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 مقدمه  -1

هایی در رابطه با افراد منســوب به شــهرهای مختلف وجود دارد که در نگر   ها و کلیشــه انگاره 

گر،  بت به آنها، جذب گردـش ایر افراد نـس هر،    ـس فر دوباره به آن ـش باال رفتن  ترغیب یا ممانعت از ـس

عنوان دومین شـهر رابطه با شـهر مشـهد به های اقتصـادی و ... ت ثیر دارد. این موضـوع در ظرفیت 

میزبان بیش از بیســت میلیون زائر از داخ  و یک میلیون زائر از خارج  مذهبی جهان که هر ســاله  

ــت )نودهی و دیگران،   ــور اسـ ــاورز و دلبری،  194: 1394از کشـ مـیت  (، ـحائز اه 41: 1396؛ کشـ

ــردشگری، به که  بیشتری دارد. با در نظر گرفتن این آمار، عالوه با این   عنوان ابزاری برای صنعت گـ

عه  گر  توـس د گردـش ود )پوررجبی،  ی در نظر گرفته می در مقاـص   دارد (، این توانایی را 181:  1397ـش

ــه  که در مـسیر عنوان مقـصد گردـشگری بر مناطقی  ـصرف نظر از ت ثیرگذاری بر ـشهر مـشهد، به  کــ

ــاشد که م   عبور گردشگران  ــنفی بودن ت ثیر گردشگری، به واقع هستند نیز اثرگذار بـ ــثبت یا مـ ـ

صورت  بدین . ( Rastegar, 2009: 209; Chen & Chen, 2010: 30)  دارد   تگی بسـ   فرایند  مدیریت این 

ونق اقتصادی  هایی است که موجب ر و ابت ار عم    ها کـــه گـــردشگری جزئی از یک سلسله خالقیت 

ــواحی و مناطق می  ــختلف   شود و اثرات آن در ن رو،  (. از این 189: 1397است )پوررجبی،    تفاوت ، م م

  کشــورهای  جوامع  ه یک فعالیت اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی، در بســیاری از گردشــگری تبدی  ب 

ــعه  ــادی یافته و در حال توس ــت و در این میان اهمیت جنبه اقتص ــده اس ــعه ش ــگری،   توس   گردش

ــایگزین جـــ   1عنوان یک راهبرد کارگیری آن را به به  ای و منلی، ضروری  ، منطقه هت توسعه ملی جـ

ازد می  .  ( Ryu, L'Espoir Decosta & Andéhn, 2016: 299, Monterrubio & Bello, 2011: 13)    ـس

ــگر ی ی از مهمبرنامه ــتریزی برای جذب گردش ــیاس ــهد  گذاریترین س ــهر مش های مدیران ش

یریت صــنیح و ت مین شــدن  های مناســب، مدآید که تنها از طریق تدوین  برنامهحســاب میبه

(. گسـتر  و آموز  فرهنگ  41:  1398های زائرین میسـر اسـت )پوررجبی و مجدی،  خواسـته

منظور توـسعه ـصنعت گردـشگری، یک ـضرورت اـست. نخـستین قدم در  میزبانی در ـشهر مـشهد به

دم  سازی میزبانی مرراه افزایش ماندگاری زائر و ایجاد  نگر  مثبت و رضایت خاطر وی، فرهنگ 

های مناسب شهری، کمبود ام انات  رسد در کنار عواملی چون کمبود زیرساختاست. به نظر می

 
1 . Strategy 
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ها و فضــاهای گردشــگری، عواملی چون برخورد کتفرینی ســالم و مناســب و عدم توســعه پار

گیری نگر  منفی به رسانی مناسب به آنها، در ش  نامناسب شهروندان با زائرین و عدم خدمت

هر مشـ  عی بر آن دارد تا نگر  زائرین مردم ـش ت. با توجه به ن ات فوق، این مقاله ـس هد مؤثر اـس

 این نگر  را مورد بررسی قرار دهد.  گیرینسبت به مردم شهر مشهد و عوام  مؤثر در ش  

 

 بیان مسأله  -2

گردشگری زیارتی، نقطه و رکن بسیار مهمی برای جذب گردشگران زیارتی کشورهای مسلمان  

از آنجا که   .( Popescu & Corbos, 2010: 74; Meleddu, Paci & Pulina, 2015: 162)   در دنیاست

کنند، ست، زائرانی که به این شهر سفر میمذهبی ا  -فرهنگی  1نشان گردشگری مشهد، نمانام 

آور و  توانند پیامشوند و میفرصت مغتنمی برای معرفی شهر مشهد در سطح جهان منسوب می

فرسفیر جاذبه این حوزه  های  بنابراین،  باشند.  برای سایر کشورها  گردشگری  و  هنگی، مذهبی 

فراهم و  اتخاذ تصمیمات  و  ویژه  توجه  و  نگاه  برای جذب  زیرساختسازی  نیازمند  های مناسب 

سیاست وظیفه  که  اینجاست  و  است  منطقهزائرین  و  منلی  ملی،  خصو   گذاران  در  ای 

شهری،  تصمیم کنترل  سیاست  و  نظارت  همگیری،  اقداماتی  بر با  نظارت  و  بازار  کنترل  چون 

های من  تها و بازار خرید مردم، ت مین شرایو مناسب برای اس ان زائران و نظارت بر قیمقیمت

روان در مسیرهای منتهی به حرم، ایجاد خدمات    2اس ان، ایجاد مسیرهای ویژه با بار شدامدی 

ونق  عمومی، نظارت بر افزایش وسای  حم ونق  مناسب و ارزان و  چون سرویس حم رفاهی هم

تاکسیاتوبوس  و  ورانی  باکیفیت  منصوالت  ارائه  شه  رانی،  عمومی  بهداشت  و  تنظیف  ر،  ارزان، 

رسانی راهنمای زائر و گردشگر و ... اطالع 3های ها و مناطق تفرینی، استقرار اطاقک توسعه پارک

زاده،  نماید )پوررجبی، میرزایی و یداللهیمی  منظور ایجاد نگر  مثبت در میان زائران، ضروریبه

یریت رشد و توسعه روزافزون شهرها، مد(. گستردگی و پیچیدگی مسائ  شهری و  101:  1398
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رو است (، از این78:  1397امور شهری را به وظیفه دشوار تبدی  نموده است )قبادی و پوررجبی،  

به گردشگری  به  شهری،  مسئوالن  از  بسیاری  شهری مثابه  که  بهبود  روند  تسریع  برای  عاملی 

 نگرند. می

ه برای  منظور جذب گردشگر، همواره یک دغدغایجاد رضایت خاطر و نگر  مثبت در زائرین به

. ورود زائرین به  ( Brida, Nogare & Scuderi, 2017: 290)آید حساب میمدیران شهر مشهد به

تواند به باز شدن   است که در بلندمدت می  بخشی فرهنگی به جامعه مقصد هر تقدیر، نوعی از تنوع

چنین ورود و  پذیری بیشتر افراد جامعه منلی منجر شود. همام فرهنگی و تع  -فضای اجتماعی 

حضور رائرین به منطقه همراه با انجام هزینه از سوی ایشان است که این امر، خود عاملی برای  

ک اشتغال و  است  مقصد  جامعه  برای  درآمد  کسب  و  پی ره زایی  توسعه  و  رشد  به  شایانی  مک 

ایناقتصادی شهر می از  زائرین، یک  کند.  میزبانی جهت جذب  فرهنگ  آموز   و  رو، گستر  

 ورت است. ضر

های افراد جامعه را  صورت مستقیم و غیرمستقیم، گرایشساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه به

ت ثیر قرار می (. در واقع، تغییرات  120:  1398ده،  دهند )پوررجبی، میرزایی و یداللهی زاتنت 

نقش1اجتماعی  اجتماعی ،  نقش 2های  انتقال  ویژگی3،  اجتماع ،  بستر  و  زمینه  شغلی  ،  4ی های 

های فردی و های جمعی و غیره، هر کدام به نوعی نگر های اقتصادی و اجتماعی و رسانهپایگاه

می قرار  ت ثیر  تنت  را  میاجتماعی  حال،  این  با  ارتدهند.  دوطرفهتوان  ساختار  باط  بین  را  ای 

 های افراد نسبت به . نگر  (Adongo, Taale & Adam, 2018: 255)اجتماعی و نگر  پذیرفت  

های اجتماعی را فراهم  دهد و این رابطه درک از پدیدهشان را با جامعه ش   میجامعه، رابطه

سری  ارای یک ها دنگر    . بنابراین( Pourrajabi & Asgharpour Masouleh, 2019: 98)سازد  می

ررجبی،  دهند )پواند و به نوعی پیامدهای آن ساختار اجتماعی را تنت ت ثیر قرار میاز نتایب واقعی

شوند ها به من  موجودیت یافتن، مواد خامی می(. نگر 112: 1398میرزایی و یداللهی زاده، 
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عبارت دیگر، زائرین (. به1د )نمودار  ها جدید بهره گیرنتوانند از آنها در ایجاد نگر که افراد می

ا آن ایستارها ارتباط  توانند ایستارهای جدید را از اعتقادات و ایستارهایی که به لناظ منطقی بمی

 دارند، استنباط کنند.
 

 
 پذیری گیری نگر  بر اساس جامعه( ش   1نمودار

 

زنجیره پی  زائرین در  رفتـار  میبنـابراین،  ت وین  عوامـ   از  نیـاتیـابـ ای  آنـان    1د،  رفتـاری 

ــت. مهمکنـنده رفـتارتعیین ی تـجارب فردی در  ترین عام  در نگر  افراد، مجموعههای آنان اسـ

کند و این منصـــول  حافظه اســـت. این تجارب، ذهن او را در شـــرایو مختلف آماده کنش می

ــتقیم   2ارتباطات و تعامالت ــت. هر چه ارتباطات و تعامالت مس ــد،  اجتماعی اس   اطالعات تر باش

ه عه پیدا میمربوط به کلیـش هها توـس ردهکند و هر چه کلیـش تفاده  ها به هم فـش وند، مورد اـس تر ـش

ــتری قرار می هبیشـ د و ـب اتی، جزئی از فرهـنگ گیرـن ارآـمد اطالـع ــوـندمی  عنوان واـحدـهای ـک  شـ

(Bender, et al., 2009: 89; Mohammadi & khalifah, 2010: 222)  ــت ه داشـ د توـج اـی . ـب

ه تقیم بر کیفیت ارتباطات بین فرهنگی گروههای ذهکلیـش د، اثر مـس ها بر ی دیگر  نی هر چه باـش
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های  وارهها، تابعی از میزان و کیفیت طر نوعی حسـاسـیت بین فرهنگی گروهخواهد داشـت و به

انـند نیوزیلـند ـکه  2ـها از یـ دیگر خواـهد بود )نمودار  ذهنی افراد و گروه ــورـها ـم (. در برخی کشـ

عیتهدولت افرت  ا وـض امان دادهمـس روـس افرین قواعد و قوانین خاـصی  ها را ـس اند و در پذیر  مـس

اند، نگر  مردم نسـبت به مسـافرین مثبت اسـت  را که به نفع کشـور میزبان اسـت وضـع کرده

(Yasong & Robert, 2008: 232). 
 

 
 یابی نگر  شخصی( مدل ت وین2نمودار

 

یابد که هر چه زائرین در منیو  ئرین از آنجا اهمیت میازعالوه بر این، ضرورت بررسی نگر  

بت   ند، در نتیجه، نگر  منفی نـس ته باـش ایتی و بدبینی از مردم منلی داـش اس نارـض د احـس مقـص

شـود و این امر باعث جلوگیری از سـفر  شـان بسـته میگرفته و باب تعام به مردم در آنها شـ  

ــهر و کاهش مدت زمان ما ــود که بهگاری آنـها میدنـ مـجدد آنـها به این شـ ی خود موجب  نوبهشـ

ادی، اجتماعی و فرهنگی   دمه خوردن به پی ره اقتـص تغال و ـص ربه زدن به بخش خدمات و اـش ـض

های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مقصد بهره الزم را نبرده،  گردد و زائرین که از ویژگیشهر می

بایسـت با  رو، میهند گرفت. از ایناوواسـطه نگر  منفی ایجاد شـده از شـهر مقصـد فاصـله خبه

عم   های مناسـب در جهت رفع و حتی کاهش این نارضـایتی، اقدامات فوری بهگذاریسـیاسـت

وجود آید. در طی این تنقیق، برمبنای شـــناخت صـــنینی که از وضـــعیت زائرین و عوام  به

ــیاســتدســت میآورنده نگر  آنها به وجود خواهد آمد تا   گذاران بهآید، این ام ان نیز برای س
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تر و مؤثرتری با مـسائ  و مـش الت زائرین داـشته باـشند و در جهت ایجاد نگرـشی  برخورد ـصنیح

 مثبت در آنها اقدام کنند.   
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ــ گرفته در این حوزه بایازجمله تنقیقات انجام ــــ ــ د به پژوهــ ش وانگ، پفیـستر و موریس  ــ

(Wang; Pfister & Morais, 2006: 413)های  رابطه بین ویژگی بررـسی ، اـشاره کرد که با هدف

ــتماعی ــتصادی و جمعیتی  –اج با نگر  آنها نسبت به گردشگری در واشنگتن انجام    ساکنان  اق

  پرداختند. نتایب   گردشــگری منظور توســعه ارائه پیشــنهادی به به  گرفته اســت. این ســه منقق

ــه هــ ک  رفته گویای آن است  تنقیق انجام ــی در ب ــردم منل ــ ــوز  م ــ ــت  آم دســت آوردن حمای

ــان از گردـشگری و توـسعه ــبروز    ـصنعت امری مهم اـست. در پژوهـشی این آنــ ــوـسو امــ که تــ

(Ambroz, 2008: 67) توسعه گردشگری در اسلوونی  به  عنوان نگــر  ساکنان منلی نسبت بــا

ــول ــتیجه دست یافت که ط ــه این ن ــدت انجام گرفت، ب   با  س ونت افراد، رابطه نزدیک و قوی م

ابتــدا اقدام به سنجش   حاضــر،  گــردشگری دارد. در تنقیــق تــوسعه مثبت نسبت به نگر 

افـــراد نســـبت بـــه  ، نگـــر تعلق م انی ساکنین شده و در ادامه بـــر اســـاس احساس تعلق

تنقیقی که تــوســو ســــانچس و آمپ   در .است  قرار گرفته  ارزیابی تــوســعه گــردشگری مــورد

(Sanchez & Amp, 2009: 37)   ــا عنــوان نگر  ساکنان نسبت به توسعه گردشگری در ایالت ب

ــه این نتیجــه رسیده هول  ــوع  در   گــردشگری   اند کــه های اسپانیا انجام یافته، ب دارای مــزایا و   خود   ن

ــه زیان ر گ ، ولی در شرایو فعلــی مزایــای  است   مــعایب  ــ های آن بیشتر است. در دشــگری نســبت ب

و  که   پژوهش دیگری  ــاکنان   ( Chen & Chen, 2010: 29) چن و چن   توـس ــــ ــ   با عنوان نگر  ـس

ـــسبت  ــنوان زمینه   و گردـشگری   بازی  توـسعه   به  نــ ــئوری ماـشین رـشد به عــ ای برای  در ماکائو: تــ

ــجام  ــان و مخالفان ان ــرفته است،   شــناخت موافق اند که ساکنان به دو دســته  به این نتیجه رسیده  گ

ــردشگری تقسیم می  ــازی و گ ــ ــعه ب ــالف توس ــق و مخ ها و  ریزی د و این امر باید در برنامه شون مواف

که درباره    (Kim & Gray, 2003: 208)  . طبق مطالعات کـیم و گـری باشد   های آتی مد نظر توسعه 

ه و آلمان انجام داده اـست، عوام  حنگر  نـسبت به مهاجرین خارجی در آمر یهی ا، فرانـس ای  اـش
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شوند. در عین حال  ه اطراف خود میگویای این واقعیت اـست که مهاجران به سرعت جذب جامع

ا فرهـنگ منلی منجر ـبه اعوـجاج ـیا تنوالت فرهـنگ  گردد.  منلی می  1برخورد این افراد ـجدـید ـب

  ــــ ی است، تاثیر بیشتری نسبت به دو عامنامبردگان معتقدند منافع شخصی که عام  اقتصاد

 ,Teye)د، دارد.  ــــ شنباصادی میــــ و تنوالت فرهنگی( که غیر اقت  قــ گر )احساس تعلــــ دی

Sirakaya & Sönmez, 2002: 672) ــرایو   به همین دلی  کیم و گری ــتر بر روی ت ثیر ش بیش

. در عین حال ـسایر عوام   انداقتـصادی در احـساـسات مردم بومی نـسبت به مـسافرین ت کید داـشته

یراکایا و  ن مثال، تی، سـ عنوامانند سـطح تنصـیالت نیز مد نظر برخی از منققین بوده اسـت. به

ــانمز   د    (Evrim, 2013: 22)و اوریم    (Teye, Sirakaya & Sönmez, 2002: 674)سـ دـن معتـق

ود. ارویم ) تر باعث می تنصـیالت پایین  ات ضـد مسـافرتی نیز بیشـتر ـش ود احسـاـس در    ( ibid:19ـش

دهد که در کشـورهای با  تنقیق خود با عنوان چه کسـانی بر علیه مسـافران هسـتند، نشـان می

ــاد متنوع  ــتر از تولیدات کارخانه  -اقتص ــادهایی که تنوع کاالهای تجاری بیش ــت  اقتص   -ای اس

  داری در تبیین نگر  مردم نسـبت به مهاجران ندارد، زیرا ت ثیر مهاجرتتنصـیالت ت ثیر معنی

ه نیروی کار کم اسـت. در پژوهشـی که از مردم نیوزیلند نسـبت به دانشـجویان مسـافر  بر عرضـ 

ان می ده نـش بت به این نوع مهاجرین خارجی مثبت اـست   %81دهد که نگر   انجام ـش مردم نـس

 (Sanchez & Amp, 2009: 31 ) .   تنقیقی توـسو هوانگ و میائو (Huang & Miao, 2016: 668 )    در

دهد  کـشور اروپایی انجام ـشده اـست. نتایب نـشان می 26مـسافرین در    نـسبت بهمورد نگر  مردم  

های  های شــخصــیتی پاســخگویان، ویژگینگر  اروپاییان به مســافرین ارتباط زیادی به ویژگی

 کشور، نگر  مردم نسبت به مؤسسات آن کشور و امنیت اقتصادی اجتماعی آن دارد.

ــ پیشـــینه و تنقیق   بـــه   بــا توجــه  رســد کــه  فتــه در ایــن حــوزه، بـــه نـــظر می ـجام گر هــای ان

  انجــام تنقیقــاتی مبتنــی بــر ســنجش نگــر  نســبت بــه توســعه گردشــگری در حــوزه تنقیقــات 

در منــدوده مــورد مطالعــه بــدیع اســت. در عــین حــال   حاضــر  رنـگ بـــوده و پژوهـــش کم  داخلی 

بــازه قبــ  و     در دو چنــین بررســی نگــر در پژوهش حـــاضر اســـتفاده از بـــرخی متغیرهــا و هــم 

ــو  ــه جل ــامی ب ــگری گ ــعه گردش ــد از توس ــت   بع ــن اس ــی  . از ای ــژوهش بررس ــن پ ــدف از ای رو، ه

 
1. Cultural transformations 
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ــعه   ــرد توس ــا روی  ــردم شــهر مشــهد ب ــه م ــدس رضــوی نســبت ب ــتان ق ــران آس ایســتارهای زائ

 گردشگری شهرهای مذهبی است. 
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، شـناخته شـده اسـت. با این  گردشگری   مقاصد   عنوان راهی مؤثر در احیای اقتصاد گردشگری به 

مردم منلی نسبت به آن وابسته است، چرا که حمایت    نـگر    شدت بـر حال توسعه گردشگری به 

یک مقصد گردشگری مؤثر است. بنابراین آگاهی از نگر     پایداری   مردم منلی از اقدامات توسعه، در 

از توسعه    مـیزبان   جـامعه   ی به حمایت دستیاب   به توسعه گردشگری، در   نسبت   و تـصمیم مـردم مـنلی 

ای مشخن گستردهطور  ، به ( Chen & Chen, 2010: 26) گردشگری امری ضروری است. چن و چن  

توسعکرده بـرای جـوامع میزبان  شمشیر  گری یک ــعت گردشــه صنــاند که  و   دولبـه  است 

 :Pfister & Morais, 2006)   کند تنمی  می  آنها  هایی را نیز بـر، بل ه هزینهمنافع  دارای  تنهانه

هزینه ( 414 و  فواید  این  ارزیابی  با  نسبت .  منلی  ساکنان  نگر   می   به   ها  توسعه   یابد گردشگری 

 (Huang & Miao, 2016: 668, Wang,; Jucan & Jucan, 2013: 84 ) . 

ــه اهداف و راهبرد  ــت ک ــویی الزم اس   نلی را و دیدگاه مردم م نگر     گردشگری،  های توسعه از س

ــرنامه  جهت  در  ــه ب ای در بر داشته باشد، چرا  های توسعه و سیاست   ها در راستای برنامه   ریزان کمک ب

ش ست    احتمال   با   حتی   و   نداشته   را  خود   کارایی  شده   اجرا   های برنامه   و   ها سیاست   صورت، این  غیر   در  که 

در   (Kim & Gray, 2003: 171)گری   و   و کیم   ( (Pisonero, 2011: 31شــوند. پیســونرو  می   رو روبه 

گری در مناف  علمی، توجه  بت به گردـش ــگر  جوامع منلی نـس ی   نــ ت آورده را به   خاـص اند.  دـس

ــگر    بررسی  ــردم   ن ــنلی   م در یک جامعه مؤثر است و از این امر   گردشگری   حمایت یا طرد   در   م

د و اهداف مدی ظور برنامه به من  ـــــتفاده ریزی مقاـص ود می   ریتی اـس توان گفت که  ، می عبارتی . به ـش

ــ مؤث   ، عاملی منلی  مردم  توجه به نگر   ـــ ــتماعی گردشگ   در  ر ـ ــرات اجـ ــعیین اثـ ــ تـ  است ری  ـ

 (Adongo, Taale & Adam, 2018: 255 ; Monterrubio & Bello, 2011: 14 ) ـکه . از آنـجایی

لی در مدیریت منلی به عنوان ذی جوامع  گری می نفعان اـص ند )قبادی و پوررجبی،  گـــــردـش باـش

ه    چگونگی   ، Mohammadi & khalifah, 2010: 220)؛  69:  1397 ـــبت ـب ه نسـ امـع واکنش هر ـج
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تگی به میزان نگر  افراد آن جامعه  ها و چالش فرـصت  گری، بـس ــوـسو گردـش ده تــ های ایجاد ـش

ــخصی   عنوان یک متغیر (. نگر  به 3ه به نمودار  نسبت به گردشگری دارد )با توج  ــیده  شـ   و پیچـ

معه نسبت به گردشگری، سه عام  تعیین کننده وجــــود دارد. اول، نــــوع  است، اما در نگر  جا 

ــطه بین مردم منلی و گردشگران که می  باشد. دوم،    داشته   تواند حمایت مردم منلی را در پی رابـ

زاحم ناشی از اه مـــردم منلی که در صورت جبران عوام  م اهمیت نسبی گردشگری از نظر رفـــ 

ــردم  رای گردـشگری، تنم  این عوام  ب  آـستانه تنم     از   پذیر خواهد بود. ـسوم، ـسطنی ام ان   مــ

مورد انتظار از طرف مردم منلی در ارتباط با حجم گردشـگران وارد شـده بـــــه منطقه به منظور  

  . پس( Murphy Peter, 1985: 120; Brida, Nogare & Scuderi, 2017: 283) گردـشگری تجاری  

ــجام برنامه   منظور   الزم اـست که به  گری به ریزی انــ ــر چه بهتر و های مرتبو با گردـش ورت هــ ـص

ــررسی نگر  و دیدگاه مردم هر جامعه نسبت به  ــه بـ افزایش میزان مشارکت مردم هر جامعه، بـ

 . توسعه گردشگری اقدام کرد 

 

 
 ری پژوهش ( مدل نظ3نمودار
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ار و ماهیت تجربه یک پدیده را توسو مردم مورد شناسایی قرار  دد است تا ساخت این پژوهش در ص 

مردم    2یا زیست جهان   1صورت ویژه تجربه زیسته تواند به دهد. برای این هدف رو  پدیدارشناسی می 

از این رو  برای    ( Merriam, 1998: 321) . مریام  ( Shank, 2006: 331) را مورد مطالعه قرار دهد  

شان از پدیده ع اعتباری دانش که ارائه کننده تجاربعنوان یک منبکنندگان بهرکتهای شگفته

ذهنی   تجربه  به  نی   برای  رو   این  است.  بوده  قائ   ارز   هستند،  مطالعه  تنت 

 . (Corbin & Strauss, 2008: 243)مناسب است   3کنندگان مشارکت

ــ ویلی ــر پدیدارشناســی ت ــی ب ــز مبتن ــژوهش نی ــن پ ــ  ،ای ــال  دارد ت ــایی ا بســترهای معت ن

بررســی اســت را کنندگان تنقیــق بــر اســاس تجــارب زیســته مشــارکتکــه ایســتارهای افــراد 

ــژوهش حاضــر ــه پ ــد. جامع ــه مــدت حــداق  ســه روز را در  ،کن ــراد گردشــگری هســتند ک اف

گیری کنندگان در ایــن مطالعــه بــر اســاس نمونــهانــد. مشــارکتشــهر مشــهد ســ ونت داشــته

ــا حجــم گســتردههدفمنــد انتخــاب شــدند. بنــا ــه ای از افــراد مواجــه میبراین ب شــدیم کــه ب

مطالعــه را بــر اســاس های مــورد ای، نــاگزیر بــودیم نمونــهدالیــ  منــدودیت زمــانی و هزینــه

معیارهــا و ضــوابطی انتخــاب کنــیم تــا نمونــه منــدود شــود و اهــداف مــا را از بررســی تنقــق 

ــرکت ــاب ش ــت انتخ ــه جه ــن مطالع ــذا ای ــد. ل ــا روبخش ــهکنندگان ب ــد،   نمون گیری هدفمن

صــورت زیــر مــد نظــر معیارهایی برای داخ  شدن و در نظــر گــرفتن افــراد در ایــن مطالعــه به

های نســبتاً دور از خراســان رضــوی باشــند و کنندگان اهــ  ی ــی از اســتانتقــرار داد: شــرک

(. 1چنــین مــدت ســ ونت آنــان در شــهر مشــهد بیشــتر از ســه روز بــوده باشــد )جــدول هــم

ــرکت ــن ش ــر از س ــاالی  19کنندگان کمت ــال و ب ــرکت 65س ــد. ش ــال نباش ــز س کنندگان نی

ــارب ــورد تج ــردن در م ــنبت ک ــه ص ــ  ب ــادر و مای ــدگق ــان از زن ــهد و ش ــهر مش ی در ش

 شان رخ داده است، باشند.هایی که برایاتفاق

 

 
1. Lived experince 

2. Life world 

3. Participant 
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ل   و د ی 1ج گ ژ ی و و  ت  ا ص خ ش م ن (  ا ر گ ش د ر گ ی  ا  ه

 تعداد  شر  

 جنس
 21 مرد

 16 زن

 سن

 9 سال 25کمتر از 

 6 سال 35تا    26بین 

 8 سال 45تا    36بین 

 14 سال 45بیشتر از 

 تنصیالت 

 7 زیر دیپلم

 11 دیپلم

 6 دیپلم و لیسانسفوق 

 13 لیسانس و باالترفوق 

زمان   مدت 

 حضور 

 14 سه روز 

 9 بین سه الی پنب روز

 10 یک هفته 

 4 بیشتر از یک هفته

 

عنوان رو  پژوهش برای  )مضمون( به  1ها از تنلی  تماتیکدادهبرای تنلی  پدیدارشناختی  

 کنندگان مورد استفاده قرار گرفت. تفسیر تجربه شرکت

 

 های پژوهشیافته   -6

های جنبی  ها، بافت شهر، خرید، اس ان و فعالیتاز گردشگران در شهر مشهد پیرامون جاذبه

ها بود، پرسیده شد. در  مراکز تفرینی و نظیر اینها،  ها، تئاترها، نمایشگاهکه در روی رد به موزه

ام رضا  های متفاوتی در بین زائران وجود داشت که نقطه اصلی آن به زیارت اماین راستا، انگیزه

های آنان دریافت شد، مانند دیدار  های دیگری نیز از انگیزهکرد، اما ن ته)ع( اختصا  پیدا می

ها، خریدهای تفرینی، بازدید از میرا   ها و اجالسشگاهدوستان و خویشاوندان، حضور در نمای

 
1. Thematic analysis 
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ت که گرف ها، گاهی حالت چندبعدی به خود میفرهنگی و دالی  شخصی بر مبنای این انگیزه

برآیند یک روی رد به درون، در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و یک روی رد به بیرون، در کنش  

ناشی از آن بود که این پژوهش در راستای تبیین   متقاب  فرهنگی یا در بعضی موارد تضادهای

ین شود. در ادامه برخی از مضامدست آورده که آن را متذکر میکنش فرهنگی افراد، مواردی به

 هایی نیز ذکر خواهد شد. شود و برای آن شاهد مثالنهایی آورده می
 

 مثابه تشدید فردگرایی  طلبی بهمنفعت  -6-1

طلبی و  ها به آن اشاره شد، موضوع منفعتبهی که در بسیاری از مصاحترین مقوالتی ی از مهم

ید، بنث فردگرایی  آدوستی در مشهد است. نخستین موضوعی که در این مبنث به خاطر میپول

شهری  ی مدرن است و کالندر میان شهروندان مشهدی است. فردگرایی از عناصر مهم جامعه

ننوی  د در این زمینه به ش لی پیشرو حرکت کرده است، بهی عوام  متعدواسطهچون مشهد بههم

(. 4ودار  نم)  اندعنوان یک شاخن مرکزی عنوان کردهکه بسیاری از مخاطبان این ویژگی را به

خصو  مناسبات اقتصادی به ش   این عنصر در مناسبات و رفتارهای مختلف مردم مشهد، به

های مختلفی را که از سوی  همین منظور روایتای در چشم مخاطبان جلوه کرده است. به  ویژه

شوندگان ذکر شده است را در اینجا خواهیم آورد، تا به انواع مناسباتی که این موضوع مصاحبه

 در آن دیده شده است، پرداخته باشیم. 

گوید: »روزی که برای رفتن به ی ی از مناطق دیدنی مشهد، سوار ای از رشت میساله  33جواد  

بودم، پول خود را گم کردم و تا رسیدن به من  اقامت از رانندگان درخواست کردم  تاکسی شده  

رم، اما دریغ از این رانندگان. به همین وانم از داخ  هت  برایشان پول بیاوکه مرا برسانند تا بت

که باالخره یک نفر درخواست مرا اجابت سبب مجبور شدم تا مسیر زیادی را پیاده بیایم، تا این

جا کند. در  تواند یک راننده را مجاب کند تا مسافری را جابههیچ موضوعی غیر از پول نمی  کرد.

خاطر نداشتن پول خرد، راننده اصالً از من پول  طور نیست و تعداد دفعات زیادی به  شهر ما این

 1نگرفت«.

 
 98/ 07/ 21مصاحبه با جواد اکبری از گیالن، مورخ  .  1
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انی است  شوندگ ساله از اهالی ی ی از روستاهای استان گلستان نیز از دیگر مصاحبه  48مصطفی  

ما بسیاری از افراد    گفت: »در من  که از روابو خشک مالی در بازارهای مشهد ناراحت بود. او می

و دشواری بدون پرداخت پول و تنها باوجود روابو مبتنی بر دفعات مختلف، در مواقع سختی  به

دو روز هم  زند و بدون آن حتی  اند، اما اینجا حرف اول را پول میاعتماد، گذران زندگی کرده

 1توان طاقت آورد«. نمی

گوید: »پدر  ی روابو اقتصادی در بازارهای شهرشان می ساله از استان هرمزگان از مقایسه   20عماد    

به من   و  است  قدیمی  بازاریان  و  از  مش الت  دارای  که  افرادی  بسیاری،  مواقع  در  که  دارم  خاطر 

با شرایطی شدند، می هایی می سختی  بازار  از  توان   توانستند  در  این  که  کنند.  تهیه  کاال  باشد  شان 

را بدون  توان چیزی  وجه نمی دانم چرا در مشهد به هیچ موضوعات در شهر ما بسیار رایب است، اما نمی 

که پول نداشته باشی و نتوانی تهیه کنی، فقو خود خدا باید  پول نقد معامله کرد. در اینجا در صورتی 

 2اندازند«. گونه نگاهی به شما نمی هیچ به دادت برسد و گر نه بازاریان  

فروشند.  ارزان می دارها، اجناس خود را  کردند خیلی از مغازه اما برخی از افراد هم بودند که تصور می 

به  از شهرهایی است که  ی ی  به ذکر است که مشهد  کارخانه واسطه الزم  و  ی  بزرا  تولیدی  های 

های دیگر، از منصوالت  ت نسبت به برخی از استان طور من  وارداتی مستقیم برخی از منصوال همین 

به ارزان  در حوزه تری  این خصو   از  است.  برخوردار  پوشاک  از  ی  بسیاری  از  رو،  که  مردم هستند 

 کنند. سفرهای زیارتی خود به عنوان زمان مناسب خرید پوشاک استفاده می 

خرم، تقریباً لباس باس میگوید: »همیشه در مشهد مقدار زیادی لمرتضی از شهر الهیجان می

 3شوند«.خرم، چون منصوالت خیلی ارزان فروخته میا میهای اینجی خود را در مغازهساالنه

رسند. این شرایو، باعث بر این است که منصوالت ارائه شده، با سود حداق  به فرو  میتصور  

مول سودآوری بازاریان،  شود. با توجه به وضعیت مع ایجاد انتظار جهت خرید با قیمت مناسب می

 ش   گرفته است.  "طلبمنفعت"برای برخی نگر  

 
 98/ 09/ 01زاده از گلستان، مورخ مصطفی حبیب صاحبه با م .  1

 98/ 06/ 30فر از گلستان، مورخ مصاحبه با عماد طالبی .  2

 98/ 06/ 30مصاحبه با مرتضی سعیدی از گیالن، مورخ .  3
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 طلبیهای مفهوم منفعت( مؤلفه 4نمودار

 

 آورمثابه امری سودتقلب به-2-6

ــ ـلهمقوـله طور ـکه  ی تقـلب بود. هـمانی دیگری ـکه از مـیان تـجارب زائرین ـقاـب  توـجه بود، مسـ

ـشونده وجود داـشت، ناظر بر ـسخنان زائران مـصاحبه  تاکنون مالحظه کردیم، اکثر مقوالتی که در

ــت که آنها تاکنون در مواجههکنش ــهدیهای گوناگون با هایی اس ــتهمش (.  5نمودار  )  اندها داش

های اقتصـادی بازار، مورد توجه زائران بود و  تقلب هم ی ی از مواردی اسـت که همواره در کنش

 اند.از عمل رد شهروندان مشهدی در ذهن داشته  های مختلفیظاهر در این زمینه نیز خاطرهبه

احبه با خانم عابد   اله 48در مـص وعاتـس هدیی زنجانی، ی ی از موـض ان از مـش ها گله  ی که ایـش

تند، این بود که کاالهای بد را جای خوب به ما می والت  داـش نا به منـص ند و ما هم که آـش فروـش

ــتیم، الجرم فرـیب می ـــهدی نیسـ گوـید:  اعتـماد کردن ـنداریم. وی می  ای جزخوریم و ـچارهمشـ

خانواده ـسوغات ببرم،  گـشتم تا برای دنبال زعفران خوب میی گذـشته که آمده بودیم و به»دفعه

ت و تنها میبه مغازه د. با ایندار ت کید کردم که مبلغ آن مهم نیـس حال  خواهم جنس خوبی باـش

یدم کیفیت الزم را ندارد. چگونه وقتی به شــهر خود برگشــتم و از منصــوالت اســتفاده کردم، د



 

 ( 1399  بهار ،  سوم ، شماره  چهاردهم سال  ) اجتماعی خراسان    - فصلنامه علمی مهالعات فرهنگی  | 50

 

 1ها اعتماد کرد«.شود دیگر به اینمی

دانم چه باید بگویم،  طور برای ما گفت: »نمین همدان، اینی ما از استاساله  50آقای کیانی  

آییم تا خود را در جوار حضرت رضا )ع( پاک کنیم و اما بازاریان  ناسالمتی اینجا مشهد است، ما می

گیرند تا مالی بیشتر از مردم ببرند. کار میجا تمام تال  خود را برای فریب و حیله بهو کاسبان این

 . 2زنند« ای میدنبال کسب سود، دست به هر حیلهنیست این مردم تا این اندازه به  واقعاً باورکردنی 

آمده    طور گفت: »سال گذشته که با دوستان خود با کاروان ی اه  قم، برای ما این ساله   22سهراب  

کلی تعریف    بودیم زیارت، من با چند تن از دوستانم رفتیم و نفری یک ساعت مچی خریدیم، طرف هم 

که برگشتیم، ظرف یک ما ساعت ما خراب  رد که جنسش اص  است و فالن و فالن ... اما همین ک می 

ز دوستانم هست  آید. البته تنها ساعت ی ی ا ها دیگر دروغ از آب درنمی کردیم اینجا قسم شد. ف ر می 

 . 3کند. اجماالً او شانس آورده و جنسش خوب از آب درآمده بود« که هنوز کار می 

آیم، باید سری به بازارچه  گفت: »هر وقت مشهد می ساله از استان مازندران می   47کشاورز  خانم  

اجناس    های خوبی دارند، اما خیلی باید مواظب باشیم تا فردوسی برای خرید چادر بزنم. چون پارچه 

قیمت  از  خبر  گاهی چون  ندهند.  ما  به  معمول  قیمت  از  بیش  زیادی را  خیلی  ارقام  با  نداریم،    ها 

های  فروشند. خیلی باید مواظب باشیم. گاهی که برای فرزندان  و بچه های خود را به ما می جنس 

های اروپایی به  کت آورند، به اسم شر ها را که ظاهرًا از چین می بازی کنیم نیز اسباب فامی  خرید می 

دارها. اگر  مغازه دهند. واقعًا خیلی سخت است خرید کردن و اعتماد کردن به ما با قیمت بیشتری می 

. وجود بازار پررونق و  4دارند. باید چهارچشمی مواظب باشیم« سرت را برگردانی سریع کالهت را برمی 

آورد که سودآوری و کسب  فراهم می حجم گستره زائرین در مشهد، فرصت را برای برخی از بازاریان  

 وشش دهند. منفعت اقتصادی را با تقلب کردن و اجناس نامناسب پ 

 
 97/ 12/ 18مصاحبه با زهرا عابد از زنجان، مورخ .  1

 98/ 02/ 12مصاحبه با رسول کیانی از همدان، مورخ  .  2

 97/ 12/ 18هراب پورغالمی از قم، مورخ  احبه با س مص .  3

 98/ 03/ 20مصاحبه با نرگس کشاورز از مازندران، مورخ  .  4
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 های مفهوم تقلب( مؤلفه 5نمودار

 

 مثابه یک انتخاب شخصی، برخالف انتظار زائرینداری بهدین  -3-6

های گوناگون بندی توان از انواع دسته داری به ش   نظری دارای ابعاد مختلفی است و می دین 

مقاله مد نظر است، طور که گفته شد، آنچه در این  (. اما همان 6نمودار  )   برای آن استفاده نمود

داری بیش از هر چیز قضاوت ناظران اجتماعی ما است. در نتیجه، به نمودهای بیرونی و عینی دین 

که بیش از هر    شوندگان توجه بیشتر صورت خواهد گرفت. ی ی از موضوعاتیدیگر، توسو مصاحبه 

گیرد، د توجه قرار می طور که در سطح کالن کشوری نیز بیشتر مورچیز مورد توجه قرار گرفت، همان 

هم مس له  اغلب  که  شده  واقع  زیادی  قضاوت  مورد  زائران  توسو  که  است  حجاب  و  عفاف  ی 

خود رجوع    های خود از اماکن زیارتی را عنوان و به تفاوت معیار و مالک ارزیابی دینی فرض پیش 

مده است، در ساله که برای نخستین بار از شهر آبادان به مشهد آ   42کردند. خانم منمدی   می 

که به ی خود از میزان و سطح پوشش بومیان مشهدی متعجب بود. وی گفت: »هنگامی مصاحبه 

گذارم که همه چیز آن رنگ و بوی دینی و کردم که به شهری قدم می آمدم، تصور می مشهد می 

های ان ها همه چیز مذهبی باشد، اما وقتی که آمدم و در خیاب دهد و در بازارها و خیابان لهی می ا 
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اطراف زنان و دخترانی را دیدم که از وضعیت نامناسبی برخوردار بودند، تعجب کردم. من هرگز ف ر 

 . 1کردم در شهر مشهد، فرد بدحجابی بتوانم ببینم«نمی 

تازهی شیرازی که همرساله  35سعید   نوزاد  با  بود، در    ی خودرسیدهاه  آمده  به سفر مشهد 

که با خانم  طور گفت: »هنگامیهای غیرمذهبی اینها و منیورچهی مشاهدات خود در بازا زمینه

شد که اینجا  های دورتر از حرم رفتیم، باورم نمیوگذار در شهر مشهد به خیابانخود برای گشت

گردشگر تقریباً به دیدن همه مدل آدم عادت    جمعیت زیاد   مشهد است. ما در شیراز به خاطر

طور کردم که مردم مشهد ایناید اعتراف کنم که هرگز تصور نمیکنیم، اما بداریم و تعجبی نمی

 .2باشند. ناسالمتی اینجا شهر امام رضا )ع( است« 

ی خود در  ربه ی  جهرمی نیز که با دوستان خود به مشهد آمده بود، از تج ساله   22منسن، پسر  

های مختلفی مواجه شدیم. واقعاً  صننه رفتیم، در راه با  گفت: »وقتی که به پارک آبی می پارک آبی می 

دیدم،  حجاب می طور که در تهران افراد را بی برای ما باورکردنی نبود که اینجا مشهد است. تقریبًا همان 

 . 3ر چه طور مم ن است« اینجا نیز به همان صورت بودند. مگر اینجا مشهد نیست، آخ 

اند،  حال به مشهد نیامدهکنند، افرادی که تا بهبازگو میها برای ما  ها و مصاحبهطور که دادههمان

  هایی مذهبی بودن شهر و جایگاه زیارتی آن در این شهر، حتماً مالکواسطهکنند بهتصور می

 دو خیابان  آیند و مخصوصاًهد میکه به مش اما هنگامی خواهد شد. رعایت دینی در حد باالی آن 

که وضعیت با سایر شهرها تفاوت چندانی ندارد، کما این ه بدتر  بینندشوند، میاز حرم دورتر می

 هم احتماالً هست.  

های فرهنگی که در آن قرار دارد، با مت ثر شدن از شب ه -شهر مشهد فارغ از وضعیت اجتماعی

فرهنگی خود را مت ثر از فضای بیرونی و   - یرات اجتماعیجهانی رسانه به ش   جدی و ویژه، تغی

اند، به ش    دهد که برخالف تصورات غالب زائرینی که به مشهد نیامدهندگی جلو میشهر زکالن

 کامالً واضنی تنت ت ثیر جریانات جدید مدل و پوشش قرار گرفته است. 
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 های مفهوم دینداری( مؤلفه 6نمودار

 

 ن یک بستر فرهنگ سنتی، برخالف انتظار زائرین عنوا صداقت به اشاره به ضعف   -4-6

تر صداقت از آن دست مفاهیمی است که در جوامع و شهرهای امروزین نسبت به جوامع سنتی

شهر که از  عنوان یک کالنرو، مشهد نیز بهبه میزان قاب  توجهی کاهش پیدا کرده است. از این

ای  مهآن را دارد تا در این زمینه با کارنا  1ست، توانایی بالقوه ها و اقوام متعددی ش   گرفته اگروه

های فرهنگی و اجتماعی خا  خود بد معرفی شود. اما از آنجا که هر شهر و هر م ان با شب ه

مرتبو است و از آن ت ثیرپذیر است، پیش از هرگونه قضاوت، باید به میان بستر جامعه رفت و از  

این   اما همانناظران اجتماعی که در  این رابطه پرسش نمود.  ر که  طومقاله زائران هستند، در 

آفرین است و آن  (، وجه اثرگذار دیگری نیز در قضاوت این موضوع نقش7نمودار  )خواهیم دید  

 های ذهنی او، در آن دخی  است.فرضها، توقعات و پیششخن ناظر است که ارز 

پسر   امیرحسین  وقتی  بابل ساله  21برای مثال  بود، ی  آمده  به مشهد  بار سوم  برای  سری که 

 
1    . Potential 
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گفت: »وقتی برای کرد و میرسیدن نشانی از شهروندان مشهدی صنبت میی ماجرای پرهدربا

دارها سؤال کردیم، او ما را به سمتی راهنمایی  های دیدنی از ی ی از مغازهرفتن به ی ی از م ان

ین م انی در این منطقه وجود ندارد!  چن کرد که هنگام رفتن به آن مسیر متوجه شدیم که هم

های غلو  کردیم، گاهی نشانوارد دیگر که از دیگر شهروندان سؤال میطور در برخی از مهمین

 .1دادند« به ما می

و مادربزرا خود داشت،  و پدربزرا  مادر  و  پدر  با  در پنب سالگی  عباس جز در سفری که 

بود، از مش لی که برای خودروی او پیش    سالگی است به مشهد نیامده  55تاکنون که در سن  

»من این ماشین را حدود یک سال است که خریده بودم و تصمیم گرفتم تا  گفت:  آمده بود می

یک سفر زیارتی با آن به مشهد بیایم، اما روز اول سفر ماشین جو  آورد و بعد از نشان دادن آن  

مش لی ندارد، اما بعد از دو روز، دوباره    به م انی ی، م انیک به او اطمینان داد که دیگر ماشین 

. او معتقد بود که م انیک مشهدی با او صداقت نداشته و تنها با 2حالت درآمد« ماشین به همان  

 کاری، خواسته تا پولی از او دریافت کند. سنب 

گفت: »وقتی برای  ای داشتیم، وی میی ساوهساله  42طور در صنبتی که با رضا، مرد  همین

خانوادهتولدم شیرینی،  از  ی ی  از  کی ی  کردنفروشیام  تهیه  علی ها  مسافر د،  بر  ما  ت کید  رغم 

خواهیم، بعد از بردن کیک به خانه و خوردن آن، متوجه کهنه  که کیک تازه میمان و اینبودن

 .3ی سط  زباله کردیم« ناچار بعد از گرفتن ع س یادگاری، آن را روانه بودن آن شدیم و به

ی خود از سوارشدنش با مادر و پدر  در یک ی اه  اصفهان، در تجربهساله  17دختر    نازنین

های معروف مشهد، سوار تاکسی شدیم  گفت: »وقتی برای سر زدن به ی ی از بازارچهتاکسی می

ی ما را حساب کند، من که در عقب ماشین کنار مادرم نشسته  متر کرایهو قرار شد که با تاکسی

کردم و متوجه شدم که راننده برای افزایش  ی موبای  مسیر را بررسی مینقشه  از رویداشتم  بودم،  

جای مسیر مستقیم، از مسیر غیرمستقیم رفت. بعد  ی خود یک خیابان را دیر دور زد و بهکرایه
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از رسیدن به مقصد موضوع را به پدرم گفتم و او هم به من گفت که تعجبی ن نم از این دست 

های  . باید اشاره کرد در باره این مفهوم، زائران تقریباً دیدگاه1بینی است«شاب  پیت که ق اتفاقا

های مورد بررسی،  سوم از نمونهتوان در یک نمای کلی گفت که حدود یک متفاوتی داشتند که می

و  ها شک و تردید داشتند  دانند و مابقی اندکی به آنهای صادقی میشهروندان مشهدی را انسان

عنوان یک بستر  کردند و این را بهدی که با آنان تعام  داشتند، دروغگو خطاب میبه افرااغلب  

 کردند. سازد فهم میها را میاجتماعی که موقعیت

 

   
 های مفهوم صداقت ( مؤلفه 7نمودار

 

 مثابه شبکه تعامل خانوادگینوازی بهمهمان  -5-6

زشمند است و منصف بودن به آن ان بسیار اربرای ایرانیهایی است که  نوازی از ویژگیمهمان

دنبال خواهد داشت. اما این پدیده به ای موجبات افتخار و سرافرازی را بهبرای هر قوم و قبیله

ها و مناسبات انسانی یک گروه و جامعه است. شهر مشهد  آید و ناظر بر کنشخود پدید نمیخودی

دارد،  واسطهبه که  خاصی  شرایو  ری  پدیده  چاین  از  باید  دادا  قرار  مطالعه  مورد  جنبه            ند 
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به8نمودار  ) از طرفی،  دفعاتی که  ی حجم گستردهواسطه(.  میزان  ناگزیر  و مسافران،  زائران  ی 

مراتب بیش از هر شهر دیگری است و آید تا یک خانواده میهمان یک مشهدی باشد، بهپیش می

متواند سببی  این عام  می افزایش سطح  در میاهمانبرای  از سوی  ن مشهدیپذیری  باشد.  ها 

تواند در صورت دریافت پول داشته نوازی میدیگر، به خاطر میزان باالی منفعتی که این مهمان

وگو، بیشتر توضیح داده خواهد  تواند از لذت و کیفیت آن ب اهد. این موضوع با چند گفتباشد، می

 شد.

های گذشته و در  ی خود در سالهسفری که با خانوادی اه  بهشهر، از  ساله  25حمیدرضا پسر  

گوید: »عید بود و در یک تصمیم ناگهانی، پدر و مادرم روز اول عید تصمیم  ایام عید داشت، می

گرفتند به مشهد برویم. برادر بزرگم که آشنایی در مشهد داشت، تماس گرفت و فردی که همیشه 

ا دارد. شب که آنجا رفتیم با  ی خود جه در خانهداشتن داشت، گفت کچند حسینیه برای اجاره  

ی خود های خانهها و مبلغی برای هر شب، ما را برای دو روز در ی ی از اتاقدریافت شناسنامه

حال ندیده بودیم کسی برای اس ان فرد  شدت تعجب کرده بودیم، چون تا بهاس ان داد و ما به

ای نبود، عید بود و  هر حال چاره  ول دریافت کند. به آنها شناسنامه و پی خود، از  دیگر در خانه

 .1شلوغی و ناچاری« 

ها برای دار است و همیشه از شهر رشت کاروانی از خانمساله که خود کاروان  45خانم جاللی  

وگویی که با ما داشت، گفت: »در ی ی از این سفرها در روز آخر، حال  آورد، در گفتمشهد می

ماندیم و از طرفی،  دو روزی دیگر در آن شهر می  شدت وخیم شد و باید از مسافران ما به  ی ی 

ای که در آن بودیم، به پایان رسیده بود و یک اتوبوس خانم در  قرارداد ما برای آن مسافرخانه

های جدی خود، یک حسینیه  که صاحب مسافرخانه با تال که چه باید کنند تا اینانتظار این

آن سر کنیم. آن اتفاق برای ما بسیار حائز اهمیت بود و انیم دو روز را در ما تهیه کرد تا بتوبرای 

 . 2همیشه در خاطر من باقی مانده است« 

نوازی  ای را دلی  بر عدم مهمانهای اجارههای باالی خانهتعداد زیادی از افراد بودند که قیمت
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ها  ن مشهدیتوابردند که نمیمیعنوان عواملی نام  هها و یا مش الت سر معامالت بازار را بمشهدی

 نواز دانست. هایی مهمانرا انسان

رتی  احبه 33خانم نـص هر تهران، در مـص اله از ـش هـس نوازی در  ای را میان مهمانی خود مقایـس

ــفری که در اربعین به کربال داشــت، صــورت داد و چنین گفت: »باید بگویم که به  مشــهد با س

ر سـفر اربعین تمام مردم از فقیر و غنی  با هم مقایسـه کرد. دتوان این دو شـهر را وجه نمیهیچ

آوردند تا مردم و زائران اســتفاده کنند و در این راه از هیچ تالشــی فروگذار  هر چه داشــتند، می

ــفانه این روحیه را به هیچنمی ــهد پیدا کرد و دائماً  وجه نمیکردند. اما مت سـ توان در مردم مشـ

 .1هستند«بال کسب منافع مادی  دنبه

ی خود به ما گفت: »در ـساله نیز که از ـشهر ایالم به زیارت آمده بود، در مـصاحبه   29خانم کامیاب  

آیند،  ایالم و در ایام اربعین که مسـافران از کشـورهای افغانسـتان، پاکسـتان، هند، بنگالد  و ... می 

ـها این گیرـند.  رایی قرار می طور ـپدر ـما مورد ـپذی ی ـما و توســـو اـهالی و همین چـند روزی را در منـله 

توانیم  همه به عشـق امام حسـین )ع( اسـت. اما آن روحیه و آن عشـق و منبت را در این شـهر نمی 

هد به  هر مـش یده ببینیم. واقعاً مردم ـش ا )ع( به خیلی مواهب رـس ت  خاطر وجود امام رـض اند و این درـس

دهند،  شی را صورت می ک ان آنها نهایت بهره دانند و از زائر نمی   نیست که قدر و منزلت امام رضا )ع( را 

 . 2های شهری مشهد، به ف ر زائران باشند« ها و مدیریت باید شهرداری 

ــاله از مازندران که ظاهراً دوهفته   35اما جعفر   ــی گرفته و آمده تا در این س ای را از زندگی مرخص

هر به دور از تمام اتفاقات زندگی خود به  ر ـش هر مشـ برد، درباره  ـس توان  نمی گوید: » طور می هد این ی ـش

چشـــم دید، من در این مدت که اینجا بودم، به همه جور آدمی برخورد کردم و دیدم که همه را یک 

های مختلف، مردم مشـهد رفتارهای گوناگونی دارند. اما باید بگویم که در مجموع آنچه را در قسـمت 

گونه هم نیـست که رات من نبود، اما این ها در ـسطح انتظا مـشهدی کردم از ـشهر مـشهد و  که تـصور می 

ا  در ی ـشهرهای ایران اـست و دقیقاً بدی بخواهم یک فاجعه ترـسیم کنم از این ـشهر، نه، مانند همه 

ا )ع( دارد و باید از  د، اینجا امام رـض هرها باـشد، هرچی نباـش ایر ـش این هـست که مـشهد نباید مانند ـس
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هرهای ایران  ایر ـش د«  ـس تند  افراد    . تجارب 1متفاوت باـش اره داـش ابه اـست که به ن اتی اـش در موارد مـش

ای از تعامالت اجتماعی باید در مـشهد ـصورت بگیرد تا به ـش   منظم با دـستاوردهای  که یک ـشب ه 

 رو شویم. یک گردشگری مناسب در شهر مشهد، روبه 

 

  
 نوازی های مفهوم مهمان( مؤلفه 8نمودار

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

اجتماعی یک منطقه است، افزایش و    -های فرهنگی ریزیوان پایه برنامهعنشگری بهامروزه گرد

گذاری فرهنگی در کشور های سیاستتداوم ورود گردشگران به مناطق مذهبی ی ی از اولویت

ر که بنث طواست که این مهم، با شناخت درست از مناطق مذهبی قاب  دستیابی است، همان

گیرد، یا  نواده صورت میز  مطر  است که بخش عمده آن در خاشد نگر  به عنوان یک آمو

افراد پدید میدست در روابو میان  ویژه، تنقق کم  اغلب در شرایو  نگر   ایجاد یک  اما  آید. 

تواند موجب پیدایی یک  شود. چهار شرط میای به نگر  ختم نمییابد و هر دانش یا تجربهمی
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موضوعی یا گروهی  است که عبارت از سروکار داشتن با  ر  شوند. اولین شرط، تراکم تجربه  نگ

 از اشخا  و تجربیات نزدیک و یا مشابه است.  

آید، دست میکه به دومین شرط، مبتنی بر تمایز گذاشتن آن است. یعنی در تجربیات جدیدی 

سومین شرط، بر پایه یک ضربه   سازد.های نزدیک به آن متمایز مینگر  مشخصی را از نگر 

( قرار دارد که شخن یا موضوعی در آن دخی  است. 1انگیز )دراماتیکی یا یک تجربه غمعاطف

اما آن چیزی که بر شرط چهار استوار است و احتماالً اهمیت بیشتری هم دارد، این است که باید  

، دوستان، استادان و غیره را  های پذیرفته شده از طریق والدیندر اینجا شمار زیادی از نگر 

تواند در نتیجه آغاز  ظری پژوهش، تغییر نگر  میان مشخن نمود. با توجه به چارچوب نتومی

تازه(، احساسی   2گانه شناختی تغییر در اجزاء سه با اطالعات  یا    3)مثالً،  )مثالً تجارت خوشایند 

 تغییر هنجار، یا تنصی  قانونی تغییرات )مثالً با    4ناخوشایند در حضور موضوع نگر ( و یا رفتاری 

قرار دادن شخن در مقاب  یک عم  انجام شده، نگر    توان با چنین میرفتاری( روی دهد. هم

گانه نگر  تغییر کند، احتماالً دو جزء دیگر نیز که ی ی از اجزای سهوی را تغییر داد. هنگامی

 شوند.دستخو  دگرگونی می

  ، طلبیمت منفعتهای شخصی افراد در یک چرخه چندوجهی از س برداشتت ثیرات فردی و  

مهماندین سمت  به  صداقت  و  وجوه داری  در  افراد  تمایالت  یعنی  است.  حرکت  در  نوازی 

میمعرفت پیدا  خانواده  سمت  به  سوگیری  تقاب شناختی  گاه  کند،  و  شخصی  چندگانه  های 

دهد، مورد قضاوت  مندی قرار میو عدم بهره  مندی سوی بهرهطلبانه که آدمی را در یک منفعت

 استفاده شده است. ازد. به همین دلی  از وا گان چندوجهی در تنلی  سمی

داری به ـش   متعارف، با ـشیوع ـش   جدیدتری  چنین در زمینه اجتماعی با منوریت دینهم

ــبداری را میاز دین اسـ د دهیم. یعنی تـن ــداـقت پیوـن ا صـ ه در میتوانیم ـب ایی ـن ه در  ـه زان، بلـ 

الب صداقت  ورزی در ق تر، با الگوهای جدید دینه زبان ـسادهداری مواجه هـستیم. بمعیارهای دین

 
1    . Dramatic 

2. Cognitive 

3. Affective 

4. Behavioral 
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ــداقت در  در جامعه مواجه  ــفافیت و ص ــتار ش ــ   مؤثر و چندگانه خواس ــتیم. افرادی به ش هس

 گرایانه داشته باشیم.توانیم، یک برداشت جمعاز این جنبه می  کهبرخوردها هستند  

های معرفتی  ای به بازگشت ه، به ش   ویژه بندی زندگی با منوریت خانواد دهی و سامان ر ش   د   

تری با تعامالت خویشاوندی در قالب تف رات خودمان  نوازی به ش   افراطی وایم. در سنت مهمان ر روبه 

های  ت پذیری و سوق پیدا دادن این روی ردها به سمت منفع مواجه هستیم. در واقع، خاصیت برگشت 

  طرفه و گاه شخصی های یک وجود آمدن برداشت عث به تر شده است و با فردی به ش   کنونی کمرنگ 

توانیم در  شود که ت ثیرات آن را می اهمیت می   از قومیت )در اینجا مورد مطالعه مشهد قرار دارد( با 

 گیری یک برداشت شخصی مشاهده کنیم. همه 

تولید و  کند. در واقع، باز عم  می   1لب به ش   یک سامانه نگر  فرد زائر نسبت به مردم مشهد، اغ 

خواهد بگیرد. در بعد دوم، برداشت خانوادگی زائران  هایی است که در سفر خود می برآیند تمام تصمیم 

نوازی  کند و به بازتولید ن ات مثبت مث  مهمان ی عم  می عنوان یک عام  چرخه از شهر مشهد به 

شود و  معمواًل عوض می ی بودن طور که اشاره شد، در ورطه چرخه ام  همان پردازد. البته این عو می 

رخورد زائران با افراد جامعه مشهد در میران رضایت آنان ت ثیر مثبت  گیرد. میزان ب نگر  ش   می 

نماید که بسترهای معنایی دیگر را ت می  و بازسازی  عنوان یک رابطه ساختاری عم  می داشت و به 

رسند و  شناخت و درک بهتر جامعه می اقع، وجود ارتباط مستمر با مردم شهر، زائران به  کند. در و می 

چنین کن ا  مفهومی که در مورد  مدت زمانی بود که آنان در شهر مشهد بودند. هم این درک حاص   

نگر   که  داد  نشان  شد،  انجام  زائران  رسانه نگر   توسعه  های  بهبود  برای  ابزاری  شده،  ایجاد  ای 

ریزی و  به مردم نقش کلیدی در برنامه   گری در شهر مشهد است. در واقع، نگر  زائران نسبت گردش 

اجتماعی دارد که در این زمینه باید به روابو ساختاری، یعنی میزان    - های فرهنگی ی گذار سیاست 

عنی  چنین باید به رابطه چرخشی، ی ام انات و فضا مورد احتیاج به مسافران را مد نظر قرار داد. هم 

خر رسانه  منطقه  رسوم  و  آداب  از  برخی  یعنی  ای کردن  چندعلتی،  روابو  و  پرداخت  رضوی  اسان 

 د. دا یی دالی  را با هم باید مورد توجه قرار  افزا هم 

 
1.  System 
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 ( دیاگرام نگر  زائران آستان قدس رضوی9نمودار

 

ت ثیرگذار است و حتی در  شرایو اجتماعی )موقعیت خانوادگی( زائران در نگر  و رفتار با مردم  

نان از شهر مشهد مؤثر بوده است. دیدگاه فردی زائران، احساس  ننوه )اش ال( حضور افراد و بازدید آ 

توانند آسودگی خاطر سفر را تجربه  کند. از دیدگاه خانواده، زائران می مندی از سفر را تقویت می رضایت 

اط مستقیم است. یعنی توسعه گردشگری شهرهای  اجتماعی در ارتب   - کنند و این عام  با عام  فضایی 

 گیرد. دگی من  س ونت آنان مورد توجه قرار می مذهبی در گرو آسو 
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