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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/3/5     پذیرش: 1397/4/4
هادی غیاثی1  

چکیده 

ــای  ــر نیروه ــه ب ــای غلب ــرده  اســت. یکــی از راهکاره ــج ب ــه رن ــش تفرق ــان اســالم همــواره از آت جه
واگراکننــده، ایــدۀ همگرایــی عتبــات مقدســه جهــت اســتفاده از ظرفیت هــای عظیــم نهــاد زیارت اســت. 
همگرایــی عتبــات مقدســه آرمــان توحیــد را از طریــق ایــده وحــدت جهــان اســالم پیگیــری می کنــد. 
همگرایــی از مفاهیمــی اســت کــه به خصــوص در روابــط بین الملــل بــه آن توجــه زیــادی شــده  اســت، 
ــن مفهــوم دارد و آن را نوعــی همســویی و همنوایــی  ــه ای ــی ب ــن نوشــتار نگاهــی فرهنگی تمدن ــا ای ام
ــی  ــاد همگرای ــش بررســی ابع ــن پژوه ــد. مســئله ای ــی می کن ــا تلق ــا، سیاســت ها و اقدام ه در ارزش ه
عتبــات مقدســه به مثابــۀ ســازمان های شــیعی متولــی زیــارت اســت. روش گــردآوری اطالعــات، مطالعــۀ 
اســنادی و مصاحبــه اســت و تحلیــل اطالعــات بــا روش تحلیــل مضمــون انجــام شــده  اســت. بــر اســاس 
یافته هــای پژوهــش، بــا توجــه بــه تحلیــل مضمــون اطالعــات جمع آوری شــده می تــوان شــش مضمــون 
ــا« را  ــا« و »راهبرده ــع«، »پیامده ــا«، »موان ــی«، »زمینه ه ــا«، »مبان ــازمان دهنده »مزیت ه ــی و س اصل
بــرای مضمــون محــوری و فراگیــر »همگرایــی عتبــات مقدســه« شناســایی کــرد. توجــه به هــدف نهایی 
از همگرایــی ســازمان های عتبــات مقدســه، فهــم همگرایــی ســازمانی عتبــات مقدســه به عنــوان گام اول 
از یــک فراینــد کلی تــر کــه گام هــای بعــدی آن همگرایــی میان فرهنگــی و تمدنــی اســت، درک رابطــۀ 
حقیقــی زیــارت و گردشــگری، کنــار گذاشــتن منّیت هــای ســازمانی و توجــه بــه نقــش مکّملــی عتبــات 
در فراینــد همگرایــی، توجــه بــه جغرافیــای تاریخــی عتبات مقدســه، محــور نشــدن ســازمان ها در فرایند 
همگرایــی، دیپلماســی همگرایــی و بسترســازی بــرای همراه کــردن اهــل ســنت بــا ایــن حرکــت و در 
نهایــت فهــم راهبــردی ســازمان های عتبــات از نقش خــود در فراینــد همگرایــی، از مهم تریــن راهبردهای 

همگرایــی عتبــات مقدســه به مثابــۀ ســازمان های شــیعی متولــی زیــارت اســت.

کلیدواژه ها: همگرایی، سازمان، عتبات مقدسه، زیارت.

hadi.ghiasi@gmail.com :)1. دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع

ابعاد همگرایی عتبات مقدسه به مثابۀ 
سازمان های شیعِی متولّی زیارت

غیاثی، هادی )1398(. ابعاد همگرایی عتبات مقدسه به مثابۀ سازمان های شیعِی 
متولّی زیارت.

فصلنامه علمی فرهنگ رضوی، 7 )3(، 9-38.



10

سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

1. مقدمه 

در فرهنــگ شــیعی، زیــارت به مثابــۀ یــک  نهــاد مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت؛ یعنــی 
ــر  ــه اندیشــه و عمــل زائ ــا و تلویحــاً دســتورهایی اســت ک ــه ای از دانش ه ــارت مجموع زی
ــن نهــاد  ــی متأســفانه ظرفیت هــای ای ــد؛ ول ــی تنظیــم می کن ــی متعال را در راســتای هدف
ماننــد بیشــتر نهادهایــی کــه دســتاورد تمدنــی ایــران اســالمی شــمرده می شــوند، مــورد 
غفلــت واقع شــده اســت. لــذا فــرض ایــن مقالــه چنیــن انتخــاب  شــده اســت کــه زیــارت 
ــل  ــی از عوام ــد. یک ــته باش ــد داش ــن اســالمی می توان ــازی نوی ــری در تمدن س ــش مؤث نق
بالفعــل کــردن ظرفیت هــای نهــاد زیــارت، فراهم کــردن ســازوکارهای همگرایــی در طریــق 
ــوص در  ــه به خص ــزی ک ــت؛ چی ــالم( اس ــت )علیهم الس ــت اهل بی ــور محب ــر مح ــارت ب زی
ــان اســت. »امــروزه اربعیــن تنهــا یــک راهپیمایــی معنــوی و  ــارت اربعیــن کامــاًل نمای زی
ــاوت  ــی متف ــارت جمعــی حســین بن علی )علیهما الســالم( نیســت، بلکــه مدل ــاً زی ــا صرف ی
از نظــام مناســبات انســانی در مقابــل الگــوی ســکوالر و دنیــوی شــدۀ غربــی اســت. ایــن 
تجربــه، تجربــه ای در حــال ترقــی و پیشــرفت اســت کــه بــر منابــع دینــی و ســنن بومــی 
ــن  ــت. اربعی ــه اس ــی نگرفت ــگ و بوی ــچ رن ــرب هی ــدرن غ ــگ م ــده و از فرهن ــاخته  ش س
ــای  ــی به معن ــدۀ تمدن ــک پدی ــه ی ــت، ن ــالمی اس ــانی و اس ــاًل انس ــده کام ــک پدی ــه ی ک
ــد آن را  ــدل نظام من ــه م ــت ک ــالمی اس ــن اس ــت نوی ــک ام ــور ی ــه ظه ــی آن1 بلک غرب
می تــوان بــرای بشــر امــروز تبییــن و آن را در ویتریــن جوامــع انســانی برجســته و بــر آن 
محاجــه کــرد )بابایــی،  1396: 112(«. محــور همگرایــی در زیــارت اربعیــن حــب الحســین 
ــر  ــز شــدن آن از دیگ ــع اســالمی و متمای ــت حســینی در جوام )علیه الســالم( اســت. هوی
ــع  ــه م ــذور االنطالق ــت ج ــت. »کان ــکل گرفته اس ــی ش ــالیان طوالن ــول س ــا در ط هویت ه
الرســول االعظــم ص و جهــوده و کلماتــه بحــق الحســین و هــی االصــل فــی تشــکیل هــذه 
ــینا.«  ــب حس ــن اح ــب اهلل م ــین، اح ــن حس ــا م ــی و ان ــین من ــال: حس ــا ق ــه. عندم الهوی

ــب الناصــر، 1439ق: 209(. )الشــیخ غال

1. civilization
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ــبی  ــیار مناس ــۀ بس ــد زمین ــارت می توانن ــتر زی ــه در بس ــات مقدس ــازمان های عتب س
ــی و  ــّم میان فرهنگ ــای مه ــه پیامده ــد ک ــکل دهن ــالم ش ــان اس ــی در جه ــرای همگرای ب
ــی  ــی چــون گســترش ارزش هــای اســالمی و احیــای هویــت اســالمی، ایجــاد همدل تمدن
ــی ظرفیت هــای میــان  و تعــاون و همبســتگی اجتماعــی، شــناخت ملــل مختلــف و ارزیاب
ــالمی،  ــب اس ــیعی و مذاه ــرات ش ــب تفک ــا، تقری ــا و تبعیض ه ــو امتیازه ــی، لغ فرهنگ
ــرای  ــتراتژیک ب ــن و اس ــت ام ــاد موقعی ــترک، ایج ــمن مش ــناخت دش ــازی و ش غیریّت س
ــده  ــاوران، عم ــز مج ــد. به ج ــته باش ــراه داش ــور، 1394: 37( به هم ــلمانان )معینی پ مس
مخاطــب حرم هــای اهل بیــت )علیهم الســالم( زائرانــی هســتند کــه به قصــد عرضــه 
ایمــان و تأمیــن معنویــت والیــی، پــای  در رکاب ســفر نهاده انــد و در یــک  کالم مســافرند؛ 
اهل بیــت  حرم هــای  می رســد  به نظــر  مشــترک.  مســائل  و  نیازهــا  بــا  مســافرانی 
ــی گردشــگری  ــن بازیگــران جهان )علیهم الســالم( و اعتــاب مقدســه به تنهایــی از بزرگ تری
ــد  ــن اســاس می توانن ــر ای ــارت( و ب ــز زی ــت متمای ــا لحــاظ ماهی ــد )ب ــی و معنوی ان مذهب
بــر سیاســت گذاری های ملــی و بین المللــی ســفر و جهانگــردی کــه خــود بُعــدی از 
ارتباطــات میان فرهنگــی و توســعۀ اجتماعــی اســت، اثرگــذار باشــند. فقــدان کنسرســیوم 
ملــی و اســالمی زیــارت و اتحادیــه ای منســجم و هوشــمند کــه بتوانــد از ایــن فرصــت بهــره 
ــدگان  ــا و نماین ــور تولیت ه ــا حض ــیه هایی ب ــون اجالس ــود. تاکن ــاس می ش ــرد، احس گی
ســازمان های عتبــات مقدســه جهــان تشــیع شــامل: آســتان قــدس علــوی، آســتان قــدس 
ــدس عســکریین،  ــتان ق ــدس رضــوی، آس ــتان ق ــن، آس ــدس کاظمی ــتان ق حســینی، آس
ــه )س(،  ــرت رقی ــدس حض ــتان ق ــی، آس ــدس زینب ــتان ق ــی، آس ــدس عباس ــتان ق آس
آســتان قــدس حضــرت معصومــه )س(، آســتان قــدس عبدالعظیــم حســنی، آســتان قــدس 
احمدبــن موســی، دبیرخانــه مســجد کوفــه و مــزارات وابســته، مســجد مقــدس جمکــران و 
دبیرخانــه مــزارات مقــدس شــیعه برگــزار شــده اســت. تــداوم ایــن حرکــت کالن نیازمنــد 
ــوب  ــن چارچ ــس از تبیی ــتار پ ــن نوش ــت. ای ــوع اس ــف موض ــاد مختل ــی ابع مسئله شناس

ــد. ــارت را بررســی می کن ــی ســازمانی در بســتر زی ــاد همگرای مفهومــی، ابع
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2. روش انجام پژوهش 

ــق اســت و  ــۀ عمی ــۀ اســنادی و مصاحب ــن پژوهــش مطالع ــات در ای ــردآوری اطالع روش گ
در ایــن مســیر ســعی شــده اســت از ادبیــات علمــی بیان شــده در حــوزۀ مطالعــات ســازمان، 
ــران  ــگان، صاحب نظ ــای نخب ــی، نظره ــات تمدن ــی، مطالع ــات میان فرهنگ ــارت، ارتباط زی
فرهنگــی، سیاســت گذاران و مدیــران ســازمانی مربــوط بهره بــرداری شــود. رویکــرد پژوهــش 
توصیفــی و تحلیلــی اســت. »تحقیــق توصیفــی آنچــه را کــه هســت توصیــف می کنــد و بــه 
شــرایط یــا روابــط موجــود، فرایندهــای جــاری، آثــار مشــهود و روندهــای در حــال گســترش 
توجــه دارد )خاکــی، 1390: 39(«. روش تحلیــل داده در ایــن پژوهــش تحلیــل مضمــون اســت. 
فراینــد کامــل تحلیــل مضمــون را می تــوان بــه ســه مرحلــۀ کالن تقســیم کــرد: الــف( تجزیه و 
توصیــف متــن ب( تشــریح و تفســیر متــن و ج( ادغــام و یکپارچــه کــردن دوبــارۀ متــن. تحلیل 
مضمــون، فراینــدی اســت کــه طــی زمــان شــکل می گیــرد و نبایــد بــا عجلــه اجــرا شــود )89: 
ــن اســت کــه تحلیل هــای کیفــی، از مجموعــه ای  Braun & Clarke ,2006(. نکتــۀ مهــم ای

از خطــوط راهنمــا اســتفاده می کننــد و نــه مجموعــه ای از قوانیــن مشــخص. ایــن امــر باعــث 
ــق می شــود )145:  ــا ســؤال ها و داده هــای تحقی ــرای تناســب روش ب ــا ب ــری آن ه انعطاف پذی

 .)Patton,1990

 دسترســی بــه افــراد مصاحبه شــونده بــا روش گلولــه برفــی صــورت گرفتــه اســت؛ بــه ایــن 
ــایی  ــارت شناس ــث زی ــۀ مباح ــی درزمین ــی صاحب نظران ــد اجمال ــدا در رص ــه ابت ــورت ک ص
ــا افــراد صاحب نظــر  ــان خواســته شــد ت ــه هریــک از افــراد، از آن ــا رجــوع ب شــدند. ســپس ب
ــراد  ــر از اف ــه و رصــد دقیق ت ــی صورت گرفت ــا معرف ــد. ب ــی کنن ــن حــوزه را معرف دیگــر در ای
صاحب نظــر، ده نفــر از اســتادان دانشــگاه و مســئوالن مربوط در شــهرهای مشــهد، قــم و تهران 
شناســایی شــدند. دلیــل اکتفــای انجــام مصاحبــه بــا ایــن تعــداد افــراد، پوشــش نســبتاً کامــل 
ابعــاد برجســتۀ موضــوع اســت کــه از طریــق رصــد اجمالــی، معرفــی افــراد صاحب نظــر در ایــن 
حــوزه و رصــد دقیــق در مرحلــۀ آخــر صــورت گرفتــه اســت.  نگارنــده ادعــای شناســایی کامــل 
ــا و  ــا، محدودیت ه ــای توانایی ه ــه اقتض ــا ب ــدارد ام ــوط را ن ــران مرب ــان و صاحب نظ کارشناس
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ــه  ــق صورت گرفت ــای عمی ــداد از مصاحبه ه ــن تع ــد ای ــر می رس ــه نظ ــش، ب ــات پژوه امکان
ــش  ــوع پژوه ــاد موض ــریح کنندۀ ابع ــد تش ــده می توان ــنادی بررسی ش ــع اس ــار مناب در کن
ــِی  ــای علمی پژوهش ــا و مقاله ه ــل، کتاب ه ــه و تحلی ــورد مطالع ــنادی م ــع اس ــد. مناب باش
مربــوط بــه حوزه هــای زیــارت، ارتباطــات میان فرهنگــی، گردشــگری مذهبــی، روابــط بیــن 
ســازمان ها و هماهنگــی بین ســازمانی در بیســت ســال گذشــته بــوده  اســت. کلیدواژه هــای 
مــورد اســتفاده در جســتجوی مــوارد مرتبــط عبارتنــد از: زیــارت، عتبــات مقدســه، همگرایی، 
ــی  ــازمانی، هماهنگ ــط بین س ــه ای، رواب ــازمان های منطق ــالم، س ــان اس ــی در جه همگرای

بین ســازمانی. 

ــذاری  ــا کدگ ــده ت ــزار Maxqda  ش ــا وارد نرم اف ــع، فیش ه ــرداری از مناب ــس از فیش ب  پ
ــازگاری  ــر، س ــان تر و جذاب ت ــری آس ــه کارب ــوع، رابط ــی متن ــزار گرافیک ــط و اب ــوند. محی ش
ــن  ــان بی ــکان جســتجوی آس ــف و ام ــِی مختل ــای خروج ــان فارســی، فرمت ه ــا زب بیشــتر ب
ــل  ــه دیگــر نرم افزارهــای تحلی ــزار نســبت ب ــن نرم اف ــای ای ــه مزای داده هــای فارســی، از جمل
ــه و 6  ــه، 18 مضمــون پای ــذاری، 58 مضمــون اولی ــه کدگ ــس از ســه مرحل ــی اســت. پ کیف
ــی  ــون همگرای ــل مضم ــی تحلی ــوی نهای ــد و الگ ــتخراج گردی ــازمان دهنده، اس ــون س مضم
عتبــات مقدســه مشــخص شــد. بــرای پایایــی کدگــذاری ایــن پژوهــش، پــس از هــر مرحلــه 
کدگــذاری، کدهــای مشخص شــده در دو فاصلــۀ زمانــی بــا گزاره هــای اولیــه مقایســه شــدند. 
بــرای روایــی ایــن پژوهــش از بررســی همــکاران اســتفاده شــد؛ بدین ترتیــب کــه مراحــل انجام 
تحقیــق و یافته هــا بــا کمــک یکــی از دانشــجویان دکتــری مــرور و بــه ســؤال ها و انتقادهــای 

ــد.  ــخ داده ش ــده پاس مطرح ش

آخریــن گام در تحلیــل مضمــون، تدویــن گــزارش اســت. ایــن مرحلــه وقتــی آغــاز می شــود 
کــه مجموعــۀ کاملــی از مضامیــن نهایــی، فراهم شــده باشــد. هــدف از ایــن کار، بررســی دوبارۀ 
ــق،  ــا بحــث و بررســی عمی ــا ب ــه در آن هاســت ت ــق نظــری نهفت ــق و عالی ســؤال های تحقی
ــود  ــخ داده ش ــق پاس ــی تحقی ــؤال های اصل ــه س ــن، ب ــریح مت ــت آمده از تش ــای به دس الگوه
)Attride-Stirling,2001 :132(. در ایــن پژوهــش، پــس از بررســی داده هــا و انجــام مراحــل 
روش شــناختی و تبییــن مفاهیــم زیــارت، عتبــات مقدســه، روابــط بین ســازمانی و همگرایــی، 
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بــه دلیــل رعایــت اختصــار، تنهــا مضامیــن نهایــی یعنــی »مزیت هــا«، »مبانــی«، »زمینه هــا«، 
»موانــع«، »پیامدهــا« و »راهبردهــا«ی همگرایــی عتبــات مقدســه گــزارش می شــود.

3. پیشینۀ پژوهش

ــا موضــوع و مســئلۀ ایــن  ــده نشــان می دهــد در ارتبــاط ب  بررســی ها و جســتجوهای نگارن
نوشــتار کــه همگرایــی ســازمانی در بســتر زیــارت اســت، پژوهش هــای زیــادی انجــام نشــده 
ــا  ــد ام ــارت بپردازن ــاد زی ــی نه ــد تمدن ــه بُع ــد ب ــعی کرده ان ــی س ــای مختلف ــت. مقاله ه اس
ــتفاده از روش شناســی  ــالوه اس ــارت و به ع ــازمانی در بســتر زی ــی س ــاد همگرای اســتخراج ابع
ــال،  ــا این ح ــد. ب ــت نش ــا یاف ــک از مقاله ه ــچ  ی ــر، در هی ــش حاض ــتفاده در پژوه ــورد اس م

ــر اســت: ــرح زی ــه ش ــی، ب ــورد بررس ــه موضــوع م ــود ب ــای موج ــن پژوهش ه مرتبط تری

ــی در  ــرآن و بازاندیش ــالمی در ق ــت اس ــوزه ام ــۀ »آم ــات« )1393( در مقال ــان و بی  »عرف
قابلیت هــای تمدنــی و فرهنگــی آن« بــه کارکردهــای تمدنــی فرهنگــی مفهــوم امــت 
پرداخته انــد. ایــن مقالــه موضــوع »امــت« و »امامــت اســالمی«را از منظــر فرهنگــی و تمدنــی  
واکاوی کــرده و بــا اســتناد بــه مؤلفه هــای اّمــت از منظــر قــرآن، بــه تبییــن مفهــوم و نقــش 
امــت در فراینــد ســاخت تمــدن اســالمی پرداختــه اســت تــا نشــان دهــد کــه ایــن نظریــه چــه 
قابلیت هــا و ظرفیت هایــی در بــاروری فرهنگــی و نیــز تمدن ســازی دارد. انســجام و همبســتگی 
وثیــق اجتماعــی، آرمان ســازی بــرای تحــوالت اجتماعــی و کارکردهــای هویّت بخــش، از جملــه 
یافته هــای ایــن تحقیــق در قابلیت هــا و ظرفیت هــای فرهنگــی و تمدنــی ایــن آمــوزه اســت.

  »کرمی پــور« )1394( در مقالــه »گردشــگری دینــی، ماهیــت و کارکــرد« گردشــگری دینــی 
را ابتــدا بــه لحــاظ مفهومــی و معنایــی بررســی و ســپس کارکــرد و نقــش آن را در ســه ســطح 
»واقعیــت اجتماعــی«، »فرهنگــی« و »معنــوی« تحلیــل کــرده اســت. در این ســطوح ســه گانه، 
ــوی در  ــی و معن ــاز فرهنگ ــک نی ــان ی ــی و به س ــاخت اجتماع ــک برس ــی ی ــگری دین گردش
انســجام و همگرایــی انســانی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و ســپس در یــک چهارچــوب مفهومــی 
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ــن و دســته بندی  ــی« در نگــرش اســالمی تبیی ــی و خودیاب ــی، دگرخواه ســه گانه »خداخواه
شــده اســت.

  »ســتوده« )1387( در مقالــۀ »جهانــی شــدن و همگرایــی کشــورهای اســالمی« بــه تشــریح 
همگرایــی کشــورهای اســالمی در عصــر جهانــی شــدن می پــردازد و دیپلماســی فرهنگــی و 
رســانه ای را مهم تریــن ابــزار همگرایــی کشــورهای اســالمی در شــرایط جهانــی شــدن می دانــد. 
ــت و  ــر فراصنع ــی در عص ــوالت بین الملل ــه تح ــتن مطالع ــر دانس ــا امکان نا پذی ــدا ب وی ابت
ــدن را  ــازی، جهانی  ش ــا جهانی س ــدن ی ــای جهانی ش ــه فراینده ــه ب ــدون توج ــات ب فرااطالع
ــد.  ــی می دان ــط فرامل ــش رواب ــی و افزای ــای مل ــا، تحــول در هویت ه ــری مرزه ــث نفوذپذی باع
ــه تعریف هایــی از جهانی شــدن، منطقه گرایــی، ســازمان منطقــه ای و تعامــالت  ــا ارائ ســپس ب
منطقــه ای و بــا اشــاره بــه لزوم همگرایی کشــورهای اســالمی در شــرایط جهانی شــدن، تشــکیل 
ســازمان منطقــه ای بــرای پاســخگویی بــه نیــاز کشــورهای اســالمی در عصــر جهانی شــدن را 
ــد. ســتوده معتقــد اســت دیپلماســی منطقــه ای راه حــل همگرایــی منطقــه ای  کافــی نمی دان
کشــورهای اســالمی اســت. از نظــر ایشــان، همگرایــی کشــورهای اســالمی بیــش از هــر چیــز 
نیازمنــد ایســتارها و تصاویــر ذهنــی مشــترک، مثبــت و واقعــی اســت کــه ایــن امــر دیپلماســی 
ــن را  ــی نوی ــی و اطالعات ــای ارتباطات ــق فناوری ه ــوص از طری ــه ای به خص ــۀ منطق همه جانب
ــل اســتفاده در ایــن  ــکات قاب ــر همگرایــی فرهنگــی و رســانه ای از ن طلــب می کنــد. تأکیــد ب

نوشــتار اســت کــه در پژوهــش حاضــر نیــز مــورد تأکیــد اســت.

  »معینی پــور« )1394( در مقالــه »ظرفیت هــای تمدنــی کنگــره عظیــم اربعیــن حســینی« 
پدیــده اربعیــن را به مثابــۀ یــک عنصــر تمدنــی مــورد توجــه قــرار داده اســت. وی ذیــل بیــان 
یــک چارچــوب نظــری، ارکان تحقــق تمــدن و امــت واحــده اســالمی را بررســی و ظرفیت هــای 
آیین هــا و مناســکی ماننــد اربعیــن را در تحقــق امــت واحــده و تمــدن نویــن اســالمی تشــریح 
کــرده اســت. ایشــان دیــن، علــم، عقالنیــت و اخــالق را ارکان چهارگانــۀ تمــدن نویــن اســالمی 
می دانــد کــه اربعیــن در ســه الیــۀ گرایشــی، بینشــی و رفتــاری، ظرفیت هایــی بــرای تحقــق 
آن هــا در متــن و بطــن خــود دارد. نــگاه تمدنــی بــه پدیــده زیــارت موضوعــی اســت کــه در این 

نوشــتار بــا پژوهــش حاضــر مشــترک اســت.
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ــی  ــای تمدن ــه کارکرده ــن« ب ــت در اربعی ــت و معنوی ــۀ »مدنی ــی« )1394( در مقال   »بابای
ــارت اربعیــن پرداختــه اســت. وی معتقــد اســت آنچــه در همایــش اربعیــن رخ می دهــد،  زی
هــم بــه جهــت ایمانــی و هــم بــه جهــات حبــی و عشــقی، کارکردهــای تمدنــی دارد. اربعیــن 
ــی اســت کــه موجــب افزایــش ایمــان می شــود و نظــام  از یک ســو حرکــت و تمرینــی ایمان
مناســبات ایمانــی را تنظیــم می کنــد و از ســوی دیگــر در اربعیــن بــا تأکیــد بــر یــک محبــوب 
و معشــوق مشــترک و همین طــور بــا تجربــۀ مشــترک حّبــی و عشــقی نســبت بــه آن محبــوب 
واحــد، محبتــی بــه همدیگــر به وجــود می آیــد و نظــام مناســبات انســانی بــه شــکل درســتی 
ســامان می بایــد. شــکل گیری امــت واحــده بــر اســاس ایــن عشــق و معشــوق مشــترک، نتیجۀ 
ــی و  ــگاه تمدن ــد. ن ــن رخ می نمای ــور اربعی ــر مح ــه ب ــد اســت ک ــبات جدی ــام مناس ــن نظ ای
میان فرهنگــی و تأکیــد بــر محبــت و معنویــت، از وجــوه مشــترک ایــن نوشــتار بــا پژوهــش 

حاضــر اســت.

»رازنهــان و همــکاران« )1395( در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی جایــگاه اقتصــادی عتبــات 
عالیــات در روابــط ایــران و عثمانــی در دوره صفــوی« جایــگاه اقتصــادی عتبــات عالیــات میــان 
ــران و  ــط سیاســی دو کشــور ای ــاب آن در رواب ــی را بررســی و بازت ــه و عثمان ــت صفوی دو دول
عثمانــی را ارزیابــی کــرده انــد. در ایــن مقولــه دربــاره ســه رکــن اساســی بحــث شــده اســت: 
1. زیــارت عتبــات )زوار(؛ 2. موقوفــات؛ 3. دفــن امــوات. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت 
کــه در ایــن دوران تســلط بــر منطقــه عــراق، به ویــژه عتبــات عالیــات و دســتیابی بــه منافــع 
اقتصــادی آن، از جملــه مباحــث مهــم بــرای دو دولــت صفویــه و عثمانــی بــود چنان کــه ورود 
زائــران ایرانــی بــه اماکــن مقــدس عــراق بــا رونــق بــازار، ایجــاد کســب وکار، گســترش تجــارت، 

رونــق کاروانســراها و راهداری هــا و رفــع بیــکاری همــراه بــود. 

ــه  ــه مالحظ ــور ک ــه، همان ط ــورد مطالع ــوع م ــودن موض ــد ب ــع و جدی ــوص بدی  درخص
می شــود، در زمینــۀ موضــوع مــورد بررســی کــه ابعــاد همگرایــی عتبــات مقدســه یــا به عبارتــی 
ــا توجــه  همگرایــی ســازمانی در بســتر زیــارت اســت، پژوهــش مشــابهی یافــت نمی شــود. ب
بــه پژوهش هــای پیشــین، روش پژوهــش حاضــر نیــز روشــی جدیــد در ایــن حــوزۀ موضوعــی 
شــمرده می شــود.  تأکیــد بــر نقــش همگراکننــده و امت ســاز نهــاد زیــارت و توجــه بــه بُعــد 
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ــت  ــین اس ــای پیش ــتفاده در پژوهش ه ــل اس ــای قاب ــی آن، از نکته ه ــی و تمدن میان فرهنگ
ــازمانی  ــی بین س ــه همگرای ــه ب ــا توج ــت. ام ــد اس ــورد تأکی ــز م ــر نی ــش حاض ــه در پژوه ک
یــا توجــه بــه ادبیــات ســازمانی در همگرایــی در بســتر زیــارت، بررســی زمینه هــا، پیامدهــا، 
مزیت هــا، موانــع و راهبردهــای آن، کشــف 58 مضمــون اولیــه، 18 مضمــون پایــه و 6 مضمــون 
ســازمان دهندۀ مربــوط بــه همگرایــی عتبــات مقدســه، تحلیــل آن هــا بــا ابزارهــای مفهومــی 
ــی ســازمان های  ــه الگــوی پیشــنهادی ســاختار همگرای ــت ارائ ــات ســازمانی و در نهای مطالع

عتبــات مقدســه، از تمایزهــای پژوهــش حاضــر در مقایســه بــا مــوارد پیشــین اســت.

4. چارچوب مفهومی

1-4.  عتبات مقدسه

ــای خــاص و تاریخــی  ــای آســتانه  و درگاه اســت. در معن ــی به معن ــان عرب ــات« در زب »عتب
ــه مزارهــای مقــدس امامــان شــیعه )علیهم الســالم(  اطــالق می شــود  آن، عتبــات عالیــات ب
کــه در شــهرهای نجــف اشــرف، کربــال، کاظمیــن و ســامرا در عــراق؛ قــم و مشــهد در ایــران 
ــیعیان  ــرای ش ــی ب ــدس خاص ــرام و تق ــهرها احت ــن ش ــد. ای ــتان واقع ان ــه در عربس و مدین
ــد  ــات می گوین ــات عالی ــا عتب ــه ی ــات مقدس ــا عتب ــه آن ه ــه ب ــن روســت ک ــد و از همی دارن
)عریخانــی، 1394: 23(. یکــی از راهکارهــای بالفعل کــردن ظرفیت هــای تمدنــی نهــاد زیــارت، 
فعال کــردن ســازمان های شــیعِی متولــی زیــارت یعنــی عتبــات مقدســه بــا هــدف همگرایــی 
ــا و  ــت ها، برنامه ه ــداف، سیاس ــود را در اه ــد خ ــه می توان ــات مقدس ــی عتب ــت. همگرای اس
ــای  ــودی بنگاه ه ــی و عم ــای افق ــش از آنچــه در تمرکزه ــی بی ــا نشــان داده و خیل فعالیت ه

ــد رخ داده، اثرگــذار باشــد.  صنایــع فرهنگــی در دورۀ جدی
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2-4.  همگرایی بین سازمانی

ــه  ــیار توج ــه آن بس ــل ب ــط بین المل ــژه در رواب ــه به وی ــت ک ــی اس ــی از مفاهیم همگرای
ــوم دارد و آن را  ــن مفه ــه ای ــی ب ــی فرهنگی تمدن ــتار نگاه ــن نوش ــا ای ــت. ام ــده اس ش
نوعــی همســویی و همنوایــی در ارزش هــا، سیاســت ها و عملکردهــا در بیــن مــردم، 
ــا  ــوان ب ــارت را می ت ــده زی ــه »پدی ــور ک ــد. همان ط ــی می کن ــازمان ها تلق ــگان و س نخب
ــار، 1394: 157(«،  ــود )مهدی ــل نم ــی تحلی ــی و تمدن ــتی، میان فرهنگ ــگاه توریس ــه ن س
مســئله  همگرایــی در بســتر زیــارت را نیــز می تــوان در ســه ســطح بین ســازمانی، 
ــی  ــی، تحلیل ــح از همگرای ــع و صحی ــل جام ــرد. تحلی ــل ک ــی تحلی ــی و تمدن میان فرهنگ
اســت کــه هــر ســه ســطح بین ســازمانی، میان فرهنگــی و تمدنــی را در برگیــرد و تحقــق 
ــا  ــه ت ــورت ک ــد؛ بدین ص ــوان کن ــدی عن ــطح بع ــق س ــرای تحق ــی ب ــطح را گام ــر س ه
ــرد  ــورت نمی پذی ــی ص ــی میان فرهنگ ــود، همگرای ــق نش ــازمانی محق ــی بین س همگرای
ــرد  ــکل نمی گی ــی ش ــی تمدن ــرد، همگرای ــورت نپذی ــی ص ــی میان فرهنگ ــا همگرای و ت
)شــکل1(. در واقــع »تنســیق« و »همگرایــی« تمدنــی در بســتر زیــارت، آرمــان »توحیــد« 
ــا تأکیــد  ــه ای ایدئولوژیــک اســت، ب را از طریــق ایــده »وحــدت« جهــان اســالم کــه مقول
بــر »تقریــب« مذاهــب و »تعایــش« و هم زیســتی میان فرهنگــی عامــۀ مــردم بــا همگرایــی 
ــا و  ــش دولت ه ــد نق ــه، نبای ــد. البت ــری می کن ــارت پیگی ــی زی ــیعی متول ــازمان های ش س
ــد  ــا می توان ــت. همــکاری دولت ه ــده گرف ــی نادی ــد همگرای ــق فراین ــا را در تحق حکومت ه
ــد.  ــا کن ــازمان ها ایف ــن س ــی ای ــت همگرای ــهیل و تقوی ــت، تس ــی در حمای ــش اساس نق
ــه  ــد منجــر ب ــران و عــراق می توان ــط خــوب دولت هــای دو کشــور ای به عنــوان مثــال، رواب
ــارت  ــی زی ــی یعن ــک آیین ــن منس ــی عظیم تری ــرای برپای ــاخت های الزم ب ــت زیرس تقوی
اربعیــن گــردد و از طرفــی روابــط تیــره دولت هــای دو کشــور ایــران و عربســتان منجــر بــه 

تعطیلــی حــج عمــره شــود.  
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شکل 1. سطوح مختلف همگرایی 

5. یافته های پژوهش

ــه،  ــون اولی ــوان 58 مضم ــده می ت ــات جمع آوری ش ــون اطالع ــل مضم ــه تحلی ــه ب ــا توج ب
ــرای مضمــون محــوری  ــی و ســازمان دهنده ب ــه و 6 مضمــون اصل ــی و پای 18 مضمــون فرع
و فراگیــر »همگرایــی عتبــات مقدســه« شناســایی کــرد. 18 مضمــون پایــه و فرعــی عبارتنــد 
ــای  ــازمانی، زمینه ه ــای س ــی، زمینه ه ــع بین الملل ــع محیطــی، موان ــازمانی، موان ــع س از: موان
ــه ماهیــت همگرایــی، راهبردهــای ناظــر بــه روش همگرایــی،  محیطــی، راهبردهــای ناظــر ب
ــی،  ــوی ـ معرفت ــای معن ــالمی، مزیّت ه ــم اس ــاری، پارادای ــم رفت ــادی، پارادای ــم اقتص پارادای
ــای  ــی و مزیت ه ــای تاریخ ــی، مزیّت ه ــی ـ محیط ــای فرهنگ ــادی، مزیّت ه ــای اقتص مزیّت ه
ــا،  ــی، زمینه ه ــا، مبان ــد از: مزیّت ه ــازمان دهنده عبارتن ــی و س ــون اصل ــش مضم ــی. ش مردم
ــکل2(: ــرد )ش ــه ک ــورت ارائ ــوان بدین ص ــی را می ت ــدل نهای ــا. م ــا و راهبرده ــع، پیامده موان
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شکل2. الگوی تحلیل مضمون همگرایی عتبات مقدسه

در ادامه مهم ترین نکات مربوط به هر یک از مضامین سازمان دهنده تشریح می شود.

1-5.  زمینه ها

جدول 1. زمینه ها 
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زمینه هــای برقــراري روابــط بیــن ســازمان ها عبــارت اســت از: »1. کمیابــي منابــع یــا ضــرورت 
عملکــرد 2. واکنــش بــه اهــداف فــوق عــادي یــا فشــار بیرونــي )رابطــه تحمیلي( 3. مســاعدت ســاختاري 
محیــط 4. نفوذپذیــری مــرز 5. اهــداف ســازماني 6. وجــود روابــط درگذشــته 7. تعامــالت بین فــردي 8. 
ــي. 9. قلمــروِ همگــون و ناهمگــون. 10. آگاهــي )زبردســت،  ــي و حــوزه جغرافیای وابســتگی های محل

 .»)18 :1385

ــه  ــات مقدس ــازمان های عتب ــی س ــوق در همگرای ــای ف ــتر زمینه ه ــد بیش ــر می رس به نظ
ــات بی شــک به دلیــل ماهیــت یکســان روابطــی در گذشــته  ــر باشــند. ســازمان های عتب مؤث
باهــم داشــته اند کــه دارای فــراز و فرودهایــی بــوده اســت. بــا توجــه بــه رســالت منطقــه ای و 
جهانــی از همگونــی قلمــرو و توجــه بــه جغرافیــای فرهنگــی و تاریخــی مشــترک از وابســتگی 
ــتر  ــه در بس ــتند ک ــازمان هایی هس ــات س ــه عتب ــد. ازآنجاک ــی برخوردارن ــی و جغرافیای محل
زیــارت شــکل گرفته اند، بــا توجــه بــه ارتباطــات میان فرهنگــی کــه در بســتر زیــارت صــورت 
می پذیــرد، ســبب می شــود ســازمان های عتبــات ماهیتــی فرهنگــی و دارای انعطــاف ســازمانی 
و مرزهایــی نفوذپذیــر داشــته باشــند. در چنــد ســال اخیر، عتبات نســبت به  ضــرورت همگرایی 
ــردی و ســازمانی  ــد و تعامــالت بین ف ــدا کرده ان ــن خــود آگاهــی پی ــش هماهنگــی بی و افزای
آن هــا افزایــش پیداکــرده اســت. وجــود عناصــر فشــار بیرونــی و دشــمنی های فراوانــی کــه در 
منطقــه غــرب آســیا و جهــان اســالم وجــود دارد نیــز بیــش  از پیــش ضــرورت همگرایــی را 
بــرای متولیــان عتبــات مقدســه آشــکار ســاخته اســت. وجــود حکومــت و دولت هــای اســالمی 
ــرای  ــط را ب ــاختار محی ــز س ــوریه نی ــراق و س ــران، ع ــی و ضّدصهیونیســتی در ای ضدآمریکای
ــر ســاخته اســت. ماهیــت، اهــداف و  ــارت فراهم ت ــی زی ــی ســازمان های شــیعی متول همگرای
مأموریــت ایــن ســازمان ها نیــز به خودی خــود بــر وحــدت و حرکــت بــه ســمت تحقــق امــت 
واحــده اســالمی تأکیــد دارد. از طرفــی، ســیل عظیــم زائــران در ســال های اخیــر به خصــوص در 
کشــور عــراق ضــرورت عملکــرد، تعامــل و انتقــال تجربیــات ســازمانی بــرای خدمت رســانی بــه 

زائــران را بیش ازپیــش آشــکار ســاخته اســت. 
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2-5.  مزیّت ها

جدول 2. مزیت ها

ــند.  ــی می باش ــرای همگرای ــی ب ــی فراوان ــای رقابت ــات دارای مزیت ه ــازمان های عتب س
ــه  ــت. مطالع ــوی اس ــای معن ــود جاذبه ه ــوری و وج ــت مح ــا معنوی ــن مزیت ه ــه ای ازجمل
اشــکال مختلــف همگرایــی در جهــان، منطقــه غــرب آســیا و جهــان اســالم نشــان مــی دهد 
کــه یکــی از نقص هــای ایــن شــکل از همگرایی هــا نبــوِد یــک گفتمــان وحدت بخــش بــه 
ســازمان های همگراشــونده اســت. جاذبه هــای معنــوی و پیوســت های معرفتــی آن عــالوه 
بــر ایجــاد گفتمــان واحــد، در جــذب پشــتوانۀ مردمــی ســازمان های عتبــات مقدســه کــه 
از اصلی تریــن مزیت هــای رقابتــی ایــن ســازمان ها شــمرده می شــود، نقــش اساســی ایفــا 
ــای  ــر مزیّت ه ــّیع، از دیگ ــب تش ــمول مکت ــذاب و جهان ش ــی و ج ــی منطق ــد. مبان می کن
همگرایــی ســازمان های شــیعِی متولــِی زیــارت اســت کــه دامنــۀ نفــوذ ایــن ســازمان ها را 
ــن ســازمان ها، عمــق نفــوذ و  ــی می ســازد. وظیفــۀ هدایتگــری ای وســیع، اثرگــذار و جهان
اثرگــذاری آن هــا را بــر مــردم به مثابــۀ مهم تریــن مؤلفــۀ همگرایــی نــرم تعییــن می کنــد. 

مردمــی بــودن و محــّل رجــوع انســان هایی بــا فرهنــگ، دیــن، نــژاد، قومیــت و 
ــت.  ــن سازمان هاس ــش ای ــم وحدت بخ ــت عظی ــان دهندۀ ظرفی ــون نش ــای گوناگ زبان ه
ــژۀ  ــه وی ــاز توج ــیعی، از دیرب ــز ش ــن مراک ــی از مهم تری ــوان یک ــه به عن ــات مقدس عتب
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ــت  ــده اس ــوب می ش ــور محس ــادی مردم مح ــاخته و نه ــوف س ــود معط ــه خ ــردم را ب م
ــودن،  ــه دلیــل همیــن محــل رجــوع مــردم ب )رازنهــان و همــکاران، 1395: 2(. عتبــات ب
بــه ســازمان هایی بــا ظرفیــت عظیــم در بخــش اقتصــاد و دارای پشــتوانه مالــی همیشــگی 
ــردم  ــوع م ــل رج ــواره مح ــه هم ــی ک ــوان نهاد های ــه، به عن ــات مقدس ــده اند. عتب تبدیل ش
جهــت اهــدای نــذورات و اوقــاف بــوده و از طریــق تجمیــع ســرمایه ها و انفاق هــای 
مردمــی و اســتفاده از آن هــا در جهــت امــور خیریــه و رفــع مشــکالت اقتصــادی جامعــه 
ــی  ــش غیرانتفاع ــال در بخ ــازمان های فع ــا و س ــن نهاده ــد، از مهم تری ــت می کرده ان فعالی
اقتصــاد یــا همــان بخــش ســوم محســوب می شــوند. فرامــرزی بــودن امــکان برخــورداری 
از یــک گفتمــان متفــاوت از حکومت هــا و دولت هــای منطقــه را بــه ســازمان های عتبــات 
ــن  ــی ای ــد نقــش اساســی در همگرای ــا می توان فراهــم مــی آورد. اگرچــه همــکاری دولت ه
ــران و عــراق  ــط خــوب دولت هــای دو کشــور ای ســازمان ها ایفــا کنــد. به عنوان مثــال، رواب
ــارت اربعیــن گــردد و  ــه برپایــی عظیم تریــن منســک آیینــی یعنــی زی ــد منجــر ب می توان
روابــط تیــره دولت هــای دو کشــور ایــران و عربســتان منجــر بــه تعطیلــی حــج عمــره شــود. 
زیــارت کانــون روابــط میان فرهنگــی بــودن کــه بــا ایجــاد گفتگــوی بیــن فرهنگــی، تبدیــل 
ــرای آگاهــی یافتــن از تنــوع فرهنگــی، انتقــال و تبــادل  ــر ب ــه ســازوکاری جــدی و مؤث ب
ــی  ــوی میان فرهنگ ــق گفتگ ــان از طری ــردد. »انس ــا می گ ــی فرهنگ ه ــم و نزدیک مفاهی
ــا  ــال ب ــق دارد و درعین ح ــاص تعل ــی خ ــروه فرهنگ ــک گ ــه ی ــه ب ــود ک ــه می ش متوج
فرهنــگ اقــوام و ملت هــای مختلــف آشــنا می شــود، آگاهی هــای خــود را در ایــن زمینــه 
ــا و باورهــای  ــرش نگرش ه ــی، دشــواری پذی ــت، ضمــن همدل افزایــش می دهــد و در نهای
ــات  ــه در ارتباط ــی اســت ک ــان مفهوم ــن هم ــازد و ای ــوار می س ــود هم ــر خ ــران را ب دیگ
ــرده می شــود«. )جعفــری  ــام  ب میان فرهنگــی از آن به عنــوان »آگاهــی میــان فرهنگــی« ن

ــی، 1391: 120(. هفتخوان
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3-5.  موانع
 جدول 3. موانع

اکنــون ســازمان دهی مؤثــر روابــط بین ســازمانی به واســطۀ شــکل گیری و به کارگیــری 
سیســتم های پیچیده تــر، مالحظــات فرهنگــی، نوآوری هــای ســریع در حــوزۀ  فنــاوری 
ــوارتر  ــه روز دش ــات روزب ــوالت و خدم ــر محص ــاه عم ــای کوت ــات چرخه ه ــات و ارتباط اطالع
ــرای  گردیــده، ظرافت هــای خــاص خــود را می طلبــد )زارعــی، 1386: 46( و هوشــمندی الزم ب
مقابلــه بــا موانــع اقتصــادی و تکنولوژیــک را اقتضــا می کنــد. این موضــوع در جغرافیــای فرهنگی 
ــراق و ســوریه از پیچیدگــی  ــات ع ــرد. عتب ــه خــود می گی ــری ب ــاد پیچیده ت جهــان اســالم ابع
ــدس  ــتان ق ــد آس ــران مانن ــات ای ــازمان های عتب ــه در س ــازمانی ک ــدن درون س و تخصصی ش
رضــوی وجــود دارد، برخــوردار نیســتند. تفــاوت رویکردهــای سیاســی بیــن عتبــات و همچنیــن 
ــات  ــازمان های عتب ــط س ــر در محی ــی مؤث ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــی نیروه ــی سیاس بی ثبات
می توانــد از موانــع رشــد هماهنگــی و همگرایــی بیــن ســازمان های عتبــات قلمــداد گــردد. وجود 
رویکردهــای فرقــه ای و قومیتــی حاضــر در محیــط ســازمان های عتبــات کــه بیشــتر کشــورهای 
ایــران و عــراق را شــامل می شــود، از موانــع جــدی افزایــش همگرایــی اســت. اقـــوام مختلفــی 
در ایران ساکن هستند و عالوه بر ایـــن تـــنوع قـــومی، شـــاهد  تـــنوع  در  مـــذاهب نیز هستیم. 
ایــران ترکیبــی از شــیعه ، ســنی، مســیحی، کلیمــی و.... اســت. برخــالف  ایــران ، کشــور عــراق از 
وحــدت و یکپارچگــی برخوردار نـــیست. جـــامعه کنونی عــراق برخوردار  از  یــک ترکیب ناهمگون 
قومــی و مذهبــی اســت. از لحــاظ مذهبــی بیــش از  93%  مــردم عــراق مســلمان هســتند. از ایــن 
ــا  35% ســّنی می باشــند. همچنیــن اقلیت هــای مســیحی،  ــا 65% شــیعه  و 30  ت تعــداد 60 ت
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یهــودی، آشــوری، یزیــدی و صابئــی 5%  جمعیــت  عــراق  را شــامل می شــوند. بــه لحــاظ قومــی 
نیــز ترکیبــی از اعــراب، اکــراد، ترکمــن و... جـــامعه  عـــراق  را تشــکیل می دهنــد. در کنــار ایـــن 
تـــنوع، درهم تنیدگی هــا و پیوندهــای  متداخــل  قومــی ـ  مذهبــی، بــه پیچیدگی اوضاع و تشــدید 
ــش  ــدم دان ــی، ع ــک روش، 1394: 46(. از طرف ــری و نی ــت )جعف ــرده اس ــک ک ــکاف ها کم ش
ــا فراینــد همگرایــی عتبــات مقدســه در فضــای جهانی شــدن نیــز  سیاســت گذاری متناســب ب
می توانــد مشــکالت و موانــع فراوانــی را پیــش روی متولیــان عتبــات مقدســه در امــر قانون گذاری 
قــرار دهــد. بــا گســترش یافتن دامنــۀ هماهنگــی و تعامــل بیــن عتبــات مقدســه، تهاجــم نظامی، 
سیاســی و فرهنگــی غــرب و گســترش فشــارهای بین المللــی نیــز از مشــکالت و موانــع در فرایند 
ــر ســر  همگرایــی عتبــات مقدســه به شــمار می آیــد. واقعیــت ایــن اســت کــه موانــع زیــادی ب
راه ایــدۀ همگرایــی در جهــان اســالم وجــود دارد کــه ایــن کشــورها را بیشــتر بــه ســمت واگرایــی 
ســوق می دهــد تــا همگرایــی. همگرایــی در جهــان اســالم به مراتــب دشــوارتر از همگرایــی در 
ــل آن را  ــط بین المل ــی برخــی از صاحب نظــران رواب ــا جایی کــه حت ســایر مناطــق دنیاســت، ت
امــری غیرممکــن می داننــد. امــا اگــر عتبــات مقدســه بتوانند بــه هر نســبتی عوامــل بازدارنــده را 
تضعیــف کننــد و یــا آن هــا را از ســر راه خــود بردارنــد، بــه همــان نســبت خواهنــد توانســت در راه 

ــد.     تحقــق همگرایــی، به عنــوان یــک فراینــد طوالنی مــدت گام بردارن

4-5.  مبانی

جدول 4. مبانی 
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ــرح  ــازمانی مط ــط بین س ــی در رواب ــد همگرای ــده فراین ــوان تبیین کنن ــی به عن پارادایم های
می شــود کــه هــر یــک مبانــی خــاص خــود را بــرای همگرایــی بیــن ســازمانی ارائــه می دهــد. 
ــل اقتصــادی  ــه تشــریح دالی ــع، ب ــه و وابســتگی مناب ــای اقتصــادی مبادل ــم هزینه ه »پارادای
ایجــاد ارتباطــات بین ســازمانی پرداختــه اســت؛ درحالی کــه تئــوری نهادینه شــدن بــه تشــریح 
دالیــل رفتــاری ایــن موضــوع اشــاره دارد. تئــوری یادگیــري ضمــن آنکــه عمدتــاً یــک شــیوۀ 
رفتــاری محســوب می شــود، داراي زمینه هــای اقتصــادی نیــز هســت که اســاس آن اســتفاده از 
توانایــی ســازمان بــرای اســتفاده از دانــش کسب شــده، به منظــور کاهــش هزینه هــا یــا افزایــش 
درآمــد اســت. اتحــاد اســتراتژیک و تئــوری ذی نفعــان نیــز در نقــاط وســط پیوســتار، داراي 
درجاتــی از مبانــي اقتصــادی و رفتــاری شــکل گیری ارتباطــات بین ســازمانی هســتند )زارعــی، 
ــکال ها و  ــا اش ــه دارد، ب ــی ک ــاط قّوت ــار نق ــا در کن ــن پارادایم ه ــک از ای ــر ی 1386: 46(«. ه
ــده  ــا پرداخته ش ــه آن ه ــوط، ب ــای مرب ــه در کتاب ه ــت ک ــه اس ــز مواج ــدی نی ــای ج نقص ه
ــه  ــات مقدس ــازمانی عتب ــط بین س ــی رواب ــای مبنای ــد مؤلفه ه ــر می رس ــه نظ ــذا ب ــت. ل اس
ــت  ــای مثب ــتفاده از جنبه ه ــر اس ــالوه ب ــارت، ع ــی زی ــیعی متول ــازمان های ش ــه س به مثاب
پارادایم هــای موجــود بایــد دارای مؤلفه هایــی متفــاوت و کامل تــر از پارادایم هــای رایــج 
باشــد. بــا توجــه به نظــام فکــری اســالمی، مؤلفه هــای مبنایــی همگرایــی ســازمانی در طریــق 
زیــارت کــه نظــم مفهومــی خاصــی را بــرای همگرایــی ارائــه می دهــد، عبارتنــد از: »توحیــد، 
خدامحــوری و محــو شــرک، تحقــق وحــدت و همگرایــی و هم افزایــی در پرتــو حکومــت امــام 
معصــوم، رســالت تحقــق امــت واحــد و همگرایــی در ســپهر جهــان و آفرینــش، دعــوت، احیــا 
ــت، مســاوات طلبی و تبعیــض ســتیزی،  ــی، عدال ــع باطــل محــور همگرای ــه حــق و دف و اقام
امنیــت، صلــح و مــودت فراگیــر، نفــی ملیــت و قومیــت مــداری، همزیســتی مســالمت آمیز، 
کرامــت محــوری و بشردوســتی، اخــالق و تربیت مــداری، جهــاد و نفــی هرگونــه ســلطه طلبی 
و تنهــا مشروع دانســتن جنــگ توحیــدی، نفــی ســبیل و لــزوم عزتمنــدی مســلمانان، وفــای به 

عهــد و تعهــدات« )اخــوان کاظمــی،1387: 72(.

مهم تریــن مؤلفــۀ مبنایــِی همگرایــی ســازمانی در طریــق زیــارت را می تــوان توحیــد و والیــت 
معصــوم کــه تجلــی والیــت الهــی اســت، دانســت. توضیــح آنکــه، تمــدن اصیــل اســالمی همان 
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ــت  ــی والی ــوار ملکوت ــا ان ــن ب ــن و شکوفاشــدن اســتعدادهای زمی ــی الهــی در زمی ــی ول تجل
الهــی اســت. بــه  بیــان  دیگــر، »اگــر حیــات انســانی اجتمــاع بــه معنــای ظهــور باطــن نهایــی 
انســانیت یعنــی مقــام انســان کامــل در بســتر تعامــالت اجتماعــی اســت، از آنجاکــه انســان 
کامــل ولــی مطلــق الهــی اســت حیــات انســانی اجتمــاع محــل ظهــور حداکثــری والیــت الهی 
در بســتر اجتمــاع خواهــد بــود. در نتیجــه، می تــوان گفــت حیــات انســانی اجتمــاع مســاوی 
تمــدن والیــی اســت و نه تنهــا مســاوی کــه مســاوق بــا تمــدن والیــی اســت )خانــی، 1395: 
144(«. همگرایــی ســازمان های متولــی زیــارت در ســپهر معنایــی تئــوری والیــت عــالوه بــر 
ــای  ــدن »منیت ه ــگ ش ــث کم رن ــی، باع ــی و معرفت ــی و فرهنگ ــت گفتمان ــای مثب جنبه ه

ســازمانی« و افزایــش همکاری هــای مکّملــی عتبــات می گــردد.

5-5.  پیامدها 

جدول 5. پیامدها 

1-5-5.  پیامدهای فرهنگی

همگرایــی عتبــات مقدســه ســبب گســترش ارزش هــای اســالمی و احیــای هویــت اســالمی، 
ــت  ــل بی ــان اه ــان محب ــان می ــق مؤمن ــت و عش ــت، صمیمی ــوت، محب ــم روح اخ تحکی
ــف  ــل مختل ــی و تعــاون و همبســتگی اجتماعــی، شــناخت مل )علیهم الســالم(، ایجــاد همدل
و ارزیابــی ظرفیت هــای میان فرهنگــی، لغــو امتیازهــا و تبعیض هــا، تقریــب تفکــرات شــیعی 
ــور، 1394: 37(  ــترک )معینی پ ــمن مش ــناخت دش ــازی و ش ــالمی، غیریت س ــب اس و مذاه
ــد.  ــعه می ده ــوی توس ــادی و معن ــد م ــان ها را از بُع ــگ انس ــارت فرهن ــاد زی ــردد. نه می گ
فرهنــگ امــری یّکــه و تنهــا و ایســتا نیســت. جلــوه ای از حیــات جامعه اســت. حیــات اجتماعی 
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در ارتبــاط انســان ها نهفتــه اســت. ارتبــاط انســان ها هــر چقــدر گســترده تر باشــد، فرصــت 
آفرینــش و ژرفــای فرهنــگ بیشــتر می شــود. برخــورد انســان ها بــا یکدیگــر زمینــۀ آفرینــش 
فرهنــگ را آمــاده می کنــد. مانــدگاری و اســتواری یــک فرهنــگ در برخــورد بــا فرهنگ هــای 
دیگــر مشــخص می شــود. بدین ترتیــب، نهــاد زیــارت موجــب شــکوفایی فرهنگ هــا و ارتقــای 
ســطح مانــدگاری و ســالمت آن هــا مــی شــود. همگرایــی عتبــات مقدســه فرصت هــای زیــادی 
را بــرای مبــادالت فرهنگــی میــان جامعــۀ بومــی و میهمــان ایجــاد می کنــد )قاســمی، 1387: 
107(. همچنیــن توســعۀ ســفرهای زیارتــی باعــث ارتقــای تفاهــم و درک متقابل میــان ملت ها، 
جلوگیــری از بیگانه گرایــی و تبلیغــات ســوء، ایجــاد آرامــش و صلــح جهانــی و... خواهــد شــد.

2-5-5.  پیامدهای اقتصادی 

برخــی از پیامدهــای اقتصــادی در ایــن حرکــت عبــارت اســت از: 1. همگرایــی عتبــات مقدســه 
ــار  ــردد و آث ــورها می گ ــل کش ــی در داخ ــتقیم خارج ــرمایه گذاری غیرمس ــش س ــبب افزای س
ــرای کشــورها  ــر توســعه ای دارد. 2. ایجــاد درآمــد ارزی ب آن در کلیــۀ بخش هــای اقتصــادی اث
3. تهیــه مایحتــاج زائــران همچنیــن ایجــاد کلیــه زیربناهــای مــورد نیــاز و ارائــه خدمــات بــه 
زائــران و... موجــب اشــتغال زایی اســت و بــه رونــق صنایــع داخلــی کشــور می انجامــد. 4. توســعۀ 
شــبکه حمــل و نقــل جــاده ای، ریلــی، هوایــی و گاه دریایــی 5. توســعه خدمات مســافری شــامل 
ــات  ــعه خدم ــتان ها و... 6. توس ــا، بیمارس ــی، هتل ه ــای زیارت ــافرتی، کاروان ه ــای مس آژانس ه
مالــی و پولــی و مؤسســات مربــوط بــه آن ماننــد بانک هــا و... 7. تحــرک در امــر ساختمان ســازی 
بــا توحــه بــه نیازهــای ســاخت و تجهیــزات مــورد نیــاز در شــهرهای زیارتــی 8. ایجاد مؤسســات 
بازرگانــی خــاص بــه خصــوص در امــر صــادرات و واردات 9. توســعۀ امکانــات زیربنایــی مــورد نیاز 

شــهرهای زیارتــی ماننــد نیروگاه هــا، سیســتم فاضــالب شــهری و... )قاســمی، 1387: 109(.

3-5-5.  پیامدهای سیاسی 

همگرایــی عتبــات مقدســه نتایــج سیاســی مختلفــی نیــز می توانــد به دنبــال داشــته باشــد 
ــد درس  ــه می توان ــات مقدس ــی عتب ــود: 1. همگرای ــاره می ش ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ک
عزت طلبــی، تســلیم ناپذیری، والیت مــداری، دالوری و غیــرت ورزی نســبت بــه اســالم و دفــاع 
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ــه انســان ها بیامــوزد.  از فضیلــت و کرامــت انســانی بدهــد و همچنیــن حرمــت انســان ها را ب
2. همگرایــی عتبــات مقدســه می توانــد موجــب جــذب جمعیــت، احیــا و توســعۀ شــهر شــود. 
طرفــداران نظریــه مذهبــی در پیدایــش شــهرها معتقدنــد عوامــل مذهبــی در به هم پیوســتن 
گروه هــای مختلــف اجتماعــی در ســکونتگاه های انســانی و نیــز تمرکــز جمعیــت و پیدایــش 
شــهرها به ویــژه در دوره هــای قدیــم، بســیار مهــم بــوده اســت. 3. همگرایــی عتبــات می توانــد 
بســتری جهــت اعتــراض سیاســی باشــد 4. ایــن همگرایــی می توانــد بــه ارائــه چهــره ای واقعــی 
از یــک کشــور یــا دیــن و مذهــب بــه جهانیــان کمــک کنــد. 5. همگرایــی عتبــات مقدســه 
موجــب گســترش امنیــت می شــود زیــرا حفــظ قداســت مــکان زیارتــی مانــع اعمــال خشــونت 
می گــردد. 6. جنبــۀ مهــّم دیگــر همگرایــی عتبــات مقدســه، برقــراری صلــح و دوســتی اســت 
زیــرا وقتــی زائــران داخلــی و خارجــی بــا آداب و رســوم یکدیگر آشــنا می شــوند و دوســتانی در 
کشــورها و شــهرهای دیگــر پیــدا می کننــد، میــان آن هــا عالقــه و محبــت برقــرار می شــود و در 

مجمــوع باعــث می گــردد کــه صلــح و دوســتی پدیــد آیــد )همــان: 111(.

6-5.  راهبردها

تحقــق اهــداف همگرایــی عتبــات مقدســه نیازمنــد اتخــاذ راهبردهــای صحیــح اســت کــه در 
ادامــه مهم تریــن آن هــا تشــریح می گــردد: 

جدول6. راهبردها
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تحقــق اهــداف همگرایــی عتبــات مقدســه نیازمنــد اتخــاذ راهبردهــای صحیــح اســت کــه بــا 
ــن  ــده در ای ــای انجام ش ــی و به خصــوص مصاحبه ه ــع کتب ــون مناب ــل مضم ــه تحلی ــه ب توج

پژوهــش، در ادامــه مهم تریــن آن هــا تشــریح می گــردد:

1. توجــه بــه هــدف نهایــی از همگرایــی عتبــات مقدســه کــه بایــد محــور ایــن حرکت 
قــرار گیــرد: هــدف نهایــی و حقیقــی همگرایــی عتبــات مقدســه، ایجــاد وحــدت در قلــوب 
ــی  ــور ذات باری تعال ــۀ ظه ــن آین ــوان کامل تری ــی به عن ــّی اله ــه ول ــه ب ــت توج ــریت جه بش
ــه حضــرات معصومیــن )علیهم الســالم( در  اســت. بیشــترین حجــم کّمــی و کیفــی توجــه ب
ــت  ــا و در نهای ــا و اقدام ه ــت ها و برنامه ه ــود و سیاس ــق می ش ــدس محق ــن مق ــن اماک ای
فضایــی کــه ایــن اماکــن در ســپهر فرهنگــی و تمدنــی خــود ایجــاد می کننــد، از مهم تریــن 
ظرفیت هــای توجــه بــه ولــّی الهــی اســت. در ســپهر معنایــی ایــن اماکــن اســت کــه قلب هــای 
مؤمنــان و امــت اســالمی بــا حقیقــت معصــوم یکــی شــده و همــه رنــگ ولــّی الهــی به خــود 
ــا ظهــور محبــت و معرفــت امــام در امــت، حیــات طیبــۀ وعــده داده  شــده در  می گیرنــد و ب

ــا محقــق می شــود.  همیــن دنی

ــه  ــر ک ــد کّلی ت ــک فراین ــوان گام اول از ی ــازمانی به عن ــی س ــه همگرای ــه ب 2. توج
گام هــای بعــدی آن همگرایــی میــان فرهنگــی و تمدنــی اســت.: همگرایــی از مفاهیمــی 
اســت کــه به ویــژه در روابــط بین الملــل بــه آن توجــه زیــادی شــده اســت. امــا در ایــن مســئله  
بایــد نگاهــی فرهنگــی، تمدنــی بــه ایــن مفهــوم داشــت و آن را نوعــی همســویی و همنوایــی 
ــه  ــور ک ــرد. همان ط ــی ک ــگان تلق ــردم و نخب ــن م ــار در بی ــا و رفت ــا، نگرش ه در ارزش ه
ــی صورت بنــدی  ــگاه توریســتی، میان فرهنگــی و تمدن ــا ســه ن ــوان ب ــارت را می ت ــده زی »پدی
کــرد )مهدیــار، 1394: 157(«، مســئله  همگرایــی را نیــز می تــوان در ســه ســطح ســازمانی، 
میان فرهنگــی و تمدنــی تحلیــل نمــود. تحلیــل جامــع و صحیــح از همگرایــی، تحلیلــی اســت 
کــه هــر ســه ســطح ســازمانی، میان فرهنگــی و تمدنــی را در برگیــرد و تحقــق هــر ســطح را 
گامــی جهــت تحقــق ســطح بعــدی عنــوان کنــد؛ بدین صــورت کــه تــا همگرایــی ســازمانی 
محقــق نشــود همگرایــی میــان فرهنگــی صــورت نمی پذیــرد و تــا همگرایــی میان فرهنگــی 
ــی«  ــع، »تنســیق« و »همگرای ــرد. در واق ــی شــکل نمی گی ــی تمدن ــرد، همگرای صــورت نپذی
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تمدنــی، آرمــان »توحیــد« را از طریــق ایــدۀ »وحــدت« جهان اســالم کــه مقولــه ای ایدئولوژیک 
ــۀ  ــی عام ــتی میان فرهنگ ــش« و هم زیس ــب و »تعای ــب« مذاه ــر »تقری ــد ب ــا تأکی ــت و ب اس

ــد. ــری می کن ــردم، پیگی م

3. توجــه بــه رابطــه حقیقــی زیــارت و گردشــگری: گردشــگری در جهان بینــی اســالمی 
ــا  ــی ب ــی و هــدف غای ــت ملکوت ــم در حقیق ــی و ه ــت اجتماع ــم در عینی ــی، ه ــم در مبان ه
ــی گردشــگری فرهنگــی  ــر مبان ــا ب ــاوت اســت. بن ــج متف ــی و رای گردشــگری فرهنگــی غرب
ــه  ــت ک ــوز و باطن گراس ــی عبرت آم ــی و حرکت ــان اله ــتر امتح ــده بس ــن پدی ــالم، ای در اس
بیــش از هــر چیــز وجهــی شــناختی دارد و بــر معرفــت فرهنگــی انســان مــی افزایــد. در تفکــر 
ــاب اســالمی، معرفــت فرهنگــی ســطوحی دارد کــه در همــه ســطوح آن یــک روح حاکــم  ن
ــان  ــا هم ــاءاهلل ی ــی لق ــدف غای ــدی ه ــش توحی ــدی اســت. در بین ــش توحی اســت و آن بین
عالی تریــن مرتبــۀ زیــارت اســت. زیــارت، بینشــی اســت کــه در ابعــاد نظــری و عینــی خــود 
تمامــاً، بینشــی توحیــدی را جلــوه می دهــد. در ایــن نــگاه، گردشــگری فرهنگــی نوعــی زیــارت 
اســت کــه هــدف آن چیــزی جــز لقــاءاهلل نمی توانــد باشــد. جانمایــۀ ایــن ارتبــاط هــر چنــد 
از ســطح صنایــع فرهنگــی و تعامــل میان فرهنگــی فرهنگ هــای مختلــف آغــاز می شــود، بــا 
ــه  ــه به طوری ک ــر رفت ــانی، از آن فرات ــبات انس ــور مناس ــوان مح ــت به عن ــدن محب به وجودآم
گفتگــوی بیــن انســان و خــدای متعــال و اسماءحســنی او اصــل قــرار می گیــرد و هــدف اصلــی 
تــداوم همیــن گفتگــو عنــوان می گــردد. لــذا، مفاهیــم گردشــگری و زیــارت در نظــام فکــری 
اســالمی هــم در مبانــی، هــم در عینیــت اجتماعــی و هــم در حقیقــت ملکوتــی و هــدف غایــی 

بســیار بــه هــم نزدیــک مــی شــوند.

4. کنــار گذاشــتن منّیت هــای ســازمانی و توجــه بــه نقــش مکّملــی عتبــات در فراینــد 
همگرایــی: همگرایــی ســازمانی به معنــای هم شکل شــدن ســازمان ها نیســت بلکــه به معنــای 
ــک  ــر ی ــه ه ــات ک ــتا، درخصــوص عتب ــن راس ــودن اســت. در ای ــم ب ــل ه ــی و مکّم هم افزای
آرامــگاه یکــی از حضــرات معصومیــن اســت، بایــد تعریــف عملیاتــی شــاکلۀ هــر عتبه بــا توجه 

بــه ویژگی هــای آن معصــوم و موقعیــت فرهنگــی وجغرافیایــی آن عتبــه صــورت پذیــرد. 
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ــی  ــات را در همگرای ــک از عتب ــر ی ــش ه ــه نق ــت ک ــده اس ــف ش ــاکله تعری ــن ش آن گاه ای
مشــخص مــی ســازد. بــرای مثــال، برجســته کــردن وجــه علمــی آســتان قــدس رضــوی بــه 
دلیــل ویژگــی عالــم آل محمــد  بــودن امــام رضــا )علیــه الســالم( یــا برجســته کردن پذیــرش 
همگانــی عتبــه حســینی بــه دلیــل ویژگی کشــتی نجــات بــودن امــام حســین )علیه الســالم(.

5. توجــه بــه جغرافیــای تاریخــی عتبــات مقدســه: ایــن امــر به خوبــی ضــرورت بســط 
تاریخــی و جغرافیایــی الگــوی زیــارت مّدنظــر ائمــه هــدی )علیهم الســالم( را نشــان می دهــد. 
بــا رجــوع بــه تاریــخ و در یــک تحلیــل تاریخــی درمی یابیــم کــه اهــل بیــت )علیهم الســالم( 
ابتــدا مدینــه را پایــگاه شــیعیان کــرده بودنــد امــا پــس از جنــگ جمــل تحوالتــی در جغرافیای 
سیاســی جریــان انبیــا رخ داد. مدینــه کــه تــا آن روز پایــگاه اصلــی اســالم در جانشــینی مکــه 
به عنــوان نقطــۀ آغــاز ایــن دیــن مبیــن به شــمار می رفــت، در پــِی خالــی شــدن از اصحــاب 
بــزرگ، دوپــاره شــد. دشــمنان اهــل بیــت )علیهم الســالم( و حــزب شــیطان در شــام به عنــوان 
چهــارراه راهبــردی جهــان بــه تبلیــغ اســالم انحرافــی و شــیطانی خویــش پرداختنــد )همایون، 
1390: 406(. در واقــع، اینکــه کــدام یــک از معصومیــن کجــا شــهید شــود، اتفاقی نبوده اســت 
بلکــه همــه معنــادار و جــزءِ تقدیــرات و برنامه ریــزی الهــی در قلــب تاریــخ بــوده اســت. به عنوان 
مثــال، انتخــاب شــهر کوفــه توســط حضــرت امیرالمومنیــن )علیه الســالم( یــک انتخــاب دقیق 
جغرافیــای راهبــردی اســت. ایــن انتخــاب باعــث شــده اســت کــه در طــول تاریــخ حرکــت و 
تعامــالت عظیمــی بیــن شــیعیان منطقــه غــرب آســیا صــورت پذیــرد. ایــن حرکــت و پویایــی 
کــه بیــن ایــن مناطــق اتفــاق می افتــد، بســیار راهبردی تــر از ارتباطــات اقتصــادی و سیاســی 
ــرد.  ــورت می پذی ــی ص ــی عمیق ــاط میان فرهنگ ــرا ارتب ــت زی ــا و حکومت هاس ــن دولت ه بی

ایــن ارتبــاط امنیــت و مقاومــت شــیعی و اســالمی را بــا خــود بــه ارمغــان مــی آورد.

ــازمان ها  ــت س ــی: محوری ــد همگرای ــازمان ها در فراین ــدن س ــه محورنش ــه ب 6. توج
آفت هایــی را به دنبــال دارد. نخســت، ســبب عرفی ســازی زیــارت و ارتباطــات مــردم می شــود 
و از قدســّیت آن هــا می کاهــد. در حــال حاضــر، در بعضــی از عتبــات مقدســه دیگــر تعامــل 
ــا زائــر مطــرح نیســت. روابــط میان فرهنگــی، پولــی و عرفــی شــده اســت.  جامعــۀ میزبــان ب
ــه در  ــترده ای ک ــی گس ــات میان فرهنگ ــارت، ارتباط ــر زی ــازمان ها در ام ــدن س ــا محورش ب
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بســتر زیــارت در طــول تاریــخ وجــود داشــته و در حــال حاضــر تنهــا در نمونه هــای اندکــی 
چــون زیــارت اربعیــن وجــود دارد، از بیــن مــی رود. دوم، ســبب اداری شــدن روابــط می شــود و 
بروکراســی ایجادشــده، از حضــور مــردم در تعامــالت جلوگیــری می کنــد. ســوم، ســازمان ها 
میــل بــه بزرگ شــدن دارنــد به خصــوص ســازمانی کــه دغدغــۀ رقابــت نــدارد و خــود را دارای 
پشــتوانۀ مالــِی عظیــم مردمــی ببینــد، بــزرگ شــدنش خیلــی بیشــتر از معمــول اتفــاق خواهد 
افتــاد. ایــن بزرگ  شــدن ســازمانی امــکان رقابــت و مشــارکت خرده تولیدکننــدگان و نهادهــا 
ــای  ــذا، ورود نهاده ــرد. ل ــن می ب ــی از بی ــف اجرای ــور مختل ــی را در ام ــازمان های مردم و س
ــی، فقــط  ــارت می شــود مگــر اینکــه ســازمان های متول همگراکننــده ســبب عرفی ســازی زی

ــرا نشــوند.  ــند و وارد اج ــده دار باش ــارت را عه ــزی و نظ سیاســت گذاری و برنامه ری

ــا  7. توجــه بــه دیپلماســی همگرایــی و بسترســازی بــرای همراه کــردن اهــل ســنت ب
همگرایــی در بســتر زیــارت: الزمــۀ ایجــاد یــک حرکــت همگراکننــدۀ قدرتمنــد در منطقــۀ 
ــت  ــذا، در حرک ــا و قومیت هاســت. ل ــا، فرهنگ ه ــام مذهب ه ــری تم ــیا، ورود حداکث ــرب آس غ
همگرایــی عتبــات مقدســه شــیعی مزارهــای اهل ســنت نیــز بایــد وارد همگرایی در بســتر زیارت 
شــوند. همگرایــی بیــن عــراق و ایــران هــم از نظــر شــیعی بــودن و هــم از نظــر اینکــه محــدود به 
ایــران و عــراق اســت، نه تنهــا وحــدت و قــدرت نمــی آورد بلکــه ممکــن اســت باعــث تفرقــه نیــز 
شــود. لــذا یکــی از محورهــای اساســِی همگرایــی در بســتر زیــارت موضــوع دیپلماســی اســت. 
دیپلماســی توســط مــزارات هــم در جــذب زائــر، هــم در مانــدگاری او و هــم در صــدور گفتمــان 
تأثیــر دارد. اینکــه چــه برخــوردی در مــزارات بــا زائــران بشــود، در ترســیم تصویــر آن کشــور و 
آن مذهــب خیلــی مهــم اســت. دیپلماســی زیــارت باعــث می شــود مــزارات، محــل گفتگــوی 
غیررســمی دولت هــا بــا یکدیگــر شــوند. دیپلماســی انــواع مختلفــی دارد امــا به نظــر می رســد 
بــرای همگرایــی در بســتر زیــارت در منطقــۀ غــرب آســیا، دیپلماســی گفتمانــی مناســب ترین 
گزینــه باشــد. دیپلماســی گفتمانــی، دیپلماســی همه جانبــه ای اســت کــه از امکانــات، ابزارهــا 
و حوزه هــای مختلــف سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و... اســتفاده می کنــد )بشــیر،1395: 89(.

ــا  ــی: ب ــد همگرای ــود در فراین ــش خ ــات از نق ــازمان های عتب ــردی س ــم راهب 8. فه
ــات  ــردی ســازمان های عتب ــم راهب ــاق ســبب فه ــج اتف ــات اســتراتژیک، پن ــه ادبی توجــه ب
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ــه  ــد. دوم، چ ــا آمده ان ــد از کج ــات بفهمن ــت، عتب ــردد. نخس ــی می گ ــه از همگرای مقدس
رســالتی دارنــد. ســوم، چــه اثــری دارنــد. چهــارم، چــه بایــد بکننــد و درنهایــت پنجــم، چــه 
اقدام هایــی بایــد انجــام دهنــد. اقــدام هــم بــه ایــن صــورت اســت کــه برنامه ریــزی، اجــرا، 

ارزیابــی و اصــالح کننــد. 

6. نتیجه گیری

بــر  اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه تحلیــل مضمــون اطالعــات جمع آوری شــده 
ــرای  ــی و ســازمان دهنده ب ــه و 6 مضمــون اصل ــه، 18 مضمــون پای ــوان 58 مضمــون اولی می ت
مضمون محــوری و فراگیــر »همگرایــی عتبــات مقدســه« شناســایی کــرد. 18 مضمــون پایــه و 
فرعــی عبارتنــد از: »موانــع ســازمانی«، »موانــع محیطــی«، »موانــع بین المللــی«، »زمینه هــای 
ســازمانی«، »زمینه هــای محیطــی«، »راهبردهــای ناظــر بــه ماهیــت همگرایــی«، »راهبردهــای 
ــم اســالمی«،  ــاری«، »پارادای ــم رفت ــم اقتصــادی«، »پارادای ــی«، »پارادای ــه روش همگرای ناظــر ب
ــی«،  ــای فرهنگی-محیط ــادی، »مزیت ه ــای اقتص ــی«، »مزیت ه ــای معنوی-معرفت »مزیّت ه
»مزیت هــای تاریخــی« و »مزیت هــای مردمــی«. مضمون هــای اصلــی و ســازمان دهنده 
عبارتنــد از: »مزیت هــا«، »مبانــی«، »زمینه هــا«، »موانــع«، پیامدهــا« و »راهبردهــا«. بــا اســتفاده 
از نرم افــزار Maxqda  ارتبــاط بیــن مضامیــن ســازمان دهنده را می تــوان در شــکل3 نشــان داد.

شکل3. ارتباط بین مضامین سازمان دهندۀ »همگرایی عتبات مقدسه«
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توجــه بــه هــدف نهایــی از همگرایــی ســازمان های عتبــات مقدســه، فهــم همگرایی ســازمانی 
عتبــات مقدســه به عنــوان گام اول از یــک فراینــد کلی تــر کــه گام هــای بعــدی آن همگرایــی 
ــتن  ــگری، کنارگذاش ــارت و گردش ــی زی ــه حقیق ــت، درک رابط ــی اس ــی و تمدن میان فرهنگ
ــه  ــی، توجــه ب ــد همگرای ــات در فراین ــی عتب ــه نقــش مکمل منّیت هــای ســازمانی و توجــه ب
جغرافیــای تاریخــی عتبــات مقدســه، محــور نشــدن ســازمان ها در فرایند همگرایی، دیپلماســی 
همگرایــی و بسترســازی بــرای همــراه کــردن اهــل ســنت بــا ایــن حرکــت و فهــم راهبــردی 
ســازمان های عتبــات از نقــش خــود در فراینــد همگرایــی، از مهم تریــن راهبردهــای همگرایــی 
عتبــات مقدســه به مثابــه ســازمان های شــیعی متولــی زیــارت اســت. خروجــی ایــن پژوهــش 
پاســخگوی بخشــی از نیــاز تئوریــک حرکــت مبــارک همگرایــی عتبــات مقدســه اســت. درواقع 
از اولویت دارتریــن مســائل در حرکت هــای کالن اجتماعــی، تبییــن چارچــوب تئوریــک مســیر 
پیش روســت. ایــن پژوهــش بــا تــالش در تبییــن موانــع، پیامدهــا، مزیّت هــا، زمینه هــا، مبانــی 
ــِی  ــۀ ســازمان های شــیعِی متول و راهکارهــای همگرایــی و هم افزایــی عتبــات مقدســه به مثاب
زیــارت، ســعی کــرده اســت انــدک نتایجــی در اختیــار نهــد تــا بــا بالفعل کــردن ظرفیت هــای 
نهــاد زیــارت در به وجودآمــدن یــک قــدرت منطقــه ای و افزایــش تأثیرگــذاری جهــان تشــّیع در 

معــادالت منطقــه ای و بین المللــی، نقــش خــود را ایفــا کنــد. 

پیشنهادها

ــک تکلیــف منســجم و  ــک کّل واحــد و سیاســت گذاری فرهنگــی ی  اگــر تربیــت دینــی ی
ــه حرکــت به ســوی  ــات مقدســه ناچــار ب ــه شــود، ســازمان های عتب ــد در نظــر گرفت هدفمن
فرایندهــای مکمــل و درهم رفتــۀ فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی می باشــند. شبکه ســازی بــه 
معنــای انســجام در سیاســت ها و برنامه هــای سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی و تعییــن جایــگاه 
و مزیـّـت هــر یــک در تقویــت معرفــت و شــور دینــی اســت. نیم نگاهــی بــه ادبیات شبکه ســازی 
یــا مباحــث صنایــع فرهنگــی در جهــان امــروز نشــان می دهــد هدف گیــری جامــع نیازهــای 
مخاطبــان به طــور متــوازی و متقــارن و نیــز بهره گیــری از همــۀ فرصت هــا در توزیــع فرهنگــی، 
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ــگاه شــبکه ای اســت. در شــرایط فعلــی تولیت هــای محتــرم  سیاســی و اقتصــادی مرهــون ن
ــگاه همگــرا و تحرک خــواه می باشــند. لکــن،  ــت )علیهم الســالم(، صاحــب ن ــای اهل بی حرم ه
ایــن نــگاه در بدنــۀ  ســازمانی و فرایندهــای بوروکراتیــک آن هــا نفــوذی نــدارد. آســتان قــدس 
رضــوی به عنــوان بنیان گــذار حرکــت همگرایــی عتبــات مقدســه و از موفق تریــن ســازمان های 
ــر و محــوری در شــکل گیری ســاختار  ــران، نقــش مؤث ــه زائ ــر خدمت رســانی ب ــات در ام عتب
همگرایــی و مرکزمحــوری آن خواهــد داشــت. در ایــن راســتا، می تــوان بــا راه انــدازی برندهــای 
مشــترک در خدمــات فرهنگــی، تطبیــق و هماهنگ ســازی شــاخص ها و ارزش هــا در مدیریــت 
ــات مشــاوره ای،  ــی در خدم ــزی مشــترک مناســبت ها، هم افزای ــس، برنامه ری مناســک و مجال
تقســیم کار در مواجهــه بــا انحراف هــا و بدعت هــا و توجــه بــه زنجیــرۀ ارزش بــرای تحــول در 
ســبک زندگــی، برنامــۀ مشــترک بــرای زائــر مشــترک خارجــی و... حرکــت همگرایــی را تــداوم 

و تســریع بخشــید.
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