
9

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 40، زمستان 1401

واکاوِی کارکردهای آییِن پیاده روِی پایان ماه 
صفر به مشهدالرضا بر بنیاد دیدگاه میرچا الیاده

دریافت: 1400/11/4  پذیرش: 1400/12/2
علی صادقی منش1  

چکیده 

هــر  ســال تعــداد قابــل توّجهــی از شــیعیان در روزهــای پایانــی مــاه صفــر به ویــژه از ســالروز درگذشــت 
پیامبــر اکــرم n و شــهادت امام حســن g، 28 صفــر تــا روز شــهادت امــام رضــا g، ســی ُام صفــر، بــا 
پــای پیــاده بــه ســوی مشــهدالرضا مشــرف می شــوند. ایــن آییــن کــه از ســویی پایان بخــش عزاداری هــای 
ــه آیینــی  ــر اســالم n و امــام حســن و امــام رضــا g اســت، ب محــرم و از دیگــر ســو بزرگداشــت پیامب
ــرد.  ــی ک ــی، بررس ــناس دین ــاده، پدیدارش ــا الی ــر آرای میرچ ــه ب ــا تکی ــوان آن را ب ــه می ت ــده ک ــل ش تبدی
ــن را  ــن آیی ــاده ای ــا الی ــای میرچ ــه دیدگاه ه ــکا ب ــا ات ــی و ب ــه روش تحلیلی توصیف ــش رو ب ــش پی در پژوه
واکاوی می کنیــم. ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه ایــن آییــن، تمــام ویژگی هــای یــک آییــن نمادیــن و 
روایت منــِد تشــرف را دارد و بــا انســجاِم ویــژۀ خــود، ذهنیــت شــرکت کنندگان را بــرای گــذار از زمــاِن خطــی 
بــه زمــاِن قدســی فراهــم می ســازد و از ســویی مقدمــه ای نظام منــد بــرای ورود بــه فضــای قدســی حــرم 
امــام رضــا g اســت. در حقیقــت ایــن آییــن به مثابــۀ دریچــه ای بــرای ورود آییــن ورزان بــه زمــان و مــکان 
قدســی اســت. افــزون بــر ایــن، آییــن یــاد شــده کارکردهایــی چندگانــه مثــل رهایــی از اضطــراب، اعتــالی 

شــخصیت اجتماعــی و تقویــت هویــت دینــی آییــن ورزان دارد.

کلیدواژه ها: امام رضا g، زیارت ، آیین تشّرف، مشهد، میرچا الیاده.

a.sadeghimanesh@hsu.ac.ir :1. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، ایران، سبزوار

صادقی منش، علی )1401(. واکاوِی کارکردهای آییِن پیاده روِی پایان ماه صفر 
به مشهدالرضا بر بنیاد دیدگاه میرچا الیاده.فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 
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مقدمه

هــر آیینــی ســاختار منســجمی دارد کــه از ســازه ها و مؤلفه های مشــخصی بهــره می بــرد. واکاوی 
دقیــق هــر آییــن بــدون بررســی دقیــِق ایــن ســازه ها، امکان پذیــر نیســت؛ البتــه بــرای واکاوی ایــن 
ســازه ها بایــد از دیدگاهــی نظام منــد بهــره بــرد. از جملــه آیین هایــی کــه بــا ســاختاری منســجم، 
قابلیــت آن را دارد کــه واکاوی شــود، ســفر زائــران بــه مشــهدالرضا بــا پــای پیــاده در روزهــای پایانــی 
مــاه صفــر اســت. هــر  ســال در پایــان مــاه صفــر به ویــژه بیــن 28 صفــر تــا پایــاِن ایــن مــاه، تعــداد 
درخــور توّجهــی از شــیعیان بــا هــدِف زیــارت امــام رضــا g بــا پــای پیــاده راهــی مشــهدالرضا 
 g می شــوند. ایــن اعمــال، حســن ختامــی بــر عزاداری هــای محــرم ایشــان بــرای امــام حســین
اســت و از دیگــر ســو، شــیعیان روز وفــات حضــرت محّمــد n و شــهادت امــام حســن g را پــاس 
می دارنــد. ایــن آییــن تــا ســی ُام صفــر یعنــی روز شــهادت امــام رضــا g کــه زائــران پیــاده بــه حــرم 
ــی،  ــن و روز پایان ــامل روز آغازی ــات، ش ــن مختص ــوع ای ــد. مجم ــه می یاب ــند، ادام ــوی می رس رض
شــیوۀ ســفر )پیــاده روی همــراه کاروان هــای ویــژۀ ایــن مراســم(، مســیر مشــخص و مبــدأ مقــدس، 
ایــن ســفر را بــه یــک آییــِن ویــژه تبدیــل کــرده کــه یــادآور آیین هــای ویــژۀ تشــرف و رازآموزی اســت.

میرچــا الیــاده )1986-1907 م.( پدیدارشــناس دینــی رومانیایــی، دیدگاه هــای شــایان توّجهی 
دارد کــه می تــوان بــر اســاس آن مؤلفه هــای آییــن یــاد شــده را واکاوی کــرد؛ پژوهشــگری کــه بــه 
ــل  ــِت قاب ــان و اســاطیر ملــل مختلــف، دیدگاه هــای وی از جامعی ــۀ ادی ســبب بررســی همه جانب
قبولــی برخــوردار اســت و می توانــد تکیــه گاه پژوهش هایــی از ایــن دســت قــرار گیــرد. در پژوهــش 
پیــش  رو بــا بهره گیــری از دیدگاه هــای وی، ســفر پیــاده بــه ســوی مشــهدالرضا در روزهــای پایانــی 
مــاه صفــر را به مثابــۀ یــک آییــِن شــیعی واکاوی و پیامدهــا و ثمــرات فــردی و اجتماعــی آن را بــرای 

ــم. ــی می کنی ــرکت کنندگان ارزیاب ش

1. بیان مسئله و ضرورت پژوهش

ــواره  ــه دارد، هم ــواری هایی ک ــا و گاه دش ــبب چالش ه ــه س ــی، ب ــن مذهب ــک آیی ــزاری  ی برگ
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ــا یــک پرســش اساســی مواجــه می کنــد: چــه نیــازی بــه برگــزاری چنیــن آیینــی  مخاطبــان را ب
ــه  ــدان ب ــی باورمن ــت؟ حت ــر گرف ــا در نظ ــه آیین ه ــرای این گون ــوان ب ــردی می ت ــه کارک ــت و چ اس
ــار خــود را در آن  ــی کــه یــک ب ــا زمان ــن پرســش مواجــه می شــوند و ت ــا ای ــن آیین هــا نیــز گاه ب ای
آییــن شــریک نکننــد و از منافــع روانــی و اجتماعــی آن برخــوردار نشــوند، نمی تواننــد از کنــار ایــن 
ــد و  ــار آن را آزموده ان ــد. مشــکل آن اســت کــه همیــن افــراد کــه یــک ب ــا آرامــش بگذرن پرســش ب
ــه ایشــان  ــد نیــز چــه بســا نمی تواننــد آن احســاس خوشــایندی را کــه ب منافعــش را درک کرده ان
دســت داده بــا زبانــی علمــی توصیــف کننــد؛ مجمــوع ایــن شــرایط ســبب می شــود کــه همــواره 
ــان  ــن می ــه در ای ــد. آنچ ــران رخ ده ــن و دیگ ــن آیی ــه ای ــد ب ــراد باورمن ــان اف ــی می ــش و جدال چال
ضــرورت دارد، تبییــن دقیــِق دالیــل شــکل گیری و نیــز پیامدهــای ایــن آییــن  اســت. ایــن تبییــن 
دقیــق، بخشــی از جدل هــای رایــج را از میــان می بــرد؛ جدل هایــی کــه بــه ســبب فقــداِن امــکاِن 
ــرای  ــرایط را ب ــرای آن، ش ــی ب ــخی علم ــۀ پاس ــود و ارائ ــاد می ش ــدان ایج ــاالِت باورمن ادراِک ح
بهره منــدی حداکثــری جامعــه از مزایــای ایــن آییــن مســاعد می کنــد؛ افــزون بــر ایــن، ارائــۀ چنین 
تحلیل هایــی، ذهنیــت جامعــه را بــرای ادراک چنیــن آیین هایــی آمــاده می کنــد و شــرایط را بــرای 

ــازد. ــم می س ــا فراه ــن آیین ه ــۀ ای ــکار و نهفت ــای آش ــری از ظرفیت ه بهره گی

1-1. پرسش  بنیادین و فرضیه ها

ــوان  ــا بررســی ایــن ســازه ها می ت ســاختار آیین هــا، از ســازه ها و مؤلفه هایــی نظــام  یافتــه کــه ب
پیامدهایشــان را ارزیابــی کــرد و ســنجید؛ از ایــن رو، اگر بخواهیم دربــارۀ پیاده روی به مشــهدالرضا 
در روزهــای پایانــی مــاه صفــر بــه مثابــۀ یــک آییــن ارزیابــی و تحلیلــی دقیــق کنیــم، بایــد بــه ســه 

پرســش بنیادیــن پاســخ دهیم:

1. سفر زیارتی با پای پیاده  به سوی مشهدالرضا در پایان ماه صفر چه نوع آیینی است؟

2. مؤلفه های برجسته و نظام مند این آیین چیست؟

ــن آییــن چــه  ــر چنیــن مناســکی، ای ــا در نظــر گرفتــن حــاالت قدســی و معنــوی حاکــم ب 3. ب
کارکردهایــی دارد؟
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فرضیه هایی که در پاسخ به این پرسش ها مطرح می شود، از این قرار است:

1. در دســته بندی آیین هــا، ســفر زیارتــی پیــاده  بــه ســوی مشــهدالرضا در پایــان مــاه صفــر، از 
گونــۀ آیین هــای تشــرف تخصصــی اســت.

ــرف  ــای تش ــۀ آیین ه ــا زیرمجموع ــته بندی آیین ه ــن در دس ــن آیی ــود ای ــبب می ش ــه س 2. آنچ
تخصصــی شــناخته شــود، مؤلفه هایــی مثــل شــیوۀ نمادپــردازی، روایت منــدی و شــیوۀ نظام منــد 

واالیــش آییــن ورز در آن اســت.

3. ایــن آییــن بــا در نظــر گرفتــن نظریــات میرچــا الیــاده، کارکردهایــی چون گــذار از زمــان خطی 
بــه قدســی، رهایــی از اضطــراب، اعتــالی شــخصیت اجتماعی، تقویــت هویت دینــی را دارد.

1-2. روش تحقیق

خواهیــم کوشــید بــرای اثبــات فرضیه هــای پژوهش، با گــردآوری اطالعــات به شــیوۀ کتابخانه ای 
و تحلیــل  داده هــا از گونــۀ کیفــی و بــا تکیــه بــر روش اســتداللی اســتقرایی بــه بررســی جنبه هــای 
مختلــف پیــاده روی بــه ســوی مشــهدالرضا در روزهــای پایانــی مــاه صفــر بپردازیــم. در واقــع، ایــن 
ســفر زیارتــی به مثابــۀ یــک آییــن مذهبــی ویــژه ارزیابــی می شــود. تحلیــل ابعــاد ایــن آییــن طبــق 
دیــدگاه میرچــا الیــاده می توانــد رهگشــای درک شــیوه های تأثیرگــذاری آن بــر شــرکت کنندگان 

باشد. 

1-3. پیشینۀ تحقیق

دربــارۀ آیین هــای مرتبــط بــا امــام رضــا g تحقیقات مختلفــی صورت گرفتــه اســت. از آن جمله 
ــای  ــوان »آیین ه ــا عن ــه ای ب ــکاران)1398( در مقال ــاض و هم ــترک فی ــش مش ــه پژوه ــوان ب می ت
روایــی؛ گســتره ای از عواطــف تــا هنجارهــای اجتماعی: بررســی ابیات و اشــعار آیینی بــا محوریت 
امام رضا g در ششتمد سبزوار« اشاره کرد. این مقاله بـــه بررســـی ابیـــات و اشـــعار مربـــوط بـــه 
 g دو آییـــن چاووشی خوانی و رباعی خوانی می پردازد که با محوریــــت مضمــــون امــــام رضــــا
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ســروده شــده اســت. شــیرمحمدی و همــکاران)1400( نیــز در مقالــه ای بــا عنــواِن »نقــش زیــارت 
حــرم امــام رضــا g در کیفیــت زندگــی« بــه بررســی ظرفیت هــای گردشــگری زیــارت امــام رضــا 
g، بــرای ایجــاد فرصت هــای مــادی، معنــوی و فرهنگــی  پرداخته انــد. افــزون بــر ایــن، طالب پور 
ــر کاهــش بی تفاوتــی  ــا عنــوان »تأثیــر زیــارت مشــهدالرضا g ب ــه ای ب و ایــازی)1397( در مقال
اجتماعــی دانشــجویان )مطالعــۀ مــوردی؛ دانشــجویان دانشــگاه آیــت  اللــه العظمی بروجــردی(« 
 g ــهدالرضا ــارت مش ــل و بعــد از زی ــی قب ــازۀ زمان ــی اجتماعــی دانشــجویان را در دو ب بی تفاوت
بررســی کرده انــد. طالبــی و بــراق علــی پــور)1394( در مقالــه ای بــا عنــوان »گونه شناســی زیــارت 
و دینــداری زائــران معنــا کاوی کنــش زیــارت زائــران امــام رضــا g« پدیــدۀ زیــارت امــام و فهــم 
زائــران ایرانــی از آن را بــا تکیــه بــر رویکــرد جامعه شــناختی، بررســی کرده انــد. دســتاورد پژوهــش 
گروهــی ســقایی و همــکاران )1392( مقالــه ای اســت بــا عنــوان »متــن فضایــی زیــارت امــام رضــا 
g« کــه در آن متــن فضایــی زیــارت امــام رضــا g در چهارچــوب مــدل مفهومــی در تطبیــق بــا 
ــارت  ــارۀ دیگــر جوانــب زی مــدل لوفــور توضیــح داده شــده اســت. چنان کــه مشــهود اســت درب
حــرم امــام رضــا g کارهــای متنوعــی انجــام شــده اســت، اّمــا دربــارۀ ســفر زیارتــی پیــاده بــه 
مشــهد در روزهــای پایانــی مــاه ســفر کارهــای پژوهشــی بســیار انــدک اســت. از جملــۀ معــدود 
کارهایــی کــه نظام منــد و درخــور توّجــه اســت، می تــوان بــه مقالــۀ ورشــوی و همــکاران)1397( 
بــا عنــوان »تجربــۀ پیــاده روی مقــدس: معنــای دوگانــۀ معنــوی ـ دنیــوی در تجربــۀ ســفر پیــادۀ 
زائریــن بــه مشــهد در ایــام شــهادت امــام رضــا g« اشــاره کــرد. ایــن مقالــه بــا بهره گیــری از 
ــادی و  ــوه م ــامل وج ــرکت کنندگان، ش ــای ش ــده و نیت ه ــرا ش ــتاکاس اج ــل موس ــیوۀ تحلی ش
معنــوی را بررســی کــرده اســت؛ براینــد ایــن مقالــه آن اســت کــه زائــران بــه منظــور بهره منــدی از 
ثــواب معنــوی و مقــدس بــودن ســفر پیــاده رهســپار ایــن ســفر طوالنــی و مشــقت بار شــده اند و 
وجــه معناگرایــی زائــران در ســفر پیــاده را نشــان می دهــد. چنان کــه از نتیجه گیــری ایــن مقالــه 
ــش  ــا پژوه ــن کار ب ــن ای ــش های بنیادی ــئله و پرس ــان روش، مس ــباهتی می ــت، ش ــخص اس مش
پیــش رو وجــود نــدارد. بــه جــز ایــن مقالــه، اثــری کــه بــه شــیوۀ علمــی و نظام منــد بــه بررســی 
ــش  ــه پژوه ــت ک ــوان گف ــن روی، می ت ــه همی ــد. ب ــت نش ــد، یاف ــه باش ــاده پرداخت ــفر پی ــن س ای

پیــش روی در نــوع خــود تــازه اســت.
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1-4. مبانی نظری تحقیق

از آنجــا کــه واکاوی موضــوع پیــش رو بــا تکیــه بــر دیدگاه هــای میرچــا الیــاده اســت، پیــش از ورود 
بــه مبحــث اصلــی، ذکــر کلیاتــی از دیدگاه هــای میرچــا الیــاده ضــرورت دارد. میرچــا الیــاده پــس 
از بررســی تطبیقــی ادیــان و آیین هــای مختلــف، بــه ســاختاری منســجم از شــیوۀ نــگاِه انســان بــه 
زمــان و مــکان در ایــن آیین هــا دســت یافــت؛ ســاختاری کــه حاکــی از یــک چهارچــوب ذهنــی 
ــای  ــی آیین ه ــن برخ ــه تبیی ــا درک آن ب ــوان ب ــت و می  ت ــان انسان هاس ــودآگاه می ــابه و ناخ مش
ــکارتری  ــود آش ــر نم ــای  کهن ت ــرش، در دوره ه ــن نگ ــه ای ــت گرچ ــی اس ــت. گفتن ــی پرداخ دین
ــیوۀ  ــاختار و ش ــان س ــن، هم ــای نوی ــیاری از آیین ه ــاخت بس ــوان در ژرف س ــوز می ت ــته، هن داش

نــگاه بــه زمــان و مــکان را ردیابــی کــرد.

طبــق نظــرات الیــاده، انســاِن دوره هــای کهــن، زمــان و مــکان را به گونــه ای ویــژه درک می کــرد 
ــاور الیــاده  ــه ب و ایــن شــیوۀ ادراک در جلوه هــای مختلــف جهان بینــی او قابــل ردیابــی اســت؛ ب
»تجربــه یــا ادراک زمــان نــزد اقــوام ابتدایــی همــواره بــا تجربــه و ادراک زمــان نــزد انســان غربــی 
جدیــد برابــر نیســت.]...[ تجربــه و ادراک زمــان )دنیــوی(، نــزد مــردم ابتدایــی، همــواره مدخلــی 
پایــدار بــر زمــان مذهبــی می گشــاید«)الیاده، 1394: 365(؛ البتــه ایــن شــیوۀ نــگاه بــه زمــان و 
مــکان، هنــوز در الیه هــای ژرف ضمیرناخــودآگاه جمعــی او پابرجاســت و یــک تصویــر، نمــاد یــا 

ــد. ــد آن را برانگیزان ــی می توان ــِت کهن الگوی روای

 

شکل 1- ادراک انسان از زمان و مکان در دوره های کهن 



15
واکاوِی کارکردهای آییِن پیاده روِی پایان ماه صفر به مشهدالرضا ...     )صادقی منش(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 40، زمستان 1401

همان گونــه کــه در شــکل1 قابــل مشــاهده  اســت زمــان و مــکان بــه دو حالــِت خطــی و قدســی 
ادراک می شــود؛ زمــان و مــکاِن خطــی، همــان زمــان و مکانــی اســت کــه در حالــت معمــول و نیــز 
در روایت هــای تاریخــی بــا آن رویــارو هســتیم؛ ولــی زمــان و مــکاِن قدســی، همــان زمــان و مکانــی 
ــکان ادراک آن  ــی ام ــای دین ــا و روایت ه ــه آیین ه ــژه، از جمل ــای وی ــا و روایت ه ــه آیین ه ــت ک اس
ــه  ــۀ ورود ب ــکان، به مثاب ــان و م ــن زم ــه ای ــن، ورود ب ــاِن دوران که ــن انس ــد. در ذه ــد می آورن را پدی
لحظــۀ آغازیــن آفرینــش اســت؛ لحظــه ای ازلــی کــه الیــاده آن را »Illo tempore« می نامــد؛ بــرای 
گــذار از زمــاِن تاریخــی بــه زمــاِن قدســی و یافتــن یــک دریچــه بــه لحظــۀ ازلــی، نیازمنِد یــک روایت 
یــا آییــِن ویــژه هســتیم. در حقیقــت آنکــه آیینــی برپــا مــی دارد، در شــنودن و بازآفرینــِی نمادیــِن 
یــک روایــت اســاطیری همــراه می شــود و بــه ایــن وســیله در زمــان و مکانــی برتــر از زمــان و مــکان 
دنیــوی جــای می گیــرد؛ بشــر بــا احیــای آیین هــا و روایت هایــی ویــژه، بــه لحظــۀ نمادیــن آفرینــش 
بــاز می گــردد و از زمــان خطــی و دنیــوی کــه ویــژۀ ثبــت رویدادهــا و وقایــع تاریخــی اســت، خــارج 
ــود وارد  ــوی ب ــی و مین ــالح قدس ــه اصط ــت و ب ــاوت داش ــی متف ــه کیفیت ــی ک ــه زمان ــود و ب می ش
می شــود. ورود بــه ایــن زمــان به مثابــۀ ورود بــه ازل یــا بــه عبارتــی همــان »Illo tempore« بــود کــه 

منشــأ و بدایــت هــر آفرینــش و پیدایــش اســت)الیاده، 1392: 109(.

ــی  ــی ذهن ــکل گیری مفهوم ــاس ش ــدوی، اس ــان ب ــی انس ــان در جهان بین ــودن زم ــن نب همگ
ــت)همان، 1394:  ــده اس ــی نامی ــۀ ازل ــان لحظ ــا هم ــاده آن را »Illo tempore« ی ــه الی ــت ک اس
ــازه، پیونــدی  ــوان گفــت کــه در جهان بینــی انســان در دوراِن کهــن، هــر آفرینــش ت 366(. می ت
ــخ، بســته اســت؛ یعنــی در رویدادهــای شــگفت انگیز  ــن منظــر، تاری ــی دارد و از ای ــا لحظــۀ ازل ب
آغــاِز زمــان، بــه پایــان رســیده اســت)همان، 16:1395( و تمــاِم آنچــه اکنــون رخ می دهــد، پیامــد 
همــان رویدادهــای لحظــۀ ازلــی اســت؛ لحظــه ای ازلــی کــه البتــه بــا آیین هایــی ویــژه می تــوان بــه 
آن بازگشــت و دوبــاره آن آغازهــا و آفرینش هــا و نوشــدن ها را تکــرار کــرد. از منظــر جوامــع ســّنتی 
هــر چیــز مهــم و معنــادار، یعنــی هــر چیــز آفرینش گونــه و قدرتمنــد در آغــاز زمــان؛ یعنــی در زمان 
ــی  ــۀ ازل ــد آن لحظ ــت، پیام ــا نیس ــت ی ــون هس ــه اکن ــام آنچ ــان( و تم ــطوره ها روی داده)هم اس
اســت. البتــه ایــن نــگاِه جوامــع ســنتی در الیه هــای ژرف رفتارهــا و نگرش هــای انســان امــروزی 

نیــز قابــل ردیابــی اســت.
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بــر اســاس ایــن شــیوۀ جهان بینــی کــه در ضمیرناخــودآگاه جمعــی مــا همچنــان فعــال اســت، 
ــا  ــی ی ــن آیین ــای که ــد از الگو ه ــی، تقلی ــاِن قدس ــه زم ــوی ب ــی و دنی ــاِن تاریخ ــذار از زم ــرای گ ب
ــه در  ــت ک ــی اس ــن نگرش ــا چنی ــد. ب ــر باش ــد راهب ــژه، می توان ــت وی ــک روای ــه ی ــوش دادن ب گ
چشــم انداز ذهنیــت بشــر امــروزی، آیین هــای کهــن و بــه همــراه آن تمامــی تجــارب در پیونــد بــا 
آن، از جملــه تجــارب مذهبــی، تاریــخ را فســخ و ملغــی می کند)همــان، 1394: 401( و شــرایط 
ــی  ــه بررس ــه ب ــازد. در ادام ــم می س ــی »Illo tempore«، فراه ــۀ ازل، یعن ــا لحظ ــد ب ــرای پیون را ب
کارکردهــای آییــن پیــاده روی مــاه صفــر بــه مشــهد الرضــا بــا پیــش چشم داشــتن ایــن نگــرش از 

زمــان و مــکان خواهیــم پرداخــت.

2. بحث و بررسی

واکاوی کارکردهــای آیین هایــی کــه ریشــه در دوره هــای کهــِن زیســت بشــر دارد، بــدون 
شــناخِت شــیوۀ ادراک آنــان از زمــان و مــکان، ســودمند نخواهــد بــود؛ ایــن قاعــده حتــی دربــارۀ 
ــر  ــدرن بش ــای م ــاِم آیین ه ــه در تم ــد؛ چراک ــدق می کن ــز ص ــدرن نی ــن م ــوم نمادی ــا و رس آیین ه
نیــز می تــوان ژرف ســاخت های ذهنــِی انســاِن بــدوی را ردیابــی کــرد؛ ژرف ســاخت هایی کــه بــه 
ــارۀ  ــت. درب ــده  اس ــن انجامی ــای که ــابه آیین ه ــی مش ــا و روایت های ــا نماده ــی ب آیین پردازی های
ــگاه جنبه هــای  ــا همیــن ن ــد ب ــز بای ــان مــاه صفــر نی ــه مشــهدالرضا در پای ــاده ب ــی پی ســفر زیارت

مختلــف ایــن آییــن را بررســی کــرد.

می تــوان بــا اطمینــان گفــت کــه ســفر پیــاده بــه قصــد زیــارت اماکنــی کــه در بــاور مــردم مقــدس 
شــمرده می شــود، قدمتــی بــه گســترۀ تاریــخ انســان دارد. در وســایل الشــیعه آمده اســت کــه »أتی 
آدم g هــذا البیــت ألــف آتیــة علــی قدمیــه، منها ســبعمائة حّجــة و ثالثمائــة عمرة«)حــر عاملی، 
1372،ج 11: 132(؛ حضــرت آدم g هــزار بــار بــا پــای پیــاده بــه زیــارت خانــۀ خــدا رفــت کــه 
700 مرتبــه اش حــج بــه شــمار می آمــد، 300 مرتبــه اش عمــره. نســبت دادن نخســتین ســفرهای 
زیارتــی پیــاده بــه حضــرت آدم g کــه نخســتین انســاِن متــون دینــی شــمرده می شــود، نشــانۀ 
قدمــت و کهن بودگــی ایــن آییــن اســت؛ رســمی کــه به مثابــۀ یــک آییــن فرامذهبــی و فراملیتــی، 
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همــواره مــورد توّجــه انســان بــوده  اســت.

ــه  ــت ک ــی اس ــهدالرضا از آن آیین های ــه مش ــاده ب ــی پی ــفر زیارت ــد، س ــر ش ــه ذک ــاس آنچ ــر اس ب
می تــوان ژرف ســاخت های همــان نــگاه ویــژه و دو ُبعــدی )خطــیـ  قدســی( بــه زمــان و مــکان را در 
آن ردیابــی کــرد. نگاهــی دوبعــدی کــه کارکردهایــی ژرف بــرای ایــن آییــن پدیــد مــی آورد؛ از جملــۀ 
مهم تریــن ایــن کارکردهــا، گــذر از زمــان خطــی اســت؛ زمانــی کــه بــه ســبب پیونــد ناگزیــرش بــا 
روزمرگی هــا، آکنــده از اضطراب هــای شــدید اســت و امــکان اندیشــه و تمرکــز بــر امــور معنــوی را 
از انســان بازمی ســتاند؛ در واقــع ایــن آیین هــا بــا اتــکا بــه هنگامه هــای آیینــی، نمادپردازی هــای 
ــه  ــد ک ــادر می کن ــرکت کنندگان متب ــن ش ــه ذه ــی ب ــری کهن الگوی ــردازی ، تصاوی ــژه، روایت پ وی
ضمیــر ناخــودآگاه جمعــی آنــان را بــر می انگیزانــد و روان انســان را آمــادۀ عبــور از زمــاِن خطــی و 
ادراِک بعــدی دیگــر از زمــان یعنــی زمــان قدســی می کنــد. بــا پیــش چشم داشــتن ایــن آگاهی هــا 
اکنــون زمــان آن رســیده  اســت کــه بــا گونه شناســِی آییــن ســفر زیارتــی پیــاده بــه مشــهدالرضا، بــا 

اتــکا بــه دیــدگاه میرچــا الیــاده، دیگــر کارکردهــای احتمالــی آن را بررســی کنیــم.

2-1. گونه شناسی آیین سفر زیارتی پیاده به مشهدالرضا در پایان ماه صفر

آییــن مــد نظــر را در یــک دســته بندی کّلــی می تــوان از گونــۀ آیین هــای تشــرف ارزیابــی کــرد، 
اّمــا کــدام گونــه از انــواع آیین هــای تشــّرف؟ به طــور کّلــی دو گــروه آیین هــای تشــرف وجــود دارد: 
نخســت، آیین هــای بلــوغ کــه از طریــق آن، افــراد بالــغ شــده بــه امــر مقــدس، بــه شــناخت و دانش 
و بــه زندگــی روابــط جنســی نیــل پیــدا می کننــد  و خالصــۀ کالم آنکــه از ایــن رهگــذر فــرد نابالــغ 
انســان می شــود. دوم، تشــرف های تخصصــی کــه برخــی داوطلب هــا به منظــور تعالــی از شــرایط 
انسانی شــان تــن بــه آن می دهنــد و تحــت حفاظــت موجــودات مــاورای طبیعــی قــرار می گیرنــد 

ــا هم ســطح آن می شــوند)الیاده، 1395: 245(. ی

از گونــۀ نخســت، می تــوان بــه آیین هــای بلــوغ در هنــد اشــاره کــرد کــه در آن برخــی باورهــای 
اســاطیری بــا آیین هــای دینــی آمیختــه شــده و مناســکی چــون اوَپَنَینــه پدیــد آمــده  اســت؛ آیینی 
کــه در آن طــی مناســکی ویــژه توّلــدی دوبــاره بــرای فــرد تــازه بالــغ شــده تداعــی می شــود)همان: 
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ــد و در مــورد اکثــر اقــوام  204(؛ البتــه »تشــرف های بلــوغ پراکنــش گســترده و بی شــماری دارن
ابتدایــی از جملــه اســترالیایی ها، فوجی هــا، کالیفرنیایــی، صحرانشــین های آفریقــا، قبایــل 
ــی  ــرف های تخصص ــارۀ تش ــیده اند«)همان: 246(. درب ــات رس ــه اثب ــا ب ــرب آفریق ــوت و غ هوتنت
برخــی آیین هــای رازآمــوزی و نیــز زیارت هــای ویــژه مــد نظــر الیــاده اســت. آیین هــای رازآمــوزی 
میتراییســت ها شــامل آزمون هــای دشــوار اســت کــه در شــرایط ویــژه  می گذراننــد و نردبــان 
ــمار  ــه ش ــرف ب ــای تش ــت آیین ه ــن دس ــود، از ای ــس ب ــک جن ــه از ی ــر پل ــه ه ــه ک ــی هفت پل آیین
ــه از  ــه شــکل عبــوری عروج گون ــان ب ــه از آیین هــای تشــرف در بســیاری از ادی ــن گون می آمــد. ای
راهــی دشــوار بــه ســوی معبــدی در بــاالی کــوه مجســم می شــود. پیچ راهــه ای دشــوار بــه ســوی 
معبــدی مقــدس کــه رهــرو و ســالک را بــا مصائبــی مواجــه می ســازد و ورودش بــه معبد را بــا تداعی 
احســاس تقــدس همــراه می ســازد؛ از جملــۀ ایــن گونــه تشــرف ها می تــوان بــه برخــی تصاویــر 
تشــرف تخصصــی در مســیحیت اشــاره کــرد: »قدیــس یوحنــا صلیبــی مراحــل اســتکمال عرفانی 
را همچــون صعــود بــه قلــۀ کــوه کرمــل نمایــش می دهــد و خــود رســاله اش را بــه نقــش کوهــی کــه 
بــاال رفتــن از آن طوالنــی و خســتگی آور اســت، مصــّور می ســازد«)همان، 1394: 112(. می تــوان 
گفــت آییــن ســفر پیــادۀ زائــران بــه مشــهد از گونــۀ آیین هــای تشــرف تخصصــی اســت و در ایــن 

دســته قــرار می گیــرد. فراینــد ایــن گونــه از آییــن تشــرف بــه ایــن ترتیــب اســت:

1. شــرکت در آییــن به ســبب وجــود برخــی باورهــای زمینــه ای: ایــن بــاور زمینــه ای دربــارۀ نمونــۀ 
مــورد بررســی در ایــن پژوهــش، عشــق و عالقــۀ مذهبــی شــیعیان بــه زیــارت امام هشــتم اســت.

ــاال  ــی دشــوار کــه آســتانۀ تحمــل انســان را ب 2. پشــت سرگذاشــتن آزمــون ســخت: آزمون های
می بــرد و جســم و جــان انســان را در خدمــت یــک هــدِف قدســی، متحــد می ســازد. در آییــن مــد 
ــی  ــد، ول ــته می کن ــدت خس ــرکت کننده را به ش ــم ش ــن، جس ــواری راه و پیاده رفت ــا، دش ــر م نظ

ــاز نمانــد. اشــتیاق رســیدن بــه هــدف، ســبب می شــود کــه از راه ب

3. گونــه ای احســاس تولــد دوبــاره: شــرکت کننده در آییــن پیــاده روی پــس از غلبــه بــر 
دشــواری ها گونــه ای احســاس نــو شــدن تولــد دوبــاره دارد؛

ــه  ــه ب ــرکت کننده: آنچ ــخص ش ــی ش ــی و اجتماع ــگاه مذهب ــّول در جای ــه ای تح ــاد گون 4. ایج
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ــد؛ طبیعــی اســت  ــد، در ذهــن فــرد ارزش و اعتبــار افزون تــری می یاب ــه دســت می آی دشــواری ب
کــه شــرکت کننده در یــک آییــن مذهبــی کــه بــه واســطۀ عبــور از یــک آزمــون دشــوار، از دیگــران 
ــگاه باورمنــدان،  ــد و البتــه در جامعــه، در ن ممتــاز شــده، هویــت مذهبــی مســتحکم تری می یاب
اعتبــار افزون تــری یافتــه اســت. در کل می تــوان فراینــد ایــن واالیــش در تشــرف را در نمــوداری بــه 

شــکل2 ترســیم کــرد:

 
شکل 2- فرایند واالیش فرد در یک آیین تشرف

الیــاده بــر ایــن باور اســت کــه اصطــالح »تشــرف« مجموعــه ای از آیین ها و تعالیم شــفاهی اســت 
کــه هدفــش ایجــاد تحــّول و دگرگونــی بنیادیــن در جایــگاه مذهبــی و اجتماعــی شــخصی اســت 
کــه قــرار اســت تشــرف یابــد. مبتــدی یــا نوآمــوزی کــه بــا پشــت سرگذاشــتن آزمــون ســخت آییــن 
تشــرف دوبــاره متولــد می شــود، از وجــودی برخــوردار می شــود کــه بــا وجــود پیــش از تشــّرف او 
کامــاًل متفــاوت اســت)همان، 1395: 14(. ایــن آزمــون دشــوار در آیین هــا کــه الیــاده آن را گاه 
پیچ راهــه ای خطرنــاک یــا هــزار خــم )labyrinthe( می نامد)همــان: 127(، بــه بهتریــن شــکل در 
آییــن ســفر پیــاده بــه مشــهدالرضا نمــود می یابــد. ایــن ســفر زیارتــی دقیقــًا همــان پیچ راهــه ای 

اســت کــه الیــاده بــه آن اشــاره می کنــد.

ــت یافتن  ــرای دس ــگران ب ــیاری از پژوهش ــه بس ــت ک ــدی اس ــه ح ــرف ب ــِن تش ــای آیی کارکرده
بــه پیامدهــای خوشــایند آن در دوران کنونــی، در پــی بازســازی و بازآفرینــی ایــن الگوهــا 
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ــم  ــوز می توانی ــا هن ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــا ب ــه بس ــان، 1395: 204( و چ برآمده اند)هم
ــز  ــی خیال انگی ــی، در زندگ ــای دین ــاختارهای تجربه ه ــایر س ــار س ــرف را »در کن ــای تش الگوه
ــری،  ــی و هن ــار ادب ــیاری از آث ــه در بس ــان: 244(؛ از جمل ــدرن بیابیم«)هم ــان م ــی انس و رویای
ــه ای  ــی گون ــرای بازآفرین ــالش ب ــوان ت ــدرن می ت ــای م ــی بازی ه ــنواره ها و حت ــن ها، جش جش
ــی  ــن این چنین ــک آیی ــرای ی ــرای اج ــی ب ــرف و همراه ــن تش ــرد. ای ــی ک ــرف را ردیاب ــون تش آزم
زمانــی کــه گروهــی و در هنگامــۀ باورمنــدان بــه یــک اندیشــه اجــرا می شــود، تأثیــری دوچنــدان 
ــودآگاه را  ــر ناخ ــه در ضمی ــای نهفت ــاوران، کهن الگوه ــت هم ب ــور در جماع ــن حض ــد. ای می یاب
بیشــتر برمی انگیزانــد. ایــن شــبیه همــان اتفاقــی اســت کــه در جنگ هــا رخ می دهــد. مطالعــات 
ــک  ــی ی ــنگران ط ــه هم س ــد ک ــان می ده ــام نش ــگ ویتن ــرکت کنندگان در جن ــر ش ــده ب انجام ش
ــا  ــد ب ــه در پیون ــان ک ــای درونی ش ــی از کهن الگوه ــگ، بخش ــی جن ــی یعن ــوار گروه ــون دش آزم
جنــگ آوری اســت، تقویــت شــده  اســت؛ حتــی آنــان کــه روحیــۀ جنــگاوری نداشــته اند در چنیــن 
هنگامــه ای آن را کســب کرده اند)بولــن، 1396: 29(؛ ایــن دقیقــا همان حالتی اســت کــه آزمونی 
دشــوار چــون گــذر از پیچ راهــه ای دشــوار بــرای گــروه باورمنــدان بــه یــک آیین پدیــد مــی آورد؛ افراد 
شــرکت کننده حتــی اگــر بــاور چنــدان مســتحکمی نداشــته باشــند، ایــن هم گامــی بــا هم بــاوران 
بــرای غلبــه بــر دشــواری بــا هــدف رســیدن بــه یــک جایــگاه مقــدس، بخشــی از ضمیرناخــودآگاه 
جمعــی آنــان را بــر می انگیزانــد کــه در نهایــت از آنــان افــرادی بــا باورهــای مســتحکم تر می ســازد.

افــزون بــر مــوارد یــاد شــده، ایــن آزمــون دشــوار یــا بــه  اصطــالِح الیــاده پیچ راهــۀ خطیــر، یــک 
کارکــرد ویــژۀ دیگــر نیــز دارد کــه آن متمایــز ســاختن احســاِس ورود بــه مــکاِن قدســی، حــرم امــام 
رضــا g اســت. در انگاره هــای کهن الگویــی انســان، آنچــه ارزشــمند و خطیــر اســت در میــان 
یــک حصــار احاطه شــده اســت؛ حصــاری کــه آن گوهــر ارزشــمند را از دســت و نگاه انســان بیگانه 
و نــاوارد دور مــی دارد؛ در واقــع »دســت یابی بــه رمــزی کــه واقعیــت مطلــق و قداســت و بی مرگــی و 
جاودانگــی را تمثیــل می کنــد، دشــوار اســت. این گونــه رمزهــا در مرکــز واقع انــد؛ یعنــی همــواره از 
آن هــا بــه خوبــی پاســداری و حفاظــت می شــود و دســت یافتن بــه آن هــا برابــر بــا رازآموزی و تشــّرف 
ــۀ گوهــر جاودانگــی و بی مرگــی اســت«)الیاده،  ــا عارفان ــه ی ــه اســرار و فراچنــگ آوردِن قهرمانان ب
1394: 356(. بــرای آنکــه طلب نشــدگان و رازنیاموختــگان نتواننــد بــه درون ایــن حــرم و مــکان 



21
واکاوِی کارکردهای آییِن پیاده روِی پایان ماه صفر به مشهدالرضا ...     )صادقی منش(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 40، زمستان 1401

ــه ای  ــر پیچ راه ــه مهم ت ــوار و از هم ــای دش ــوار و آزمون ه ــار و دی ــا حص ــد، از آن ب ــی راه یابن قدس
ســخت محافظــت می شــود)همان(. بــه همیــن روســت کــه حصــار، دیــوار و حلقــۀ ســنگ چیِن 
دور جایگاه هــای مقــدس جــزو کهن تریــن ســاختارهای معمــاری حرم هــا بــه شــمار می آینــد کــه 
می شناســیم؛ ایــن حصــار و دیــوار، افــزون بــر جداســازی فضــا و مــکان مقــدس از غیرمقــدس، 
انســان نــاوارد را از ورود بــه ایــن عرصــۀ خطیــر بــاز مــی دارد تــا هــم حریــم ایــن فضــا حفــظ شــود و 
هــم خطــر حضــور فــرد نــاوارد در جایــی کــه لیاقتــش را نــدارد، برطــرف گــردد. دیــوار دور محوطــۀ 
مقــدس فقــط مســتلزم حضــور دایــم تجّلی قــدرت یــا تجّلــی قداســت در فضــای محصــور و داّل بر 
آن حضــور نیســت؛ بلکــه عــالوه بــر آن هــدف از کشــیدن دیــوار، حفــظ آدم نــاوارد از خطری اســت 
کــه تهدیــدش می کنــد، وقتــی کــه بی احتیــاط پــا بــه درون محوطــه نهــد. قداســت همــواره بــرای 
کســی کــه بــدون آمادگــی یافتــن و انجــام دادن اعمــال تقــرب کــه در هــر مذهبــی واجــب اســت، 
بــدان نزدیــک شــود، خطرنــاک اســت. خداونــد بــه موســی می گویــد: نزدیــک میــا و نعلینــت را از 
پــای بیــرون کــن! چــون مقامــی کــه ایســتاده ای، زمیــن مقدســی اســت. از آنجــا آیین هــا و احــکام 
ــم  ــور ه ــه به وف ــت ک ــده  اس ــی ش ــد ناش ــول در معب ــه دخ ــع ب ــه و ...( راج ــای برهن ــماری )پ بی ش
نــزد ســامیان مشــاهده می شــود و هــم نــزد دیگــر اقــوام مدیترانــه. اهمیــت آیینــی آســتانۀ معبــد 
یــا خانــه بــا همــۀ ارزش گذاری هــا و تفاســیر گوناگونــی کــه در طــول قــرون و اعصــار یافتــه  اســت، 
ایضــًا این چنیــن تبییــن می شــود کــه کار ویــژۀ حــدود و ثغــور، بنــا بــه تعریــف مــا، جــدا کــردن و 

فاصله انداختــن )مفهــوم ماســوی( اســت)الیاده، 1394: 348(.

دربــارۀ آییــن ســفر زیارتــی پیــاده بــه مشــهدالرضا نیــز چنیــن الگویــی تداعــی می شــود. حــرم 
امــام رضــا g کــه فضــا و مــکان قدســی اســت افــزون بــر حصــار حــرم، بــا پیچ راهه هایــی دشــوار و 
طوالنــی احاطــه شــده کــه شــرکت کنندگان در ایــن آییــن بــا گذرانــدن آن، افــزون بــر غلبــه بــر ایــن 
آزمــون دشــوار، آگاهــی دینــی و لیاقــِت حضــور در چنیــن مــکان مقدســی را بــه دســت می آورنــد. 
ــدن در آن  ــص ش ــا و خال ــی آن آزمون ه ــس از ط ــرم پ ــای ح ــور در فض ــه حض ــت ک ــی اس طبیع
پیچ راهه هــا حالوتــی دیگــر دارد و همــان تصویــر کهن الگویــی حضــور در زمــان و مــکان قدســی 

ــازد. ــده می س ــن ورز زن را در آیی
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2-2. مصداق های دینی در تأیید قدسی بودن فضای حرم رضوی

ــز  ــه را نی ــن نکت ــم و ای ــخن گفتی ــی س ــای قدس ــه مکان ه ــرف ب ــای تش ــت آیین ه ــارۀ اهمی درب
بــه تفصیــل تبییــن کردیــم کــه ایــن آیین هــا برســازندۀ چگونــه احساســی در آییــن ورز هســتند و 
چــه کارکــردی دارنــد؛ اّمــا پرســش این جاســت کــه آیــا طبــق اســناد مذهبــی شــیعیان، آیــا بــاوری 
مبنــی بــر قدســی بــودن فضــای حــرم رضــوی وجــود دارد یــا خیــر؟ جســت وجو در برخــی از آثــار 

مــورد اتــکای شــیعیان اثبــات می کنــد کــه چنیــن بــاوری وجــود دارد.

در بســیاری از ایــن اســناد، حــرم رضــوی بخشــی از بهشــت خوانده شــده که خود نشــانۀ قدســی 
بــودن ایــن مــکان در بــاور شــیعیان اســت؛ در ادامــه برخــی از ایــن نمونه هــا را همــراه منبــع ذکــر 

ــم: می کنی

الــف. »حضــرت امــام رضــا g فرمــود کــه: در خراســان بقعــه ای هســت که بــر آن زمانــی خواهد 
آمــد کــه محــل آمــدن و رفتــن مالئکــه خواهــد بود، پــس پیوســته فوجــی از مالئکــه از آســمان فرود 
ه،  خواهنــد آمــد و فوجــی بــاال خواهنــد رفــت، تــا در صــور بدمنــد. پرســیدند کــه: یــا ابــن رســول اللَّ
ــه باغــی اســت از باغ هــای  کــدام بقعــه اســت آن؟ فرمــود کــه: آن در زمیــن طــوس اســت و آن واللَّ
بهشــت؛ هــر کــه مــرا زیــارت کنــد در آن بقعــه، چنــان باشــد کــه رســول خــدا n را زیــارت کــرده 
باشــد و بنویســد حــق تعالــی از بــرای او بــه ســبب آن زیــارت، ثــواب هــزار حــج پســندیده و هــزار 

عمــره مقبــول و مــن و پدرانــم شــفیعان او باشــیم در روز قیامت«)مجلســی، 1386: 506و507(.

ــه عنــه- بــه ســند مذکــور در متــن از داود بــن  ب. »محّمــد بــن موســی بــن متــوّکل- رضــی اللَّ
قاســم جعفــری روایــت کــرده کــه گفــت: از امــام جــواد g شــنیدم می فرمــود: به راســتی کــه 
در میــان دو کــوه شــهر طــوس، مشــتی خــاك بهشــت اســت، هــر کــس در آن دشــت وارد شــود، 
ــه عنــه- بــه ســند  روز رســتاخیز در امــان خــدا خواهــد بــود. محّمــد بــن علــّی ماجیلویــه- رضــی اللَّ
ــه حســنّی روایــت کــرده اســت کــه امــام جــواد علیــه  مذکــور در متــن از عبــد العظیــم بــن عبــد اللَّ
ــد در  ــارت کن ــوس زی ــالم را در ط ــه الّس ــدرم علی ــزار پ ــه م ــس ک ــرای آن ک ــن ب ــود: م ــالم فرم الّس
ــد متعال«)ابــن  ــه حــّق او باشــد ضامــن بهشــت می باشــم از جانــب خداون صورتــی کــه عــارف ب

بابویــه، 1373، ج2:  630(.
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ــوی  ــه س ــه را ب ــر ک ــت: ه ــول اس ــه - منق ــه علی ــوات اللَّ ــی - صل ــی نق ــام عل ــرت ام ج. »از حض
خــدا حاجتــی باشــد، پــس زیــارت کنــد قبــر جــّدم امــام رضــا g را در شــهر طــوس و حــال آنکــه 
غســل کــرده باشــد و نــزد ســر آن حضــرت دو رکعــت نمــاز بکنــد و در قنــوت نمــاز حاجــت خــود را 
بطلبــد؛ پــس بــه درســتی کــه مســتجاب می شــود مگــر آن کــه از بــرای گناهــی یــا قطــِع رحمــی 
ســؤال کنــد. بــه درســتی کــه موضــع قبــر آن حضــرت بقعــه ای اســت از بقعــه هــای بهشــت و هیــچ 
مؤمنــی او را زیــارت نمی کنــد، مگــر حــق تعالــی او را از آتــش جهّنــم آزاد می کنــد و داخــل بهشــت 

می گرداند«)مجلســی، 1386: 515(.

     گذشــته از تأکیــد ایــن اســناد بــر قدســی بــودن فضــای حــرم و نیــز پــاداش  معنــوی زیــارت، 
آنچــه اهمیــت دارد، آیین منــدی و ذکــر ترتیــب آدابــی اســت کــه بــرای ورود بــه ایــن مــکان و خــروج 
از آن مســتحب اســت. این هــا همــه آیین هایــی بــرای القــای احســاس خطیــر بــودن فضــا و الغــای 
زمــان خطــی و احســاس ورود بــه زمــان قدســی اســت؛ در زیــر بــه برخــی از اســناد کــه آداب و آیین 

ورود بــه حــرم رضــوی را تبییــن کــرده اشــاره می کنیــم:

ــه- در کتــاب جامــع خــود آورده اســت کــه هــر گاه  الــف. »اســتادم محّمدبن حســن- رحمــه اللَّ
بخواهــی مــزار ابــو الحســن علــی بــن موســی علیهمــا الســالم را در طــوس زیــارت کنــی، پــس در 
وقــت بیــرون شــدن غســل کــن و در حیــن غســل این دعــا که ترجمــه اش چنیــن اســت: خداوندا! 
مــرا از گنــاه و زشــتی های اخــالق و عمــل پــاك گــردان و بخــوان افــکار و اندیشــه هایــم را نیــز پاکیزه 
گــردان و بــه مــن شــرح صــدر عطــا فرمــا و مــدح و ثنــای خویــش را بــر زبانــم جــاری ســاز، زیــرا هیچ  
قدرتــی بــرای احــدی نیســت مگــر بــه تــو و از ســوی تــو، خداونــدا ایــن شســتن را بــرای من پاکــی از 

گناهــان و شــفای از امراضــم قــرار ده« )ابــن بابویــه، 1373، ج2:  661و662(.

ب( »پاکیــزه تریــن لبــاس خــود را بــر تــن کــن و بــا پــای برهنــه در هالــه ای از ســکینه و وقــار گام 
ــه- تا- و اشــهد أّن  ــه و علی مّله رســول اللَّ ــه و باللَّ بــردار و زبــان بــه تکبیــر و تهلیــل و تمجیــد بســم اللَّ
علیــا حــق بگشــا و قدم هــا را نزدیــک بــردار و چــون داخــل حــرم شــدی بگــو و تــا کنــار مــزار پیــش رو 
ــه وحــده ال شــریک له  ــه أشــهد أن ال الــه إاّل اللَّ و روبــه روی او پشــت بــه قبلــه بایســت و بگــو: ولــی اللَّ

و أشــهد أّن محّمــدا- تــا- و اهــوال یــوم القی«)همــان:  663(.
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ج. »آنــگاه دســت راســت را بلنــد و دســت چــپ را بــاز بــر قبــر نهــاده می گویــی: n  علیــک- تــا- 
و األلســن : ســپس بــه پاییــن پــا رفتــه و می گویــی پــس هــر دو دســت را بلنــد کــرده و بــر قاتــالن 
امیــر مؤمنــان و قاتــالن حضــرت مجتبــی و ســّید الّشــهداء لعــن می کنــی و همین طــور بــر تمامــی 
دشــمنان اهــل بیــت رســول خــدا n. آن گاه بــه جانــب ســر مبــارك بازمی گــردی و دو رکعــت نمــاز 
در پشــت ســر آن حضــرت g می گــزاری و در رکعــت اول حمــد را به جــای آن ها«)همــان:  666(.

ــی-  ــن مــوالی- ال ــا مــوالی و اب ــی: الّســالم علیــک ی د. »و چــون خواســتی وداع کنــی می گوی
ــَک َعلــی ُکلِّ َشــْی ٍء َقِدیــٌر «)ابــن بابویــه، 1373، ج2: 667(.»چــون از حــرم خــارج شــدی از  ِإنَّ
آن حضــرت روی نمی گردانــی تــا از نظــرت بیــرون و قبــر از دیــده ات پنهــان شــود«)همان: 668(.

ر. »و در حدیــث معتبــر دیگــر از ائّمــه b منقــول اســت کــه: چــون نــزد قبــر امــام رضــا g بروی 
: بگو

ِتــَک َعلی َمن  ، َو ُحجَّ ِقــیِّ ِقــیِّ النَّ َضــا اْلُمْرَتضــی، اْلمــاِم التَّ ُهــمَّ َصــلِّ َعلــی َعِلــیِّ ْبــِن ُموَســی الرِّ اللَّ
ــًة زاِکَیــًة ُمَتواِصَلــًة ُمَتواِتــَرًة  ــِهْیِد، َصــالًة َکِثْیــَرًة تامَّ ْیــِق الشَّ دِّ ــری، الصِّ ْرِض َو َمــْن َتْحــَت الثَّ

َ
َفــْوَق اأْل

ْوِلیاِئَک«)مجلســی، 1386: 516(.
َ
َحــٍد ِمــْن أ

َ
ْیــَت َعلــی أ ْفَضــِل مــا َصلَّ

َ
ُمَتراِدَفــًه، َکأ

»پــس چــون بــه ســالمت برســی بــه نزدیــک قبــر آن حضــرت، غســل بکــن؛ و در وقــت غســل 
ْجــِر َعلــی ِلســاِنی ِمْدَحَتــَک 

َ
ــْر َقْلِبــی، و اْشــَرْح ِلــی َصــْدِری، َو أ ْرِنــی، َو َطهِّ ُهــمَّ َطهِّ کــردن بگــو: اللَّ

ــِرَك َو  ْم
َ
ْســِلْیُم أِل ــَی التَّ َة ِدْیِن ــوَّ نَّ ُق

َ
ــْد َعِلْمــُت أ ــَک، َو َق َة إاّلِب ــوَّ ــُه ال ُق نــاَء َعَلْیــَک، َفإنَّ ــَک َو الثَّ َت َو َمَحبَّ

ــَک َعلــی  ُهــمَّ اْجَعْلــُه ِلــی ِشــفاًء َو ُنــْورًا، إنَّ ــهاَدُة َعلــی َجِمْیــِع َخْلِقــَک. اللَّ ــَک َو الشَّ ِه َنِبیِّ بــاُع ِلُســنَّ ااِلتِّ
ُکلِّ َشــْی ٍء َقِدْیــٌر.

پــس بپــوش پاکتریــن جامــه هــای خــود را و پــای برهنــه روانــه شــو بــا ســکینه و وقــار کــه بــه تأّنــی 
ــه بگــو و  ــه و اْلَحْمــُد للَّ ــه و ُســْبحاَن اللَّ ــُه أْکَبــر و ال إلــَه إالَّ اللَّ بــروی و دلــت بــه یــاد خــدا باشــد و اللَّ
ــِه، َو  ــِه َو ِباللَّ گام هــای خــود را کوتــاه بــردار؛ و چــون داخــل روضــه مقّدســه شــوی بگــو: ِبْســِم اللَّ
ــدًا َعْبــُدُه  نَّ ُمَحمَّ

َ
ْشــَهُد أ

َ
ــُه َوْحــَدُه ال َشــِرْیَک َلــُه َو أ ْن ال إلــَه إالَّ اللَّ

َ
ْشــَهُد أ

َ
ــِه n أ ــِة َرُســْوِل اللَّ َعلــی ِملَّ

ــِه. نَّ َعلّیــًا َوِلــیُّ اللَّ
َ
ْشــَهُد أ

َ
َو َرُســْوُلُه، َو أ
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پس برو به نزدیک ضریح و قبله را در پشت خود بگیر و روبه روی آن حضرت بایست و بگو:

ُد  ــُه َســیِّ نَّ
َ
ــُدُه َو َرُســْوُلُه، َو أ ــدًا َعْب نَّ ُمَحمَّ

َ
ْشــَهُد أ

َ
ــُه، َو أ ــُه َوْحــَدُه ال َشــِرْیَک َل ْن ال إلــَه إالَّ اللَّ

َ
ْشــَهُد أ

َ
أ

ٍد َعْبــِدَك َو َرُســْوِلَک َو  ُهــمَّ َصــلِّ َعلــی ُمَحمَّ ْنِبیــاِء َو اْلُمْرَســِلْیَن. اللَّ
َ
ُد اأْل ــُه َســیِّ نَّ

َ
ِلْیــَن َو الِْخِرْیــَن، َو أ وَّ

َ
اأْل

ْجَمِعْیــَن، َصــالًة ال َیْقــوی َعلــی إْحصاِئهــا َغْیــُرَك« )همــان: 517(.
َ
ِد َخْلِقــَک أ ــَک، َو َســیِّ َنِبیِّ

ــودن فضــا و نیــز ذکــر آداب و آییــن ورود و خــروج، آنچــه  ــر قدســی ب ــر ایــن تأکیدهــا ب افــزون ب
ــزه  ــوار آن انگی ــای دش ــر و آزمون ه ــۀ خطی ــذر از پیچ راه ــفر، گ ــن س ــرای ای ــد را ب ــن ورز باورمن آیی
می بخشــد، برخــی اســناد مذهبــی اســت کــه بــرای ایــن آییــن ورزان جایــگاه و پاداشــی ویــژه در 

ــرد: ــر می گی نظ

الــف. امــام رضــا g: »مــن بــا زهــر شــهید خواهــم شــد و محــل دفنــم در غربــت خواهــد بــود، 
پــس هــر کــس بــرای زیــارت مــن ســفر کنــد دعایــش مســتجاب و گناهانــش آمرزیــده و بخشــیده 

خواهــد شــد«)همان:  627(.

ب. »حضــرت رضــا g فرمــود: هــر کــس مــرا بــا دوری راه زیــارت کنــد و از راه دور بــه زیــارت مــن 
آیــد در روز قیامــت در ســه موقــف بیــاری او خواهــم آمــد تــا او را از ناراحتی هــای آن حــال نجــات 

دهم«)همــان:  627و628(

ــزد خــدا در قیامــت و هیــچ مؤمنــی نیســت کــه مــرا  ــد ن ج. »زّوار قبــر مــن گرامــی تریــن افرادن
زیــارت کنــد و بــر غریبــی مــن اشــک ریــزد و قطــره ای از آن روی او را تــرك کنــد، مگر آن کــه خداوند 

جســم و پیکــر او را بــر آتــش دوزخ حــرام کند«)ابــن بابویــه، 1373، ج2:  552(.

ــه عنــه- بــه ســند مذکــور در متــن از نعمــان ابــن ســعد  ــه وراق- رضــی اللَّ د. »علــّی بــن عبــد اللَّ
روایــت کنــد کــه گفــت: امیــر مؤمنــان علــّی بــن ابــی طالــب g فرمودنــد: از فرزنــدان مــن مردی 
در ســرزمین خراســان بــا زهــر بــه قتــل می رســد از روی ســتم و ظلــم، کــه نــام او نــام مــن اســت و 
نــام پــدرش نــام پســر عمــران، موســی g اســت. اعــالم می کنــم آگاه باشــید، هــر کــس او را در 
آن غربــت زیــارت کنــد، خداونــد تعالــی او را بیامــرزد و از گناهــان اّولیــن و آخریــن او درگــذرد، هــر 

چنــد بــه عــدد نجــوم و قطــرات بــاران و بــرگ درختــان باشــد«)همان:  638(.
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ر. »بــه ســند معتبــر از رســول خــدا n منقــول اســت کــه فرمــود کــه زود باشــد کــه پــاره ای از تــن 
مــن در زمیــن خراســان مدفــون گــردد؛ هیــچ مؤمنــی او را زیــارت نکنــد، مگــر آن کــه حــق تعالــی 
بهشــت را از بــرای او واجــب گردانــد و بدنــش را بــر آتــش جهنــم حــرام گرداند«)مجلســی، 1386: 

.)503

س. پیامبــر n در »حدیــث معتبــر دیگــر فرمــود کــه: پــاره ای از بــدن مــن در خراســان مدفــون 
خواهــد شــد؛ هــر غمناکــی کــه او را زیــارت کنــد، البتــه حــق تعالــی غمــش را زایــل گردانــد و هــر 

گناهــکاری کــه او را زیــارت کنــد، البتــه خــدا گناهانــش را بیامرزد«)همــان: 503(.

ــه علیــه - فرمــود:  ع. »و بــه ســند معتبــر منقــول اســت کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن - صلــوات اللَّ
زود باشــد کــه مــردی از فرزنــدان مــن بــه زهــر کشــته شــود در زمیــن خراســان بــه ظلــم و عــدوان - 
کــه نــام او نــام مــن باشــد و نــام پــدرش نــام موســی بــن عمــران -  هــر کــه او را در غریبــی او زیــارت 
کنــد، خــدا گناهــان گذشــته و آینــده اش را بیامــرزد، هــر چنــد مثــل عــدد ســتاره ها و قطره هــای 

باران هــا و بــرگ درختــان بــوده باشــد«)همان: 503(.

ط.»و بــه ســند معتبــر از حضــرت صــادق g منقــول اســت کــه فرمــود کــه: بیــرون آید مــردی از 
فرزنــدان پســرم موســی، کــه نــام او موافــق اســم امیرالمؤمنیــن g باشــد، پــس مدفــون شــود در 
زمیــن طــوس کــه در خراســان اســت و کشــته شــود در آن جــا بــه زهــر، پــس مدفــون شــود در آنجــا 
غریــب. هــر کــه او را زیــارت کنــد و عــارف بــه حــق او باشــد و او را امــام واجــب االطاعــه دانــد، عطــا 
کنــد خــدا بــه او ثــواب کســی را کــه زر در راه خــدا خــرج کــرده باشــد و جهــاد کــرده باشــد پیــش از 

ــان: 504(. فتح مّکه«)هم

ف. دربــارۀ امــام صــادق g گفتــه شــده اســت کــه در جایــی نشســته بــود »پــس حضــرت امــام 
موســی g داخــل شــد، او را بــر ران خــود نشــانید و میــان دو دیــده اش را می بوســید؛ پس ملتفت 
شــد بــه جانــب آن مــرد و فرمــود کــه: ای طوســی! ایــن طفــل امــام و خلیفــه و حّجــت خــدا اســت 
بعــد از مــن و بــه درســتی کــه از صلــب او مــردی بیــرون خواهــد آمــد کــه پســندیده خــدا باشــد در 
آســمان و پســندیده بنــدگان باشــد در زمیــن و او کشــته خواهــد شــد در زمیــن شــما به زهــر از روی 
ظلــم و تعــدی و مدفــون خواهــد شــد در آن زمیــن غربــت. هــر کــه او را زیــارت کنــد در غریبــی او 
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و دانــد کــه او امــام اســت بعــد از پــدرش و اطاعــت او واجــب اســت از جانــب حــق تعالــی، چنــان 
باشــد کــه رســول خــدا g را زیــارت کــرده باشــد« )همــان: 504(.

م. امــام صــادق g »در حدیــث معتبــر دیگــر فرمــود کــه: در توفــان نــوح چهــار بقعــه زمیــن بــه 
خــدا شــکایت کردنــد: بیــت المعمــور و نجــف و کربــال و شــهر طــوس« )همــان: 505(.

2-3. مؤلفه هــای مؤثــر بــر گــذار از زمــان و مــکان خطــی در آییــن ســفر زیارتــی پیــاده بــه 
مشــهدالرضا در پایــان مــاه صفــر

برخــی مؤلفه هــا در آیین هــا وجــود دارد کــه امــکاِن گــذار از زمــان و مــکان غیرقدســی بــه قدســی 
را بــرای آییــن ورزان تســهیل می کنــد و بــه مثابــۀ ســازه های اصلــی ســاختار ایــن آییــن بــه شــمار 
ــوان در  ــاد شــده را می ت ــر گــذار از زمــان و مــکان خطــی در آییــن ی ــر ب ــن عوامــل مؤث ــد. ای می آی

شــش مؤلفــه دســته بندی کــرد:

2-3-1. نمادپردازی

ــر  ــن ضمی ــری در برانگیخت ــیار مؤث ــش بس ــی، نق ــری کهن الگوی ــۀ تصاوی ــا ارائ ــا ب نمادپردازی ه
ــر  ــدم ب ــی و مق ــری جهان ــا تصاوی ــاده نماده ــاور الی ــه ب ــد. ب ــن ورزان دارن ــی آیی ــودآگاه جمع ناخ
ــه  ــا، ب ــر فرهنگ ه ــدم ب ــِر مق ــن تصاوی ــتند و ای ــف هس ــل مختل ــی مل ــی فرهنگ ــای تاریخ جلوه ه
ــا  ــن نماده ــد. ای ــد مان ــی خواهن ــا و جهان ــده، پوی ــواره زن ــد و هم ــکل می دهن ــل ش ــگ مل فرهن
ــۀ  ــم فراتاریخــی فراهــم می ســازند)ر.ک: الیــاده 1391: 197-198(. از جمل ــه عال روزنه هایــی ب
ــی  ــه برخ ــت ک ــی اس ــعارهای مذهب ــا ش ــی ب ــن، پرچم های ــن آیی ــا در ای ــن نمادپردازی ه مهم تری
ــر مفاهیــم الهام بخشــی کــه دارد، نمــاِد  ــا خــود حمــل می کننــد. ایــن پرچم هــا افــزون ب افــراد ب
حرکــت کاروان امــام رضــا g اســت و بــا فســخ زمــان خطــی، ذهــن و روان مخاطــب را بــه دوره ای 

ــت. ــر می داش ــیری گام ب ــن مس ــام در چنی ــه ام ــرد ک می ب
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g 2-3-2.  فسخ زمان تقویمی با عبور از گذرگاِه تاریخی امام رضا

ــه  ــا مســیرهای فعلــی ورود ب گرچــه مســیری کــه امــام رضــا g از آن گذشــت، تفاوت هایــی ب
مشــهد دارد، اّمــا می تــوان بــا تســامح، گــذرگاه امــام را حــدود همیــن گذرگاه هــا و راه هــای فعلــی 
ــر در همــان راهــی گام برمــی دارد کــه امــام و مــرادش  ــران پیــاده دانســت؛ ایــن پنــدار کــه زائ زائ
چندیــن قــرن پیــش گام بــر داشــته، خــود موجــب الغــای زمــان خطــی و القــای زمــان قدســی 
ــا امــام رضــا g در زمــان و  ــن آییــن امــکاِن هــم گام  و همــراه شــدن ب می گــردد. در حقیقــت ای

ــذارد. ــن ورز می گ ــر آیی ــی ژرف ب ــد و تأثیرات ــم می کن ــی را فراه ــی قدس فضای

2-3-3. هنگامۀ مذهبی )تأثیر جمعیت باورمند بر تقویت یک باور(

ــاور و  ــروِه هم ب ــک گ ــی ی ــد، همراه ــن ش ــل تبیی ــی به تفصی ــای قبل ــه در بخش ه ــه ک همان گون
ــد.  ــی می انجام ــان خط ــور از زم ــایند عب ــاِس خوش ــِی احس ــا و فزون ــت باوره ــه تقوی ــدف، ب هم ه
ــر باورمنــدی ایشــان  ــر راه و اندیشــۀ خــود اســتوارتر می کنــد و ب چنیــن شــرایطی باورمنــدان را ب

می افزایــد.

2-3-4. روایت مند بودن آیین

مجموعــۀ روایت هایــی کــه از ســفر امــام رضــا g و همراهــان ایشــان موجــود اســت، ذهــن 
از ویژگی هــای  تاریخــی داســتانی شــناور می کنــد؛ یکــی  آییــن ورز را در فضــای روایتــی 
روایت هــا، چنان کــه پیشــتر ذکــر شــد فراهم ســازی شــرایط گــذار از زمــاِن خطــی اســت؛ اساســًا 
ــی  ــت اجرای ــک روای ــر ی ــا ذک ــاطیری ب ــی اس ــی و حت ــای دین ــی در آیین ه ــان خط ــور از زم عب
ــره را  ــی روزم ــذال زندگ ــر ابت ــده در زی ــان ش ــِد پنه ــل کارآم ــت، تخی ــتان و روای ــود. داس می ش
عیــان می کنــد تــا آییــن ورز بــه یــاری آن بتوانــد از تمــاِم پیامدهــای این گونــه تخیــل کــه عبــارت 
ــی،  ــان قدس ــه زم ــز ورود ب ــا وی و نی ــیری ب ــام و هم مس ــار ام ــور در کن ــاِس حض ــت از احس اس
ــد  ــژه تبییــن شــود، می توان ــی وی ــا ادبیات ــر اســت ب ــه کــه بهت ــن روایت هــای نهفت ــرد. ای بهــره ب
جهان هــای مــوازی را آشــکار یــا بازآفرینــی نماید)همــان: 223(. در کل، روایــت، امــکان بســط 
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زمانــی و مکانــی ذهــن را فراهــم می ســازد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه بــرای ورود بــه زمــان 
و مــکان قدســی نیــاز اســت. به ویــژه روایت منــد بــودن ایــن آییــن زمانــی بیشــتر بــر آیین ورزهــا 
ــام  ــه ســفر ام ــوط ب ــه نقــل روایت هــای مرب ــر می گــذارد کــه در برخــی موکب هــا، یــک نفــر ب اث

می پــردازد.  g

2-3-5. دشواری آزمون گونۀ سفر

ــت؛  ــرف اس ــای تش ــر آیین ه ــزو جدایی ناپذی ــوار، ج ــای دش ــد آزمون ه ــن ش ــل تبیی به تفصی
آزمون هایــی کــه به اصطــالِح الیــاده، شــامل پیچ راهه هــای خطیــر و هــزار خــم یــا هزارتــو 
)labyrinthe()همــان: 127( و ایــن عنــوان و توصیــف از آزمــون، دقیقــًا بــا آزمــون دشــواِر 
ــه حــرم رضــوی مطابقــت می کنــد. در حقیقــت  ــرای رســیدن ب چندصــد کیلومتــر پیــاده روی ب
ــارت امــام  ــرای زی ــاده ب ــای پی ــا پ ــۀ ســفر ب ــن آییــن، دشــواری آزمون گون ــن مؤلفــۀ ای پررنگ تری

ــت. ــا g اس رض

2-3-6. تأییدات معنوی )احادیث و روایات مذهبی تأییدکنندۀ آیین(

چنان کــه پیشــتر به تفصیــل تبییــن شــد، ایــن گونــه آییــن، جــزو آیین هــای تشــرف تخصصــی 
ــد و  ــه آن می دهن ــن ب ــان ت ــرایط انسانی ش ــی از ش ــور تعال ــن ورزان »به منظ ــه در آن آیی ــت ک اس
تحــت حفاظــت موجــودات مــاورای طبیعــی قــرار می گیرنــد یــا هم ســطح آن می شــوند)همان: 
245(. ایــن مؤلفــه کــه مخصــوص آیین هــای تشــرف تخصصــی اســت در آییــن مــورد بررســی، 
ــاور  ــر اســاس اســنادی کــه شــیعیان بــه حقانیــت آن ب در کمــال خــود، قابــل ردیابــی اســت؛ ب
دارنــد، از امــام  رضــا g نقــل شــده اســت کــه »در خراســان بقعــه ای هســت کــه بــر آن زمانــی 
خواهــد آمــد کــه محــّل آمــدن و رفتــن مالئکــه خواهــد بــود، پــس پیوســته فوجــی از مالئکــه از 
آســمان فــرود خواهنــد آمــد و فوجــی بــاال خواهند رفــت، تــا در صــور بدمند«)مجلســی، 1386: 
506(. در ادامــه از ایشــان نقــل شــده اســت کــه »هــر کــه مــرا زیــارت کنــد در آن بقعــه، چنــان 
باشــد کــه رســول خــدا n را زیــارت کــرده باشــد. و بنویســد حــّق تعالــی از بــرای او بــه ســبب آن 
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زیــارت، ثــواب هــزار حــج پســندیده و هــزار عمــره مقبــول. و مــن و پدرانــم شــفیعان او باشــیم در 
روز قیامت«)همــان:507(. همچنیــن دربــارۀ مشــهدالرضا نقــل شــده اســت کــه »هــر کــس در 
آن دشــت وارد شــود، روز رســتاخیز در امــان خــدا خواهــد بود«)ابــن بابویــه، 1373، ج2: 630(. 
از دیگــر مــواردی کــه جــزو تأییــدات معنــوی زیــارت امــام رضــا g بــه شــمار می آیــد، می تــوان 

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ــۀ  ــی، درج ــدم عل ــر فرزن ــدگان قب ــه زیارت کنن ــتی ک ــود: »به درس ــم g فرم ــام کاظ ــف. ام ال
ــی، 1386: 505(. ــد بود«)مجلس ــتر خواه ــه بیش ــان از هم ــر و عطایش ــه بلندت ــان از هم ایش

ــه  ــود ب ــاره نم ــی g روزی اش ــام موس ــرت ام ــه حض ــت ک ــول اس ــن منق ــند حس ــه س ب. »و ب
ــت  ــرای او اس ــد، از ب ــارت کن ــدم را زی ــن فرزن ــه ای ــر ک ــه: ه ــود ک ــا g و فرم ــام رض ــرت ام حض

.)506 بهشــت«)همان: 

ج. »بــه ســند معتبــر دیگــر منقــول اســت کــه حضــرت امــام رضــا g داخــل قّبــه ای شــد کــه در 
آنجــا قبــر هــارون الّرشــید بــود، پــس بــه یــک جانــب آن قبــر خّطــی کشــید و فرمود کــه: ایــن تربت 
مــن اســت و در اینجــا مدفــون خواهــم شــد و در ایــن زودی حــق تعالــی ایــن زمیــن را محــل آمــدن 
ــه کــه زیارت کننــده ای از ایشــان مــرا زیــارت نکنــد  و رفتــن شــیعیان و دوســتان مــن گردانــد. واللَّ
ــدا و  ــرزش خ ــرای او آم ــود از ب ــب ش ــر واج ــد، مگ ــالم نکن ــن س ــر م ــان ب ــالم کننده ای از ایش و س

رحمــت خــدا بــه شــفاعت مــا اهــل بیت«)همــان: 509(.

ــه عنــه- بســند مذکــور در متــن از عبــد الّســالم  د. »محّمــد بــن علــّی ماجیلویــه- رضــی اللَّ
ــی و  ــرا به مظلوم ــود: م ــنیدم می فرم ــتم g ش ــام هش ــت: از ام ــه گف ــرد ک ــت ک ــروی روای ه
ــرا  ــر م ــت قب ــد ترب ــد و خداون ــن می کنن ــارون دف ــر ه ــار قب ــند و در کن ــر می کش ــا زه ــتم ب س
ــرا در  ــس م ــر ک ــس ه ــد داد. پ ــرار خواه ــم ق ــیعیان و محّبان ــت ش ــد و رف ــّل آم ــگاه و مح زیارت
ــه آن کــس  ــارت او واجــب مــی شــود، قســم ب ــر مــن در روز قیامــت زی ــارت کنــد، ب غربتــم زی
کــه محّمــد n را بــه نبــّوت گرامــی داشــت، و او را بــر تمامــی خلقــش برگزیــد، هیــچ یــک از 
ــروردگار عــّز و  ــر مــن دو رکعــت نمــاز نگــذارد جــز آنکــه مســتحّق آمــرزش پ ــار قب شــما در کن
جــّل گــردد در آن روز کــه )پــاداش( او را مالقــات کنــد و بــا جــزای او روبــه رو شــود«)ابن بابویــه، 



31
واکاوِی کارکردهای آییِن پیاده روِی پایان ماه صفر به مشهدالرضا ...     )صادقی منش(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 40، زمستان 1401

551و552(. ج2:   ،1373

ــه عنــه - منقول اســت که حضــرت امام  ه. »بــه ســند معتبــر از امــام زاده عبــد العظیــم - رضــی اللَّ
محّمــد تقــی g فرمــود کــه: زیــارت نکنــد پــدرم را احــدی پــس بــه او برســد آزاری از باران یا ســرما 

یــا گرمــا، مگــر حــرام گرداند خدا بــدن او را بــر آتــش جهّنم«)مجلســی، 1386: 511(.

مجمــوع ایــن مؤلفه هــا کــه در نمــودار زیــر نیــز طــرح واره ای از آن بــه تصویــر کشیده شــده اســت، 
آییــن پیــاده روی پایــان مــاه صفــر بــه مشــهدالرضا را آیینــی غنــی و کارا ســاخته و می تــوان انتظــار 
داشــت کــه افــزون بــر کارکردهــاِی معمــوِل آیین هــای تشــرف تخصصــی، از پایایــی و دوام درخوری 

ــد.  برخوردار باش

 

2-4. کارکردشناسی آیین سفر زیارتی پیاده به مشهدالرضا در پایان ماه صفر

آنچــه ســبب می شــود یــک آییــن در طــول تاریــخ، در ادیــان، اعصــار و ملــل مختلــف 
تکــرار شــود، بــرآورده ســاختن برخــی نیازهــای درونــی در انســان اســت. دربــارۀ آیین هــای 
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پیــاده روی بــرای رســیدن بــه یــک مــکان مقــدس، بایــد گفــت کــه چنیــن آیین هــای کهنــی 
ــد.  ــا مانده ان ــخ پابرج ــول تاری ــه در ط ــته اند ک ــی داش ــور توّجه ــای درخ ــد پیامده بی تردی
ــرآورده  ــان ب ــددی را در انس ــای متع ــی، نیازه ــرف تخصص ــای تش ــن آیین ه ــت، ای در حقیق

می ســازند.

آییــن ســفر زیارتــی پیــاده بــه مشــهدالرضا در پایــان مــاه صفــر نیــز بــه ســبب ســازه های غنــی 
ــن  ــی ای ــرد اصل ــایانی دارد. کارک ــای ش ــذارد و کارکرده ــن ورز می گ ــر آیی ــی ژرف ب ــود، تأثیرات خ
آییــن، همیــن تأثیراتــی اســت کــه بــر آییــن ورز می مانــد و موجــب اعتــالی او می شــود؛ از جملــۀ 
کارکردهــای ایــن آییــن می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد کــه البتــه در بخش هــای پیشــین مقالــه 

بــه تفصیــل تبییــن شــد:

1. گذار از زمان خطیـ  تاریخی به زمان قدسی؛

2. گذر از فضای مادی به فضای قدسی؛

3. رهایی از اضطراب جاری در زمان خطی و فضای مادی و دست یابی به آرامش؛

4. واالیش ویژگی های شخصیتی و اجتماعی به واسطۀ همراهی آیینی با هم اندیشان؛

5. تقویت هویت دینی با گذار از آزمون های دشوار مسیر.

مجمــوع ایــن کارکردهــا، شــرکت  کننــده در ایــن آییــن را نه تنهــا بــرای ورود بــه فضــای قدســی 
حــرم آمــاده می کنــد بلکــه بــه زیــارت او حــالوت معنــوی دوچنــدان می بخشــد؛ افــزون بــر ایــن، 
در جهانــی کــه روزمرگــی فرصــت اندیشــیدن ژرف بــه مســائل غیرمــادی را از انســان می ســتاند، 
چنیــن آیینــی، بــرای ژرف اندیشــی در گزاره هــای دینــی و تقویــِت باورمنــدی آییــن ورزان، 
فرصتــی ویــژه و کم نظیــر بــه شــمار می آیــد. کارکردهــای ایــن آییــن را بــه شــکل یــک طــرح واره 

مشــاهده کنیــد.
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ــای  ــی و چالش ه ــای هویت ــه بحران ه ــراب ک ــر اضط ــن پ ــی چنی ــه در جهان ــت ک ــکار اس  آش
اجتماعــی آن را فــرا گرفتــه اســت، آیینــی بــا ایــن کارکردهــا بــرای شــیعیان باورمند می تواند بســیار 
کارا و از نظــر روانــی خوشــایند باشــد؛ چراکــه افــزون بــر پاداش هــای معنــوی یــاد شــده، آییــن ورز را 
در راســتای رهایــی از اضطــراب و رویارویــی بــا چالش هــای اجتماعــی و بحران هــای هویتــی یــاری 

می کنــد و بــه او یــک آرامــش برآمــده از باورهــای مذهبــی می بخشــد.

3. نتیجه گیری

ــان  ــه در می ــت ک ــی اس ــه آیین های ــهدالرضا، از جمل ــه مش ــر ب ــاه صف ــان م ــاده روِی پای ــِن پی آیی
شــیعیان، عالقه منــدان ویــژۀ خــود را دارد و اغلــب افــرادی کــه آن را تجربــه می کننــد، بــا عباراتــی 
شــبیه توّلــد دوبــاره، احســاس بی نظیــر نــو شــدن و... حضــور در آن را توصیــف می کننــد. طبــق 
ــل آیین هــای  ــن آییــن را ذی ــوان ای ــاده از آیین هــا، می ت توصیفــات و دســته بندی های میرچــا الی
تشــرف تخصصــی دســته بندی کــرد. می تــوان انتظــار داشــت کــه بــه ســبب مؤلفه هــا و ســازه های 
تأثیرگــذاری کــه در بطــن ایــن آییــن وجــود دارد، بــه بهتریــن شــکل شــرایط را بــرای گــذار از زمــان 
ــا  ــن مؤلفه ه ــۀ ای ــد؛ از جمل ــم کن ــی فراه ــان قدس ــا و زم ــه فض ــی ب ــر قدس ــی و غی ــکاِن خط و م
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می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

1. نمادپردازی؛

2. فسخ زمان تقویمی با عبور از گذرگاِه تاریخی امام رضا g؛

3. هنگامۀ مذهبی )تأثیر جمعیت باورمند بر تقویت یک باور(؛

4. روایت مند بودن آیین؛

5. دشواری آزمون گونۀ سفر؛

6. تأییدات معنوی )احادیث و روایات مذهبی تأییدکنندۀ آیین(.

ــژه   ــرات وی ــا تأثی ــی ب ــن، کارکردهای ــن آیی ــازه های ای ــۀ س ــده به مثاب ــاد ش ــای ی ــوع مؤلفه ه مجم
ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت ــن کارکرده ــۀ ای ــن ورز دارد؛ از جمل ــرای آیی ب

1. گذار از زمان خطیـ  تاریخی به زمان قدسی؛

2. گذر از فضای مادی به فضای قدسی؛

3. رهایی از اضطراب جاری در زمان خطی و فضای مادی و دست یابی به آرامش؛

4. واالیش ویژگی های شخصیتی و اجتماعی به واسطۀ همراهی آیینی با هم اندیشان؛

5. تقویت هویت دینی با گذار از آزمون های دشوار مسیر.

ــۀ  ــذار، از گون ــی کارا و تأثیرگ ــه آیین ــده را ب ــاد ش ــن ی ــا، آیی ــا و کارکرده ــن مؤلفه ه ــوع ای مجم
آیین هــای تشــرف تخصصــی مبــدل کــرده اســت کــه شــرایط را بــرای اعتــال و واالیــش آییــن ورزان 

ــد. ــم می کن ــد فراه باورمن
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