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واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کلنگر بر
مبنای روایت سفرنامهها
مهدی حسینزاده ،*1بهادر رادمنش
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چکیده| مشـه د شـهری اسـت با شـاخصۀ «زیارتـی» ،بهطوریکه روزانه پذیـرای زائرانی بـا فرهنگهای
مختلـف اسـت کـه همگـی بـرای حضور در مـکان مطهر حـرم رضوی (ع) قصد سـفر به مشـه د میکنند.
بنابرایـن ،مفهـوم «زیـارت» محوریتریـن مفهومی اسـت که پس از شـنیدن نام مشـهد ،بـه ذهن خطور
مـی کنـد .اهمیـت مفهـوم زیـارت در خراسـان بـه سـابقۀ تاریخـی حضـور و شـهادت امـام رضـا (ع) باز
میگـردد .از طرفـی مفهـوم گردشـگری به عنـوان پدیدهای نـو در دنیای امـروز مطرح میشـود .در چند
دهـۀ اخیـر بـا ظهـور و رونـق مفهـوم مدرن گردشـگری ،یکی از مسـائل مناقشـهبرانگیز در شـهر مشـهد
همـواره نسـبت زیـارت بـا گردشـگری ،تضادهـا یـا تطابـق آنهاسـت .این موضـوع تـا آنجا اهمیـت پیدا
میکنـد کـه گاهـی حتی موجـب بروز مناقشـات جدی بر سـر نامگـذاری تابلوها و نشـانههای شـهری با
عنـوان راهنمـای زائـر یـا راهنمـای مسـافر میشـود .طرفداران گردشـگری دالیـل متعـددی را از جمله
بازدهـی اقتصـادی بـاال و طرفـداران زیـارت دغدغههـای هویتـی را مطـرح میکننـد .ایـن پژوهـش بـا
رویکـردی کلنگـر ،نسـبت زیـارت و گردشـگری را مـورد مداقـه قرار داده اسـت .بـه این منظـور ابتدا به
بررسـی مختصـر مبانـی مفهـوم زیـارت و گردشـگری و سـپس بـه مطالعـۀ سـفرنامهها بـه عنـوان منابع
تاریخـی در روایـت کلنگـر رویدادهـا و تحلیـل و کشـف رابطـۀ بین زیارت و گردشـگری پرداخته اسـت.
نتیجـه گویـای آن اسـت کـه مفهـوم زیارت و گردشـگری در مشـهد دو مفهـوم همعرض نیسـتند بلکه با
اسـتناد بـر یافتههـای تحلیلی از سـفرنامههای مشـهد ،همـواره زیارت عملکـرد اصلی بـوده و فعالیتهای
جنبـی در طـول آن قـرار میگیرنـد .بدیـن ترتیـب ایـن دو مفهـوم نهتنهـا تضادی با هـم ندارنـد بلکه در
صـورت فهـم درسـت از نسـبت آنهـا و بهکارگیـری این فهـم در برقراری رابطـه بین عناصر منظر شـهر،
مقـوم و مکمـل یکدیگر خواهنـد بود.
واژگان کلیدی| گردشگری ،زیارت ،رویکر د کلنگر ،منظر ،مشهد.
مقدمـه| هسـتۀ اولیـۀ شـهر مشـهد بـه واسـطۀ قرارگیـری مرق د
امـام هشـتم شـیعیان (ع) تشـکیل و به تدریـج با جذب و اسـکان
ارادتمنـدان بـه گرد این هسـته ،اجزا و اسـتخوانبندی شـهر نظام
یافـت .نظامـی کـه اجـزای آن هماهنـگ بـا یکدیگـر در جهـت
تحقـق مفهـوم «زیـارت» بـه مثابـۀ مولفـۀ اصلـی شـهر ارتبـاط و
انسـجام گرفـت .همزمـان با شـروع مداخلات مدرنسـیتی و ورود
مدرنیتـه بـه ایـران و اقتضائـات زندگی مـدرن ،این نظـام از تعادل
* نویسندۀ مسئول09156006436 ،mahdi.hoseinzadeh@ut.ac.ir :

و انسـجام خـود خـارج شـد .ایجـاد تشـخصهای جعلـی در برابـر
هویـت اصلـی شـهر از جملـه دسـتاوردهای دنیـای مـدرن بـرای
شـهر مشـه د بوده اسـت.
در سـالهای اخیـر فقـدان نگاه کلنگر در شـناخت و فهـم کلیت،
روابـط و نظامـات حاکـم بـر شـهر ،علـت اصلـی بـروز مناقشـات
گوناگـون بـر سـر مسـائل هویتـی بوده اسـت.
به نظر میرسـد منشـأ این مناقشـات در درک نادرسـت از مفاهیم
نامبـرده و عـدم شـناخت صحیح از نسـبت و رابطۀ آنهاسـت ،چرا
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واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کلنگر بر مبنای روایت سفرنامهها| مهدی حسین زاده و بهادر رادمنش
کـه گردشـگری و زیـارت نـه تنهـا تضـادی با هـم ندارنـد بلکه در
صـورت فهـم صحیـح و برقـراری رابطـۀ درسـت بیـن آنهـا ،دیگـر
شـاه د بـروز ایـن مناقشـات نخواهیـم بـود .بـه همیـن جهـت این
پژوهـش در پـی پاسـخ به سـؤاالت زیـر به منظـور تبییـن صحیح
دو مفهـوم فـوق خواهـد بود:
 نسبت گردشگری و زیارت چیست؟ -فعالیتهای جنبی زیارت در گذشته چه بوده است؟

روش پژوهش

ایـن پژوهش بـه روش کیفی در پی خوانش ،کشـف الگوها و رابطۀ
گردشـگری و زیـارت بـا رویکرد کلنگـر منظر اسـت  .بنابر تعریف
منظـر ،تفکیـک کالبـد و جنبههـای ذهنـی فضـا ،به دلیـل ماهیت
واحـد و یکپارچـۀ آن ،کـه حاصـل اتحـاد عینیت و ذهنیت اسـت،
ممکـن نیسـت .لـذا در این پژوهـش با اتکا بـه منابـع کتابخانهای
ابتـدا بـه بررسـی مفاهیم زیارت و گردشـگری و سـپس با بررسـی
سـفرنامهها بـه مثابـۀ اسـنا د روشـنفکری در دورههـای زمانـی
گوناگـون و بهعنـوان منابـع تاریخـی در روایـت کلنگـر رویدادها،
بـه تحلیـل و کشـف رابطـۀ بیـن زیـارت و گردشـگری پرداختـه
شـده است.
سـفرنامه از جمله منابع روشـنفکری در هر دوره محسـوب میشود
کـه نویسـنده در آن ادراکات کلـی و بیواسـطۀ خـود را از وقایـع و
رویدادهـای گوناگـون زمـان خو د بـه رشـتۀ تحریر در مـیآورد .از
ایـن جهـت مطالعـۀ سـفرنامهها و دیگر آثار روشـنفکری هـر دوره
نظیـر فیلـم ،کتـاب ،شـعر و  ...یکـی از راههـای خوانـش منظـر و
درک معانـی در هـر زمان محسـوب میشـود.
الزم بـه ذکـر اسـت نگارنـدگان بـه چارچـوب نظـری رشـتۀ منظر
کـه مخاطـب را بهرهبـردار اصلـی (شـهروند) هـر شـهر میدانـد
وفـادار اسـت .امـا بـا توجه بـه موضـوع و زمینۀ ایـن نوشـتار ،قائل
بـه دوگانههایـی همچـون زائر-مجـاور یـا زائر-گردشـگر مذهبـی
نیسـت و همـۀ افـرادی را کـه بـه قصـد زیـارت بـه حـرم مطهـر
مشـرف میشـوند را «مخاطـب» میدانـد.

مفهوم گردشگری

گردشـگری یـک حـوزۀ معرفتـی جدیـ د انسـانی اسـت کـه هنـوز
در میـان تعابیـر مختلـف سـرگردان اسـت .گاهـی بهعنـوان یـک
فعالیـت و نـه علـم خوانـده میشـود و بـه برنامههایـی مبتنـی
بـر حرکـت در مـکان وابسـته میشـود و گاهـی بهعنـوان علمـی
میانرشـتهای تعریـف میشـو د و بـا اقتصـاد ،فرهنـگ ،جامعـه و
خدمـات پیونـد وثیـق دارد.
در تعریـف متأخرتـر ،گردشـگری بـه فعالیـت آن منـوط
نشـده ،بلکـه بـه غایـت فعالیـت مربـوط شـده :گردشـگری
نظامـی از معنـا و معرفـت اسـت کـه فرصـت یادگیـری را بـرای
گردشـگران فراهـم میکنـد .هرچند ماهیت گردشـگری براسـاس
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جابهجایـی فیزیکـی شـکل میگیـرد ،امـا آنچـه آن را متمایـز
میکنـد تحولـی مفهومی و حسـی اسـت کـه میتواند ایجـاد کند.
ایـن تحـول میتوانـ د از تعامـل بـا جامعـه ،محیـط زیسـت ،آثـار
انسانسـاز یـا فکرکردن و مشـغول شـدن بـه موضوعات جـاری در
سـفر رخ دهـد و براسـاس میـزان آمادگی فـردی سـطوح متفاوتی
دارد .بنابرایـن میتـوان از آن بـه عنـوان فرصتـی بـرای تجربـۀ
دنیـای بیـرون و ژرفنگری یـاد کرد .ماهیت گردشـگری بـه مثابۀ
علـم نویـن همچنـان سـیال اسـت و پیوسـته ابعـاد جدیـدی برای
آن تبییـن میشـود .در تعریـف مـورد نظر ایـن مقاله ،گردشـگری
دانـش میانرشـتهای و نوعـی «نظـام معرفت» اسـت که براسـاس
حرکـت در مـکان و تجربـۀ فضـا و رویدادهای آن اسـتوار میشـود
(منصـوری.)7-6 ،1399 ،

مفاهیم زیارت و زیارت-گردشگری

«زیـارت» یکـی از مفاهیمـی اسـت که به حسـب اغـراض مختلف
ً
مثلا در عـرف ،بـه
میتـوان تعاریـف مختلفـی از آن ارائـه داد.
حسـب نیـازی کـه بـرای برقرارکـردن ارتبـاط بـا افـراد احسـاس
میشـود ،تعریـف زیـارت را تـا حـد «دیدارکـردن و بازدیدکـردن»
یدهنـد ،یـا برعکـس در متـون «روایـی» ،چون
معمولـی تقلیـل م 
میخواهنـ د کنـش ارتباطـی بـا معصومیـن یـا بـا خـدا را برقـرار
کننـد ،از زیـارت تعابیـری قلبیتـر و عمیقتـر ارائـه میدهنـد و
همچنیـن در علـوم «جامعهشـناختی» نظریات دیگـری وجود دارد
کـه به حسـب اغـراض مختلـف تعریفهـای متفاوتی بـرای زیارت
ارائـه میکننـد.
از آنجـا کـه مشـهد یـا شـهرهای زیارتـی دیگـر ،از اقصینقـاط
شـهر ،کشـور و دنیـا پذیرای مـردم با فرهنگهـا ،ادیـان و مذاهب
مختلـف هسـتند ،و همـۀ این افرا د بـرای حضور در ایـن مکانهای
زیارتـی ،قصـ د ایـن سـفرها را میکنند ،پـس زیارتـگاه را نمیتوان
صرفـاً منحصـر در مذهبـی خـاص یـا فرهنگـی خـاص تعریف کرد
) (Durán-Sánchez et al., 2018, 249؛ چـرا کـه هـم مأموریـت
امـام مختـص بـه فرهنگـی خـاص نبـوده و نیسـت ،و هـم فضـای
معنـویای کـه در ایـن حرمهـا وجـود دارد ،قابـل اسـتفاده بـرای
افـرا د عالقهمنـ د بـه ایـن فضاها بـا انگیزههـای مختلف نیز هسـت
(تصویـر  .)1بنابرایـن ،غـرض ایـن پژوهـش از اصطلاح «زیارت»،
غرضـی «جهانشـمول» اسـت بهطوریکـه شـامل حضور اقشـار و
فرهنگهـای مختلـف میشـود.

••تعریف مفهوم «زیارت»

در ایـن پژوهـش مفهـوم «زیـارت» بـا سـه رویکـر د «لغـوی»،
«دینـی» و «جامعهشـناختی» مـور د بررسـی قرار گرفته اسـت که
هـر کـدام از ایـن رویکردهـا ابعـاد متفاوتـی از زیـارت را روشـن
میکننـد؛ رویکـر د «لغـوی» ،فهـم عرفـی و عمومـی از زیـارت را
حکایـت میکنـد؛ رویکـر د «دینـی» ،مؤلفههـای ارائهشـدۀ دین را
از ایـن کنـش مطـرح میکنـد؛ و در آخر مفهومشناسـی زیـارت با
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رویکـر د «جامعـه شـناختی» ،بـا نظـر به تجربههـای مـردم در کنش
زیـارت و بررسـی رفتارهـا و انگیزههـای آنـان ،بـه نگاه و شـناختی از
پدیـدۀ «زیـارت» رسـیده اسـت .بـرای دسـتیابی بـه یـک اصطلاح
کاربـردی در مـور د امر زیـارت ،مطالعۀ جامعهشـناختی مفهوم زیارت
در ایـن پژوهـش بسـیار حائز اهمیت اسـت.
-رویکر د «لغوی»بـرای دریافـت کاملتـر از مفهـوم «زیـارت» ،لغـت «زیارت» در سـه
زبان «عربی»« ،فارسـی» و «انگلیسـی» بررسـی شـده اسـت تا تصور
«عرفـی» و «عمومـی» دربـارۀ «زیارت» به دسـت آیـد .در «لغتنامه
دهخـدا» زیـارت اینطور تعریف شـده اسـت:
بـه مشـاه د متبـرک و بقعههـا رفتـن و دعایـی کـه به عنوان تشـرف
باطنـی بـرای امامهـا و امامزا دههـا و اولیا خوانن د میگوینـد» (دهخدا،
.)1590 ،1341
در «فرهنـگ معین» زیـارت به معنای «دیدارکـردن و رفتن به مکان
مقـدس» تعبیـر شـده اسـت (معیـن ،بـی .تـا) .در «فرهنگ فارسـی
عمیـد» زیـارت بـه معنـای «بازدیدکـردن ،دیدارکـردن از شـخص
بـزرگ یـا رفتـن به مشـاه د متبرکه» آورده شـده اسـت (عمیـد ،بی.
تـا) .آنچـه در بیـن ایـن تعابیر در رابطه با زیارت ائمه مشـترک اسـت
«تشـرف یـا رفتن بـه مکانی مقدس» اسـت.
مفهـوم
ّ
تحلیـل «لغوی» زیـارت در زبان عربـی از اهمیت بیشـتری برخوردار
اسـت چراکـه کـه اصـل ایـن لغـت عربـی اسـت« .فیومـی» و برخی
تدانـان« ،زیـارت» را در عـرف بـه معنـای «قصدکـردن
دیگـر از لغ 
زیارتشـونده بـه خاطـر اکـرام او و مأنـوس شـدن بـا او» تعریـف
کر دهانـ د (طریحـی320 ،1375 ،؛ فیومـی.)165 ،1379 ،
اما در ریشـۀ لغـت زیارت «ز-و-ر» ،نوعی «عـدول از جریان ظاهری و
میـل به امر باطنـی» وجو د دار د که این معنای اصلی ،در اسـتعماالت
این ریشـه نیز مشـاهده میشـود؛ ً
مثلا در معنای لغت «الـ ُّزور» گفته
شـده اسـت کـه آن« ،کـذب اسـت؛ به ایـن خاطر کـه میلکننـده از
طریـق حـق اسـت»؛ یـا در لغـت « َز َّور» که از مشـتقات همیـن ماده
اسـت ،معنـای «عـدول از طریقهای خـاص» معتبر اسـت (ابن فارس،
36 ،1369؛ مصطفـوی 1430 ،ه .ق384 ،.؛ فراهیـدی.)299 ،1409 ،
البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه در «تزویر» اینطور گفته شـده اسـت
کـه «تزویـر»« ،عدول از طریقهای اسـت در باطن ،منتهـا بهطوریکه
در ظاهـر نزدیـک بـه قبـول و پذیرش سـامع و شـنونده باشـد» (ابن
فـارس36 ،1369 ،؛ مصطفـوی 1430 ،ه .ق384 ،.؛ عسـکری1400 ،
ه .ق.)38 ،.
بنابرایـن در ریشـه و اصل معنوی «زیارت» ،نوعـی «عدول باطنی» از
«مسـیر ظاهـری» معتبر اسـت ،بهطوریکـه «صورت ظاهـری» حفظ
گر د د (مصطفـوی.)384 ،1430 ،
« »Pilgrimبـه لحـاظ زبـان شـناختی ،از « »pilegrinمشـتق شـده
اسـت و « »pilegrinاز « »pelegrinusبـه معنـای «فـر د خارجـی» یا
فـردی کـه از بیـرون بـه جایـی وار د میشـو د مشـتق شـده اسـت
).(Harper, 2020

« »Pilgrimageدر فرهنـگ هـای انگلیسـی به «سـفری اطالق شـده
اسـت کـه بهخاطـر دالیـل مذهبـی فـر د از مکانـی مقـدس بازدیـد
کن�د» (�Macmillan, 2020; Collins, 2020; Oxford, 2020; Vo
می »
 )cabulary.com, 2020; Webster, 2020در برخـی از فرهنگهـا هـم
ندادن
بـه ایـن اشـاره شـده اسـت کـه این سـفر را فـر د بـرای «نشـا 
یدهـ د ).(Cambridge, 2020
احتـرام» خـو د انجـام م 
بنابرایـن ،دریافتـی که عـرف در زبـان انگلیسـی از « »Pilgrimدارند،
بـه عنوان کسـی اسـت که در واقع سـفری را برای دیـدن و حضور در
مکانـی مقدس مـیرود ،و انگیزهای دینی دار د و مفهوم «سـفرکردن»
و «حضـور در مکانـی مقـدس» و «دیـدن» آن مـکان در این تعریف
پررنگ اسـت.
-رویکر د «دینی»منظـور از تحلیـل مفهوم «زیارت» با رویکر د «دینی» ،بررسـی روایات
و آیاتـی اسـت کـه پیرامـون «زیـارت» وجـو د دارد .از منظـر امامـان
شـیعه« ،زیـارت» تعریفـی متفـاوت و نو پیـدا میکنـد؛ در روایات به
مفهومـی بـا عنـوان «زیارت از راه دور» اشـاره و توصیه شـده اسـت و
یدهـ د که اصـل در زیـارت ،زیـارت «نفوس» اسـت ،نه
ایـن نشـان م 
زیـارت «قبـور»؛ به تعبیری دقیـق ،زیارت قبور مقدمـۀ زیارت نفوس
اسـت ،چـرا کـه اگـر زیارتکـردن خصوصیت حضـور در محـل قبور
داشـت ،نبایـ د زیـارت از راه دور مـور د توصیـۀ معصومیـن قـرار مـی
1
گرفت.
از طرفـی ،حضـور امـام منحصـر در محـدودۀ قبـر ایشـان نیسـت
درحالیکـه مـردم عـادی حضـور و توجهشـان فقط معمـوالً منحصر
در همیـن محـدوده اسـت .بنابرایـن میتوان گفـت «زیـارت» ،نوعی
ارتبـاط قلبـی و نوعـی ادراک بیواسـطه اسـت.
-رویکر د«جامعهشناختی»بررسـی جامعهشـناختی «زیارت» ،با مطالعۀ همزمان جنبۀ «عملی»
و «نظـری» زیـارت پیـش مـی رو د ) (Collins-Kreiner, 2010, 10؛
جامعهشناسـان بـا بررسـی انـواع سـفرهایی که مـردم بـه مکانهای
یدهنـد ،مشـاهده کردند
مختلـف و بـا انگیزههـای مختلـف انجـام م 
کـه برخـی گردشـگران وجـو د دارنـ د کـه بـه بازدیـ د مکانهـای
مقـدس میرونـ د و بـه دنبـال تجربـۀ معنوی یا شـناخت ایـن تجربه
هسـتند؛ از طرفـی برخی زائران هسـتن د که جنبههای گردشـگری و
تفریحـی را در سـفر خـو د پیگیـری میکننـ د (نیکنـام)47 ،1393 ،؛
بنابرایـن ایـن سـؤال برایشـان جـدی شـ د کـه تمایـز ماهـوی بیـن
«زائـر» و «گردشـگر» چیسـت؟ و دیدگاههـای مختلـف در پاسـخ
ایـن مسـئله پدیـ د آمـد .برخـی بیـن «زیـارت» و «گردشـگری»
تضـا د مفهومـی قائل شـده و معتقـ د به نظریـۀ «واقعگرایی» 2شـدند
) .(Cohen, 1979, 183; Collins-Kreiner, 2018, 9برخـی دیگـر،
یداننـ د کـه تنها
«زیـارت» و «گردشـگری» را دارای یـک ماهیـت م 
ممکـن اسـت رفتارهـای متفاوتـی بـا هـم داشـته باشـند ،همچنین
گردشـگری را «زیارت دنیای مدرن» دانسـتن د و نظریـۀ «همگرایی»
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واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کلنگر بر مبنای روایت سفرنامهها| مهدی حسین زاده و بهادر رادمنش
شـکل گرفـت (نودهـی ،بهـروان ،یوسـفی و محمدپـور ،1394
.)199
برخـی هـم بین ایـن «واگرایـی» و «همگرایی» جمع کـرده و معتقد
بـه طیفـی بـودن «زیـارت» و «گردشـگری» شـدند ،بهطوریکه یک
طـرف طیـف را زیارتکننـدگان زاهـ د و عاب د قـرار دا د و طـرف دیگر
را گردشـگران کامـل سـکوالر کـه تنهـا بـه دنبـال تفریـح و جنبـۀ
مادی سـفر هسـتن د و نقـاط میانی این طیف کسـانی قـرار میگیرند
کـه هـم جنبـۀ «گردشـگری» دارنـ د و هـم جنبـۀ «زیارتی» .بـا این
طیفبنـدی ،در کنـار مفهـوم زائـر ،مفهومـی بـا عنـوان «گردشـگر
زیارتـی» شـکل گرفـت (Collins-Kreiner, 2010 B, 442; Durán-
( )Sánchez et al., 2018, 4; Collins-Kreiner, 2010 A, 4تصویـر .)1
بنابرایـن ،مفهـوم «زیارت» ،از شـکل قبلی خو د فاصلـه گرفته و دامنۀ
ً
مثلا کسـی کـه میخواه د برای
وسـیعتری از سـفرها را دربرگرفـت.
شـناخت فرهنـگ ،آداب ،معمـاری یا تجربۀ معنوی بـه حرم مطهر یا
هـر مـکان مقدس دیگر سـفر کند ،سـفر او مصداق مفهـوم «زیارت»
تعریـف میشـود ،امـا کیفیـت معنـوی کـه در سـفر او وجـو د دارد
پررنگتـر میشـو د و از شـکل گردشـگری صِ ـرف فاصلـه میگیرد.

نسـبت زیـارت و گردشـگری بـر مبنـای مطالعـۀ
سـفرنامهها

یکـی از روشهـای کشـف ادراکات مخاطبان تحلیل آثار روشـنفکری
اعـم از فیلـم ،عکـس ،شـعر ،سـفرنامه و  ...تولیدشـده در بسـتر مورد
مطالعـه اسـت .در ایـن پژوهـش بـه منظور اسـتخراج و کشـف رابطۀ
گردشـگری و زیـارت در گذشـته از سـفرنامههای نگاشتهشـده در
شـهر مشـه د بهـره برده شـده اسـت .ایـن منابع بـه توضیـح اجزای
لدهندۀ هـر شـهر ،رویدادهـای سیاسـی-اجتماعی ،فرهنگی،
تشـکی 

تصویر  .1طیف زیارت-گردشگری اسمیت .مأخذDurán-Sánchez et al., 2018 :
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فعالیتهـا و گردشـگران آن میپردازنـد؛ روایتـی از مفاهیـم شـهر و
حیـات آن ،کـه در بطـن مـکان صـورت گرفتـه و قابل تفکیـک از آن
نیسـت .در اغلب سـفرنامهها ،در بسـتری کالبدی به روایتی فرهنگی،
اجتماعی و سیاسـی از شـهر پرداخته شـده که از اجماع آنها هویّت و
منظر شـهر قرائـت میشـو د (مخلـص.)8 ،1399 ،
«آرمیـن وامبـری» ،جهانگـر د مجـاری ،در اولیـن روز آذر  ۱۲۴۲وارد
مشـه د شـد ،وی بـا توصیـف کلیت شـهر ،به زیبایـی ،نظـام کالبدی،
اجتماعـی ،عملکـردی ،فرهنگـی و به طـور کلی منظر شـهر را تصویر
میکنـد:
«در مشـه د در امتـدا د خیابـان مطـول و عریضـی به نـام پایینخیابان
بـه سـوی صحن شـریف حرکـت کردیم .کانـال پهنی که درون شـهر
پیچاپیچ میخور د و در سـاحل آن درختانی با سـایۀ دلپذیر کاشتهاند،
منظرهای مطبوع پیش چشـم مینهاد؛ در واقع این خصیصهای اسـت
کـه مشـه د را یکی از جذابترین شـهرهای ایران کرده اسـت .اجتماع
مردمـی کـه نماینـدۀ همهگونـه نـژا د آسـیایی و پیـرو مذهب شـیعه
هسـتند ،جالبتریـن ویژگی را بـه خیابانها ،که آکنـده از تپش ولولۀ
زندگـی اسـت ،میبخشـد .بـه هر کجا کـه نگاه کنـی ،البسـۀ رایج در
ایـران و تمـام شـرق آسـیا را میبینـی .بـه زمـان زیـادی نیـاز ندارید
تـا بـه ایـن حقیقت پـی ببری د که مشـه د یکـی از پایگاههـای مذهب
تشـیع اسـت» (وامبـری .)268 ،1372 ،در ادامـۀ سـفرنامه نگارنده به
توصیـف فعالیتها و عملکردهـای پیرامون خیابان تا حـرم میپردازد:
«در جـوار مرقـ د معظـم امام تـا چندص د قـدم مرکـز گیجکنن دهترین
مناظـر و صداهاسـت .کثـرت عظیمـی از مردهـا در کنـار سـایهبان
یـا دسـتگاه اجنـاس خـو د یـا در جلـو مغازههـا ،در دو طـرف خیابـان
میایسـتن د و یـا در خیابانهـا در حالی که کاالهایشـان را بر روی سـر
یا شـانه یا دسـت حمـل میکنند ،حرکت کـرده و راه خـو د را از میان

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 36-29 ،)8(3 ،بهار 1401
جمعیـت بـاز میکننـد» (همـان .)269 ،بـا تعمق در نظـام عملکردی
و رفتـاری مخاطبـان در اطـراف حـرم به وضوح اهمیت جایـگاه زیارت
بـه عنـوان مهمتریـن فعالیـت و رفتار مخاطبان در شـهر مشـه د فهم
میشـود .بـه طـوری کـه دیگـر فعالیتهـا و عملکردهـا زیرمجموعـۀ
آن تعریـف میشـوند؛ آنجایـی که «وامبـری» مینویسـد« :این جمع
در حـال رفتوآمـ د هسـتن د و از دروازۀ شـهر خـارج یا وار د میشـوند.
در همـان حـال امـر مهم زیـارت بـه چابکـی و ادای یکنواخت کلمات
جریـان خـو د را طـی میکنـد .بـه زائرانی کـه کار زیـارت را بـه پایان
بر دهانـ د «زیـارت قبـول» میگوین د و بـه آنانی که در آغاز راه هسـتند
«التمـاس دعا» گفته میشـود» (همان« .)269 ،بهعالوه هیچ شـهری
در شـرق ایران به اندازۀ مشـه د نیسـت که با انـواع دیدنیهایش حس
کنجکاوی را برانگیزد ...عظمت شـهری مشـه د با غنـای یادبودهایش
بـه یکسـان بـرای محصلان تاریـخ ،جوینـدگان مناظر مقـدس و نیز
مردان ادب حیرتآور اسـت و مشـکل بتوان تصمیم گرفت که از کجا
بایـ د شـروع کـرد» (همـان .)272 ،در ادامـه نویسـنده ضمن توصیف
تزییـن و وجـوه زیباییشناسـانه و معمـاری بنـا تجربۀ خـو د از زیارت
و بعـ د از آن را اینگونـه بیـان میکنـد« :کسـانی کـه در درون بودنـد
فقـط بازدیدکننـدگان صـرف بـه شـمار نمیرفتن د کـه بـرای ارضای
کنجـکاوی خـو د آمـده باشـند .اینـان زائرانـی متقـی در زیارتگاهـی
مقـدس بودنـ د کـه اخالص سـکوتآمیزی بر چهرهشـان نقش بسـته
بـو د و داللـت بر وج د و خلوص و دلشکسـتگی عمیـق و فروتنی آنها
میکـرد . ...در همـان حال بر لبانشـان زمزمۀ دعا جاری بـو د که گاه با
گریهای بلند ،که سینههایشـان سرشـار از آن اسـت منقطع میشـد..
در حالـی کـه راه خـو د را از میـان زائـران و سـائالن فـراوان در همـان
جهتـی بـاز مـی کـردم کـه منتهـی بـه خـروج از ایـن بنای با شـکوه
میشـد ،بـه سـوی تـاالر ناهارخوری امـام رضـا (ع) یا به زبـان محلی،
آشـپزخانۀ حضرت ،حرکت کردم  . ...او بسـیار مهمان نواز اسـت و هر

تـازهواردی میتوانـ د مهمان او باشـد؛ امـا این مهمانـداری از نظر زمان
بـه هفت روز محدو د اسـت» (همـان .)274 ،از بازدیدهایی که وامبری
در سـفر خـو د به مشـه د بعـ د از زیارت اشـاره میکند ،بازدیـ د از توس
و مزار فردوسـی اسـت« :در میان خرابههای توس در شـمال مشـه د ،
طبـق باور کنونـی ایرانیان ،مزار فردوسـی یکی از بزرگترین شـاعران
حماسـی ایـران قـرار دارد .پیش از ترک شـهر سـفر کوتاهـی به توس
رفتم» (همـان.)279 ،
کلنل مک گرگر اسـکاتلندی (در سـال  1875م 1253 /.ه .ش ).شـهر
مشـه د را اینگونـه توصیف کرده اسـت:
«در حقیقـت مشـه د چیـزی نـدار د که انسـان بـه خاطر دیـدن آن به
ایـن شـهر سـفر کنـ د و یا اگـر دسـت سرنوشـت ،گـذارش را بـه این
محـل انداختـه اسـت به خاطـر آن بیشـتر بمانـد .تنها یک بنـای آن
بـه دیدنـش مـی ارز د و آن هـم حـرم امـام رضـا (ع) اسـت ،کـه البته
اروپاییـان هرگـز اجـازۀ ورو د بـه آن را ندارند ،مگر با بـه خطر انداختن
خـود ،کـه بـه عواقبش نمـی ارز د (مـک گرگـر)249 ،1366 ،؛ (تصویر
.)2
ً
وجه مشـخصۀ مشـه د خیابان کامال مستقیم آن اسـت که آبی از میان
آن میگـذر د و دو طـرف آن درختـکاری وجو د داشـته اسـت .مردم در
ایـن آب هـم آبتنـی میکننـ د هم لباسهایشـان را میشـوین د و هم
از آن مینوشـن د  ...ایـن «خیابـان» بـه جز آنجا که به حرم میرسـد،
از میـان شـهر عبـور میکند .از میـان آن نهر آب کثیفـی میگذر د که
در چنـ د نقطـه بـر روی آن سـکوهایی سـاختهان د و مردم بـدون توجه
بـه بـوی بـ د آن بـر روی ایـن سـکوها مینشـینن د و تفریـح میکنند.
گفتـه میشـو د دو طـرف خیابـان در گذشـته درختـکاری شـده بود،
ولـی در حـال حاضـر تنهـا باالی خیابـان به ایـن درختهای باشـکوه
آراسـته اسـت« .خیابـان» بیتردیـ د آنچـه را کـه یـک خیابـان زیبا
بای د داشـته باشـد ،دار د (همـان.)۲۵۵ ،

تصویر  .2حرم امام رضا (ع) در مشهد .مأخذ :مک گرگر.252 ،1366 ،
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واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کلنگر بر مبنای روایت سفرنامهها| مهدی حسین زاده و بهادر رادمنش
کـرزن ،دولتمـر د انگلیسـی چن د سـال بع د از گرگر به مشـه د سـفر
کرده ،مینویسـد:
«مـک گرگور در سـال  1875درسـت خاطرنشـان سـاخت کـه آثار
کمـی در ایـن شـهر هسـت که مایـۀ ترغيب سـفر به آنجا شـو د و یا
اگـر توفيـق سـفر دسـت دا د اقامتـی طوالنـی را ایجاب نمایـد .فقط
یـک بنای بسـیار دیدنی هسـت و آن بـارگاه امام رضا (ع) اسـت که
آن را نیـز اروپائیـان اجـازۀ تماشـا ندارنـ د مگـر با احتمـال خطر که
منافـی احتیاط و دوراندیشـی اسـت و به راسـتی کـه موجب نهایت
برآشـفتگی اسـت کـه انسـان از راه خیابـان پیـش مـیرو د و ناگهان
راه را بـه وسـیلۀ طاقـی مسـدو د مییاب د که در وسـط دیواری اسـت
کـه گرداگـر د بناهـای مقدس را محصـور و آن را از نظر عیسـویان با
همان صالبتی مسـتور سـاخته است که ریسـمان آرون بین زندگان
و امـوات مایـل اسـت ،ولـی از توضیحاتـی کـه بعضـی از اروپائیـان
کـه آنجـا را دی دهانـ د باقـی گذاشـته و با شـرحی که خو د مسـلمین
دربـارۀ آن نوشـتهان د و گفتهانـ د میتوانیـم نظریـۀ صحیحـی راجـع
بـه آن اتخـاذ کنیم» (کـرزن« .)218 ،1347 ،در حوالی مشـه د چیز
قابـل مالحظهای نیسـت .شـرح مسـج د خواجه ربيـع را سـابقاً ذکر
کـردم کـه دراصل به سـال  ۱6۹۹میلادی برای مراسـم عی د قربان
سـاخته شـد .مـک گرگور نوشـته اسـت که تنهـا محل ویـران قابل
توجـه اطراف مشـه د بـوده که چون بهکلی خراب شـده اسـت دیگر
مـور د اعتنـا نیسـت ،مسـافران شـای د درصـ د د برآینـ د که سـواره به
عـزم دیـدار خرابههای طوسـی بروند» (همـان .)241 ،وی همچنین
از شـباهت خیابان مشـه د با شـانزهلیزه البته از نظر شـرقیان سـخن
گفتـه اسـت« :آنجا خیابـان (یا بولوار) نـام دار د و در نظر اهل شـرق
عیـن شـانزهلیزه باشـکوه و جلال مینمایـد .در میـان آن کانالـی
هسـت . ...میگوینـ د کـه لبـۀ کانال و کـف خیابان و پلها در سـابق
بـا سـنگ سـاخته شـده بـود ... .در دو سـمت آن (کانـال) به صورت
نامرتبـی درخـت چنـار و تـوت و نـارون و بیـ د کاشـتهاند . ...در دو
طـرف درختـان پیـا دهرو و سـپس دکانهـای بازار اسـت که بسـیار
جالب توجه اسـت» (همـان.)۲۱۵-216 ،
آرتور کمبل ییت در سـال ۱۸۸۵م 1263( .ه .ق ).شمسـی به مشهد
سـفر کرده اسـت .وی دربارۀ شـهر مشـهد ،خیابان (چهاربـاغ) آن و
باغهـای احداثشـده در طـول این خیابان چنین نوشـته اسـت:
«مسـیر اصلـی در اینجـا «خیابـان» نامیـده میشـو د کـه واقعـاً
زیباسـت و پهنـای مناسـبی دارد .مغازههـا ،خانههـا و باغها در طول
آن قرار دار د و در مرکز آن دو ردیف درخت چنار زیبا کاشـته شـده
اسـت .علاوه بـر ایـن ،تلگرافخانه نیز در این خیابان مسـتقر شـده
و مقبـرۀ امـام رضا در بخش جنوب شـرقی واقع اسـت ... .در سـمت
مغرب شـهر تا چشـم یارای دیدن داشـت ،باغهای خرمی گسـترده
شـده؛ امـا در سـمت مشـرق ،اینگونـه باغهـا انگشتشـمار بـو د یا
ابـ دا ً از خرمـی نشـانی نداشـت» ).(Yate, 1887, 365
میـرزا حسـن موسـوی اصفهانـی از علمـای شـهر اصفهـان
اسـت .وی بـه مـدت یـک سـال ( 1315تـا  1316ه .ق1276 /.
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ه .ش ).بـه قصـ د زیـارت ابتـدا بـه مشـه د و از آنجـا بـه مکـه
و عتبـات رفتـه و اطالعـات سـفر خـو د را ثبـت کـرده اسـت:
« ...و مدرسـۀ میـرزا جعفـر درش در صحـن مطهـر اسـت .بسـیار
مدرسـۀ بـا شـکوه خوبی اسـت .و کتابخانـۀ حضرت در ایـوان طالي
نـادري طـرف در توحیدخانـه واقـع اسـت کـه کتابهـا و قرآنهاي
گرانقیمتـی در آن یافـت میشـود .مشـهور اسـت کـه ایـن قتلـگاه
بـا زمیـن صحـن و خیابـان این طـرف و آن طرف صحـن ملک خود
حضـرت اسـت کـه اوالً باغی بـو د از حمیـ د بن قحطبه کـه در زمان
مأمـون از او ابتیـاع فرمودنـد ،و ایـن خیابـان پاییـن و بـاالي صحن
مقدس خیلی وسـیع و طوالنی اسـت .و از دروازۀ پایین که وار د این
خیابـان میشـوي تا دروازۀ باال کـه بیرون میروي ،از راسـت و چپ
متصـل بـه هـم دکان اسـت که عمـده بیع و شـراي مشـه د در آنجا
میشـو د و مدرسـهها و حمامها وکاروانسـراها بسـیار در این خیابان
هسـت .بـه خصـوص مدرسـههاي متعـ د د بـه فاصلههاي کـم در آن
دیـده شـد .کرایـۀ زمین ایـن دکاکیـن را میگوین د به اسـم حضرت
میگیرنـ د و صـرف آسـتانۀ مبـارك میشـود .کسـی میگفـت در
سـال نـو د هـزار تومـان میشـو د العهـ د علـی الّـراوي .میگوینـد
حضـرت هـزار و پانصـ د خدمـه دارنـ د و دو آشـپزخانه دارنـد .یکـی
مـال خدمـه اسـت که در صحـن نو واقع اسـت ،و یکی مـال ز ّوار که
در خیابـان بـاال ،دسـت چپ وقت رفتـن واقع اسـت .و میگوین د در
هـر شـبانه روزي دویسـت مجمـع ناهـار و شـام از کارخانـۀ حضرت
بـراي اجـزاي آسـتانۀ مبـارك بیـرون میآیـد( ».موسـوی اصفهانی،
.)116 ،1392
ناصـر الدین شـاه قاجـار ( )190-165 ،1361در سـفرنامۀ خراسـان
خـو د بـه سـال  ،1300ضمـن ثبت مناسـک زیـارت از حـرم مطهر،
بناهـا و تزیینـات ارزشـمن د در محـدودۀ حـرم همچـون مسـجد
گوهرشـا د را توصیـف کـرده اسـت .همچنیـن بـه باغـات خصوصی
و حکومتـی مختلـف مشـه د کـه در آنها اقامـت میگزیـده و بازدید
خـو د از زیارتـگاه ،بـاغ خواجـه ربیـع و روسـتاهای ییالقـی اطـراف
مشـه د همچـون طرقبـه اشـاره کرده اسـت.
حاجـی داوو د ناصـر کـه از اهالـی ثروتمنـ د بمبئـی اسـت در سـال
 1305همراه با همسـر و هفت فرزندش عازم مشـه د میشـو د  .وی
در طـول اقامت حدو د سـیروزۀ خو د در مشـه د اطالعـات مفیدی از
شـهر را ثبت کرده اسـت.
«سـاعت  4 :30بـه مقص د رسـیدیم .حمام رفتیم و بـا ذکر صلوات و
بـا حالت تضـرع وار د حـرم مبارک شـدیم .پروردگار پاک را سـپاس
میگوییـم کـه بـا عنایـت او بدون هیچ زحمت و مشـکلی مسـافرت
خـو د را از بمبئـی شـروع کردیـم و پـس از  ۹روز و  ۲۰سـاعت ،در
دهمیـن روز به مشـه د مقـدس رسـیدیم» (ناصـر .)37 ،1395 ،وی
در ادامـه مـی نویسـد« :دو بـاغ عمومی در مشـه د وجـو د دارد .یکی
بـزرگ بـه نـام بـاغ ملـی کـه پردرخـت اسـت و نیمکتهایـی برای
اسـتراحت در آن تعبیـه شـده اسـت .علاوه بـر آن ،جایگاهـی بـرای
صـرف چـای ،فالوده و انواع شـربت نیز وجـو د دارد .افـرا د زیادی برای

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 36-29 ،)8(3 ،بهار 1401
قـ دمزدن بـه آنجا میآیند .این باغ در کنار ارگ مشـه د قـرار دارد .باغ
دیگـر معـروف بـه باغ نادری اسـت به یا د نادرشـاه معروف ،کسـی که
بـه هنـ د حمله کـر د و اکنـون در آنجا مدفون اسـت .باغهـای دیگری
نیـز در حومۀ مشـه د قـرار دار د که گل محمدی را از آنجـا میآورن د و
عطـر آن بسـیار خوشبوسـت .همۀ مـردم فقیر و ثروتمنـ د از این گل،
بوتـهای در منـزل دارنـد» (همـان« .)48-47 ،علاوه بـر خیابانهای
اصلـی و بـزرگ ،تعـدا د زیـادی کوچـه و خیابـان باریک نیز در شـهر
وجـو د دارد .همـه نـوع دكان در باالخيابان و پایینخیابـان وجو د دارد
کـه مبـدأ این هـر دو خیابان فلكۀ حضرت اسـت» (همـان.)49 ،
«در مشـه د سـه بیمارسـتان عمـده وجـو د دارد .یکـی از آنهـا کـه با
بودجـۀ آسـتان قدس رضوی اداره میشـود ،درالشـفاء حضرت اسـت
کـه البتـه برای عمـوم به خصـوص معالجـه زوار در نظر گرفته شـده
اسـت .بیمارسـتان دیگـر زیـر نظـر دولـت بریتانیاسـت و یـک دکتر
زرتشـتی بـه نـام خانـم دمـری آن را اداره میکنـد .ایـن بیمارسـتان
روزانـه  ۳۰۰بیمـار را رایـگان معالجـه میکنـد( ».همـان.)48 ،

جمعبندی و نتیجهگیری

در همـۀ سـفرنامههای بررسیشـده در ایـن پژوهـش پیرامـون شـهر
مشـه د معمـوالً بخش عمدۀ نـگارش به توصیف نقـش و جایگاه حرم
در شـهر و فعالیتهـای مرتبـط با آن پرداخته شـده اسـت و اینگونه
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برداشـت میشـو د کـه حـرم مطهـر و امـر زیـارت همـواره در طـول
تاریـخ مهمتریـن شـاخصۀ شـهر مشـه د بـوده ،بهطوریکـه تمامـی
فعالیتهای جنبی دیگر در شـهر مشـه د ذیل آن جای داشـته اسـت.
بنابرایـن «زیـارت» اصیلتریـن و مهمتریـن عنصر هویتی در مشـهد
بـوده کـه منظر شـهر همواره متأثـر از ایـن اصل کلـی و مبنایی بوده
است.
بررسـی الگوهـای زیـارت مخاطبـان گویـای تفـاوت رفتـار آنهـا
قبـل و بعـ د از زیـارت و نسـبت آن بـا گردشـگری اسـت .رفتارهـا و
فعالیتهـای قبـل ،متمرکـز بر زیارت و پـس از آن ،به دلیـل فراغ بال
و آرامـش روح ،نیـاز بـه گذرانـدن اوقاتی خوش و فراغت اسـت .عمدۀ
فعالیتهـای جنبـی زیـارت کـه در سـفرنامهها به آنها اشـاره شـده
اسـت ،عبارتانـ د از :بازدیـ د از بناهـای تاریخـی و ارزشـمن د محدودۀ
حـرم ،آرامگاههـای بـزرگان و شـخصیتهای مذهبـی و سیاسـی،
دیـدار بـا علمـا و بـزرگان دینـی ،رفتـن به مهمانسـرا و صـرف غذای
نـذری حضـرت ،خریـ د سـوغاتی و مایحتاج سـفر ،رفتن به دارالشـفا
و بیمارسـتان حضـرت و در مواقعـی سـفر بـه ییالقـات شـهر ماننـد
کوهسـنگی و روسـتاهای اطـراف (تصویـر .)3
بنابرایـن همانگونـه کـه علـت وجودی شـهر مشـه د و هسـتۀ اولیه
شـکلگیری آن بـه حـرم مطهـر امـام وابسـته بـوده اسـت؛ در طـول
تاریـخ تمامـی فعالیتهـا و عملکردهـای گوناگـون نیـز در طـول آن
و ذیـل ایـن مفهـوم قـرار گرفتهان د و در واقع شـهر مشـه د بـه غیر از
ایـن هیـچ وجه برتـری و تمایزی از دیگر شـهرها ندارد .امـا امروزه به
دلیـل گسـترش امکانـات رفاهـی و زیرسـاختهای الزم جهت سـفر
و گردشـگری میبایسـت ضمـن برطرفکـردن نیازهـای تفریحـی و
اوقـات فراغـت شـهروندان ،با خوانش صحیح این الگوهـا و ثبت آنها،
اقدامـات و مداخلات را متناسـب بـا ایـن الگـوی اصیـل برنامهریزی
کـرد .شـناخت ایـن الگـو و بهکاربسـتن آن در برنامهریـزی و اقدامات
مداخالتـی مثبـت در جهـت ارتقـای منظـر شـهری از طریـق بهبود
ادراک مخاطبـان از شـهر خواهـ د بود.
پـس هـر گونـه مداخلـه در کلیـت و بهتبـع آن در نظـام فعالیتـی و
عملکـردی شـهر کـه در آن عناصـر و عملکردهایـی شـاخص در
عـرض حـرم و امـر زیـارت واقع شـود ،اقدامـی تضعیفکننـدۀ هویت
و منظـر شـهر خواهـ د بـود ،ولـی درصورتیکـه ایـن مداخلات بـا
بهرسمیتشـناختن هویـت اصلـی شـهر باشـد ،در طـول آن قـرار
میگیـر د و میتوانـ د با برطرفکـردن نیازهای اقشـار مختلف جامعه،
اقدامـی در راسـتای تـداوم هویـت شـهر و سـنت حاکم بر آن باشـد.
بدیهـی اسـت کـه در ایـن رویکـر د گردشـگری و زیـارت نهتنهـا
تعارضـی بـا هم ندارنـ د بلکه مقـوم و تکمیلکنندۀ هم هسـتند .الزم
بـه ذکر اسـت که تجربۀ مداخالت شـهری در سـالهای اخیـر و نگاه
جزءنگـر بـه شـهر و توسـعۀ آن ،بهخصـوص در شـهر مشـه د گویای
آن اسـت کـه مداخالتـی کـه در راسـتای تـداوم هویت شـهر نبوده و
نسـبت بـه معانـی آن بیتفـاوت بو دهاند ،تـا ح د زیادی مخـرب بوده
و بـه شکسـت انجامی دهانـد.
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الل َِّ ،
توجه کن و بگوَّ :
ک َو َر ْح َم ُه َّ
َعلَ ْی َ
الل ِ َو ب َ َر َکاتُ ُه» .اگر چنین کنی ،برای تو یک زیارت نوشته می شو د (حر
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