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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

بررسی گزینه های مطرح شده برای روز ملی مشهد و پیشنهاد خراسان

منطق « »8برای روز ملی مشهد

سعید برند /نام گذاری روزی خاص در تقویم
ملی کشور ،پیش از ایــن در ســال  97توسط
روزنامه خراسان مطرح و پیگیری شد .در حالی
که برخی شهرهای کشور چندین سال بود که
دارای روزی منحصر به فرد در تقویم رسمی
کشور بودند و در آن روز توجه رسانه های کشوری
و عموم هموطنان را به تاریخچه شهر و فرهنگ
شان جلب می کردند ،اما تعیین تکلیف روز ملی
مشهد ،به عنوان پایتخت معنوی ایران ،همچنان
در کش و قوس نظرها مانده بود .در نهایت این
موضوع در دستور کار شورای فرهنگ عمومی
استان قــرار گرفت و مقرر شد پس از دریافت
نظرات نخبگان نظر نهایی برای تصویب و ثبت
در تقویم رسمی به شــورای فرهنگ عمومی
کشور ارائه شود .پس از بررسی های متعدد مرکز
پژوهش های شورای پنجم شهر مشهد باالخره
در شهریور  1398سه پیشنهاد نهایی برای
روز ملی مشهد را معرفی کرد .تاریخ شمسی
ورود امام رضا (ع) به مشهد ،تاریخ نا مگذاری
توس به نام مشهد و هشتمین روز از هشتمین
ماه سال که پیشنهاد روزنامه خراسان بود ،سه
گزینه اصلی بودند اما در عمل اتفاقی نیفتاد
تا این که با روی کار آمدن شــورای ششم  ،این
موضوع یعنی نام گذاری روزی به عنوان روز ملی
مشهد بار دیگر مــورد توجه قــرار گرفت .شنبه
گذشته کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد با
بررسی گزینه های مطرح شده ،روز دهم دی ماه
را که به حماسه «یک شنبه خونین مشهد» شهره
است و یــادآور قیام سرنوشت ساز مردم مشهد
در برابر دژخیمان پهلوی است را به عنوان روز
ملی مشهد پیشنهاد کرد .با این حال به نظر می
رسد این مسئله بار دیگر جای تجدیدنظر و تامل
جدی دارد .در ادامه با طرح چند سوال به ابعاد
بیشتر این موضوع و چرایی تعیین روزی مناسب
تر می پردازیم.

•بهدنبالظرفیتتازهباشیم

طبیعیاستهدفازنامگذاریروزیبهنام«مشهد»
در تقویم رسمی کشور ،ایجاد ظرفیتی تازه ،ناب و
منحصربهفردبرایمشهداستکهبتواندرآنروزبه
هویتوفرهنگاصیلمشهدپرداخت.روزیکهالبته
بایدبهنوعیازهویتاصلیمشهدیعنیوجودمبارک
حضرت امام رضا(ع) الهام گرفته باشد .بدون شک
ثبتیکروزمشخصوملیمیتواندکمکشایانیبه
معرفیظرفیتهایاینشهرومطرحکردننیازهاو
مطالباتدرکناربیانپیشرفتهاودستاوردهاکند.
در این روز می توان فارغ از هر موضوع مهم دیگری
تنها به «مشهد» پرداخت و توجه مــردم ،نخبگان و
مسئوالن را بیش از پیش به جهان شهر مشهد جلب
کرد .متاسفانه تجربه نشان داده است هر گاه که
نمایندگان دیگر شهرها ،مدیران و مسئوالن ملی
در مناسبت های مختلف به مشهد سفر می کنند،
شناختکاملوجامعیازظرفیتهاومطالباتاین
شهرندارند،موضوعیکهبهگاهبودجهریزیوتقسیم
سهمهاخودشرانشانمیدهدوهموارهشهریکه
سالیانهپذیرایبیشازیکسومجمعیتکشوراست
وجمعیتحاشیهنشینآنازجمعیت 20شهرایران
بیشتراستبهسهمواقعیخودنمیرسد.
•چرادهمدیماهروزمناسبیبرایروزملی
مشهدنیست؟

اکنون در مرحله اول بررسی؛ دهم دی ماه ،سالروز
قیام خونین مردم مشهد علیه استبداد رژیم پهلوی
به عنوان گزینه اصلی روز ملی مشهد در نظر گرفته
شده است ،روزی که هــزاران زن و مرد در خیابان
های مشهد مقابل تانک های مسلح رژیم پهلوی قد
علم کردند ،به خاک و خون کشیده شدند اما شرف
و غیرت شان اجازه نداد پای روی باورهای انقالبی
خود بگذارند .روزی که نباید هیچ گاه در تقویم و
حافظه تاریخی مردم کشور کمرنگ شود ،روزی
که سرشار از مفاهیمی چون ایثار ،بصیرت و والیت

فرایند تعیین روز ملی مشهد در شورای شهر
بهاره موفقی/حجت االسالم و المسلمین حسن
منصوریان ،رئیس کمیسیون فرهنگی شو رای
شهر درباره جزئیات انتخاب روز ملی مشهد می
گوید «:شخصا به مرکز پژوهش ها این موضوع را
ارجاع دادم و اعالم کردم که ما درباره روز ملی
مشهد این طور مد نظر داریــم که مانند تهران
عمل کنیم .روز ملی تهران همان روزی است
که این شهر پایتخت شده است ،همان روز را به
عنوان روز ملی برگزیدند .بنابراین برای مشهد
هم از چنین منطقی پیروی کنیم .باالخره چیزی
که هویت شهر مشهد باشد و معنای شهر را برای
مشهد ایجاد کرده باشد» .وی تصریح می کند«:
البته پیدایش فقط به معنای پیدایش کالبدی
نیست ،پیدایش گاهی به معنای حفظ و حراست
است که نجات از نابودی قطعی شهر یا به شهر
تبدیل کردن یا به گفتمانی تبدیل کردن است».
وی می گوید «:ما به روز ملی مشهد به عنوان یک
ظرفیت جدید نگاه می کنیم که در آن روز بتوانیم
یک سری اتفاقات خاص را رقم بزنیم .نخبگان و
مفاخر ما برای تقدیر و بزرگداشت شان ظرفیتی
وجود دارد .منتهی آن اتفاق خاص برای عموم
مــردم و فداکاری و ایثار برخی از افــراد عادی
مردم وجود ندارد ،مانند شخص آتش نشانی که
برای نجات جان همشهری خودش به دل آتش
می رود یا پاکبان ساده ای که پولی پیدا می کند

و با وجــود دغدغه مالی خــودش آن را به دست
صاحبش می رساند .در واقع اتفاقات اخالقی،
انسانی و دینی هستند که هیچ ظرفیتی برای
تقدیر و الگو قرار دادن آن وجود ندارد .ما روز ملی
مشهد را با پیوست اعطای نشان مشهد به عنوان
تقدیر و تشکر و به ظرفیت و به فعلیت رساندن این
موضوعات عمومی و شهروندی پیگیر هستیم».
•روز ملی مشهد؛ وامدار اصحاب رسانه

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر درباره
تاریخچه ایــن مصوبه اظهار می کند «:جالب
این جاست که این مسئله از رسانه ها هم شروع
شد و خبرنگاری دغدغه مند با مقایسه مشهد با
شهرهای دیگر این سوال برایش ایجاد شد که
چرا مشهد مانند شهرهای دیگر روز ملی ندارد.
» .وی درباره دلیل طوالنی شدن فرایند تعیین
روز ملی مشهد می گوید «:در دوره های قبل
این موضوع از نظرشان چیز جدیدی نبوده ،چرا
که این گونه متصور می شد که به خاطر وجود
روزهایی چون شهادت امام رضا(ع) ،زائران به
مشهد می آیند و مشهد خودش قبله آمال همه
دلــدادگــان اهــل بیت اســت .بنابراین به دلیل
وجود این موارد ،چه ضرورتی دارد یک روز دیگر
را هم به عنوان روز مشهد تعیین کنیم؟ از این
رو وقتی از آن ها ســوال کــردم چه روزی را می

پذیری است و باید آن چه بر این مردم گذشته است،
سینهبهسینهبهنسلهایبعدمنتقلشودتانامویاد
شهدایآنجنایتهولناک،دراذهانجاویدبماند.
همین موضوع که دهم دی ماه از حیث معنوی،
تاریخی و سیاسی برای ما اهمیت بسزایی دارد،
نشان می دهد که اتفاقا گزینه مناسبی برای روز
ملی مشهد نیست! چرا که به عقیده نگارنده در
دهم دی ماه هر آن چه که توجه را از ابعاد مختلف
این قیام سرنوشت ساز بستاند ،به خطا رفته است.
حال آن که باید در روز ملی مشهد اذهان را متوجه
فرهنگرضویوحالخوبزیارت کرد،ازصفاوحال
و هوای شهر امام مهربانی ها گفت ،به خصوص در
روزگاری که در جنگ نرم ،دشمن در فضای مجازی
مترصد هشتگ مشهد است تا توفان های توئیتری
خود را به راه بیندازد ،باید در این روز از فرهنگ و
هویتمشهدومشهدینوشت،ازلهجهشیرینولی
فراموش شده مشهدی صحبت کرد ،مشاهیر بنام
خطه خورشید را ارج نهاد ،از گره های مهم تاریخی
دراینسرزمینسخنگفتکهبهدستغیورمردان
وشیرزنانگشودهشدهاست،قهرمانانگمنامشهر
راتجلیلکرد،ازپاکبانگرفتهتامعلمیاآتشنشانی
که مفهوم انسانیت را در این شهر زنده نگاه داشته
اند،بایددراینروزبادعوتازکارشناسانونخبگان
اقتصادی ،ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری
در مشهد به منظور بهبود وضعیت کسب و کار را
مطرح کرد و ده ها طرح و برنامه و ایده جذاب دیگر را
پیادهکرد،درحالیکهدرروزدهمدیماهبایدتوجه
اصلیبهآنواقعهتاریخیباشد.
•بررسیسایرپیشنهادها

روزهای تاریخ ساز دیگر همچون « 21تیر؛ سالروز
قیام مسجد گوهرشاد» و« 23آذر؛ سالروز حمله
رژیــم شاهنشاهی به بیمارستان امــام رضــا(ع)» و
حتی روزهــای مناسبتی مانند « 25اردیبهشت
روز بزرگداشت فردوسی» نیز طبق آن چه گفته
خواستند تعیین کنند ،خودشان می پذیرفتند
که گفت و گو و اقناع خاصی بین مسئوالن وجود
نداشته است».
•کمیسیون فرهنگی شورا دهم دی ماه را به
عنوان روز ملی مشهد تصویب کرد

وی درباره نتیجه نهایی تعیین روز ملی مشهد می
گوید «:تعیین روز ملی مشهد ،روز شنبه در دستور
کار کمیسیون فرهنگی قــرار گرفت .اعضای
کمیسیون و دبیرخانه فرهنگی شورای عمومی
استان در این جلسه حاضر بودند .گفت وگوها
شروع و تحقیقاتی هم که مرکز پژوهش ها از قبل
داشتند ،ارائه شد .علت و منطق نام گذاری همه
شهرهایی که روز ملی داشتند و سبک و سیاق آن
ها در این نام گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفت .
باز هم همان گزینه های نهایی یعنی  ،8/8تاریخ
ورود امام رضا (ع) و ...همه را بررسی کردیم.
ما به ذات نمی خواستیم روز مشهد را واقعه ای
انتخاب کنیم که خودش هم به نام مشهد است.
بعضی روزها مثل روز تولد امام رضا(ع) بالقوه روز
مشهد است و همه اذهان متوجه مشهد خواهد
بود .باالخره آن روز مناسبت های خاص خودش
را خواهد داشت و نمی توانیم از نظر رسانه ای
روی روز مشهد مانور بدهیم .ما روز ملی مشهد را
فقط برای درج در تقویم نمی خواهیم بلکه هدف
این است که این روز مقدمه ای باشد که کار مهمی
در آن روز انجام دهیم».
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر خاطر

شد روز مناسبی بــرای روز ملی مشهد نیستند،
همچنین روز  11دی و برخی ایــام دیگر مانند
اول بهمن که به عنوان زادروز فردوسی شناخته
مــی شــود نیز تایید و سندیت تــاریــخــی نـــدارد.
دهــه کرامت و یــازدهــم مــاه ذی القعده ،از جمله
روزهــایــی اســت کــه نــه تنها نگاه مــردم ای ــران که
توجه همه شیعیان و مسلمانان جهان را به مشهد
مقدس معطوف می کند .این روز به خــودی خود
ظرفیتی فرا ملی دارد و نباید بزرگی و عظمت آن
را با موضوعی دیگر گــره زد 30 .صفر و سالروز
شهادت امام رضــا(ع) و همچنین  23ذی القعده
روززیارتیآنحضرتنیزچنینویژگیهاییدارند.
روزهــایــی که همه توجه به موضوع زیــارت و ابــراز
ارادت به ساحت مقدس اهل بیت(ع) معطوف می
شود .در چنین روزهایی باید همه دل مشغولی ها
را کنار گذاشت و فقط از امام رضا(ع) و دلدادگی به
حضرتشسخنگفت.بماندکهبرایتثبیتیکروز
خاص ،باید در تقویم شمسی روزی را معین کرد.
یکی دیــگــر از گزینه هــا «روز تغییر رســمــی نام
تــوس بــه مشهد» اســت کــه البته نتایج بررسی
های کارشناسی و دریافت نظرات پژوهشگران
در مرکز پژوهش های شــورای پنجم با این پاسخ
هــمــراه بــوده کــه «درخــصــوص تغییر نــام تــوس به
مشهد ،تاریخ دقیقی که بتوان روز ،ماه و سال آن
را مشخص کرد در منابع تاریخی وجــود نــدارد».
گزینه بعدی ،سالروز ورود امام رضا(ع) به مشهد
است .روزی که به گفته مورخان ،برای آن نیز نمی
توان روز دقیقی را مشخص کرد .حتی در پژوهش
انجام شده و پاسخی که در این خصوص به مرکز
پژوهش های شــورای پنجم ارائــه شده بود نیز به
غیرقطعی بودن آن اشاره و از واژه «تقریب» استفاده
شده است « :بنابر نوشته ابن بابویه در کتاب عیون
اخبارالرضا(ع) ،امام رضــا(ع) در مسیر حرکت به
سمتمروپسازخروجازنیشابوربهقریهسنابادوارد
شدهاند.باتوجهبهفاصلهشهرهاومقدارمسیرممکن

نشان می کند«:تحقیقات مرکز پژوهش ها
زمان ورود امام رضــا(ع) به مشهد را به صورت
تقریبی  11دی اعالم کرده بود 12 .دی هم روز
فردوسی است .از آن طرف هم  10دی واقعه
بزرگی در مشهد اتفاق افتاده که نشان هویتی
مشهد هم است .این موضوع هم باعث احیای
این واقعه می شود و هم مجموع این سه روز( روز
فردوسی ،روز ورود امام رضا(ع) به مشهد و واقعه
انقالبی و هویتی مشهد که روز مشهد هم است)
متوالی خواهد بود .بنابراین به این جمع بندی
رسیدیم که  10دی به عنوان روز ملی مشهد
به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع شود.
منصوریان تصریح می کند 10 «:دی روز شهدای
انقالب است .مشهد شهری انقالبی است و ما
نمی توانیم از هویت انقالبی مشهد بگذریم.
این ایام ،ایام بصیرت و حال و هوای بیعت با امام
جامعه است .ما می توانیم از ظرفیت  10دی
مشهد خیلی استفاده ها بکنیم .چون قیام 10

برایطیشدندریکروزدرآندوران،درتحقیقات
مختلفزمانورودآنحضرتبهطوسیاسناباد«،به
تقریب»یکشنبه 3جمادیاالخرسال 201هجری
برابر  11دی ماه سال  195خورشیدی است».
دقیقنبودناینتاریخ،هماننکتهایاستکهحجت
االسالم«یوسفیغروی»محققبرجستهتاریخاسالم
نیز پیش از این در گفت وگو با خراسان به آن اشاره
کرده بود .وی در این باره گفته بود« :آن گونه که در
تاریخنقلشده،مأموندرجریانسفربهسمتبغداد،
ایامیرادرهرشهرمیماندومشخصنشدهکهچند
روز را در این شهرها توقف کرده است .بنابراین روز
رسیدن وی به شهرهای دیگر از جمله سرخس نیز
مشخص نیست ،بر این اساس نه روز ورود و نه روز
خروجویمشخصاست.ازسویدیگر،بعیدبهنظر
می رسد که مأمون در توس نمانده باشد و در قصر
«ح َمید بن َق َ
حطبه» (والی خراسان در دوره خالفت
ُ
هارون الرشید و مامون) در سناباد ،بیش از  10روز
«ح َمید بن
مانده باشد .مأمون از سرخس به قصر ُ
َق َ
حطبه» (محل شهادت حضرت رضا (ع)) آمده و در
اینمسیر،ازتوسگذشتهاست.ایناطالعاتوجود
دارد اما هیچ سرنخی در هیچ جا به دست نمی آید
کهچهزمانیبهتوسیاسنابادرسیدهباشند.تعیین
این زمان امکان ندارد ،مگر آن که به صورت حدسی
وتخمینی،اوایلماهذیقعدهرامشخصکرد.نهایت
این است که گفته شود مأمون حدود  20روز یا سه
هفتهدرسنابادماندهوبااینحساباوایلماهذیقعده
تاریختخمینیبرایاینموضوعاستوامکاناعالم
زماندقیقآنوجودندارد».
•   چراهشتمینروزازهشتمینماهسال؟

همان طور که اشاره شد در تعیین روز ملی مشهد،
هدف اصلی آن است که نگاه های بیشتری از هر
دی مشهد مظلوم واقع شده ،اما قیام های تبریز،
قم و ...تقریبا زبانزد است .هر چند قیام مردم
گوهرشاد هم زبانزد است اما شاید بتوانیم از این
ظرفیت هم برای معرفی قیام  10دی و شهدای
مظلومش استفاده کنیم».
وی تصریح می کند «:مسئله ایــن بــود که نام
گــذاری روز ملی مشهد داشــت خیلی طوالنی
می شد .ما خودمان می دانیم که باالخره سالیق
افــراد متفاوت است و نمی توانستیم تاریخی
را انتخاب کنیم که مورد پسند همگان باشد،
اگرچه اجماع حداکثری در آن اســت .ما می
خواستیم موضوع حل شود تا سریع تر به اصل
کارمان برسیم.

طیفوسلیقهایرامتوجههویتمشهدکردوجایگاه
و اهمیت این جهان شهر مذهبی را بیش از گذشته
به تصویر کشید« .هشتمین روز هشتمین ماه سال»
پیشنهادروزنامهخراسانبرایروزملیمشهداست
کهمورداستقبالبرخیچهرههاومسئوالنازجمله
آقای ارجائی شهردار مشهد قرار گرفت 8.آبان یک
ظرفیت تازه است که فرصت جدید و نابی را برای
نیلبهاهدافتعیینشدهبرایروزملیمشهدخلق
خواهد کرد .می تواند پنجره ای باشد برای جذب
حداکثری توجه ها به پایتخت معنوی ایران .اولین
و مهم ترین دلیل  ،منطق عدد « »8است .عددی
که همه ما ایرانیان با شنیدن آن به یاد «هشتمین
امام» شیعیان می افتیم و ناخودآگاه دلمان روانه
مشهدالرضا(ع)میشود.اینعددسالهاستکهبا
روحوجانایرانیانآمیختهشدهوبسیاریازعاشقان
اهل بیت(ع) ،هر روز در ساعت  8صبح و  8شب،
صلواتخاصهایشانراهمراهبارادیوملیزمزمهمی
کنند.ترکیبعددهشتباروزوماه،یعنی«هشتمین
روزهشتمینماهسال»تاثیرآنرادوچندانمیکند،
بهطوریکهاگرازهرایرانیباهربینشیبپرسیم«به
نظر شما چرا هشتمین روز هشتمین ماه سال به نام
روز ملی مشهد نام گذاری شده است؟» ،بدون شک
اولین پاسخش این خواهد بود که «به خاطر امام
هشتم ،یعنی امام رضا(ع)» .همین ویژگی که همه
مسلمانانجهان،چهتاریخدانوپژوهشگروچهیک
فرد عادی و غیردانشگاهی ،با شنیدن این تاریخ،
نام امام هشتم(ع) برایش تداعی خواهد شد ،کافی
استکهباورداشتهباشیمانتخابهشتمآبانماههر
سال ،انتخاب خوبی برای نام گذاری به عنوان «روز
ملی مشهد» خواهد بود .بماند که در این روز امکان
صحبت و گفت وگو درباره همه ابعاد این کالن شهر
وجوددارد.

