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چکیده
گستر

گردشگری در مناطق مختلف سبب شده گردشگری بهمنزله بزراترین صــنعت جهــان

معرفـــی شود .فضای مناسب گردشگری منجر به رشد اقتصاد منطقه و ناحیه میشود و بازتولید آن
بر سازوکارهای فرهنگـــی و رفتارهای مردم در منطقه ت ثیرگـــذار اســـت .رو

تنقیق این پژوهش

پدیدارشـناسـی اسـت .برای جمعآوری دادهها نمونهگیری از  37مشـارکتکننده که بین سـنین  19تا
 65سـال بودند ،مصـاحبه نیمهسـاختاریافته گرفته شـده اسـت و برای تنلی دادهها از رو

تنلی

تماتیک اسـتفاده شـد .یافتهها در زمینه بسـترهای معنایی شـام  30گزاره مرتبو با نگر

زائران را

نشـان میدهد که به پنب زیرمضـمون معنایی تقلی یافتند و در سـه حوزه طبقهبندی شـدند .این سـه
حوزه عبارتند از نگر

فردی (سامانهی بودن نگر ) ،خانواده (چرخشی بودن عوام ش دهنده به

نگر ) و جامعه (روابو ســاختاری میان بســترهای معنایی که نگر
نگر

را تداوم میبخشــند) .توجه به

زائران و نسـبت آن با گردشـگری منطقه ،نقش کلیدی در برنامهریزی و سـیاسـتگذاریهای

فرهنگی -اجتماعی دارد که در این زمینه باید به روابو ساختاری ،چرخشی و چند علتی توجه شود.
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 -1مقدمه
انگارهها و کلیشــههایی در رابطه با افراد منســوب به شــهرهای مختلف وجود دارد که در نگر
سـایر افراد نسـبت به آنها ،جذب گردشـگر ،ترغیب یا ممانعت از سـفر دوباره به آن شـهر ،باال رفتن
ظرفیتهای اقتصـادی و  ...ت ثیر دارد .این موضـوع در رابطه با شـهر مشـهد بهعنوان دومین شـهر
مذهبی جهان که هر ســاله میزبان بیش از بیســت میلیون زائر از داخ و یک میلیون زائر از خارج
از کشـــور اســـت (نودهی و دیگران194 :1394 ،؛ کشـــاورز و دلبری ،)41 :1396 ،حـائز اهمیـت
بیشتری دارد .با در نظر گرفتن این آمار ،عالوه با اینکه صنعت گـــردشگری ،بهعنوان ابزاری برای
توسـعه در مقاصـد گردشـگری در نظر گرفته میشـود (پوررجبی ،)181 :1397 ،این توانایی را دارد
کــــه صـرف نظر از ت ثیرگذاری بر شـهر مشـهد ،بهعنوان مقصـد گردشـگری بر مناطقی که در مسـیر
عبور گردشگران واقع هستند نیز اثرگذار بـــاشد که مـــثبت یا مـــنفی بودن ت ثیر گردشگری ،به
مدیریت این فرایند بسـتگی دارد ( .)Rastegar, 2009: 209; Chen & Chen, 2010: 30بدینصورت
کـــه گـــردشگری جزئی از یک سلسله خالقیتها و ابت ار عم هایی است که موجب رونق اقتصادی
میشود و اثرات آن در نــواحی و مناطق مــختلف ،متفاوت است (پوررجبی .)189 :1397 ،از اینرو،
گردشــگری تبدی به یک فعالیت اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی ،در بســیاری از جوامع کشــورهای
توســعهیافته و در حال توســعه شــده اســت و در این میان اهمیت جنبه اقتصــادی گردشــگری،
بهکارگیری آن را بهعنوان یک راهبرد 1جـــایگزین جـــهت توسعه ملی ،منطقهای و منلی ،ضروری
میسـازد (.)Ryu, L'Espoir Decosta & Andéhn, 2016: 299, Monterrubio & Bello, 2011: 13
برنامهریزی برای جذب گردشــگر ی ی از مهمترین ســیاســتگذاریهای مدیران شــهر مشــهد
بهحســاب میآید که تنها از طریق تدوین برنامههای مناســب ،مدیریت صــنیح و ت مین شــدن
خواسـتههای زائرین میسـر اسـت (پوررجبی و مجدی .)41 :1398 ،گسـتر

و آموز

فرهنگ

میزبانی در شـهر مشـهد بهمنظور توسـعه صـنعت گردشـگری ،یک ضـرورت اسـت .نخسـتین قدم در
راه افزایش ماندگاری زائر و ایجاد نگر

مثبت و رضایت خاطر وی ،فرهنگسازی میزبانی مردم

است .به نظر میرسد در کنار عواملی چون کمبود زیرساختهای مناسب شهری ،کمبود ام انات
1. Strategy
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تفرینی ســالم و مناســب و عدم توســعه پارکها و فضــاهای گردشــگری ،عواملی چون برخورد
نامناسب شهروندان با زائرین و عدم خدمترسانی مناسب به آنها ،در ش

گیری نگر

مردم شـهر مشـهد مؤثر اسـت .با توجه به ن ات فوق ،این مقاله سـعی بر آن دارد تا نگر
نسبت به مردم شهر مشهد و عوام مؤثر در ش

گیری این نگر

منفی به
زائرین

را مورد بررسی قرار دهد.

 -2بیان مسأله
گردشگری زیارتی ،نقطه و رکن بسیار مهمی برای جذب گردشگران زیارتی کشورهای مسلمان
در دنیاست ( .)Popescu & Corbos, 2010: 74; Meleddu, Paci & Pulina, 2015: 162از آنجا که
نشان گردشگری مشهد ،نمانام 1فرهنگی -مذهبی است ،زائرانی که به این شهر سفر میکنند،
فرصت مغتنمی برای معرفی شهر مشهد در سطح جهان منسوب میشوند و میتوانند پیامآور و
سفیر جاذبههای فر هنگی ،مذهبی و گردشگری برای سایر کشورها باشند .بنابراین ،این حوزه
نیازمند نگاه و توجه ویژه و اتخاذ تصمیمات و فراهمسازی زیرساختهای مناسب برای جذب
زائرین است و اینجاست که وظیفه سیاستگذاران ملی ،منلی و منطقهای در خصو
تصمیمگیری ،نظارت و سیاست کنترل شهری ،با اقداماتی همچون کنترل بازار و نظارت بر
قیمتها و بازار خرید مردم ،ت مین شرایو مناسب برای اس ان زائران و نظارت بر قیمتهای من
اس ان ،ایجاد مسیرهای ویژه با بار شدامدی 2روان در مسیرهای منتهی به حرم ،ایجاد خدمات
رفاهی همچون سرویس حم ونق مناسب و ارزان و افزایش وسای حم ونق عمومی ،نظارت بر
اتوبوسرانی و تاکسیرانی ،ارائه منصوالت باکیفیت و ارزان ،تنظیف و بهداشت عمومی شهر،
توسعه پارکها و مناطق تفرینی ،استقرار اطاقکهای 3اطالعرسانی راهنمای زائر و گردشگر و ...
بهمنظور ایجاد نگر

مثبت در میان زائران ،ضروری مینماید (پوررجبی ،میرزایی و یداللهیزاده،

 .)101 :1398گستردگی و پیچیدگی مسائ شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها ،مدیریت

1. brand
2. traffic
3. Kiosk
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امور شهری را به وظیفه دشوار تبدی نموده است (قبادی و پوررجبی ،)78 :1397 ،از اینرو است
که بسیاری از مسئوالن شهری ،به گردشگری بهمثابه عاملی برای تسریع روند بهبود شهری
مینگرند.
ایجاد رضایت خاطر و نگر

مثبت در زائرین بهمنظور جذب گردشگر ،همواره یک دغدغه برای

مدیران شهر مشهد بهحساب میآید ( .)Brida, Nogare & Scuderi, 2017: 290ورود زائرین به
هر تقدیر ،نوعی از تنوعبخشی فرهنگی به جامعه مقصد است که در بلندمدت میتواند به باز شدن
فضای اجتماعی -فرهنگی و تعام پذیری بیشتر افراد جامعه منلی منجر شود .همچنین ورود و
حضور رائرین به منطقه همراه با انجام هزینه از سوی ایشان است که این امر ،خود عاملی برای
اشتغالزایی و کسب درآمد برای جامعه مقصد است و کمک شایانی به رشد و توسعه پی ره
اقتصادی شهر میکند .از اینرو ،گستر

و آموز

فرهنگ میزبانی جهت جذب زائرین ،یک

ضرورت است.
ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،گرایشهای افراد جامعه را
تنت ت ثیر قرار میدهند (پوررجبی ،میرزایی و یداللهی زاده .)120 :1398 ،در واقع ،تغییرات
اجتماعی ،1نقشهای اجتماعی ،2انتقال نقش ،3ویژگیهای شغلی زمینه و بستر اجتماعی،4
پایگاههای اقتصادی و اجتماعی و رسانههای جمعی و غیره ،هر کدام به نوعی نگر های فردی و
اجتماعی را تنت ت ثیر قرار میدهند .با این حال ،میتوان ارتباط دوطرفهای را بین ساختار
اجتماعی و نگر

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

جامعه ،رابطهشان را با جامعه ش

میدهد و این رابطه درک از پدیدههای اجتماعی را فراهم

میسازد ( .)Pourrajabi & Asgharpour Masouleh, 2019: 98بنابراین نگر ها دارای یکسری
از نتایب واقعیاند و به نوعی پیامدهای آن ساختار اجتماعی را تنت ت ثیر قرار میدهند (پوررجبی،
میرزایی و یداللهی زاده .)112 :1398 ،نگر ها به من

موجودیت یافتن ،مواد خامی میشوند

1. Social change
2. Social roles
3. Transferring role
4. Social context
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که افراد میتوانند از آنها در ایجاد نگر ها جدید بهره گیرند (نمودار  .)1بهعبارت دیگر ،زائرین
میتوانند ایستارهای جدید را از اعتقادات و ایستارهایی که به لناظ منطقی با آن ایستارها ارتباط
دارند ،استنباط کنند.

نمودار )1ش

گیری نگر

بر اساس جامعهپذیری

بنـابراین ،رفتـار زائرین در پی زنجیرهای از عوامـ ت وین مییـابـد ،نیـات 1رفتـاری آنـان
تعیینکننـده رفتـارهای آنان اســـت .مهمترین عام در نگر

افراد ،مجموعهی تجـارب فردی در

حافظه اســـت .این تجارب ،ذهن او را در شـــرایو مختلف آماده کنش میکند و این منصـــول
ارتباطات و تعامالت 2اجتماعی اســت .هر چه ارتباطات و تعامالت مســتقیمتر باشــد ،اطالعات
مربوط به کلیشـهها توسـعه پیدا میکند و هر چه کلیشـهها به هم فشـردهتر شـوند ،مورد اسـتفاده
بیشـــتری قرار میگیرنـد و بـهعنوان واحـدهـای کـارآمـد اطالعـاتی ،جزئی از فرهنـگ میشـــونـد
( .)Bender, et al., 2009: 89; Mohammadi & khalifah, 2010: 222بـایـد توجـه داشـــت
کلیشـههای ذهنی هر چه باشـد ،اثر مسـتقیم بر کیفیت ارتباطات بین فرهنگی گروهها بر ی دیگر

1. Intention
2. Experience
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خواهد داشـت و بهنوعی حسـاسـیت بین فرهنگی گروهها ،تابعی از میزان و کیفیت طر وارههای
ذهنی افراد و گروههـا از ی ـدیگر خواهـد بود (نمودار  .)2در برخی کشـــورهـا مـاننـد نیوزیلنـد کـه
دولتها وضـعیت مسـافرتها را سـروسـامان دادهاند و در پذیر
را که به نفع کشـور میزبان اسـت وضـع کردهاند ،نگر

مسـافرین قواعد و قوانین خاصـی

مردم نسـبت به مسـافرین مثبت اسـت

(.)Yasong & Robert, 2008: 232

نمودار )2مدل ت وینیابی نگر

عالوه بر این ،ضرورت بررسی نگر

شخصی

زائرین از آنجا اهمیت مییابد که هر چه زائرین در منیو

مقصـد احسـاس نارضـایتی و بدبینی از مردم منلی داشـته باشـند ،در نتیجه ،نگر
به مردم در آنها شـ

منفی نسـبت

گرفته و باب تعام شـان بسـته میشـود و این امر باعث جلوگیری از سـفر

مجـدد آنهـا به این شـــهر و کاهش مدت زمان مانـدگاری آنهـا میشـــود که بهنوبهی خود موجب
ضـربه زدن به بخش خدمات و اشـتغال و صـدمه خوردن به پی ره اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی
شهر میگردد و زائرین که از ویژگیهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مقصد بهره الزم را نبرده،
بهواسـطه نگر

منفی ایجاد شـده از شـهر مقصـد فاصـله خواهند گرفت .از اینرو ،میبایسـت با

سـیاسـتگذاریهای مناسـب در جهت رفع و حتی کاهش این نارضـایتی ،اقدامات فوری بهعم
آید .در طی این تنقیق ،برمبنای شـــناخت صـــنینی که از وضـــعیت زائرین و عوام بهوجود
آورنده نگر

آنها بهدســت میآید ،این ام ان نیز برای ســیاســتگذاران به وجود خواهد آمد تا
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برخورد صـنیحتر و مؤثرتری با مسـائ و مشـ الت زائرین داشـته باشـند و در جهت ایجاد نگرشـی
مثبت در آنها اقدام کنند.
 -3پیشینه پژوهش
ازجمله تنقیقات انجامگرفته در این حوزه بایــــــــد به پژوهــــش وانگ ،پفیسـتر و موریس
( ،)Wang; Pfister & Morais, 2006: 413اشـاره کرد که با هدف بررسـی رابطه بین ویژگیهای
اجــتماعی– اقــتصادی و جمعیتی ساکنان با نگر

آنها نسبت به گردشگری در واشنگتن انجام

گرفته اســت .این ســه منقق به ارائه پیشــنهادی به منظور توســعه گردشــگری پرداختند .نتایب
تنقیق انجام رفته گویای آن است ک ـه آم ـــوز

م ـــردم منلــی در بــهدســت آوردن حمایــت

آنــــان از گردشـگری و توسـعه این صـنعت امری مهم اسـت .در پژوهشـی که تــــوسـو امــــبروز
( )Ambroz, 2008: 67بــا عنوان نگــر

ساکنان منلی نسبت به توسعه گردشگری در اسلوونی

انجام گرفت ،بــه این نــتیجه دست یافت که طــول مــدت س ونت افراد ،رابطه نزدیک و قوی با
نگر

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

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

افـــراد نســـبت بـــه

تــوســعه گــردشگری مــورد ارزیابی قرار گرفته است .در تنقیقی که تــوســو س ـــانچس و آمپ
( )Sanchez & Amp, 2009: 37بــا عنــوان نگر

ساکنان نسبت به توسعه گردشگری در ایالت

هولهای اسپانیا انجام یافته ،بــه این نتیجــه رسیدهاند کــه گــردشگری در نــوع خود دارای مــزایا و
مــعایب است ،ولی در شرایو فعلــی مزایــای گردشــگری نســبت ب ـــه زیانهای آن بیشتر است .در
پژوهش دیگری که توسـو چن و چن ( )Chen & Chen, 2010: 29با عنوان نگر

ســـــــــاکنان

نــــسـبت به توسـعه بازی و گردشـگری در ماکائو :تــــئوری ماشـین رشـد به عــــنوان زمینهای برای
شــناخت موافقــان و مخالفان انــجام گــرفته است ،به این نتیجه رسیدهاند که ساکنان به دو دســته
موافــق و مخــالف توســعه بــــازی و گــردشگری تقسیم میشوند و این امر باید در برنامهریزیها و
توسعههای آتی مد نظر باشد .طبق مطالعات کـیم و گـری ( )Kim & Gray, 2003: 208که درباره
نگر

نسـبت به مهاجرین خارجی در آمری ا ،فرانسـه و آلمان انجام داده اسـت ،عوام حاشـیهای
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گویای این واقعیت اسـت که مهاجران به سرعت جذب جامعه اطراف خود میشوند .در عین حال
برخورد این افراد جـدیـد بـا فرهنـگ منلی منجر بـه اعوجـاج یـا تنوالت فرهنـگ 1منلی میگردد.
نامبردگان معتقدند منافع شخصی که عام اقتصادی است ،تاثیر بیشتری نسبت به دو عامــــ
دیــــگر (احساس تعلــق و تنوالت فرهنگی) که غیر اقتــــصادی میباشنــــد ،داردTeye, ( .

 )Sirakaya & Sönmez, 2002: 672به همین دلی کیم و گری بیشــتر بر روی ت ثیر شــرایو
اقتصـادی در احسـاسـات مردم بومی نسـبت به مسـافرین ت کید داشـتهاند .در عین حال سـایر عوام
مانند سـطح تنصـیالت نیز مد نظر برخی از منققین بوده اسـت .بهعنوان مثال ،تی ،سـیراکایا و
ســـانمز ( )Teye, Sirakaya & Sönmez, 2002: 674و اوریم ( )Evrim, 2013: 22معتقـدنـد
تنصـیالت پایینتر باعث میشـود احسـاسـات ضـد مسـافرتی نیز بیشـتر شـود .ارویم ( )ibid:19در
تنقیق خود با عنوان چه کسـانی بر علیه مسـافران هسـتند ،نشـان میدهد که در کشـورهای با
اقتصــاد متنوع  -اقتصــادهایی که تنوع کاالهای تجاری بیشــتر از تولیدات کارخانهای اســت -
تنصـیالت ت ثیر معنیداری در تبیین نگر

مردم نسـبت به مهاجران ندارد ،زیرا ت ثیر مهاجرت

بر عرضـه نیروی کار کم اسـت .در پژوهشـی که از مردم نیوزیلند نسـبت به دانشـجویان مسـافر
انجام شـده نشـان میدهد که نگر

 %81مردم نسـبت به این نوع مهاجرین خارجی مثبت اسـت

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

مردم نسـبت به مسـافرین در  26کشـور اروپایی انجام شـده اسـت .نتایب نشـان میدهد

اروپاییان به مســافرین ارتباط زیادی به ویژگیهای شــخصــیتی پاســخگویان ،ویژگیهای

کشور ،نگر

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

بــا توجــه بـــه پیشـــینه و تنقیقهــای ان ــجام گرفتــه در ایــن حــوزه ،بـــه نـــظر میرســد کــه
انجــام تنقیقــاتی مبتنــی بــر ســنجش نگــر

نســبت بــه توســعه گردشــگری در حــوزه تنقیقــات

داخلی کمرنـگ بـــوده و پژوهـــش حاضــر در منــدوده مــورد مطالعــه بــدیع اســت .در عــین حــال
در پژوهش حـــاضر اســـتفاده از بـــرخی متغیرهــا و هــمچنــین بررســی نگــر

در دو بــازه قبـ و

بعــد از توســعه گردشــگری گــامی بــه جلــو اســت .از ایــنرو ،هــدف از ایــن پــژوهش بررســی
1. Cultural transformations

نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد توسعه گردشگری شهرهای مذهبی| 43

ایســتارهای زائــران آســتان قــدس رضــوی نســبت بــه مــردم شــهر مشــهد بــا روی ــرد توســعه
گردشگری شهرهای مذهبی است.
 -4چارچوب نظری
گردشگری بهعنوان راهی مؤثر در احیای اقتصاد مقاصد گردشگری ،شـناخته شـده اسـت .با این
حال توسعه گردشگری بهشدت بـر نـگر

مردم منلی نسبت به آن وابسته است ،چرا که حمایت

مردم منلی از اقدامات توسعه ،در پایداری یک مقصد گردشگری مؤثر است .بنابراین آگاهی از نگر
و تـصمیم مـردم مـنلی نسبت به توسعه گردشگری ،در دستیابی به حمایت جـامعه مـیزبان از توسعه
گردشگری امری ضروری است .چن و چن ( ،)Chen & Chen, 2010: 26بهطور گستردهای مشخن
کردهاند که توسعــه صنــعت گردشــگری یک شمشیر دولبـه بـرای جـوامع میزبان است و
نهتنها دارای منافع ،بل ه هزینههایی را نیز بـر آنها تنمی
 .)414با ارزیابی این فواید و هزینهها نگر

میکند ( Pfister & Morais, 2006:

ساکنان منلی نسبت به گردشگری توسعه مییابد

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

از ســویی الزم اســت کــه اهداف و راهبردهای توسعه گردشگری ،نگر

و دیدگاه مردم منلی را

در جهت کمک بــه بــرنامهریزان در راستای برنامهها و سیاستهای توسعهای در بر داشته باشد ،چرا
که در غیر اینصورت ،سیاستها و برنامههای اجرا شده کارایی خود را نداشته و حتی با احتمال ش ست
روبهرو میشــوند .پیســونرو ) )Pisonero, 2011: 31و کیم وگری ) (Kim & Gray, 2003: 171در
نــــگر

جوامع منلی نسـبت به گردشـگری در مناف علمی ،توجه خاصـی را بهدسـت آوردهاند.

بررسی نــگر

مــردم مــنلی در حمایت یا طرد گردشگری در یک جامعه مؤثر است و از این امر

به منظور برنامهریزی مقاصـد و اهداف مدیریتی اســــــتفاده میشـود .بهعبارتی ،میتوان گفت که
توجه به نگر

مردم منلی ،عاملی مؤثــــــر در تـــعیین اثـــرات اجـــتماعی گردشگـــری است

( .)Adongo, Taale & Adam, 2018: 255 ; Monterrubio & Bello, 2011: 14از آنجـاییکـه
جوامع منلی به عنوان ذینفعان اصـلی در مدیریت گـــــردشـگری میباشـند (قبادی و پوررجبی،
69 :1397؛  ،(Mohammadi & khalifah, 2010: 220چگونگی واکنش هر جـامعـه نســـبـت بـه

| 44

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

فرصـتها و چالشهای ایجاد شـده تــــوسـو گردشـگری ،بسـتگی به میزان نگر
نسبت به گردشگری دارد (با توجه به نمودار  .)3نگر
است ،اما در نگر

افراد آن جامعه

بهعنوان یک متغیر شـــخصی و پیچـــیده

جامعه نسبت به گردشگری ،سه عام تعیین کننده وجــــود دارد .اول ،نــــوع

رابـــطه بین مردم منلی و گردشگران که میتواند حمایت مردم منلی را در پی داشته باشد .دوم،
اهمیت نسبی گردشگری از نظر رفـــاه مـــردم منلی که در صورت جبران عوام مزاحم ناشی از
گردشـگری ،تنم این عوام برای مــــردم ام انپذیر خواهد بود .سـوم ،سـطنی از آسـتانه تنم
مورد انتظار از طرف مردم منلی در ارتباط با حجم گردشـگران وارد شـده بـــــه منطقه به منظور
گردشـگری تجاری ( .)Murphy Peter, 1985: 120; Brida, Nogare & Scuderi, 2017: 283پس
الزم اسـت که به منظور انــــجام برنامهریزیهای مرتبو با گردشـگری بهصـورت هــــر چه بهتر و
افزایش میزان مشارکت مردم هر جامعه ،بـــه بـــررسی نگر
توسعه گردشگری اقدام کرد.

نمودار )3مدل نظری پژوهش

و دیدگاه مردم هر جامعه نسبت به
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 -5روش پژوهش
این پژوهش در صدد است تا ساختار و ماهیت تجربه یک پدیده را توسو مردم مورد شناسایی قرار
دهد .برای این هدف رو

پدیدارشناسی میتواند بهصورت ویژه تجربه زیسته 1یا زیست جهان 2مردم

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

برای

گفتههای شرکتکنندگان بهعنوان یک منبع اعتباری دانش که ارائه کننده تجاربشان از پدیده
تنت مطالعه هستند ،ارز

قائ

بوده است .این رو

برای نی

به تجربه ذهنی

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

ایــن پــژوهش نیــز مبتنــی بــر پدیدارشناســی ت ـ ویلی ،تــال

دارد تــا بســترهای معنــایی

ایســتارهای افــراد کــه بــر اســاس تجــارب زیســته مشــارکتکنندگان تنقیــق اســت را بررســی
کنــد .جامعــه پــژوهش حاضــر ،افــراد گردشــگری هســتند کــه مــدت حــداق ســه روز را در
شــهر مشــهد س ـ ونت داشــتهانــد .مشــارکتکنندگان در ایــن مطالعــه بــر اســاس نمونــهگیری
هدفمنــد انتخــاب شــدند .بنــابراین بــا حجــم گســتردهای از افــراد مواجــه میشــدیم کــه بــه
دالی ـ منــدودیت زمــانی و هزینــهای ،نــاگزیر بــودیم نمونــههای مــورد مطالعــه را بــر اســاس
معیارهــا و ضــوابطی انتخــاب کنــیم تــا نمونــه منــدود شــود و اهــداف مــا را از بررســی تنقــق
بخشــد .لــذا ایــن مطالعــه جهــت انتخــاب شــرکتکنندگان بــا رو

نمونــهگیری هدفمنــد،

معیارهایی برای داخ شدن و در نظــر گــرفتن افــراد در ایــن مطالعــه بهصــورت زیــر مــد نظــر
قــرار داد :شــرکتکنندگان اه ـ ی ــی از اســتانهای نســبتاً دور از خراســان رضــوی باشــند و
هــمچنــین مــدت س ـ ونت آنــان در شــهر مشــهد بیشــتر از ســه روز بــوده باشــد (جــدول .)1
ســن شــرکتکنندگان کمتــر از  19ســال و بــاالی  65ســال نباشــد .شــرکتکنندگان نیــز
قــادر و مایــ بــه صــنبت کــردن در مــورد تجــاربشــان از زنــدگی در شــهر مشــهد و
اتفاقهایی که برایشان رخ داده است ،باشند.

1. Lived experince
2. Life world
3. Participant
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ج د ول

 )1م ش خ ص ا ت و و ی ژ گ ی ه ا ی گ ر د ش گ ر ا ن
شر

جنس

سن

تنصیالت

مدت
حضور

تعداد

مرد

21

زن

16

کمتر از  25سال

9

بین  26تا  35سال

6

بین  36تا  45سال

8

بیشتر از  45سال

14

زیر دیپلم

7

دیپلم

11

فوقدیپلم و لیسانس

6

فوقلیسانس و باالتر

13

سه روز

14

زمان بین سه الی پنب روز
یک هفته
بیشتر از یک هفته

9
10
4

برای تنلی پدیدارشناختی دادهها از تنلی تماتیک( 1مضمون) بهعنوان رو

پژوهش برای

تفسیر تجربه شرکتکنندگان مورد استفاده قرار گرفت.
 -6یافتههای پژوهش
از گردشگران در شهر مشهد پیرامون جاذبهها ،بافت شهر ،خرید ،اس ان و فعالیتهای جنبی
که در روی رد به موزهها ،تئاترها ،نمایشگاهها ،مراکز تفرینی و نظیر اینها بود ،پرسیده شد .در
این راستا ،انگیزههای متفاوتی در بین زائران وجود داشت که نقطه اصلی آن به زیارت امام رضا
(ع) اختصا

پیدا میکرد ،اما ن تههای دیگری نیز از انگیزههای آنان دریافت شد ،مانند دیدار

دوستان و خویشاوندان ،حضور در نمایشگاهها و اجالسها ،خریدهای تفرینی ،بازدید از میرا
1. Thematic analysis
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فرهنگی و دالی شخصی بر مبنای این انگیزهها ،گاهی حالت چندبعدی به خود میگرفت که
برآیند یک روی رد به درون ،در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و یک روی رد به بیرون ،در کنش
متقاب فرهنگی یا در بعضی موارد تضادهای ناشی از آن بود که این پژوهش در راستای تبیین
کنش فرهنگی افراد ،مواردی بهدست آورده که آن را متذکر میشود .در ادامه برخی از مضامین
نهایی آورده میشود و برای آن شاهد مثالهایی نیز ذکر خواهد شد.
 -1-6منفعتطلبی بهمثابه تشدید فردگرایی
ی ی از مهمترین مقوالتی که در بسیاری از مصاحبهها به آن اشاره شد ،موضوع منفعتطلبی و
پولدوستی در مشهد است .نخستین موضوعی که در این مبنث به خاطر میآید ،بنث فردگرایی
در میان شهروندان مشهدی است .فردگرایی از عناصر مهم جامعهی مدرن است و کالنشهری
همچون مشهد بهواسطهی عوام متعدد در این زمینه به ش لی پیشرو حرکت کرده است ،بهننوی
که بسیاری از مخاطبان این ویژگی را بهعنوان یک شاخن مرکزی عنوان کردهاند (نمودار .)4
این عنصر در مناسبات و رفتارهای مختلف مردم مشهد ،بهخصو

مناسبات اقتصادی به ش

ویژهای در چشم مخاطبان جلوه کرده است .به همین منظور روایتهای مختلفی را که از سوی
مصاحبه شوندگان ذکر شده است را در اینجا خواهیم آورد ،تا به انواع مناسباتی که این موضوع
در آن دیده شده است ،پرداخته باشیم.
جواد  33سالهای از رشت میگوید« :روزی که برای رفتن به ی ی از مناطق دیدنی مشهد ،سوار
تاکسی شده بودم ،پول خود را گم کردم و تا رسیدن به من اقامت از رانندگان درخواست کردم
که مرا برسانند تا بتوانم از داخ هت برایشان پول بیاورم ،اما دریغ از این رانندگان .به همین
سبب مجبور شدم تا مسیر زیادی را پیاده بیایم ،تا اینکه باالخره یک نفر درخواست مرا اجابت
کرد .هیچ موضوعی غیر از پول نمیتواند یک راننده را مجاب کند تا مسافری را جابهجا کند .در
شهر ما اینطور نیست و تعداد دفعات زیادی به خاطر نداشتن پول خرد ،راننده اصالً از من پول
نگرفت»1.

 .1مصاحبه با جواد اکبری از گیالن ،مورخ 98/07/21
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مصطفی  48ساله از اهالی ی ی از روستاهای استان گلستان نیز از دیگر مصاحبهشوندگانی است
که از روابو خشک مالی در بازارهای مشهد ناراحت بود .او میگفت« :در من ما بسیاری از افراد
بهدفعات مختلف ،در مواقع سختی و دشواری بدون پرداخت پول و تنها باوجود روابو مبتنی بر
اعتماد ،گذران زندگی کردهاند ،اما اینجا حرف اول را پول میزند و بدون آن حتی دو روز هم
نمیتوان طاقت

آورد»1.

عماد  20ساله از استان هرمزگان از مقایسهی روابو اقتصادی در بازارهای شهرشان میگوید« :پدر
من از بازاریان قدیمی است و بهخاطر دارم که در مواقع بسیاری ،افرادی که دارای مش الت و
سختیهایی میشدند ،میتوانستند از بازار با شرایطی که در توانشان باشد کاال تهیه کنند .این
موضوعات در شهر ما بسیار رایب است ،اما نمیدانم چرا در مشهد به هیچوجه نمیتوان چیزی را بدون
پول نقد معامله کرد .در اینجا در صورتیکه پول نداشته باشی و نتوانی تهیه کنی ،فقو خود خدا باید
به دادت برسد و گر نه بازاریان هیچگونه نگاهی به شما

نمیاندازند»2.

اما برخی از افراد هم بودند که تصور میکردند خیلی از مغازهدارها ،اجناس خود را ارزان میفروشند.
الزم به ذکر است که مشهد ی ی از شهرهایی است که بهواسطهی کارخانههای تولیدی بزرا و
همینطور من وارداتی مستقیم برخی از منصوالت نسبت به برخی از استانهای دیگر ،از منصوالت
ارزانتری بهخصو

در حوزهی پوشاک برخوردار است .از اینرو ،بسیاری از مردم هستند که از

سفرهای زیارتی خود به عنوان زمان مناسب خرید پوشاک استفاده میکنند.
مرتضی از شهر الهیجان میگوید« :همیشه در مشهد مقدار زیادی لباس میخرم ،تقریباً لباس
ساالنهی خود را در مغازههای اینجا میخرم ،چون منصوالت خیلی ارزان فروخته
تصور بر این است که منصوالت ارائه شده ،با سود حداق به فرو

میشوند»3.

میرسند .این شرایو ،باعث

ایجاد انتظار جهت خرید با قیمت مناسب میشود .با توجه به وضعیت معمول سودآوری بازاریان،
برای برخی نگر

"منفعتطلب" ش

گرفته است.

 .1مصاحبه با مصطفی حبیبزاده از گلستان ،مورخ 98/09/01
 .2مصاحبه با عماد طالبیفر از گلستان ،مورخ 98/06/30
 .3مصاحبه با مرتضی سعیدی از گیالن ،مورخ 98/06/30
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نمودار )4مؤلفههای مفهوم منفعتطلبی

-2-6تقلب بهمثابه امری سودآور
مقولـهی دیگری کـه از میـان تجـارب زائرین قـابـ توجـه بود ،مســـ لـهی تقلـب بود .همـانطور کـه
تاکنون مالحظه کردیم ،اکثر مقوالتی که در سـخنان زائران مصـاحبهشـونده وجود داشـت ،ناظر بر
کنشهایی اســت که آنها تاکنون در مواجهههای گوناگون با مشــهدیها داشــتهاند (نمودار .)5
تقلب هم ی ی از مواردی اسـت که همواره در کنشهای اقتصـادی بازار ،مورد توجه زائران بود و
بهظاهر در این زمینه نیز خاطرههای مختلفی از عمل رد شهروندان مشهدی در ذهن داشتهاند.
در مصـاحبه با خانم عابد  48سـالهی زنجانی ،ی ی از موضـوعاتی که ایشـان از مشـهدیها گله
داشـتند ،این بود که کاالهای بد را جای خوب به ما میفروشـند و ما هم که آشـنا به منصـوالت
مشـــهـدی نیســـتیم ،الجرم فریـب میخوریم و چـارهای جز اعتمـاد کردن نـداریم .وی میگویـد:
«دفعهی گذشـته که آمده بودیم و بهدنبال زعفران خوب میگشـتم تا برای خانواده سـوغات ببرم،
به مغازهدار ت کید کردم که مبلغ آن مهم نیسـت و تنها میخواهم جنس خوبی باشـد .با اینحال
وقتی به شــهر خود برگشــتم و از منصــوالت اســتفاده کردم ،دیدم کیفیت الزم را ندارد .چگونه
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میشود دیگر به اینها اعتماد

کرد»1.

آقای کیانی  50سالهی ما از استان همدان ،اینطور برای ما گفت« :نمیدانم چه باید بگویم،
ناسالمتی اینجا مشهد است ،ما میآییم تا خود را در جوار حضرت رضا (ع) پاک کنیم و اما بازاریان
و کاسبان اینجا تمام تال

خود را برای فریب و حیله بهکار میگیرند تا مالی بیشتر از مردم ببرند.

واقعاً باورکردنی نیست این مردم تا این اندازه بهدنبال کسب سود ،دست به هر حیلهای میزنند».2
سهراب  22سالهی اه قم ،برای ما اینطور گفت« :سال گذشته که با دوستان خود با کاروان آمده
بودیم زیارت ،من با چند تن از دوستانم رفتیم و نفری یک ساعت مچی خریدیم ،طرف هم کلی تعریف
میکرد که جنسش اص است و فالن و فالن  ...اما همینکه برگشتیم ،ظرف یک ما ساعت ما خراب
شد .ف ر میکردیم اینجا قسمها دیگر دروغ از آب درنمیآید .البته تنها ساعت ی ی از دوستانم هست
که هنوز کار میکند .اجما ًال او شانس آورده و جنسش خوب از آب درآمده بود».3
خانم کشاورز  47ساله از استان مازندران میگفت« :هر وقت مشهد میآیم ،باید سری به بازارچه
فردوسی برای خرید چادر بزنم .چون پارچههای خوبی دارند ،اما خیلی باید مواظب باشیم تا اجناس
را بیش از قیمت معمول به ما ندهند .گاهی چون خبر از قیمتها نداریم ،با ارقام خیلی زیادی
جنسهای خود را به ما میفروشند .خیلی باید مواظب باشیم .گاهی که برای فرزندان و بچههای
فامی خرید میکنیم نیز اسباببازیها را که ظاهر ًا از چین میآورند ،به اسم شرکتهای اروپایی به
ما با قیمت بیشتری میدهند .واقع ًا خیلی سخت است خرید کردن و اعتماد کردن به مغازهدارها .اگر
سرت را برگردانی سریع کالهت را برمیدارند .باید چهارچشمی مواظب باشیم» .4وجود بازار پررونق و
حجم گستره زائرین در مشهد ،فرصت را برای برخی از بازاریان فراهم میآورد که سودآوری و کسب
منفعت اقتصادی را با تقلب کردن و اجناس نامناسب پوشش دهند.

 .1مصاحبه با زهرا عابد از زنجان ،مورخ 97/12/18
 .2مصاحبه با رسول کیانی از همدان ،مورخ 98/02/12
 .3مصاحبه با سهراب پورغالمی از قم ،مورخ 97/12/18
 .4مصاحبه با نرگس کشاورز از مازندران ،مورخ 98/03/20
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نمودار )5مؤلفههای مفهوم تقلب
 -3-6دینداری بهمثابه یک انتخاب شخصی ،برخالف انتظار زائرین

دینداری به ش

نظری دارای ابعاد مختلفی است و میتوان از انواع دستهبندیهای گوناگون

برای آن استفاده نمود (نمودار  .)6اما همانطور که گفته شد ،آنچه در این مقاله مد نظر است،
قضاوت ناظران اجتماعی ما است .در نتیجه ،به نمودهای بیرونی و عینی دینداری بیش از هر چیز
دیگر ،توسو مصاحبهشوندگان توجه بیشتر صورت خواهد گرفت .ی ی از موضوعاتی که بیش از هر
چیز مورد توجه قرار گرفت ،همانطور که در سطح کالن کشوری نیز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد،
مس لهی عفاف و حجاب است که توسو زائران مورد قضاوت زیادی واقع شده که اغلب هم
پیشفرضهای خود از اماکن زیارتی را عنوان و به تفاوت معیار و مالک ارزیابی دینی خود رجوع
میکردند .خانم منمدی  42ساله که برای نخستین بار از شهر آبادان به مشهد آمده است ،در
مصاحبه ی خود از میزان و سطح پوشش بومیان مشهدی متعجب بود .وی گفت« :هنگامیکه به
مشهد میآمدم ،تصور میکردم که به شهری قدم میگذارم که همه چیز آن رنگ و بوی دینی و
الهی میدهد و در بازارها و خیابانها همه چیز مذهبی باشد ،اما وقتی که آمدم و در خیابانهای
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اطراف زنان و دخترانی را دیدم که از وضعیت نامناسبی برخوردار بودند ،تعجب کردم .من هرگز ف ر
نمیکردم در شهر مشهد ،فرد بدحجابی بتوانم ببینم».1
سعید  35سالهی شیرازی که همراه با نوزاد تازهرسیدهی خود به سفر مشهد آمده بود ،در
زمینهی مشاهدات خود در بازارچهها و منیوهای غیرمذهبی اینطور گفت« :هنگامیکه با خانم
خود برای گشتوگذار در شهر مشهد به خیابانهای دورتر از حرم رفتیم ،باورم نمیشد که اینجا
مشهد است .ما در شیراز به خاطر جمعیت زیاد گردشگر تقریباً به دیدن همه مدل آدم عادت
داریم و تعجبی نمیکنیم ،اما باید اعتراف کنم که هرگز تصور نمیکردم که مردم مشهد اینطور
باشند .ناسالمتی اینجا شهر امام رضا (ع) است».2
منسن ،پسر  22سالهی جهرمی نیز که با دوستان خود به مشهد آمده بود ،از تجربهی خود در
پارک آبی میگفت« :وقتی که به پارک آبی میرفتیم ،در راه با صننههای مختلفی مواجه شدیم .واقع ًا
برای ما باورکردنی نبود که اینجا مشهد است .تقریب ًا همانطور که در تهران افراد را بیحجاب میدیدم،
اینجا نیز به همان صورت بودند .مگر اینجا مشهد نیست ،آخر چه طور مم ن است».3
همانطور که دادهها و مصاحبهها برای ما بازگو میکنند ،افرادی که تا بهحال به مشهد نیامدهاند،
تصور میکنند بهواسطهی مذهبی بودن شهر و جایگاه زیارتی آن در این شهر ،حتماً مالکهای
دینی در حد باالی آن رعایت خواهد شد .اما هنگامیکه به مشهد میآیند و مخصوصاً دو خیابان
از حرم دورتر میشوند ،میبینند که وضعیت با سایر شهرها تفاوت چندانی ندارد ،کما این ه بدتر
هم احتماالً هست.
شهر مشهد فارغ از وضعیت اجتماعی -فرهنگی که در آن قرار دارد ،با مت ثر شدن از شب ههای
جهانی رسانه به ش

جدی و ویژه ،تغییرات اجتماعی -فرهنگی خود را مت ثر از فضای بیرونی و

کالنشهر زندگی جلو میدهد که برخالف تصورات غالب زائرینی که به مشهد نیامدهاند ،به ش
کامالً واضنی تنت ت ثیر جریانات جدید مدل و پوشش قرار گرفته است.
 .1مصاحبه با رها منمدی از آبادان ،مورخ 98/03/20
 .2مصاحبه با سعید تمنا از شیراز ،مورخ 98/07/21
 .3مصاحبه با منسن قائمپور از فارس ،مورخ 98/07/21
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نمودار )6مؤلفههای مفهوم دینداری

 -4-6اشاره به ضعف صداقت بهعنوان یک بستر فرهنگ سنتی ،برخالف انتظار زائرین
صداقت از آن دست مفاهیمی است که در جوامع و شهرهای امروزین نسبت به جوامع سنتیتر
به میزان قاب توجهی کاهش پیدا کرده است .از اینرو ،مشهد نیز بهعنوان یک کالنشهر که از
گروهها و اقوام متعددی ش

گرفته است ،توانایی بالقوه 1آن را دارد تا در این زمینه با کارنامهای

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

خود

مرتبو است و از آن ت ثیرپذیر است ،پیش از هرگونه قضاوت ،باید به میان بستر جامعه رفت و از
ناظران اجتماعی که در این مقاله زائران هستند ،در این رابطه پرسش نمود .اما همانطور که
خواهیم دید (نمودار  ،)7وجه اثرگذار دیگری نیز در قضاوت این موضوع نقشآفرین است و آن
شخن ناظر است که ارز ها ،توقعات و پیشفرضهای ذهنی او ،در آن دخی است.
برای مثال وقتی امیرحسین پسر  21سالهی بابلسری که برای بار سوم به مشهد آمده بود،

1. Potential
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دربارهی ماجرای پرسیدن نشانی از شهروندان مشهدی صنبت میکرد و میگفت« :وقتی برای
رفتن به ی ی از م انهای دیدنی از ی ی از مغازهدارها سؤال کردیم ،او ما را به سمتی راهنمایی
کرد که هنگام رفتن به آن مسیر متوجه شدیم که همچنین م انی در این منطقه وجود ندارد!
همینطور در برخی از موارد دیگر که از دیگر شهروندان سؤال میکردیم ،گاهی نشانهای غلو
به ما میدادند».1
عباس جز در سفری که در پنب سالگی با پدر و مادر و پدربزرا و مادربزرا خود داشت،
تاکنون که در سن  55سالگی است به مشهد نیامده بود ،از مش لی که برای خودروی او پیش
آمده بود میگفت« :من این ماشین را حدود یک سال است که خریده بودم و تصمیم گرفتم تا
یک سفر زیارتی با آن به مشهد بیایم ،اما روز اول سفر ماشین جو

آورد و بعد از نشان دادن آن

به م انی ی ،م انیک به او اطمینان داد که دیگر ماشین مش لی ندارد ،اما بعد از دو روز ،دوباره
ماشین به همان حالت درآمد» .2او معتقد بود که م انیک مشهدی با او صداقت نداشته و تنها با
سنب کاری ،خواسته تا پولی از او دریافت کند.
همینطور در صنبتی که با رضا ،مرد  42سالهی ساوهای داشتیم ،وی میگفت« :وقتی برای
تولدم ،خانوادهام کی ی از ی ی از شیرینیفروشیها تهیه کردند ،علیرغم ت کید ما بر مسافر
بودنمان و اینکه کیک تازه میخواهیم ،بعد از بردن کیک به خانه و خوردن آن ،متوجه کهنه
بودن آن شدیم و بهناچار بعد از گرفتن ع س یادگاری ،آن را روانهی سط زباله کردیم».3
نازنین دختر  17سالهی اه اصفهان ،در تجربهی خود از سوارشدنش با مادر و پدر

در یک

تاکسی میگفت« :وقتی برای سر زدن به ی ی از بازارچههای معروف مشهد ،سوار تاکسی شدیم
و قرار شد که با تاکسیمتر کرایهی ما را حساب کند ،من که در عقب ماشین کنار مادرم نشسته
بودم ،داشتم از روی نقشهی موبای مسیر را بررسی میکردم و متوجه شدم که راننده برای افزایش
کرایهی خود یک خیابان را دیر دور زد و بهجای مسیر مستقیم ،از مسیر غیرمستقیم رفت .بعد
 .1مصاحبه با امیرحسین صنایی از مازندران ،مورخ 98/08/01
 .2مصاحبه با عباس اکبری از مازندران ،مورخ 98/09/11
 .3مصاحبه با رضا احمدزاده از استان مرکزی ،مورخ 98/03/20
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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
اتفاقات که قاب پیشبینی است» .1باید اشاره کرد در باره این مفهوم ،زائران تقریباً دیدگاههای
متفاوتی داشتند که میتوان در یک نمای کلی گفت که حدود یکسوم از نمونههای مورد بررسی،
شهروندان مشهدی را انسانهای صادقی میدانند و مابقی اندکی به آنها شک و تردید داشتند و
اغلب به افرادی که با آنان تعام داشتند ،دروغگو خطاب میکردند و این را بهعنوان یک بستر
اجتماعی که موقعیتها را میسازد فهم میکردند.

نمودار )7مؤلفههای مفهوم صداقت

 -5-6مهماننوازی بهمثابه شبکه تعامل خانوادگی
مهماننوازی از ویژگیهایی است که برای ایرانیان بسیار ارزشمند است و منصف بودن به آن
برای هر قوم و قبیلهای موجبات افتخار و سرافرازی را بهدنبال خواهد داشت .اما این پدیده به
خودیخود پدید نمیآید و ناظر بر کنشها و مناسبات انسانی یک گروه و جامعه است .شهر مشهد
بهواسطهی شرایو خاصی که دارد ،این پدیده را باید از چند جنبه مورد مطالعه قرار داد
 .1مصاحبه با نازنین قاسمی از اصفهان ،مورخ 97/11/25
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(نمودار  .)8از طرفی ،بهواسطهی حجم گستردهی زائران و مسافران ،ناگزیر میزان دفعاتی که
پیش میآید تا یک خانواده میهمان یک مشهدی باشد ،بهمراتب بیش از هر شهر دیگری است و
این عام میتواند سببی برای افزایش سطح مهمانپذیری در میان مشهدیها باشد .از سوی
دیگر ،به خاطر میزان باالی منفعتی که این مهماننوازی میتواند در صورت دریافت پول داشته
باشد ،میتواند از لذت و کیفیت آن ب اهد .این موضوع با چند گفتوگو ،بیشتر توضیح داده خواهد
شد.
حمیدرضا پسر  25سالهی اه بهشهر ،از سفری که با خانوادهی خود در سالهای گذشته و در
ایام عید داشت ،می گوید« :عید بود و در یک تصمیم ناگهانی ،پدر و مادرم روز اول عید تصمیم
گرفتند به مشهد برویم .برادر بزرگم که آشنایی در مشهد داشت ،تماس گرفت و فردی که همیشه
چند حسینیه برای اجاره داشتن داشت ،گفت که در خانهی خود جا دارد .شب که آنجا رفتیم با
دریافت شناسنامه ها و مبلغی برای هر شب ،ما را برای دو روز در ی ی از اتاقهای خانهی خود
اس ان داد و ما بهشدت تعجب کرده بودیم ،چون تا بهحال ندیده بودیم کسی برای اس ان فرد
دیگر در خانهی خود ،از آنها شناسنامه و پول دریافت کند .به هر حال چارهای نبود ،عید بود و
شلوغی و ناچاری».1
خانم جاللی  45ساله که خود کارواندار است و همیشه از شهر رشت کاروانی از خانمها برای
مشهد میآورد ،در گفت وگویی که با ما داشت ،گفت« :در ی ی از این سفرها در روز آخر ،حال
ی ی از مسافران ما بهشدت وخیم شد و باید دو روزی دیگر در آن شهر میماندیم و از طرفی،
قرارداد ما برای آن مسافرخانه ای که در آن بودیم ،به پایان رسیده بود و یک اتوبوس خانم در
انتظار اینکه چه باید کنند تا اینکه صاحب مسافرخانه با تال های جدی خود ،یک حسینیه
برای ما تهیه کرد تا بتوانیم دو روز را در آن سر کنیم .آن اتفاق برای ما بسیار حائز اهمیت بود و
همیشه در خاطر من باقی مانده است».2
تعداد زیادی از افراد بودند که قیمتهای باالی خانههای اجارهای را دلی بر عدم مهماننوازی
 .1مصاحبه با حمیدرضا کام ار از مازندران ،مورخ 97/12/05
 .2مصاحبه با سمیرا جاللی از تهران ،مورخ 98/02/20
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مشهدیها و یا مش الت سر معامالت بازار را بهعنوان عواملی نام میبردند که نمیتوان مشهدیها
را انسانهایی مهماننواز دانست.
خانم نصـرتی  33سـاله از شـهر تهران ،در مصـاحبهی خود مقایسـهای را میان مهماننوازی در
مشــهد با ســفری که در اربعین به کربال داشــت ،صــورت داد و چنین گفت« :باید بگویم که به
هیچوجه نمیتوان این دو شـهر را با هم مقایسـه کرد .در سـفر اربعین تمام مردم از فقیر و غنی
هر چه داشــتند ،میآوردند تا مردم و زائران اســتفاده کنند و در این راه از هیچ تالشــی فروگذار
نمیکردند .اما مت ســـفانه این روحیه را به هیچوجه نمیتوان در مردم مشـــهد پیدا کرد و دائماً
بهدنبال کسب منافع مادی هستند».1
خانم کامیاب  29سـاله نیز که از شـهر ایالم به زیارت آمده بود ،در مصـاحبهی خود به ما گفت« :در
ایالم و در ایام اربعین که مسـافران از کشـورهای افغانسـتان ،پاکسـتان ،هند ،بنگالد

و  ...میآیند،

چنـد روزی را در منلـهی مـا و توســـو اهـالی و همینطور پـدر مـا مورد پـذیرایی قرار میگیرنـد .اینهـا
همه به عشـق امام حسـین (ع) اسـت .اما آن روحیه و آن عشـق و منبت را در این شـهر نمیتوانیم
ببینیم .واقع ًا مردم شـهر مشـهد بهخاطر وجود امام رضـا (ع) به خیلی مواهب رسـیدهاند و این درسـت
نیست که قدر و منزلت امام رضا (ع) را نمیدانند و از زائران آنها نهایت بهرهکشی را صورت میدهند،
باید شهرداریها و مدیریتهای شهری مشهد ،به ف ر زائران باشند».2
اما جعفر  35ســاله از مازندران که ظاهر ًا دوهفتهای را از زندگی مرخصــی گرفته و آمده تا در این
شـهر به دور از تمام اتفاقات زندگی خود بهسـر برد ،دربارهی شـهر مشـهد اینطور میگوید« :نمیتوان
همه را یکچشـــم دید ،من در این مدت که اینجا بودم ،به همه جور آدمی برخورد کردم و دیدم که
در قسـمتهای مختلف ،مردم مشـهد رفتارهای گوناگونی دارند .اما باید بگویم که در مجموع آنچه را
که تصـور میکردم از شـهر مشـهد و مشـهدیها در سـطح انتظارات من نبود ،اما اینگونه هم نیسـت که
بخواهم یک فاجعه ترسـیم کنم از این شـهر ،نه ،مانند همهی شـهرهای ایران اسـت و دقیق ًا بدیا

در

این هسـت که مشـهد نباید مانند سـایر شـهرها باشـد ،هرچی نباشـد ،اینجا امام رضـا (ع) دارد و باید از
 .1مصاحبه با فاطمه نصرتی از تهران ،مورخ 98/08/12
 .2مصاحبه با ساناز کامیاب از ایالم ،مورخ 97/11/25
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سـایر شـهرهای ایران متفاوت باشـد» .1تجارب افراد در موارد مشـابه اسـت که به ن اتی اشـاره داشـتند
که یک شـب های از تعامالت اجتماعی باید در مشـهد صـورت بگیرد تا به شـ

منظم با دسـتاوردهای

یک گردشگری مناسب در شهر مشهد ،روبهرو شویم.

نمودار )8مؤلفههای مفهوم مهماننوازی

جمعبندی و نتیجهگیری
امروزه گردشگری بهعنوان پایه برنامهریزیهای فرهنگی -اجتماعی یک منطقه است ،افزایش و
تداوم ورود گردشگران به مناطق مذهبی ی ی از اولویتهای سیاستگذاری فرهنگی در کشور
است که این مهم ،با شناخت درست از مناطق مذهبی قاب دستیابی است ،همانطور که بنث
شد نگر

به عنوان یک آموز

مطر است که بخش عمده آن در خانواده صورت میگیرد ،یا

دستکم در روابو میان افراد پدید می آید .اما ایجاد یک نگر
مییابد و هر دانش یا تجربهای به نگر

اغلب در شرایو ویژه ،تنقق

ختم نمیشود .چهار شرط میتواند موجب پیدایی یک

 .1مصاحبه با جعفر سهرابی از مازندران ،مورخ 97/12/25
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نگر

شوند .اولین شرط ،تراکم تجربه است که عبارت از سروکار داشتن با موضوعی یا گروهی

از اشخا

و تجربیات نزدیک و یا مشابه است.

دومین شرط ،مبتنی بر تمایز گذاشتن آن است .یعنی در تجربیات جدیدی که بهدست میآید،
نگر

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

عاطفی یا یک تجربه غمانگیز (دراماتیک )1قرار دارد که شخن یا موضوعی در آن دخی است.
اما آن چیزی که بر شرط چهار استوار است و احتماالً اهمیت بیشتری هم دارد ،این است که باید
در اینجا شمار زیادی از نگر های پذیرفته شده از طریق والدین ،دوستان ،استادان و غیره را
میتوان مشخن نمود .با توجه به چارچوب نظری پژوهش ،تغییر نگر

میتواند در نتیجه آغاز

تغییر در اجزاء سهگانه شناختی( 2مثالً ،با اطالعات تازه) ،احساسی( 3مثالً تجارت خوشایند یا
ناخوشایند در حضور موضوع نگر ) و یا رفتاری( 4مثالً با تغییر هنجار ،یا تنصی قانونی تغییرات
رفتاری) روی دهد .همچنین میتوان با قرار دادن شخن در مقاب یک عم انجام شده ،نگر
وی را تغییر داد .هنگامیکه ی ی از اجزای سهگانه نگر
دستخو

تغییر کند ،احتماالً دو جزء دیگر نیز

دگرگونی میشوند.

ت ثیرات فردی و برداشتهای شخصی افراد در یک چرخه چندوجهی از سمت منفعتطلبی،
دینداری و صداقت به سمت مهماننوازی در حرکت است .یعنی تمایالت افراد در وجوه
معرفتشناختی سوگیری به سمت خانواده پیدا میکند ،تقاب های چندگانه شخصی و گاه
منفعتطلبانه که آدمی را در یکسوی بهرهمندی و عدم بهرهمندی قرار میدهد ،مورد قضاوت
میسازد .به همین دلی از وا گان چندوجهی در تنلی استفاده شده است.
همچنین در زمینه اجتماعی با منوریت دینداری به شـ

متعارف ،با شـیوع شـ

جدیدتری

از دینداری را میتوانیم بـا صـــداقـت پیونـد دهیم .یعنی تنـاســـبهـایی نـه در میزان ،بل ـه در
معیارهای دینداری مواجه هسـتیم .به زبان سـادهتر ،با الگوهای جدید دینورزی در قالب صداقت
1. Dramatic
2. Cognitive
3. Affective
4. Behavioral
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در جامعه مواجه هســتیم .افرادی به شــ

مؤثر و چندگانه خواســتار شــفافیت و صــداقت در

برخوردها هستند که از این جنبه میتوانیم ،یک برداشت جمعگرایانه داشته باشیم.
در ش دهی و سامانبندی زندگی با منوریت خانواده ،به ش
روبهروایم .در سنت مهماننوازی به ش

ویژهای به بازگشتهای معرفتی

افراطیتری با تعامالت خویشاوندی در قالب تف رات خودمان

مواجه هستیم .در واقع ،خاصیت برگشتپذیری و سوق پیدا دادن این روی ردها به سمت منفعتهای
فردی به ش

کنونی کمرنگتر شده است و باعث بهوجود آمدن برداشتهای یکطرفه و گاه شخصی

از قومیت (در اینجا مورد مطالعه مشهد قرار دارد) با اهمیت میشود که ت ثیرات آن را میتوانیم در
همهگیری یک برداشت شخصی مشاهده کنیم.
فرد زائر نسبت به مردم مشهد ،اغلب به ش

نگر

یک سامانه 1عم میکند .در واقع ،بازتولید و

برآیند تمام تصمیمهایی است که در سفر خود میخواهد بگیرد .در بعد دوم ،برداشت خانوادگی زائران
از شهر مشهد بهعنوان یک عام چرخهی عم میکند و به بازتولید ن ات مثبت مث مهماننوازی
میپردازد .البته این عوام همانطور که اشاره شد ،در ورطه چرخهی بودن معمو ًال عوض میشود و
نگر

ش

میگیرد .میزان برخورد زائران با افراد جامعه مشهد در میران رضایت آنان ت ثیر مثبت

داشت و بهعنوان یک رابطه ساختاری عم مینماید که بسترهای معنایی دیگر را ت می و بازسازی
میکند .در واقع ،وجود ارتباط مستمر با مردم شهر ،زائران به شناخت و درک بهتر جامعه میرسند و
این درک حاص مدت زمانی بود که آنان در شهر مشهد بودند .همچنین کن ا
نگر

مفهومی که در مورد

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

گردشگری در شهر مشهد است .در واقع ،نگر

زائران نسبت به مردم نقش کلیدی در برنامهریزی و

سیاستگذاریهای فرهنگی -اجتماعی دارد که در این زمینه باید به روابو ساختاری ،یعنی میزان
ام انات و فضا مورد احتیاج به مسافران را مد نظر قرار داد .همچنین باید به رابطه چرخشی ،یعنی
رسانهای کردن برخی از آداب و رسوم منطقه خراسان رضوی پرداخت و روابو چندعلتی ،یعنی
همافزایی دالی را با هم باید مورد توجه قرار داد.

1. System

نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد توسعه گردشگری شهرهای مذهبی| 61

نمودار )9دیاگرام نگر

زائران آستان قدس رضوی

شرایو اجتماعی (موقعیت خانوادگی) زائران در نگر

و رفتار با مردم ت ثیرگذار است و حتی در

ننوه (اش ال) حضور افراد و بازدید آنان از شهر مشهد مؤثر بوده است .دیدگاه فردی زائران ،احساس
رضایتمندی از سفر را تقویت میکند .از دیدگاه خانواده ،زائران میتوانند آسودگی خاطر سفر را تجربه
کنند و این عام با عام فضایی -اجتماعی در ارتباط مستقیم است .یعنی توسعه گردشگری شهرهای
مذهبی در گرو آسودگی من س ونت آنان مورد توجه قرار میگیرد.
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