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چکیده

رشـد چشـمگیر سـفر شـیفتگان امـام هشـتم)ع( به مشـهد مقـدس ، به خصـوص از دهۀ80 

رونـدی فزاینـده داشـته اسـت؛ به گونـه ای کـه هیچ یـک از مسـائل و مشـکالت اقتصـادی کـه 

جامعـه بـا آن دسـت و پنجه نـرم می کنـد، نتوانسـته اسـت جلـو ایـن رشـد چشـمگیر دل باخنت 

در راه زیـارت را بگیـرد یـا حتـی ثابـت نگاه دارد. هرسـاله شـاهد هسـتیم که بر تعـداد زائران 

بـارگاه رضـوی در سـفر بـه مشـهد بـه شـیوه های گوناگـون به خصـوص در ایـام مذهبی)اعیـاد 

و سـوگواری ها( افـزوده می شـود. یکـی از جلوه هـای زیبـای سـفر بـه قصـد زیـارت بـا خلوص 

نیـت را می تـوان در سـفر زائـران پیـاده از رسارس کشـور در دهـۀ پایانـی مـاه صفـر بازیافـت 

کـه عاشـقان زیـارت حـرت ثامن الحجـج)ع( بـا پـای پیـاده در راه زیـارت گام می نهنـد و بـا 

تـاب آوردن سـختی های مسـیر تـا رسمنـزل مقصـود، ارادت خـود را بـه امام رضـا )ع( بـه منایش 

می گذارنـد و شـکرگزار آن هسـتند کـه توفیـق زیارت را نصیب شـان کـرده اسـت؛ چراکه بدون 

طلبیـدن معشـوق، عاشـق را پـای سـفر نیسـت. اگرچه به یقیـن منی توان نخسـتین زائـر پیادۀ 

حـرم رضوی را مشـخص منود اّما متون تاریخی، شـاه عباس صفوی را نخسـتین زائـر بارگاه منّور 

امام رضـا)ع( در چهـار قـرن پیـش معرفـی می کننـد. در این مقاله برای نخسـتین بار با بررسـی 

مطبوعـات 160 سـال اخیـر ایـران، نخسـتین تصاویـر و اخبـار محـدود تـرّف زائران پیـاده به 

حـرم مطهـر امام رضـا)ع( ارائه شـده اسـت.
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مقدمه

خستگی در چهره شان موج می زند، اما نگاه گرم شان آن چنان مشتاق 

زیارت است که گویی پای برهنه راه رفنت را حالی خوش برای رسیدن به بهرتین 

لذت های معنوی می دانند. 

رنج سفر با پای پیاده را تنها کسی درک می کند که چشمش به التامس 

نوازش گنبد طالیی خواب ندارد و دستانش برای متّنای یک لحظه ملس پنجره 

فوالد بی تابی می کند. سنت سفر کاروان ها با پای پیاده از گذشته در فرهنگ 

اسالمی ما وارد شده است و تا امروز ادامه دارد. در منابع شیعی، به دلیل 

غربت امام هشتم)ع( زیارت حرم مطهر ثامن الحجج بافضیلت ترین زیارت ها 

و حتی مقدم بر زیارت کربال دانسته شده است. در این روایات فضیلت 

تحمل سختی، رسما و گرما و حتی قطره ای از باران در راه زیارت حرت 

رضا)ع( عامل رهایی از آتش آورده شده است.

 از دیرباز در دهۀ آخر ماه صفر، بسیاری از معتقدان برای رفنت به کربال با 

پای پیاده قصد سفر می کردند اّما عده ای از عاشقان نیز برای حضور معنوی و 

زیارت حریم رضوی رهسپار مشهد مقدس، پایتخت معنوی ایران، می شدند.  

»زائران پیاده« برخی از زائران حرم مطهر امام رضا)ع( هستند که بدون 

استفاده از هیچ وسیله ای، رصفاَ با پای پیاده از محل سکونت خویش تا 

حرم مقدس رضوی راه پیامیی کردند. بررسی اخبار و مطالب منترشده در 

روزنامه ها به ویژه مطبوعات صد سال اخیر نشان می دهد که این افراد از 

ابتدا با نیت پیاده آمدن از شهر و دیار خود به طرف مشهد حرکت می منایند 

و برای اینکه بتوانند سختی های راه را تحمل کنند به صورت دو یا چند نفری 

همسفر می شوند.

اگرچه به یقین منی توان نخستین کسی را معرفی کرد که پیاده به قصد 

زیارت مرقد منّور ثامن االمئه)ع( به مشهد آمده است، اّما به احتامل شاه عباس 

صفوی، اوّلین فردی است که پیاده به زیارت حرم مطهر امام رضا )ع( شتافت. 

وی به سال 1010ق با گروهی از افراد خود مسیر اصفهان تا مشهد را طی 28 

روز پیاده سپری منود و سنت حسنۀ زیارت پیادۀ مشهد را بنیان گذاری منود. 

شاه عباس به محض ورود به مشهد مقدس، به زیارت روضۀ مقدسه رفت. 

وی چند روزی در مشهد ساکن شد و شب تا صبح در حرم مطهر امام رضا)ع( 

ماند. شاه عباس زمانی که در حرم حضور داشت، مانند خّدام حرم مطهر به 

جاروکشی صحن و روشن یا خاموش کردن شمع ها مشغول بود. در این 

سفر شاه عباس چیزهای زیادی را وقف منود که هنوز آثار آنها موجود است 

)منجم، 1366(.

با مطالعه و بررسی مطبوعات 160 سال اخیر )1252تا1411 ق/ 1215تا 

1370ش( فقط چهار تصویر در ضمن گزارش و خرب ترّف زائران پیاده به 

حرم مطهر امام رضا)ع( یافت شده که در ادامه ارائه می شود.

اّولین عکس ترشّف زائران پیاده 

نخستین عکس در مطبوعات دربارۀ زیارت زائران پیادۀ حرم مطهر 

امام رضا)ع( مربوط به شصت سال قبل یعنی سال1333ش است: 

آقای سلیامن خراط که از بازرگانان رشت است، سال قبل به قصد ترّف 

به آستان قدس رضوی به مشهد آمده و در آستانۀ مقدسه نذر می کند که: 

»اگر مشکالت و گرفتاری های زیادی که بر او مستولی شده به لطف حرت 

رضا)ع( مرتفع شود، سال بعد پیاده از رشت تا مشهد به زیارت حرت 

ثامن االمئه )ع( بیاید.«

به طوری که نام برده به خربنگار ما اظهار داشته: »پس از مراجعت به 

رشت گرفتاری هایی که برای او موجود بوده و رفع آنها بسیار مشکل بوده، به 

خودی خود حل ]می شود[.«

آقای خراط به منظور انجام  تعّهد خود قصد ترّف و عتبه بوسی آستان 

قدس را می کند و سه نفر دیگر از کارکنان مؤّسسۀ او که از نیت وی باخرب 

می شوند با او همراه شده، هر چهار نفر روز دوازدهم فروردین ماه پیاده 

از رشت به طرف مشهد حرکت و 1440کیلومرت راه فاصلۀ بین رشت تا 

مشهد را در مدت 24 روز طی منوده، روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال 

1333خورشیدی به مشهد وارد شدند.



جهانگیر  خراط،  سلیامن  فخریان،  محمد  آقایان  )عکس(  گراور  در 
پشت شاه و علی هاشمی که پیاده از رشت تا مشهد آمده اند، دیده می شوند.1

دومین عکس ترشّف زائران پیاده 

عکس و خرب سفر با پای پیادۀ دو جوان کاشانی به همراه یک شرت در 

حدود 50 سال قبل )1344(، دومین تصویر از ترّف زائران با پای پیاده به 

حرم منور ثامن الحجج)ع( است که در مطبوعات ایران آمده است:  

ساعت 6 بعدازظهر روز شنبه 5 تیر 1344، کاروان کوچکی وارد شهر 

مشهد شد. این کاروان را یک نفر شرت سیاه و دو نفر مرد چهره سوخته تشکیل 

می دادند. جهاز شرت را با پارچۀ سیاهی پوشانده بودند و زنگ بزرگی که 

به گردن شرت بسته شده بود توجه همه را جلب می کرد. دو مرد جوان با 

پای برهنه همراه شرت به سوی آستان مبارک حرت رضا)ع( می رفتند و در 

چشم های آنها اشک شوق موج می زد. این دو جوان، محمدعلی بادپی و 

سیدحسین حسینی بودند که به منظور زیارت مرقد مطهر حرت رضا)ع( 

در حدود 41 روز پیش از کاشان حرکت کرده بودند و روز شنبه به مشهد 

رسیدند. آنها شرت سیاه رنگی را همراه آورده بودند که به روی آن دو  بسرت 

ساده و چند بسته و یک کوزه آب دیده می شد. هنگامی که از خیابان عبور 

می کردند همه متوجه شده بودند که این دو نفر، از زائران  بی شامر حرت 

رضا)ع( هستند که برای زیارت آمده اند؛ ولی هیچ کس باور منی کرد که این دو 

نفر در حدود هزارکیلومرت راه را گاهی پیاده و زمانی با شرت طی کرده اند تا به 

مشهد رسیده اند. پاهای آنها به وضع دل خراشی درآمده بود و نشان می داد 

که راهی طوالنی و پررنج را طی کرده اند.

خربنگار ما که با دو زائر مزبور متاس گرفته اظهار می دارد:

»این دو جوان چهره ای سوخته و لباس مندرسی داشتند و دیدگان آنها 

لربیز از شوق زیارت حرت رضا)ع( بود.«

 خربنگار ما سؤال کرد: »چرا با وسیلۀ دیگری به مشهد نیامدید؟«

 آنها گفتند: »ما نذر کرده بودیم که با پای پیاده  به مشهد بیاییم ولی 

اطرافیان پیشنهاد کردند که شرت خود را هم همراه  برده و به آستانۀ حرت 

تقدیم کنیم. ما هم قبول کردیم و چون شرت نذری بود، فقط اثاثیۀ خود را با 

آن حمل کردیم و خود، پیاده عازم شدیم و ضمناً سعی داشتیم تا روز اربعین 

خود را به مشهد برسانیم، اّما دوری راه و سختی مسافرت باعث شد که چند 

روز دیرتر از آنچه که پیش بینی کرده بودیم به مقصد برسیم.«

کاروان کوچک سپس به خیابان طهران پیچید و آهسته آهسته به سوی 

آستان مبارک حرت ثامن االمئه)ع( حرکت کرد. در مسیر حرکت آنها مردم 
جمع شده بودند و بدین ترتیب از کاروانیان استقبال می کردند.2

سومین تصویر ترشّف زائران پیاده 

عکس تّرف زیارت هیئت پنجاه نفری از تهران که با پای پیاده مسیر 

طوالنی تهران تا مشهد را طی منودند، سومین تصویر ترّف زائران پیاده و 

نخستین عکس ترّف گروهی زائران پیاده حرم مطهر امام رضا)ع( است که 

در مطبوعات درج شده است:

یک هیئت پنجاه نفری که پای پیاده جهت زیارت آستان مقدس حرت 

ثامن الحجج)ع( از تهران حرکت منوده بود، پس از 54 روز پیاده روی به مشهد 

وارد شد و مورد استقبال جمع کثیری از اهالی مشهد و هیئت های مذهبی 

قرار گرفت.

»البته عدۀ زیادی از مردم مشهد که از ورود هیئت دیروز مطلع شده 

بودند، روز قبل نیز تا چند کیلومرتی خارج شهر به استقبال گروه مذهبی 
رفتند و به آنها خیر مقدم گفتند.«3

اعضای هیئت بالفاصله پس از ورود به مشهد جهت زیارت به حرم مطهر 

مرّف شدند. سپس در حسینیۀ پزندگان واقع در میدان دقیقی اقامت کردند.

امام  خراسانی،  حاج شیخ جواد  را حجت االسالم  هیئت  این  رسپرستی 

دارد.  عهده  به  دوالب  رسآسیاب  خیابان  ولی عرص)ع(  مسجد  جامعت 

حجت االسالم حاج شیخ جواد خراسانی که خود خراسانی االصل است دربارۀ 

چگونگی این سفر به خربنگار ما اظهار داشت:

»این دومین سفری است که ایشان پیاده به مشهد مرّف می شوند. در 

سفر قبلی عده ای که پیاده به مشهد مرّف شدند یازده نفر بودند و این سفر 

چهل روز به طول انجامید و امسال همراهان نزدیک به پنجاه نفر هستند و 



شاید در سفرهای آینده عدۀ بیشرتی از مشتاقان زیارت حرت رضا)ع( به 

این جمع بپیوندند. این عده روز چهارم جامدی االول از تهران حرکت منودند و 

در 27جامدی الثانی یعنی پس از 54 روز به مشهد رسیدند. اعضای این هیئت 
پنج روز در مشهد اقامت می منایند، سپس به تهران مراجعت می کنند.«4

این هیئت برای سومین بار با پای پیاده در روز دوشنبه 22 مرداد 1352 

سعادت ترّف زیارت حرم امام رضا)ع( را به دست آورد: هیئت 20نفری که 

پس از 55 روز طی طریق و تحمل رنج یک سفر طوالنی، وارد مشهد شدند، 

سومین سالی است که  برای رشف یابی به دربار والیت مدار هشتمین پیشوای 

شیعیان جهان، فاصلۀ تهران مشهد را پیاده می پیامید.

رسپرستی هیئت را آقای حاج شیخ جواد خراسانی به عهده گرفته که 65 

سال دارد. اعضای این هیئت که اغلب افراد مسن هستند در راه تهران مشهد 

به هر شهر و روستایی که می رسیدند مورد استقبال قرار می گرفتند و نیز 

لحظه ای از انجام فرامین دینی غفلت منی ورزیدند. جالب این است پخت و 

پز غذا به عهدۀ یکی از آنان بود. یکی از خربنگاران اطالعات در مشهد که 

به اتفاق خربنگار عکاس در 10کیلومرتی  مشهد از زائران پرشور و اشتیاق 

استقبال کرده می نویسد: »این هیئت پس از دو روز اقامت در مشهد، از 
طریق خط شامل با اتومبیل به تهران حرکت کرد.«5
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