَصحی ؿایؼ ادیان ةا یکغیگؼ ایً  ىـهياٌان و

 

 اقتذار ي صالبت تشیع. 2

ارةْیً ٌياد اكحغار و مالةث ىـهياٌان ةَ ویژه قیْیان اؿث. ارةْیً صـیٍی ةَ زِاٌیان ٌكان 

ةا جيام وزّد در راه اةاّتغاهلل صـیً انـالم(  و)ّهیِدُغ کَ قیفحگان و ّاقلان ائيَ اًِار  ىی

                                                           
ظتؼگؽاري ، ُا روي ارةْیً/ ىیغان و گفحيان آدار و کارکؼدُاي ازحياّی پیاده زاىَْ قٍاؿی جكیِ، پژوُكگؼ ٌـیو کاُیؼده؛1

 .18/11/97، جاریط دؿحؼؿی1397آةان  6، 372652جلؼیب، کغظتؼ:
 .483، ص1ام، ارةهی، ّهی ةً ّیـی،کكف انغيَ فی ىْؼفۀ األئيۀ، جنِهْإِؿْهَ ِّؽّاً انْسَِِادَ وَ نِهْفُؼْكَۀِ نَيّاً إِىَاىَحٍََا وَ نِهْيِهَّۀِ ٌَُِاىاً ًَاَّحٍََا وَ 2
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ُا ةا صىّر ظّد در ارةْیً ةَ اكحغار و  کٍٍغ و آن فكاٌی ىی ُایف ایـحاده و زان و آرىانانـالم(  )ّهیَ

 کٍٍغ. ُیتث صـیٍی و اكحغار جكیِ در زِان کيك ىی

را « ارةْیً روي پیاده»ه.ش( کيحؼ کـی در ایؼان ٌام  1385ىیالدي ) 20061جا صغود ؿال 

ةاقغ. در ؿٌش ازحياّی  اًالع ةیجّان یافث کَ از ایً ىٍاؿك  ةّد اىا اىؼوزه، کيحؼ ایؼاٌی را ىی  قٍیغه

اؿث و صکایث از چٍغیً ةؼاةؼ  ؿاز قگفحیُا در ایً صؼکث اٌلالةی  ٌیؽ افؽایف ىكارکث جْغاد ایؼاٌی

 .قغن زيْیث در ًی ؿانیان گػقحَ دارد

 جأکیغریؽي قغه و ىّرد  پایَانـالم(  و)ّهیِةیث  ایً جسيِ ةا ٌكاط و ادؼگػاري کَ از ؿّي اُم

زیؼا ایً ىؼاؿو ُو زىیٍَ  ؛كؼار گؼفحَ، ٌياد اكحغار و مالةث جكیِ در ىیان ادیان و ىػاُب اؿث

 ةؽرگغاقث قْائؼ انِی اؿث و ُو ایٍکَ ةَ واكَْ ّاقّرا و کؼةال گؼه ظّرده اؿث.

صکّىث صىؼت ىِغي )ّر( کَ دوران كغرت و اكحغار اؿالم و ىـهيیً و ىـحىْفیً دوران 

نػا ارةْیً در  قکم ةگیؼد کَ كتم از آن زىیٍَ كغرت و اكحغار فؼاُو قغه ةاقغ جّاٌغ ىیاؿث زىاٌی 

 ٌيّده اؿث. جّزِی كاةم و کيكایً زىیٍَ ٌیؽ ظانی از نٌف ٌتّده 

 

 ريوق اقتصادی تشیع. 3

قّد زیؼا ةَ  روي ارةْیً ؿتب روٌق اكحنادي در ىیان جكیِ ىی آٌچَ ىـهو اؿث صىّر در پیاده

جؼیً اىاکً قیْیان )آراىگاه قف جً از اىاىان قیَْ( در ّؼاق، ةعف  ىلغس قغن واكِ واؿٌَ

قّد و قیْیان ّؼاق  اي از ىٍاةِ ىانی قیْیان در كانب جّریـو ىػُتی ةَ ایً کكّر ؿؼازیؼ ىی ّيغه

کیكان ظّد ةپؼدازٌغ کَ ّالوه ةؼ ظارج قغن از  جّاٌٍغ ةَ فْانیث ةازرگاٌی و ىتادالت کاال ةا ُو ىی

ُا ظّاُغ قغ و از آٌسا کَ ىضنّالت جّنیغي  اٌؽواي اكحنادي، ٌِایحاً ةاّخ روٌق و ةِتّد ووِ ىانی آن

اي  ةاقٍغ، ارةْیً زىیٍَدر ایً کكّر ةـیار ىضغود اؿث، ٌاچار ةایغ از کكّرُاي دیگؼ واردات داقحَ 

قّد. ایً روٌق اكحنادي و جساري  ةؼاي ارجتاط ىیان جسار و ةازرگاٌان قیَْ در کكّرُاي ىعحهف ىی

 2قّد. ؿتب جلّیث كغرت و اكحغار قیْیان ىی

ةؼاي یاري صسث ظغا در صکّىث ّغل انِی ةایغ ظّد را از جياىی زِات؛ اّحلادي، قیْیان 

ةؼاي َِّر ىٍسی ّانو ةكؼیث آىاده کٍٍغ و ىسِؽ کؼده و ٌُاىی و فؼٍُگی و غیؼه  اكحنادي، اظالكی،

 .کٍغ ىیارةْیً در ایً زىیٍَ کيك قایاٌی ةَ قیْیان  روي پیاده

                                                           
ظتؼگؽاري ، ُا روي ارةْیً/ ىیغان و گفحيان آدار و کارکؼدُاي ازحياّی پیاده زاىَْ قٍاؿی جكیِ، پژوُكگؼ ٌـیو کاُیؼده؛ 1

 .18/11/97، جاریط دؿحؼؿی1397آةان  6، 372652جلؼیب، کغظتؼ:
 ُيان 2
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زىاٌی کَ كائو )ّر( كیام کٍغ دوؿحی صلیلی و واكْی ىیان ىؼدم »: فؼىایٍغ ىیع( ) مادقاىام  

و  دارد ةؼىیو  ةؼد ىیو ُؼ ٌیازىٍغي ةَ كغر ٌیاز ظّد دؿث در زیب ةؼادر ایياٌی ظّد  قّد ىیّیان 

جّؿي ىؼدم ّؼاق  ُایی ىّکبو کَ ةیٍی ىیاىؼوز در ارةْیً صـیٍی ُو  1.«کٍغ ٌيیةؼادرش وي را ىٍِ 

جا اىکاٌات الزم را در اظحیار زائؼان كؼار دٍُغ،  قّد ىیةؼپا  روي پیادهّؼاق و صحی روؿحاییان در ىـیؼ 

 .کٍٍغ ىیصحی اُم ؿٍث ایؼان در ؿیـحان و ةهّچـحان ایـحگاه مهّاجی ةؼاي پػیؼایی زائؼان ةؼپا 

 

 خًاست جمعی. 4

ةا ؿٌش ازحياّی ىعحهف و پیيّدن دوقادوش ىـیؼي ىْیً در راُپیيایی  ُا اٌـانصىّر 

ةَ ویژه اگؼ ایً ُغف انِی و ىٍّْي  ،گؼ ایً صلیلث اؿث کَ اقحؼاکات ّام ىِو ىیهیٌّی ارةْیً ةیان

و « فؼدگؼایی»را ةَ زاي « گؼایی زيِ»آفؼیٍغ و  اؿث و اٌـسام و ُيتـحگی ىی آفؼیً وصغتُو ةاقغ 

 آن زِث در و اؿث انِی ىـیؼ وكحی کَ چؼا. کٍغ ىی زایگؽیً « گؼایی ظاص»ا ةَ زاي ر« گؼایی ّام»

 .قٌّغ ىی گؼفحَ ٌادیغه اظحالفات و ٌغارد ىٍْا ُا جفاوت دیگؼ قّد ىی ةؼداقحَ كغم

 ظّد کَ اؿث انِی ُاي ارزش اؿاس ةؼ «ةٍیان ىؼدم» ظّدزّش صؼکث یك ارةْیً راُپیيایی

کٍٍغ.  اٌغ و ةَ ظّةی ُو اداره ىی اي اّحلادات دیٍی و ىػُتی ظّد ایساد و اداره کؼدهىتٍ ةؼ ىؼدم

ُاي فؼاوان ونی ةا آگاُی، ّكق و ىیم  آٌکَ ایً اىؼ در قؼایي ظاص و ةا ةْىی اوكات ةا ؿعحی جؼ ىِو

 2قّد. ىؼدم اٌسام ىی ظّدزّشدروٌی و 

ةعّاٍُغ کَ ىّّّد ةیایغ و ظّاؿحَ ي  آن اؿث کَ ُيَ ىؼدمیکی از قؼایي جضلق َِّر از ًؼفی 

کَ آگاُی  قّد ىیایً جلاوا زىاٌی ىضلق  از ّيق وزّد جلاواي َِّر کٍٍغ و ّيّم ىؼدم ایً ةاقغ و

ُو  اي دغغغَدم ّهو پیغا ٌکٍٍغ چٍیً درظّاؿحی و جا زىاٌی کَ ىؼ ةاقغ و وزّد داقحَو ّهو ّيّىی 

 قّد ىیآغاز انـالم(  )ّهیَاىام صـیً زیارت ةَ ٌیث  اةحغا کَ در ارةْیً روي پیاده ٌعّاٍُغ داقث.

اؿث ةؼاي آگاُی ّيّم ىؼدم  اي زىیٍَارةْیً زیؼا  گؼدد ىیآغازگؼ ىـیؼي اؿث کَ ةَ َِّر ظحو 

                                                           
ّامِوُ، کَیفَ أٌحُو ِفی انحَّّامُمِ وَانحَّتارِّ؟فَلالَ: َّهْ أفىَمِ ىا کاَن َّهَیَِ أصَغٌ. َفلالَ: أیَأجی أصَغُکُو  یا ّهیَ انـالم كال:ًّ اإلىام انکاَو  1

صازَحََُ فَال یٍُکَؼُ َّهَیَِ؟ كالَ: ال. كالَ:  ٍِّغَ انىّیلَۀِ ىٍَؽِلَ أظیَِ فَال یَسِغُهُ، فََیأىُؼُ ةِإِظؼاجِ کیـَِِ فَیُعؼَجُ، فَیَفُّهُ ظَحيََُ فََیأظُػُ ىًِ ذنِكَ

 نَـحُو َّهْ ىا اُصِبُّ َّهَیَِ ىًَِ انحَّّامُمِ.

ةَ ةِحؼیً گٌَّ اى »گفث: « اى ّامو! صال قيا در پیٌّغ و ٌیکْ ةَ یکغیگؼ چگٌَّ اؿث؟»از اىام کاَو ّهیَ انـالم: اىام فؼىّد:  

ا چٍیً ُـث کَ یکْ از قيا ةَ ٍُگام جٍگغؿحْ، ةَ ظاٌَ ةؼادر >ایياٌْ =ظّد رود و او آی»اىام فؼىّد: «. کَ کـْ ةؼ آن جّاٌغ ةّد

را ٌیاةغ و ةعّاُغ کَ ُؼ چَ را در کیـَ >; زیب> او ُـث، ةیؼون آورٌغ و چٍیً قّد و او ىُِؼ آن را ةگكایغ و ةَ كغر ٌیازش از 

ةِادنی کاَو، «.گٌَّ کَ ىً دوؿث ىْ دارم، ةا ُو پیٌّغ ٌغاریغپؾ آن »فؼىّد: « ٌَ!»گفث: « آن ةؼدارد و کـْ او را ةاز ٌغارد؟

 .128، ص3ىْیً انعٌتاء، ج
 ُيان 2
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ةؼاي درظّاؿحی ىكحؼك و ُغفی ىحْانی ةؼاي جضلق َِّر، فهػا ٌلف ارةْیً در ایً اىؼ ةـیار صیاجی 

 ظّاُغ ةّد.ىٍسؼ ةَ اجفاكی ُّیو  ةّده و

 

 )عج( عصز امام با بیعت ي ظًُر اس ماوًری .5

، قّد ىیع( اٌسام ) ىْنّىان جأکیغایً صؼکث ُّیو ىؼدىی در ارةْیً صـیٍی کَ ةَ 

ازحياع ىؼدم در صيایث از صق و اىام صق اؿث، چٍان کَ در روایث داریو در روز َِّر،  دٍُغه ٌكان

و ةا  رؿاٌٍغ ىیّر( از ُؼ ٌلٌَ زىیً قتاٌَ ظّد را ةَ ىکَ ) االُّوپیؼوان و یاران صىؼت ةلیَ اهلل 

 1.کٍٍغ ىیّر( ظّد ةیْث ) زىاناىام 

ىِغوي یاوري ارةْیً صـیٍی اؿث چٍان کَ اىام  ُاي زهّهُيغنی و کيك ةَ یکغیگؼ یکی از 

اگؼ قیْیان ىا کَ ظغاوٌغ آٌان را در راه اًاّحف کيك ةفؼىایغ، در وفاي ةَ »: فؼىایٍغ ىیّر( ) ّنؼ

 جأظیؼآن ِّغي کَ از آٌان گؼفحَ قغه اؿث، یکغل و ىنيو ةاقٍغ، ٌْيث دیغار ىا از آٌان ةَ 

، اىیغ ةَ ٌؽدیك قغن َِّر افؽایف قّد ىینػا ُؼ ؿانی کَ ُّيث ارةْیً صـیٍی دیغه  2«افحغ ٌيی

 .یاةغ ىی

ُؽار ٌفؼ در کٍار ایكان  10ّر( ٌؽدیك ةَ ) ّنؼةٍاةؼ روایات، ةْغ از آغاز صؼکث جّؿي اىام 

ُّیو ارةْیً ىاٌّري از ؿیم زيْیحی اؿث کَ در روز َِّر ةَ  روي پیاده، از ایً رو، 3قٌّغ ىیصاوؼ 

افؽایف یاةغ، اىیغُا ةؼاي  روي پیاده، نػا ُؼ ؿال کَ ُّيث ایً کٍغ ىیؿيث ىکَ ىکؼىَ صؼکث 

 .قّد ىیٌؽدیك قغن زىان َِّر ُو ةیكحؼ 

 

 اجتماعی امىیت تمزیه .6

ارةْیً صـیٍی اؿث، ةا وزّد جيام  روي پیادهةارز  ُاي زهّهدر ؿٌش ةاال یکی از « اىٍیث»

در ىؼز ایؼان، ىؼدم در ایً ىـیؼ ةؼاي یکغیگؼ  در ةؼظی ىّارد، ىّزّد در کكّر ّؼاق و یا ُاي ٌااىٍی

کَ زهّه ةارز و اکيم ایً اىٍیث در صکّىث ىِغوي ىكاُغه ظّاُغ قغ، چٍان  کٍٍغ ىیاىٍیث ایساد 

                                                           
أَىَّا كامَ كائِوُ آلِ ىُضَيَّغٍ زَيََِ انهَُّ نََُ أُمَ انيَكؼِقِ وأُمَ انيَغؼِبِ، فَیَسحَيِّْنَ کَيا یَسحَيُِِ كَؽَعُ انعَؼیفِ ؛ فَ إذا اإلىام ّهیّ ّهیَ انـالم: 1

 ّهیَ و آنَ َِّر اىام ّهْ ّهیَ انـالم: زىاٌْ کَ كائو آل ىضيّغ مهْ اهللانؼُّفَلاءُ فَيًِ أُمِ انکّفَۀِ، وأىَّا األَةغالُ فَيًِ أُمِ انكّامِ. 

کٍغ، ظغاوٌغ، اُم ىكؼق و ىغؼب را ةؼاى او گِؼد ىْ آورد و ىاٌٍغ اةؼُاى پاییؽى ةَ ُو ىْ پیٌّغٌغ. رُفلا، از ىؼدم کّفَ اٌغ و 

 .334، ص52ىسهـی، ةضار االٌّار، ج اةغال، از ىؼدم قام.
نٌاّحَ ّهی ازحياع ىً انلهّب فی انّفاء ةانِْغ ّهیِو، نيا جأظؼ ٍِّو انیيً ةهلائٍا و نّ أن أقیاٍّا وفلِو اهلل  (:اىام ىِغي )ّر 2

 .499، ص 2اإلصحساج نهٌتؼؿی، ج  نحْسهث نِو انـْادة ةيكاُغجٍا.
 .42ُاي َِّر اىام زىان، ص زیتایی ظغاىیان آراٌی، ىِغي، داؿحان َِّر؛ 3
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ةا اىٍیث کاىم از  جّاٌغ ىیدر دوران َِّر یك زن ةا جيام زیّر و زیتایی ظّد،  در روایات داریو کَکَ 

 1.ٌغاقحَ ةاقغام ةؼود و ُیچ جؼؿی ّؼاق ةَ ق

ارةْیً ٌیؽ اىؼوز زِاٌی  روي پیادهاؿث،  قيّل زِانکَ پیام صکّىث اىام زىان )ّر(  ًّر ُيان

 .قٌّغ ىیقغه و زائؼاٌی از ّؼاق، پاکـحان، آفؼیلا، اروپا و ... در ایً ىـیؼ صاوؼ 

ی از آن ُای زهّهع( ةّد و اىؼوز ) صـیًاز ویژگی یاران اىام  ًهتی قِادتّالوه ةؼ ایً، قساّث و 

 در زائؼان ارةْیً ٌیؽ ةؼوز و َِّر دارد. ُا ٌااىٍیةا وزّد جيام 

و  کٍٍغ ىیع( ) صـیًزائؼان و ىیؽةاٌان ارةْیً صـیٍی در ایً ایام جيام ُـحی ظّد را وكف اىام 

 ةیث اُمةؼاي ةیْث ةا  روي پیادهاىؼوز اگؼ ةاالجؼیً ظٌؼُا وزّد داقحَ ةاقغ، ةاز ُو ىؼدم در ایً 

 .کؼد ظّاٍُغ قؼکث ع( )

 

 گیزی وتیجٍ

و  یافحَ فؼاوان روٌق اظیؼ ُاي ؿال در و اؿث قیْیان ىِو ىٍاؿك از یکی کَ ارةْیً روي پیاده

 اؿث، قغه ىؼاؿو ایً در صىّر ةؼاي ُا ىهیث و ادیان ؿایؼ زػب ؿتب و قیَْ ةؼاي ٌيادي ةَ جتغیم

 ةؼاي ؿازي زىیٍَ و ىّاٌِ رفِ آن جؼیً ىِو ؛ کَدارد دٌتال ةَ زیادي ازحياّی و فؼدي فّایغ و آدار

 ةاقغ ىی ىّّّد ىِغي ةكؼیث، ّانو ىٍسی َِّر

 جْاىمجلّیث روصیَ  قعنیث، در ازظّدگػقحگی و ایذار قغن ٌِادیٍَ آن، فؼدي آدار زيهَ از

و  قعنیث قغن ةؽرگ و ارزقيٍغي ظّد اصـاس ظاٌّاده، در دیٍی ُّیث جلّیث دیگؼان، ةا ةِحؼ

 .ةؼگكحً اؿث از ةْغ زٌغگی در جضّل

 جكیِ، اكحنادي روٌق جكیِ، مالةث و اكحغار اؿالم، زِان اجضاد ةَ جّان ىی آن ازحياّی آدار از

 ٌِایث در کَ کؼد اقارهىاٌّري از َِّر و ةیْث را اىام ّنؼ و جيؼیً اىٍیث ازحياّی  ،ظّاؿث زيْی

 .ةاقغ ىی زِان در ؿحو و َهو ؿؼکّةی و ّغانث اؿحلؼار ةؼاي ىٍسی، َِّر ىكحؼكِ ُغف دٌتال ةَ

 َِّر ةا آن پیٌّغ و کؼده اقاره ارةْیً روي پیاده پیاىغُاي و آدار از اي گّقَ ةَ ىعحنؼ ایً در ىا

 کؼدن ىحضغ و ُيگؼایی در آن ٌلف و پؼداظحَ ةكؼیث ّانو ىٍسی َِّر ةؼاي آن ةّدن ؿاز زىیٍَ و

 کؼدیو ةیان را ىكحؼك ُغف ةؼاي ادیان ؿایؼ و ىـهيیً كهّب

                                                           
 .761، ص2اةً ةاةّیَ ىضيغ ةً ّهی، انعنال،ج 1



0 

 

 مىابعفُزست 

 *كؼآن کؼیو

 *دّاي ٌغةَ

 *زیارت ّاقّرا

 ،2ج جا، ةی اؿالىیَ، ّهيیَ: جِؼان زٌساٌی، فِؼي اصيغ انعنال، ّهی، ةً ىضيغ ةاةّیَ اةً .1

 .761ص

: جِؼان غفاري، اکتؼ ّهی: ىنضش ،1ج انٍْيۀ، وجيام انغیً کيال ّهی، ةً ىضيغ ةاةّیَ، اةً .2

 .331،ص1395 اؿالىیۀ، دارانکحب

 ،(انـالم ّهیِا) انيْنّىَ انـیغة ىؤؿـَ: زا ةی ،2انكیَْ،ج فىائم ؿْیغ، ىْاش، اةّ .3

 .166ص ،1429

 ،1381 ُاقيی، یةٍ :جتؼیؽ ،1ج األئيۀ، ىْؼفۀ فی انغيَ ّیـی،کكف ةً ّهی ارةهی، .4

 .483ص

 صـٍی دکحؼ ةا ٌکاح امغؼي ىضـً ؿیغ دکحؼ جعننی ٌكـث ىضـً، ؿیغ امغؼي، .5

 ؿایث ظاٌّادگی، و ازحياّی فؼدي، زٌغگی در ارةْیً روي پیاده آدار ىِؼورز، ىضـً دکحؼ و درىیان

 17/11/1397:دؿحؼؿی جاریط ،8/8/1397:ٌكؼ جاریط جتیان، رؿاٌی اًالع و فؼٍُگی ىؤؿـَ جتیان،

 صائؼي: ىحؼزو ،((ّر) كائو صىؼت ةؼاي دّا فّائغ) انيکارم ىکیال جلی، ىضيغ امفِاٌی .6

 1387: ٌكؼ ؿال زيکؼان، ىلغس ىـسغ: اٌحكارات كو،: ٌكؼ ىضم ىِغي، كؽویٍی

 ایؼان داٌكسّیان ظتؼگؽاري ؿایث ارةْیً، روي پیاده قٍاظحی زاىَْ جأدیؼ پٍر ایـٍا، .7

 17/11/1397:دؿحؼؿی جاریط ،6/8/1397: ٌكؼ جاریط ،97080602940: ظتؼ کغ ،(ایـٍا)

 انـالم، ّهیَ ّكؼ اإلدٍی األئيۀ ّهی انٍل فی اإلٌناف ؿهیيان، ةً ُاقو ؿیغ ةضؼاٌی، .8

 .299ص ،1378 دوم، چآ اؿالىی، فؼٍُگ ٌكؼ دفحؼ: جِؼان ىضالجی، رؿّنی ُاقو ؿیغ ىحؼزو

 كـو انيلغؿۀ، انضـیٍیۀ ۀانْحت :ّؼاق ىْهی کؼةالي ،3ج انعٌتاء، ىْیً کاَو، ةِادنی، .9

 .128ص ق، ه1435 انكؤون،

 زِان در مهش ةؼاي ٌُاىی ُاي رزىایف ةؽرگحؼیً از ارةْیً روي پیاده ادؼ ّهیؼوا، پٍاُیان، .10

 جاریط ،ىلاالت،97 دي 21ىـسغ، جعننی پایگاه ؿایث پٍاُیان، ةا جهّیؽیٌّی گفحگّي اؿث، ةیكحؼ

 .18/11/91 دؿحؼؿی
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 زٌغگی جيؼیً ارةْیً؛ ارةْیً، ي رو پیاده از زتؼائیهی ؿیغیاؿؼ روایث یاؿؼ، ؿیغ زتؼائیهی، .11

 جاریط ،6/8/97 ،20ص ،5237 قياره زو، زام روزٌاىَ magiran.comَِّر، ّنؼ در

 .18/11/97دؿحؼؿی

 اؿث، َِّر ةؼاي ؿازي زىیٍَ ىنغاق ارةْیً روي پیاده ىِؼ، ظتؼگؽاري .12

 .19/11/97:دؿحؼؿی جاریط ،96آةان4139826،19:کغظتؼ

 ،1389 ودّق،: كو زىان، اىام َِّر ُاي ییتایز َِّر؛ داؿحان ىِغي، آراٌی، ظغاىیان .13

 .42ص

 ُا، ىناصتَ ُا، پیام ةیاٌات،( س) یٍیظي اىام آدار ىسيَّّ: اىام مضیفَ اهلل، روح ظيیٍی، .14

 .526ص ،1368ظيیٍی، اىام آدار ٌكؼ و جٍُیو ىؤؿـَ: جِؼان ،8ج ُا، وٌاىَ قؼّی ازازات اصکام،

 ماصب ىلغس ىـسغ اٌحكارات: كو قٍاؿی، ىّّّد قتِات ةَ پاؿط امغؼ، ّهی روّاٌی، .15

 .559ص ،1386 پٍسو، چآ انؽىان،

 .787ص.جا ةی االؿالىیۀ، ۀانيکحت :جِؼان انيحِسغ، ىنتاح صـً، ةً ًّؿی،ىضيغ قیط .16

 ،اُؿّه :كو ىضيغُادي، و ةِادري اةؼاُیو: ىضلق ،2اإلصحساج،ج ّهی، اصيغةً ًتؼؿی، .17

 .602 ص ،2 ج ق، ه1413

 ىِغي: ىضلق انغیً، ةأمّل یحْهق فیيا األظتار ٌّادر ىؼجىی، قاه ةً ىضيغ کاقاٌی، فیه .18

 ،1372 فؼٍُگی، جضلیلات و ىٌانْات ىؤؿـَ ّانی، آىّزش و فؼٍُگ وزارت: جِؼان كيی، اٌناري

 .275ص

 اٌحكارات: كو ؿّم، چآ اي، كيكَ انِی جؼزيَ ،انسٍان ىفاجیش ّتاس، قیط كيی، .19

 .477ص ،1389مضفی،

 ُا، گفحيان و ىیغان/ ارةْیً روي پیاده ازحياّی کارکؼدُاي و آدار ٌـیو، کاُیؼده، .20

 .18/11/97دؿحؼؿی جاریط ،1397 آةان 6 ،372652:کغظتؼ جلؼیب، ظتؼگؽاري

 -ةیؼوت ،(انـالم ّهیِواألًِار ) األئيۀ األظتار انساىْۀ األٌّار ةضار ةاكؼ، ىضيغ ىسهـی، .21

 .334جا،ص ةی ،52انْؼةی،ج انحؼاث انضیاء دار: نتٍان

: ةیؼوت ىضيّدي، ةاكؼ ىضيغ: ىنضش انيؽار، ،کحاب98ج االٌّار، ةضار ةاكؼ، ىضيغ ىسهـی، .22

 .28ص ق، ه1403 انّفاء، ىؤؿـَ

 و صغیخ كؼآن پایَ ةؼ فؼزَ اهلل ّسّم ىِغي اىام داٌكٍاىَ ىضيّغ، قِؼي، ري ىضيّغي .23

 .76ص ،1393 دارانضغیخ، فؼٍُگی ّهيی ىؤؿـَ: كو ًتاًتائی، ّتغانِادي: ىحؼزو ،9ج جاریط،
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 ّتغانفحاح :ىضلق انيٍحُؼّر، أظتار فی انغرر ّلغ یضیی، ةً یّؿف ؿهيی، قافْی ىلغس .24

 .83ص جا، ةی زيکؼان، ىلغس ىـسغ: كو ىٍفؼد، ٌُؼي ّهی: ىنضش صهّ، ىضيغ

 ،2ج كائو، صىؼت ةؼاي دّا فّائغ در انيکارم ىکیال جلی، ىضيغ ؿیغ امفِاٌی، ىّؿّي .25

 .1385پاییؽ پٍسو، چآ زيکؼان، ىلغس ىـسغ اٌحكارات كؽویٍی، صائؼي ىِغي ؿیغ ىحؼزو

 ٌیّز، ىكؼق ؿایث َِّر، ّنؼ ةا ارةْیً راُپیيایی ُاي قتاُث اصيغ، ٌادري، .26

 .17/11/97دؿحؼؿی جاریط ،1397،11:39 آةان7 وٍُؼ، فؼٍُگ906809:کغظتؼ

 انتیث آل ىّؿـَ: انيـائم،ىضلق ىـحٍتي و انّؿائم جلی،ىـحغرك ىضيغ ةً صـیً ٌّري .27

 إلصیاء انـالم ّهیِو انتیث آل ىّؿـَ: ٌاقؼ نتٍان، – ةیؼوت: ٌكؼ ىضم انحؼاث، إلصیاء انـالم ّهیِو

 جا ةی انحؼاث،

راُکارُا  و راُتؼدُا ؿاز زىیٍَ زٌغگی ؿتك و اظالق ىِغویث، دکحؼیً انيههی ةیً ُيایف .28

 1393:كو ،3 ج ،(ىِغویث دکحؼیً انيههی ةیً ُيایف دُيیً ىلاالت ىسيَّّ)

 ،2ج فؼزَ، ّسم انغائب انضسۀ إدتات فی انٍامب إنؽام انْاةغیً، زیً ةً صائؼي،ّهی یؽدي .29

 .جا ةی نهيٌتّّات، االّهيی ىؤؿـَ: نتٍان-ةیؼوت ّاقّر، ّهی ىنضش


