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زیارت ؛ابرمفهوم هویتی
در شهر مشهد

مــاجــرای تبدیل تــابــلــوهــای راهــنــمــای زائــر
به راهنمای سفر با تدبیر مناسب شهردار به
سرانجامی مطلوب رسید اما در عین حال به
نظر می رسد مسئله اولویت دادن گردشگری
به زیارت در مشهد ،ریشه در نگاه هایی دارد که
صحبت علمی و کارشناسی درباره آن ضروری
است؛ موضوعی که صرفا مربوط به این دوره
شــهــرداری نبوده و در چند دهــه اخیر مسئله
اصلیحکمرانیدرشهر-حتیدردورهمنتقدان
کنونی -را تشکیل می داده است؛ همان طور
که مصوبه مربوط به تغییر نام نیز متعلق به 10
ماه پیش و شهردار سابق بوده و حاال به یک باره
مسئلهبرخیمنتقدانشدهاست.
نوشتندربارهمفهومزیارتوگردشگریمذهبی
درادبیاتعلمیجهاندارایسابقهایطوالنی
اســت .مفاهیمی که در رشته هــای مختلفی
مانند جامعه شناسی مورد استفاده قرار گرفته
است .در یکی از جامع ترین بررسی ها کوهن
( )1992به تفاوت ها و شباهت های این دو
مفهوم می پردازد .شباهت این دو مفهوم از نظر
ویآنجاستکههمزائروهمگردشگربهدنبال
معانی عمیق تر می گردند .تفاوت آن ها نیز در
سطح پدیداری است .جایی که گردشگر در آن
برخالف زائر اهداف لذت جویانه خود را پی می
گیرد .در سطح دیگری ،تفاوت این دو به شکل
اجرایسنتی،مشخصوکادربندیشدهزیارت
برمیگرددکهدربینگردشگرانبیشکل،بازتر
و بدون معیار خاص است .البته ارتباط مفهومی
این دو دامنه بحث بسیار گسترده ای دارد که از
دایرهاینمتنخارجاست.
این ریشه های مفهومی اکنون نیز در ادبیات
جهانی بازتولید شــده و مــورد بحث و مداقه
بیشتر قرار می گیرد .چنان چه در سایت های
جست وجــوی مقاالت علمی عبارت زیــارت
( )Pilgrimageیــا گــردشــگــری مذهبی
( )Religious Tourismرا جست وجو کنید ،با
تعداد بی شماری مقاله به روز مواجه می شوید
که در چارچوب های مفهومی و تجربی ،این دو
مفهوم را نقطه عزیمت خود قرار داده اند .برای
نمونه چند عنوان از مقاالتی که در سال2019

از سوی رئیس کل دادگستری
خراسان شمالی خطاب به
مدیران صورت گرفت

خط و نشان قضایی
برای جاده مرگ

رئیسکلدادگستریخراسانشمالیبا
تأکیدبرتسریعدراجرایپروژههایرفع
نقاطحادثهخیزبهویژهدرمحوربجنورد-
گلستان،ازدستگاههایاجراییومتولی
خواست تا پایان سال گزارش کار خود
را در خصوص اقدامات انجام شده در
این محور به دستگاه قضایی ارائه دهند.
به گ ــزارش خــراســان ،حجت االســام
«جعفری» در هفتمین جلسه شورای
پیشگیری از وقــوع جــرم دادگستری
خراسانشمالی،پروژهچهارخطهکردن
محوربجنورد-جنگلگلستانرادرزمره
اولویت های اصلی دستگاه قضایی در
حوزه حقوق عامه برشمرد و اظهارکرد:
دستگاه های اجرایی باید هر چه سریع
تر به وظایف قانونی خود در کاهش آمار
تصادفات و سوانح رانندگی در خراسان
شمالیبهویژهدرمحوربجنورد-جنگل
گلستان عمل و قبل از پایان امسال
گزارشی کامل از اقــدامــات خــود را به
دستگاهقضاییارائهکنند.
وی تصریح کرد :هر گونه قصور و سهل
انگاری از سوی هر فرد یا دستگاهی،
قابل توجیه و پذیرش نیست و دستگاه
قضایی بــدون اغماض و مماشات ،به
وظیفه خود در صیانت از حقوق عامه
عمل خواهد کرد .مقام عالی دستگاه
قضایی در خراسان شمالی گفت :هر
کدام از دستگاه های ذی ربط مکلف
هستند در چارچوب موازین قانونی و
وظایف محول شده برای رفع ایرادات
فنی در محورهای مواصالتی اقــدام
کنند و ایــفــای نقش ســازنــده در این
حوزه می تواند تا حد قابل توجهی به
کاهش سوانح جاده ای کمک کند.

(یعنیدر 20روزگذشته)انتشارعلمییافتهاند،
ذکرمیشود :زیارت،مصرفوآیینها:حقیقت
معنوی در زیــارت شیعیان (مجله Tourism
 -Managementاین مجله یکی از معتبرترین
مجالتمربوطبهگردشگریدرجهانباباالترین
نمره اســت ) IF : 5.921 :؛زیــارت :چه موارد
تجربی ،اهــداف {معنوی} زائــر را حمایت می
کند؟ (مجله Journal of Hospitality and
)TourismManagementجالباینجاست
که موسسه تحقیقاتی آیجــیآی گلوبال در
همینمدتزمانکتابچهایباعنوان"راهنمای
دستیابیبهتحقیقاتدربارهتاثیراتاجتماعی
و اقتصادی گردشگری مذهبی و زیارت" را نیز
منتشر کــرده که شامل بیست مقاله در حوزه
مباحث اقتصادی حول زیــارت و گردشگری
است.
اجراییدولتهانیزمفهوم
های
سیاست
حوزه
در
ِ
زیارتبسیارپرکاربرداست.اینمفهومدرمکان
های مختلف و برای ادیان متفاوت استفاده می
شود .در مکان های زیارتی مانند لهاسا در تبت
چین،بنارسدرهند،واتیکاندرایتالیا،لیریادر
پرتغالو...ازمفهومزیارتوگردشگریمذهبی
در کنار هم استفاده می شود .اتفاقا استفاده از
مفهومزیارتبرایجذبمعتقدانبهامورمرتبط
باآنمکانهاازنظررونقبازارگردشگریمفیدتر
بــوده و مسئوالن در هر کــدام از این مــوارد ،به
معنویمکانمذکورتاکیدمیورزند.
عناصرشبه
ِ
باتوجهبهآنچهگفتهشد،بهنظرمیرسدحذف
مفهومزیارت-زائربهبهانه"ادبیاتجهانی"نمی
تواند موضوعی تحقیق شده ،دقیق و عقالنی
باشد .تابدین جای متن ،منظر بحث ،جهانی و
ِ
جهتنظارهبه
بینالمللیبود.امامناسباست
موضوع را تغییر دهیم و از منظر بومی-دینی به
موضوعنگاهکنیم.
شهرمشهددرهزارسالگذشتهوبهویژهسیصد
سال اخیر همواره با امام هشتم شیعیان (ع)
شناختهشدهاست.توسعهوپیشرفتشهردراین
ایاموبهویژهچهلسالاخیرباقطببودنمضجع
شریفحضرترضا(ع)وبراساسآناتفاقافتاده
است .به بیان دیگر "زیارت" در تاروپود این شهر
قرار گرفته و امام رضا (ع) ابرعنصر فرهنگی آن
است .اگرچه حذف عناصر فرهنگی دیگر شهر
میتواندآسیبهایبسیاریرابهوجودآورد،اما
اضافهکردنهرعنصرفرهنگیجدیدبایدباتوجه
بهاینابرعنصرانجامگیردتاتضادهایفرهنگی
رخ ندهد .ایــن بحث بیان می کند که بیرون
کشیدن یا حتی تضعیف مفهوم زیارت از هویت
فرهنگیاینشهر،وضعیتمضمحلهویتیدر
حال حاضر را به بی هویتی مطلق تبدیل کرده و
بهتبعآنمسائلفرهنگیواجتماعیبیشتریرا

برایشهربههمراهمیآورد.
از طرف دیگر و با توجه به منابع دینی ،اساس
زیارت ،زائر نیست بلکه مزور (آن که به زیارتش
رفتهایم)است.ذاتمقدساماممعصومبهمثابه
نوریاستکهتمامیعناصرحولخودراروشن
میکند.اماماستکهتمامیعناصرعالمدوراو
حلقه زده اند و به واسطه او حیات دارند .و زیارت
سفریالیا...ازطریقبابا...یعنیاماممعصوم
تعبیر می شود ،او قلب عالم و همه چیز حواشی
اوســت .از راه تولی به امام و تبری از دشمنان
اوستکهانسانموحدبهتوحیدراهپیدامیکند.
درباره حقیقت زیارت معصومین (ع) مباحثی
بسیار عمیق و دقیق در منابع شیعی وجود دارد
وازدایرهایننوشتارخارجاست.
تجمیع همه ایــن م ــوارد ،از مباحث مفهومی
در ادبــیــات علمی ،تحقیقات تجربی روز در
معتبرترینمجالتعلمیبینالمللی،سیاست
هــای اجرایی دولــت هــای مختلف در سراسر
جهان،مباحثفرهنگیواجتماعیمختصشهر
مشهد و ادبیات غنی دینی در موضوع زیارت،
نشان می دهد که حذف مفهوم زیارت از هویت
شهری مشهد از هر جهت (دینی -وحیانی،
فرهنگی-اجتماعی ،سیاسی-اقتصادی)
اشتباه و نادرست است و آثار مخربی در همه این
زمینه ها دارد .البته باید تذکر داد که متاسفانه
در طــول چندین ســال و دوره هــای مختلف
شهرداری ،در عمل نگرانی ها از تغییر هویت
مشهد پررنگ تر شده است .زمانی که عناصر
و مجموعه های گردشگری در حال ساخت یا
ساخته شده ای که هیچ نسبتی با زیارت و مزور
نداردوحتیدرتضاداست-درشهرگسترشمی
یافت ،این هویت دستخوش دگرگونی و دست
اندازی قرار گرفت .نتیجه آن اقدامات وضعیت
مضمحلهویتیدرحالحاضرشهرمشهداست
که تضادهای فرهنگی و اجتماعی از آن بیرون
آمدهوالبتهمسائلاجتماعیپربسامدیرابرای
شهروندان مشهدی به وجود آورده است .مجوز
های مختلف در دوران های مختلف شهری که
انواعنگرشهارانمایندگیمیکردهاند،نشان
می دهد اساسا مسئله هویت زیارتی به شکل
دقیق توضیح داده نشده و فروع و حواشی آن
مصرح نشده است .اتفاقی که برای رسیدن به
آناوالبایددرسطحنخبگانوسپسدرجامعهبه
گفتوگویعقالنیودرانتهابهتوافقوهمدلی
برسدلذابایدیکباروبرایهمیشهودریکگفت
وگویعمومیموضوعهویتیشهروابعادمختلف
آن را حل کرد تا هربار مسائلی مانند گسترش
عناصرگردشگرمحوربیتناسببازیارتیازائر،
نظمذهنیوهویتیشهررابههمنریزد.

فارس-امیرآبادیعضوهیئترئیسهمجلسبااشارهبهاظهارنظرهاشمیکهزارعمدیرعاملشرکتایرانخودروگفت:مدیرعاملایرانخودرو
بهمنگفتکه ۳۰هزارکارگرازاولیندورهمجلستادورهدهمتوسطنمایندگانبهاینشرکتمعرفیودرآنجامشغولکارشدهاند،ضمن
اینکهیکنمایندهتاکنون ۳۰۰نفررامعرفیک ردهاستوتازمانیکهخصوصیسازیدرکشورمانواقعینباشد،وضعیتهمیناست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• واقعابراییکروزنامهمتاسفمکههمانندبرخی
بازیگران از جمله مهران مدیری پزشک ستیزی
را رواج می دهند و نتیجه اش جز ضرر برای قشر
عادی جامعه نیست .ما حدود دو سال است که
هنوز کارانه ای نگرفته ایم و بعد از این مدت اوراق
دادهاند.لطفاقبلازنشرخبریاولتحقیقکنید.
••آقایان حسن روحانی ،ظریف و کابینه دولت
محترم چرا به اروپای غارتگر امید دارید؟ شنیدید
و دیدید وزیــر خارجه فرانسه چه گفت؟ پس به
خودآیید!
•• متاسفم برای روزنامه خراسان که بدون تحقیق
و مستندات کافی اینگونه قشر پزشک رو در نظر
بیماران بی اعتبار می کنید .بنده به عنوان فوق
تخصص قلب در بیمارستان دولتی مشهد دو
میلیون و  900هزار تومان حقوق می گیرم که
دولت به صورت کامل مالیات اون رو محاسبه می
کنه .اگر واقعا مدافع حقوق مردم هستید ،چرا
درباره مالیات سازمان های عریض و طویل دیگر
تیترنمیزنید؟!
•• از نشر اکاذیب درباره مالیات پزشکان متاسفم.
برای شما فقط تیراژ مهمه و راست و دروغ مطالب
هیچارزشینداره!
••خیلی زشته هنرمندی که با کمک همین مردم
معروف شده االن بایک شرکت خصوصی دست
به یکی کرده وبه اسم برنده باش دارند مردم رو
میچاپند.هفتههایاولسواالتآسونبودآقای
گلزار هم کمک می کرد کسی زیر  ۲۰میلیون
جایزه نمی گرفت االن که مردم صف می کشند
برای شرکت درمسابقه از طرفی سواالت سخت
شدهخیلیوازطرفیآقایگلزاربانهایتسنگدلی
شرکتکنندههارودستخالیمیذاره.
•• از روزنامه خراسان بعید بود که تیتر پوپولیستی
دربــاره فرار مالیاتی پزشکان بزنه!  100درصد
پزشکان بخش دولتی  100،درصد مالیات شان
رو پرداخت می کنند .پزشکان بخش خصوصی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

هممانندبقیهاصنافبراساسخوداظهاریمالیات
شان را پرداخت می کنند .همچنین بخش اعظم
مالیات ایشان بر اساس قرارداد با بیمه ها و میزان
برگههایبیمهآنهاپرداختمیشود.پسادعای
فرارمالیاتیپزشکاندرآنسطحبیاساساست.
•• پزشکان تنها صنفی هستند که هیچ وقت فرار
مالیاتیندارندونمیتوانندداشتهباشند.
•• پزشکان جــزو منظم ترین افــراد در پرداخت
مالیاتهستند.لطفابااخباردروغاعتمادمردمرا
خدشهدارنکنید.
••کیروشقبلازشروعبازیهاگفتکره،چینو
استرالیاشایسته قهرمانیهستندوایرانرویایش
نیمهنهاییاست.بهنظرمنهرنتیجهایبهدست
بیایدبایدکیروشبرود.
•• چرادولتمالیاتهاروبهویژهبرایدامپزشکان
زیادکرده؟ماکهدرآمدمونکمه!
••این سردار آزمون فکر کرده کیه؟ چرا کی روش
برگردوندش؟االنکیبهشحسودیمیکنهکه
بهمردماینجوربیاحترامیمیکنه؟مادربزرگ
من اگه این همه بهش میدون می دادند ،این قدر
تحملمیکردندبازمیذاشتنشتوترکیباصلی،
االنرونالدوشدهبود.
••از قرار معلوم مدیر عامل شرکت پدیده مادر این
همهطرفدارتیمپدیدهراسرکارگذاشتهاست.این
آدمفکرنکنمبتواندشرکتپدیدهراجمعوجورکند
چهبرسدبهتیمفوتبالش!
•• تنها بــرای ابــراز تاسف خدمت تــان پیام می
فرستم .انعکاس نظریات کوته فکرانه عده ای
تنگ نظر و مغرض انگیزه مارا در خدمت گزاری
ازبین نخواهد برد .آن چه خواهد ماند روسیاهی
برایاینتنگنظرانوالبتهبرایبلندگوهایآنان
است.بازهمتاسفمرادرسوگعزتواحترامتان
بپذیرید.
•• دربارهاینمطلبیکهبرایفرارمالیاتیپزشکان
نوشتید کامال غیر واقعی و غیر کارشناسی است و

نمابر05137009129 :

باعثدلسردیمیشود.
•• چرا این قدر زود قضاوت می کنید؟ من پزشک
متخصصیهستمکهاز ۱۵شهریورتااالنحقوقی
نگرفتهاموبرایامرارمعاشدومیلیون ازخواهرم
که پرستاره قرض گرفتم ای کاش به جای رواج
پزشک ستیزی در جامعه واقعیت ها رو انعکاس
میدادید.
•• واقــعــابــرای خبر مالیات پزشکان کــه کامال
خبر پوپولیستی است متاسفم و شما بابت خبر
اشتباهتونبایدعذرخواهیکنید!
•• چرا تأمین اجتماعی 200تومان ما نیروهای
کارگریبهزیستیروواریزنمیکنه؟!
•• مادری هستم که دارم جهیزیه تهیه می کنم.
هر روز قیمت ها به جای کاهش ،افزایش پیدا می
کنه و متاسفانه هیچ نظارتی هم نیست .گران
فروشیهمهجامحسوسهچرامسئوالنفقطتماشا
میکنند؟!
•• الیت حذف که نشد تازه تعرفه هاشون رو هم
افزایشمیدهند!
•• خراسان عزیز لطفا پیگیری کن .بیمه شده
اختیاری تامین اجتماعی هستم و سبد کاالی
دولــت هنوز واریــز نشده،می ترسم مثل سهام
عدالت بشه که هنوز منتظرم برای ثبت نام اعالم
کنند!
•• بانک آینده امالک ودارایی های موسسه افضل
تــوس راگرفته ولــی سپرده هــای مشتریانش را
پرداختنمیکند.
•• لـــطـــفـــ ًا مــــوضــــوع اســــتــــخــــدام پــیــمــانــی
دانشجومعلمان 97را که در دفترچه های کنکور
بهصورترسمیآزمایشیاعالمشدهبود،پیگیری
کنید.
•• از کارکنان راه آهــن هستیم و بیمه تامین
اجتماعی .اما فقط برای پنج نفرمان سبد کاال را
ریخته اند در حالی که همه بیمه و حقوق مان یکی
است.لطفارسیدگیکنید.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهرو
راازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

ورودبدلبیرانوندوفروشموتورهواپیمادراوراقیمیدانشوش!
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کولبری در میان برف و سرما

اشک ها و لبخندهای زلزله

انتشار فیلمی از صف طوالنی کولبران در میان
برف که هرکدام بسته های بزرگی را روی شانه
شان حمل می کنند بازتاب گسترده ای در فضای
مجازی داشته که معلوم نیست به چه زمانی
مربوط می شود  .کاربر ی نوشته« :کولبری مثل
یک آفته که چندسالیه مرزنشینان ما رو مجبور
کرده که این کار رو انجام بدن .مسئوالن باید
یک فکر اساسی کنن برای این افراد!»کاربر
دیگری نوشته  :اخیرا گویا دولت قوانینی را برای
حمایت از کولبران و بیمه شدن آن ها وضع کرده
که باید به طور جدی اجرا بشه»

تصویری از یک مادر و نوزاد منتشر و ادعا شده
بانویی که در زلزله تلخ سرپل ذهاب کودکش را
از دست داد و عکس آن صحنه بازتاب زیادی
داشــت اکنون دارای فرزندی دیگر شده که
احساسات کاربران را برانگیخته است .بعضی از
کاربران تصویر این بانو در زمان زلزله کرمانشاه
را از غم انگیزترین تصاویر رسانه ها معرفی کرده
بودند .کاربری نوشته« :این تصویر ترکیب اشک
و لبخنده ».کاربری نوشته« :داغ فرزند سخته
اما خداکنه این فرزند جدید امید رو در دل اون
مادر زنده کنه ».کاربر دیگری هم نوشته« :واقعا
خوشحال شدم .زندگی دوباره داره به مناطق
زلزله زده بر می گرده ».
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بدل بیرانوند هم رسید!
«تصویری از بدل بیرانوند در خرم آبــاد!» .
تصویری در شبکه های اجتماعی دست به دست
می شود و یک کارگر ساختمانی را نشان می دهد
که شباهت زیادی به علیرضا بیرانوند ،دروازه
بان تیم ملی دارد .این موضوع شوخی های زیادی
را هم به دنبال داشته است .کاربری نوشته:
«خدارو شکر تو زمینه تولید بدل به خودکفایی
کامل رسیدیم!» کاربر دیگری هم نوشته« :مسی
ایرانی کم بود ،باز از فردا حاشیه های بیرانوند
رو هم باید تحمل کنیم! این قدر هر آدمی رو
معروف نکنیم .حاال یه ذره شبیه بیرانونده
دیگه!» کاربر دیگری هم نوشته« :دیگه داریم
شور بدل ها رو در میاریم .یعنی هرکاری می
کنیم تا معروف بشیم».
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فروش موتور هواپیما!
چند روز پیش بود که در همین ستون از فروش
جلیقه هواپیما در یکی از سایت های خرید و
فــروش دست دوم گفتیم .حاال و در اتفاقی
عجیب ،تصویری از فروش موتور یک هواپیمای
اسقاط شده به همراه قطعات آن در ضایعاتیهای
منطقه شوش تهران منتشر شده که فضای
مجازی را هم ترکانده است .کاربری در این باره
نوشته« :فقط کم مونده فضاپیما بفروشیم دیگه،
واال!» کاربر دیگری هم نوشته« :این روزها چقدر
خبرهای عجیب و غریبی در رابطه با هواپیما و
شرکت های هواپیمایی می شنویم! واقعا مگه
این صنعت متولی نداره که پاسخ گو باشه؟!»

