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چکیده
جهــان اســام همــواره از آتــش تفرقــه رنــج بــردهاســت .یکــی از راهکارهــای غلبــه بــر نیروهــای
واگراکننــده ،ایــدۀ همگرایــی عتبــات مقدســه جهــت اســتفاده از ظرفیتهــای عظیــم نهــاد زیارت اســت.
همگرایــی عتبــات مقدســه آرمــان توحیــد را از طریــق ایــده وحــدت جهــان اســام پیگیــری میکنــد.
همگرایــی از مفاهیمــی اســت کــه بهخصــوص در روابــط بینالملــل بــه آن توجــه زیــادی شــدهاســت،
امــا ایــن نوشــتار نگاهــی فرهنگیتمدنــی بــه ایــن مفهــوم دارد و آن را نوعــی همســویی و همنوایــی
در ارزشهــا ،سیاســتها و اقدامهــا تلقــی میکنــد .مســئله ایــن پژوهــش بررســی ابعــاد همگرایــی
عتبــات مقدســه بهمثابــۀ ســازمانهای شــیعی متولــی زیــارت اســت .روش گــردآوری اطالعــات ،مطالعــۀ
اســنادی و مصاحبــه اســت و تحلیــل اطالعــات بــا روش تحلیــل مضمــون انجــام شــدهاســت .بــر اســاس
یافتههــای پژوهــش ،بــا توجــه بــه تحلیــل مضمــون اطالعــات جمعآوریشــده میتــوان شــش مضمــون
اصلــی و ســازماندهنده «مزیتهــا»« ،مبانــی»« ،زمینههــا»« ،موانــع»« ،پیامدهــا» و «راهبردهــا» را
بــرای مضمــون محــوری و فراگیــر «همگرایــی عتبــات مقدســه» شناســایی کــرد .توجــه به هــدف نهایی
از همگرایــی ســازمانهای عتبــات مقدســه ،فهــم همگرایــی ســازمانی عتبــات مقدســه بهعنــوان گام اول
از یــک فراینــد کلیتــر کــه گامهــای بعــدی آن همگرایــی میانفرهنگــی و تمدنــی اســت ،درک رابطــۀ
مکملــی عتبــات
منیتهــای ســازمانی و توجــه بــه نقــش ّ
حقیقــی زیــارت و گردشــگری ،کنــار گذاشــتن ّ
در فراینــد همگرایــی ،توجــه بــه جغرافیــای تاریخــی عتبات مقدســه ،محــور نشــدن ســازمانها در فرایند
همگرایــی ،دیپلماســی همگرایــی و بسترســازی بــرای همراهکــردن اهــل ســنت بــا ایــن حرکــت و در
نهایــت فهــم راهبــردی ســازمانهای عتبــات از نقش خــود در فراینــد همگرایــی ،از مهمتریــن راهبردهای
همگرایــی عتبــات مقدســه بهمثابــۀ ســازمانهای شــیعی متولــی زیــارت اســت.
کلیدواژهها :همگرایی ،سازمان ،عتبات مقدسه ،زیارت.
 .1دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)hadi.ghiasi@gmail.com :
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10
 .1مقدمه
ک نهــاد مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت؛ یعنــی
در فرهنــگ شــیعی ،زیــارت بهمثابــۀ ی ـ 
زیــارت مجموع ـهای از دانشهــا و تلویح ـاً دســتورهایی اســت کــه اندیشــه و عمــل زائــر
را در راســتای هدفــی متعالــی تنظیــم میکنــد؛ ولــی متأســفانه ظرفیتهــای ایــن نهــاد
ماننــد بیشــتر نهادهایــی کــه دســتاورد تمدنــی ایــران اســامی شــمرده میشــوند ،مــورد

غفلــت واقعشــده اســت .لــذا فــرض ایــن مقالــه چنیــن انتخــابشــده اســت کــه زیــارت

نقــش مؤثــری در تمدنســازی نویــن اســامی میتوانــد داشــته باشــد .یکــی از عوامــل
بالفعــل کــردن ظرفیتهــای نهــاد زیــارت ،فراهمکــردن ســازوکارهای همگرایــی در طریــق

زیــارت بــر محــور محبــت اهلبیــت (علیهمالســام) اســت؛ چیــزی کــه بهخصــوص در
زیــارت اربعیــن کام ـ ً
ا نمایــان اســت« .امــروزه اربعیــن تنهــا یــک راهپیمایــی معنــوی و
یــا صرف ـاً زیــارت جمعــی حســینبنعلی (علیهماالســام) نیســت ،بلکــه مدلــی متفــاوت

از نظــام مناســبات انســانی در مقابــل الگــوی ســکوالر و دنیــوی شــدۀ غربــی اســت .ایــن
تجربــه ،تجربـهای در حــال ترقــی و پیشــرفت اســت کــه بــر منابــع دینــی و ســنن بومــی

ســاخته شــده و از فرهنــگ مــدرن غــرب هیــچ رنــگ و بویــی نگرفتــه اســت .اربعیــن
کــه یــک پدیــده کامــ ً
ا انســانی و اســامی اســت ،نــه یــک پدیــدۀ تمدنــی بهمعنــای
غربــی آن 1بلکــه ظهــور یــک امــت نویــن اســامی اســت کــه مــدل نظاممنــد آن را
میتــوان بــرای بشــر امــروز تبییــن و آن را در ویتریــن جوامــع انســانی برجســته و بــر آن
محاجــه کــرد (بابایــی .»)112 :1396 ،محــور همگرایــی در زیــارت اربعیــن حــب الحســین

(علیهالســام) اســت .هویــت حســینی در جوامــع اســامی و متمایــز شــدن آن از دیگــر

هویتهــا در طــول ســالیان طوالنــی شــکلگرفته اســت« .کانــت جــذور االنطالقــه مــع
الرســول االعظــم ص و جهــوده و کلماتــه بحــق الحســین و هــی االصــل فــی تشــکیل هــذه
الهویــه .عندمــا قــال :حســین منــی و انــا مــن حســین ،احــب اهلل مــن احــب حســینا».

(الشــیخ غالــب الناصــر1439 ،ق.)209 :

1. civilization
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ســازمانهای عتبــات مقدســه در بســتر زیــارت میتواننــد زمینــۀ بســیار مناســبی

مهــم میانفرهنگــی و
بــرای همگرایــی در جهــان اســام شــکل دهنــد کــه پیامدهــای
ّ

تمدنــی چــون گســترش ارزشهــای اســامی و احیــای هویــت اســامی ،ایجــاد همدلــی
و تعــاون و همبســتگی اجتماعــی ،شــناخت ملــل مختلــف و ارزیابــی ظرفیتهــای میــان
فرهنگــی ،لغــو امتیازهــا و تبعیضهــا ،تقریــب تفکــرات شــیعی و مذاهــب اســامی،

غیریّتســازی و شــناخت دشــمن مشــترک ،ایجــاد موقعیــت امــن و اســتراتژیک بــرای

مســلمانان (معینیپــور )37 :1394 ،بههمــراه داشــته باشــد .بهجــز مجــاوران ،عمــده
مخاطــب حرمهــای اهلبیــت (علیهمالســام) زائرانــی هســتند کــه بهقصــد عرضــه

ایمــان و تأمیــن معنویــت والیــی ،پــایدر رکاب ســفر نهادهانــد و در یـک کالم مســافرند؛
مســافرانی بــا نیازهــا و مســائل مشــترک .بهنظــر میرســد حرمهــای اهلبیــت
(علیهمالســام) و اعتــاب مقدســه بهتنهایــی از بزرگتریــن بازیگــران جهانــی گردشــگری

مذهبــی و معنویانــد (بــا لحــاظ ماهیــت متمایــز زیــارت) و بــر ایــن اســاس میتواننــد

بــر سیاســتگذاریهای ملــی و بینالمللــی ســفر و جهانگــردی کــه خــود بُعــدی از
ارتباطــات میانفرهنگــی و توســعۀ اجتماعــی اســت ،اثرگــذار باشــند .فقــدان کنسرســیوم

ملــی و اســامی زیــارت و اتحادیـهای منســجم و هوشــمند کــه بتوانــد از ایــن فرصــت بهــره

گیــرد ،احســاس میشــود .تاکنــون اجالســیههایی بــا حضــور تولیتهــا و نماینــدگان
ســازمانهای عتبــات مقدســه جهــان تشــیع شــامل :آســتان قــدس علــوی ،آســتان قــدس

حســینی ،آســتان قــدس کاظمیــن ،آســتان قــدس رضــوی ،آســتان قــدس عســکریین،
آســتان قــدس عباســی ،آســتان قــدس زینبــی ،آســتان قــدس حضــرت رقیــه (س)،

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
مسئلهشناســی ابعــاد مختلــف موضــوع اســت .ایــن نوشــتار پــس از تبییــن چارچــوب
مفهومــی ،ابعــاد همگرایــی ســازمانی در بســتر زیــارت را بررســی میکنــد.
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 .2روش انجام پژوهش
روش گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش مطالعــۀ اســنادی و مصاحبــۀ عمیــق اســت و

در ایــن مســیر ســعی شــده اســت از ادبیــات علمــی بیانشــده در حــوزۀ مطالعــات ســازمان،

زیــارت ،ارتباطــات میانفرهنگــی ،مطالعــات تمدنــی ،نظرهــای نخبــگان ،صاحبنظــران

فرهنگــی ،سیاس ـتگذاران و مدیــران ســازمانی مربــوط بهرهبــرداری شــود .رویکــرد پژوهــش

توصیفــی و تحلیلــی اســت« .تحقیــق توصیفــی آنچــه را کــه هســت توصیــف میکنــد و بــه
شــرایط یــا روابــط موجــود ،فرایندهــای جــاری ،آثــار مشــهود و روندهــای در حــال گســترش

توجــه دارد (خاکــی .»)39 :1390 ،روش تحلیــل داده در ایــن پژوهــش تحلیــل مضمــون اســت.

فراینــد کامــل تحلیــل مضمــون را میتــوان 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 میگیــرد و نبایــد بــا عجلــه اجــرا شــود (:89

 .)Braun & Clarke ,2006نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه تحلیلهــای کیفــی ،از مجموع ـهای
از خطــوط راهنمــا اســتفاده میکننــد و نــه مجموعـهای از قوانیــن مشــخص .ایــن امــر باعــث

انعطافپذیــری آنهــا بــرای تناســب روش بــا ســؤالها و دادههــای تحقیــق میشــود (:145

.)Patton,1990

دسترســی بــه افــراد مصاحبهشــونده بــا روش گلولــه برفــی صــورت گرفتــه اســت؛ بــه ایــن

صــورت کــه ابتــدا در رصــد اجمالــی صاحبنظرانــی درزمینــۀ مباحــث زیــارت شناســایی
شــدند .ســپس بــا رجــوع بــه هریــک از افــراد ،از آنــان خواســته شــد تــا افــراد صاحبنظــر

دیگــر در ایــن حــوزه را معرفــی کننــد .بــا معرفــی صورتگرفتــه و رصــد دقیقتــر از افــراد

صاحبنظــر ،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 صاحبنظــر در ایــن

حــوزه و رصــد دقیــق در مرحلــۀ آخــر صــورت گرفتــه اســت .نگارنــده ادعــای شناســایی کامــل
کارشناســان و صاحبنظــران مربــوط را نــدارد امــا بــه اقتضــای تواناییهــا ،محدودیتهــا و
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امکانــات پژوهــش ،بــه نظــر میرســد ایــن تعــداد از مصاحبههــای عمیــق صورتگرفتــه
در کنــار منابــع اســنادی بررسیشــده میتوانــد تشــریحکنندۀ ابعــاد موضــوع پژوهــش

پژوهشــی
باشــد .منابــع اســنادی مــورد مطالعــه و تحلیــل ،کتابهــا و مقالههــای علمی
ِ
مربــوط بــه حوزههــای زیــارت ،ارتباطــات میانفرهنگــی ،گردشــگری مذهبــی ،روابــط بیــن
ســازمانها و هماهنگــی بینســازمانی در بیســت ســال گذشــته بــودهاســت .کلیدواژههــای

مــورد اســتفاده در جســتجوی مــوارد مرتبــط عبارتنــد از :زیــارت ،عتبــات مقدســه ،همگرایی،
همگرایــی در جهــان اســام ،ســازمانهای منطقــهای ،روابــط بینســازمانی ،هماهنگــی

بینســازمانی.

پــس از فیشبــرداری از منابــع ،فیشهــا وارد نرمافــزار  Maxqdaشــده تــا کدگــذاری

شــوند .محیــط و ابــزار گرافیکــی متنــوع ،رابطــه کاربــری آســانتر و جذابتــر ،ســازگاری

خروجــی مختلــف و امــکان جســتجوی آســان بیــن
بیشــتر بــا زبــان فارســی ،فرمتهــای
ِ

دادههــای فارســی ،از جملــه مزایــای ایــن نرمافــزار نســبت بــه دیگــر نرمافزارهــای تحلیــل
کیفــی اســت .پــس از ســه مرحلــه کدگــذاری 58 ،مضمــون اولیــه 18 ،مضمــون پایــه و 6

مضمــون ســازماندهنده ،اســتخراج گردیــد و الگــوی نهایــی تحلیــل مضمــون همگرایــی
عتبــات مقدســه مشــخص شــد .بــرای پایایــی کدگــذاری ایــن پژوهــش ،پــس از هــر مرحلــه

کدگــذاری ،کدهــای مشخصشــده در دو فاصلــۀ زمانــی بــا گزارههــای اولیــه مقایســه شــدند.
بــرای روایــی ایــن پژوهــش از بررســی همــکاران اســتفاده شــد؛ بدینترتیــب کــه مراحــل انجام

تحقیــق و یافتههــا بــا کمــک یکــی از دانشــجویان دکتــری مــرور و بــه ســؤالها و انتقادهــای

مطرحشــده پاســخ داده شــد.

آخریــن گام در تحلیــل مضمــون ،تدویــن گــزارش اســت .ایــن مرحلــه وقتــی آغــاز میشــود

کــه مجموعــۀ کاملــی از مضامیــن نهایــی ،فراهم شــده باشــد .هــدف از ایــن کار ،بررســی دوبارۀ
ســؤالهای تحقیــق و عالیــق نظــری نهفتــه در آنهاســت تــا بــا بحــث و بررســی عمیــق،

الگوهــای بهدســتآمده از تشــریح متــن ،بــه ســؤالهای اصلــی تحقیــق پاســخ داده شــود

( .)Attride-Stirling,2001 :132در ایــن پژوهــش ،پــس از بررســی دادههــا و انجــام مراحــل

روششــناختی و تبییــن مفاهیــم زیــارت ،عتبــات مقدســه ،روابــط بینســازمانی و همگرایــی،
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بــه دلیــل رعایــت اختصــار ،تنهــا مضامیــن نهایــی یعنــی «مزیتهــا»« ،مبانــی»« ،زمینههــا»،
«موانــع»« ،پیامدهــا» و «راهبردهــا»ی همگرایــی عتبــات مقدســه گــزارش میشــود.

 .3پیشینۀ پژوهش
بررس ـیها و جســتجوهای نگارنــده نشــان میدهــد در ارتبــاط بــا موضــوع و مســئلۀ ایــن

نوشــتار کــه همگرایــی ســازمانی در بســتر زیــارت اســت ،پژوهشهــای زیــادی انجــام نشــده
اســت .مقالههــای مختلفــی ســعی کردهانــد بــه بُعــد تمدنــی نهــاد زیــارت بپردازنــد امــا

اســتخراج ابعــاد همگرایــی ســازمانی در بســتر زیــارت و بهعــاوه اســتفاده از روششناســی

چ یــک از مقالههــا یافــت نشــد .بــا اینحــال،
مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر ،در هیــ 
مرتبطتریــن پژوهشهــای موجــود بــه موضــوع مــورد بررســی ،بــه شــرح زیــر اســت:

«عرفــان و بیــات» ( )1393در مقالــۀ «آمــوزه امــت اســامی در قــرآن و بازاندیشــی در

قابلیتهــای تمدنــی و فرهنگــی آن» بــه کارکردهــای تمدنــی فرهنگــی مفهــوم امــت

پرداختهانــد .ایــن مقالــه موضــوع «امــت» و «امامــت اســامی»را از منظــر فرهنگــی و تمدنــی
واکاوی کــرده و بــا اســتناد بــه مؤلفههــای ا ّمــت از منظــر قــرآن ،بــه تبییــن مفهــوم و نقــش

امــت در فراینــد ســاخت تمــدن اســامی پرداختــه اســت تــا نشــان دهــد کــه ایــن نظریــه چــه
قابلیتهــا و ظرفیتهایــی در بــاروری فرهنگــی و نیــز تمدنســازی دارد .انســجام و همبســتگی

وثیــق اجتماعــی ،آرمانســازی بــرای تحــوالت اجتماعــی و کارکردهــای هویّتبخــش ،از جملــه
یافتههــای ایــن تحقیــق در قابلیتهــا و ظرفیتهــای فرهنگــی و تمدنــی ایــن آمــوزه اســت.

«کرمیپــور» ( )1394در 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 سـهگانه،

گردشــگری دینــی یــک برســاخت اجتماعــی و بهســان یــک نیــاز فرهنگــی و معنــوی در

انســجام و همگرایــی انســانی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و ســپس در یــک چهارچــوب مفهومــی
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ســهگانه «خداخواهــی ،دگرخواهــی و خودیابــی» در نگــرش اســامی تبییــن و دســتهبندی
شــده اســت.

«ســتوده» ( )1387در مقالــۀ «جهانــی شــدن و همگرایــی کشــورهای اســامی» بــه تشــریح

همگرایــی کشــورهای اســامی در عصــر جهانــی شــدن میپــردازد و دیپلماســی فرهنگــی و

رســانهای را مهمتریــن ابــزار همگرایــی کشــورهای اســامی در شــرایط جهانــی شــدن میدانــد.

وی ابتــدا بــا امکانناپذیــر دانســتن مطالعــه تحــوالت بینالمللــی در عصــر فراصنعــت و
فرااطالعــات بــدون توجــه بــه فرایندهــای جهانیشــدن یــا جهانیســازی ،جهانیشــدن را

باعــث نفوذپذیــری مرزهــا ،تحــول در هویتهــای ملــی و افزایــش روابــط فراملــی میدانــد.
ســپس بــا ارائــه تعریفهایــی از جهانیشــدن ،منطقهگرایــی ،ســازمان منطق ـهای و تعامــات

منطقـهای و بــا اشــاره بــه لزوم همگرایی کشــورهای اســامی در شــرایط جهانیشــدن ،تشــکیل
ســازمان منطق ـهای بــرای پاســخگویی بــه نیــاز کشــورهای اســامی در عصــر جهانیشــدن را

کافــی نمیدانــد .ســتوده معتقــد اســت دیپلماســی منطق ـهای راهحــل همگرایــی منطق ـهای

کشــورهای اســامی اســت .از نظــر ایشــان ،همگرایــی کشــورهای اســامی بیــش از هــر چیــز

نیازمنــد ایســتارها و تصاویــر ذهنــی مشــترک ،مثبــت و واقعــی اســت کــه ایــن امــر دیپلماســی
همهجانبــۀ منطقــهای بهخصــوص از طریــق فناوریهــای ارتباطاتــی و اطالعاتــی نویــن را
طلــب میکنــد .تأکیــد بــر همگرایــی فرهنگــی و رســانهای از نــکات قابــل اســتفاده در ایــن
نوشــتار اســت کــه در پژوهــش حاضــر نیــز مــورد تأکیــد اســت.

«معینیپــور» ( )1394در مقالــه «ظرفیتهــای تمدنــی کنگــره عظیــم اربعیــن حســینی»

پدیــده اربعیــن را بهمثابــۀ یــک عنصــر تمدنــی مــورد توجــه قــرار داده اســت .وی ذیــل بیــان

یــک چارچــوب نظــری ،ارکان تحقــق تمــدن و امــت واحــده اســامی را بررســی و ظرفیتهــای

آیینهــا و مناســکی ماننــد اربعیــن را در تحقــق امــت واحــده و تمــدن نویــن اســامی تشــریح
کــرده اســت .ایشــان دیــن ،علــم ،عقالنیــت و اخــاق را ارکان چهارگانــۀ تمــدن نویــن اســامی

میدانــد کــه اربعیــن در ســه الیــۀ گرایشــی ،بینشــی و رفتــاری ،ظرفیتهایــی بــرای تحقــق
آنهــا 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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«بابایــی» ( )1394در مقالــۀ «مدنیــت و معنویــت در اربعیــن» بــه کارکردهــای تمدنــی

زیــارت اربعیــن پرداختــه اســت .وی معتقــد اســت آنچــه در همایــش اربعیــن رخ میدهــد،

هــم بــه جهــت ایمانــی و هــم بــه جهــات حبــی و عشــقی ،کارکردهــای تمدنــی دارد .اربعیــن
از یکســو حرکــت و تمرینــی ایمانــی اســت کــه موجــب افزایــش ایمــان میشــود و نظــام

مناســبات ایمانــی را تنظیــم میکنــد و از ســوی دیگــر در اربعیــن بــا تأکیــد بــر یــک محبــوب

حبــی و عشــقی نســبت بــه آن محبــوب
و معشــوق مشــترک و همینطــور بــا تجربــۀ مشــترک ّ
واحــد ،محبتــی بــه همدیگــر بهوجــود میآیــد و نظــام مناســبات انســانی بــه شــکل درســتی

ســامان میبایــد .شــکلگیری امــت واحــده بــر اســاس ایــن عشــق و معشــوق مشــترک ،نتیجۀ
ایــن نظــام مناســبات جدیــد اســت کــه بــر محــور اربعیــن رخ مینمایــد .نــگاه تمدنــی و

میانفرهنگــی و تأکیــد بــر محبــت و معنویــت ،از وجــوه مشــترک ایــن نوشــتار بــا پژوهــش
حاضــر اســت.

«رازنهــان و همــکاران» ( )1395در مقالـهای بــا عنــوان «بررســی جایــگاه اقتصــادی عتبــات

عالیــات در روابــط ایــران و عثمانــی در دوره صفــوی» جایــگاه اقتصــادی عتبــات عالیــات میــان

دو دولــت صفویــه و عثمانــی را بررســی و بازتــاب آن در روابــط سیاســی دو کشــور ایــران و
عثمانــی را ارزیابــی کــرده انــد .در ایــن مقولــه دربــاره ســه رکــن اساســی بحــث شــده اســت:

 .1زیــارت عتبــات (زوار)؛  .2موقوفــات؛  .3دفــن امــوات .یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت

کــه در ایــن دوران تســلط بــر منطقــه عــراق ،بهویــژه عتبــات عالیــات و دســتیابی بــه منافــع
اقتصــادی آن ،از جملــه مباحــث مهــم بــرای دو دولــت صفویــه و عثمانــی بــود چنانکــه ورود
زائــران ایرانــی بــه اماکــن مقــدس عــراق بــا رونــق بــازار ،ایجــاد کسـبوکار ،گســترش تجــارت،

رونــق کاروانســراها و راهداریهــا و رفــع بیــکاری همــراه بــود.

درخصــوص بدیــع و جدیــد بــودن موضــوع مــورد مطالعــه ،همانطــور کــه مالحظــه

میشــود ،در زمینــۀ موضــوع مــورد بررســی کــه ابعــاد همگرایــی عتبــات مقدســه یــا بهعبارتــی
همگرایــی ســازمانی در بســتر زیــارت اســت ،پژوهــش مشــابهی یافــت نمیشــود .بــا توجــه

بــه پژوهشهــای پیشــین ،روش پژوهــش حاضــر نیــز روشــی جدیــد در ایــن حــوزۀ موضوعــی
شــمرده میشــود.تأکیــد بــر نقــش همگراکننــده و امتســاز نهــاد زیــارت و توجــه بــه بُعــد

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،27پاییز 1398

ابعاد همگرایی عتبات مقدسه بهمثابۀ سازمانهای شیع ِی متولّی زیارت (غیاثی)

17

میانفرهنگــی و تمدنــی آن ،از نکتههــای قابــل اســتفاده در پژوهشهــای پیشــین اســت

کــه در پژوهــش حاضــر نیــز مــورد تأکیــد اســت .امــا توجــه بــه همگرایــی بینســازمانی
یــا توجــه بــه ادبیــات ســازمانی در همگرایــی در بســتر زیــارت ،بررســی زمینههــا ،پیامدهــا،

مزیتهــا ،موانــع و راهبردهــای آن ،کشــف  58مضمــون اولیــه 18 ،مضمــون پایــه و  6مضمــون
ســازماندهندۀ مربــوط بــه همگرایــی عتبــات مقدســه ،تحلیــل آنهــا بــا ابزارهــای مفهومــی
مطالعــات ســازمانی و در نهایــت ارائــه الگــوی پیشــنهادی ســاختار همگرایــی ســازمانهای

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

 .4چارچوب مفهومی
 .4-1عتبات مقدسه
«عتبــات» در زبــان عربــی بهمعنــای آســتان ه و درگاه اســت .در معنــای خــاص و تاریخــی

آن ،عتبــات عالیــات بــه مزارهــای مقــدس امامــان شــیعه (علیهمالســام) اطــاق میشــود

کــه در شــهرهای نجــف اشــرف ،کربــا ،کاظمیــن و ســامرا در عــراق؛ قــم و مشــهد در ایــران
و مدینــه در عربســتان واقعانــد .ایــن شــهرها احتــرام و تقــدس خاصــی بــرای شــیعیان

دارنــد و از همیــن روســت کــه بــه آنهــا عتبــات مقدســه یــا عتبــات عالیــات میگوینــد

(عریخانــی .)23 :1394 ،یکــی از راهکارهــای بالفعلکــردن ظرفیتهــای تمدنــی نهــاد زیــارت،
ـیعی متولــی زیــارت یعنــی عتبــات مقدســه بــا هــدف همگرایــی
فعالکــردن ســازمانهای شـ ِ

اســت .همگرايــی عتبــات مقدســه میتوانــد خــود را در اهــداف ،سیاســتها ،برنامههــا و
فعالیتهــا نشــان داده و خيلــی بيــش از آنچــه در تمرکزهــای افقــی و عمــودی بنگاههــای
صنايــع فرهنگــی در دورۀ جديــد رخ داده ،اثرگــذار باشــد.

سال هفتم ،شماره  ،27پاییز  1398فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

18
 .4-2همگرایی بین سازمانی
همگرایــی از مفاهیمــی اســت کــه بهویــژه در روابــط بینالملــل بــه آن بســیار توجــه

شــده اســت .امــا ایــن نوشــتار نگاهــی فرهنگیتمدنــی بــه ایــن مفهــوم دارد و آن را
نوعــی همســویی و همنوایــی در ارزشهــا ،سیاســتها و عملکردهــا در بیــن مــردم،
نخبــگان و ســازمانها تلقــی میکنــد .همانطــور کــه «پدیــده زیــارت را میتــوان بــا
ســه نــگاه توریســتی ،میانفرهنگــی و تمدنــی تحلیــل نمــود (مهدیــار،»)157 :1394 ،

مســئله همگرایــی در بســتر زیــارت را نیــز میتــوان در ســه ســطح بینســازمانی،
میانفرهنگــی و تمدنــی تحلیــل کــرد .تحلیــل جامــع و صحیــح از همگرایــی ،تحلیلــی

اســت کــه هــر ســه ســطح بینســازمانی ،میانفرهنگــی و تمدنــی را در برگیــرد و تحقــق

هــر ســطح را گامــی بــرای تحقــق ســطح بعــدی عنــوان کنــد؛ بدینصــورت کــه تــا
همگرایــی بینســازمانی محقــق نشــود ،همگرایــی میانفرهنگــی صــورت نمیپذیــرد
و تــا همگرایــی میانفرهنگــی صــورت نپذیــرد ،همگرایــی تمدنــی شــکل نمیگیــرد
(شــکل .)1در واقــع «تنســیق» و «همگرایــی» تمدنــی در بســتر زیــارت ،آرمــان «توحیــد»

را از طریــق ایــده «وحــدت» جهــان اســام کــه مقول ـهای ایدئولوژیــک اســت ،بــا تأکیــد

بــر «تقریــب» مذاهــب و «تعایــش» و همزیســتی میانفرهنگــی عامــۀ مــردم بــا همگرایــی
ســازمانهای شــیعی متولــی زیــارت پیگیــری میکنــد .البتــه ،نبایــد نقــش دولتهــا و

حکومتهــا را در تحقــق فراینــد همگرایــی نادیــده گرفــت .همــکاری دولتهــا میتوانــد
نقــش اساســی در حمایــت ،تســهیل و تقویــت همگرایــی ایــن ســازمانها ایفــا کنــد.
بهعنــوان مثــال ،روابــط خــوب دولتهــای دو کشــور ایــران و عــراق میتوانــد منجــر بــه

تقویــت زیرســاختهای الزم بــرای برپایــی عظیمتریــن منســک آیینــی یعنــی زیــارت
اربعیــن گــردد و از طرفــی روابــط تیــره دولتهــای دو کشــور ایــران و عربســتان منجــر بــه

تعطیلــی حــج عمــره شــود.
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شکل  .1سطوح مختلف همگرایی

 .5یافتههای پژوهش
بــا توجــه بــه تحلیــل مضمــون اطالعــات جمعآوریشــده میتــوان  58مضمــون اولیــه،

 18مضمــون فرعــی و پایــه و  6مضمــون اصلــی و ســازماندهنده بــرای مضمــون محــوری

و فراگیــر «همگرایــی عتبــات مقدســه» شناســایی کــرد 18 .مضمــون پایــه و فرعــی عبارتنــد

از :موانــع ســازمانی ،موانــع محیطــی ،موانــع بینالمللــی ،زمینههــای ســازمانی ،زمینههــای
محیطــی ،راهبردهــای ناظــر بــه ماهیــت همگرایــی ،راهبردهــای ناظــر بــه روش همگرایــی،
پارادایــم اقتصــادی ،پارادایــم رفتــاری ،پارادایــم اســامی ،مزیّتهــای معنــوی ـ معرفتــی،

مزیّتهــای اقتصــادی ،مزیّتهــای فرهنگــی ـ محیطــی ،مزیّتهــای تاریخــی و مزیتهــای

مردمــی .شــش مضمــون اصلــی و ســازماندهنده عبارتنــد از :مزیّتهــا ،مبانــی ،زمینههــا،

موانــع ،پیامدهــا و راهبردهــا .مــدل نهایــی را میتــوان بدینصــورت ارائــه کــرد (شــکل:)2
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شکل .2الگوی تحلیل مضمون همگرایی عتبات مقدسه

در ادامه مهمترین نکات مربوط به هر یک از مضامین سازماندهنده تشریح میشود.
 .5-1زمینهها
جدول  .1زمینهها
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زمینههــای برقــراري روابــط بيــن ســازمانها عبــارت اســت از .1« :كميابــي منابــع يــا ضــرورت
عملكــرد  .2واكنــش بــه اهــداف فــوق عــادي يــا فشــار بيرونــي (رابطــه تحميلي)  .3مســاعدت ســاختاري
محيــط  .4نفوذپذیــری مــرز  .5اهــداف ســازماني  .6وجــود روابــط درگذشــته  .7تعامــات بينفــردي .8

وابســتگیهای محلــي و حــوزه جغرافيايــي .9 .قلمــر ِو همگــون و ناهمگــون .10 .آگاهــي (زبردســت،

.»)18 :1385

بهنظــر میرســد بیشــتر زمینههــای فــوق در همگرایــی ســازمانهای عتبــات مقدســه

مؤثــر باشــند .ســازمانهای عتبــات بیشــک بهدلیــل ماهیــت یکســان روابطــی در گذشــته

باهــم داشــتهاند کــه دارای فــراز و فرودهایــی بــوده اســت .بــا توجــه بــه رســالت منطقـهای و

جهانــی از همگونــی قلمــرو و توجــه بــه جغرافیــای فرهنگــی و تاریخــی مشــترک از وابســتگی
محلــی و جغرافیایــی برخوردارنــد .ازآنجاکــه عتبــات ســازمانهایی هســتند کــه در بســتر
زیــارت شــکلگرفتهاند ،بــا توجــه بــه ارتباطــات میانفرهنگــی کــه در بســتر زیــارت صــورت

میپذیــرد ،ســبب میشــود ســازمانهای عتبــات ماهیتــی فرهنگــی و دارای انعطــاف ســازمانی

و مرزهایــی نفوذپذیــر داشــته باشــند .در چنــد ســال اخیر ،عتبات نســبت ب ه ضــرورت همگرایی

و افزایــش هماهنگــی بیــن خــود آگاهــی پیــدا کردهانــد و تعامــات بینفــردی و ســازمانی

آنهــا افزایــش پیداکــرده اســت .وجــود عناصــر فشــار بیرونــی و دشــمنیهای فراوانــی کــه در
منطقــه غــرب آســیا و جهــان اســام وجــود دارد نیــز بیــشاز پیــش ضــرورت همگرایــی را

بــرای متولیــان عتبــات مقدســه آشــکار ســاخته اســت .وجــود حکومــت و دولتهــای اســامی
ضدصهیونیســتی در ایــران ،عــراق و ســوریه نیــز ســاختار محیــط را بــرای
ضدآمریکایــی و ّ

همگرایــی ســازمانهای شــیعی متولــی زیــارت فراهمتــر ســاخته اســت .ماهیــت ،اهــداف و

مأموریــت ایــن ســازمانها نیــز بهخودیخــود بــر وحــدت و حرکــت بــه ســمت تحقــق امــت

واحــده اســامی تأکیــد دارد .از طرفــی ،ســیل عظیــم زائــران در ســالهای اخیــر بهخصــوص در

کشــور عــراق ضــرورت عملکــرد ،تعامــل و انتقــال تجربیــات ســازمانی بــرای خدمترســانی بــه

زائــران را بیشازپیــش آشــکار ســاخته اســت.
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ســازمانهای عتبــات دارای مزیتهــای رقابتــی فراوانــی بــرای همگرایــی میباشــند.

ازجملــه ایــن مزیتهــا معنویــت محــوری و وجــود جاذبههــای معنــوی اســت .مطالعــه
اشــکال مختلــف همگرایــی در جهــان ،منطقــه غــرب آســیا و جهــان اســام نشــان مــی دهد

کــه یکــی از نقصهــای ایــن شــکل از همگراییهــا نبــو ِد یــک گفتمــان وحدتبخــش بــه
ســازمانهای همگراشــونده اســت .جاذبههــای معنــوی و پیوس ـتهای معرفتــی آن عــاوه

بــر ایجــاد گفتمــان واحــد ،در جــذب پشــتوانۀ مردمــی ســازمانهای عتبــات مقدســه کــه
از اصلیتریــن مزیتهــای رقابتــی ایــن ســازمانها شــمرده میشــود ،نقــش اساســی ایفــا
تشــیع ،از دیگــر مزیّتهــای
میکنــد .مبانــی منطقــی و جــذاب و جهانشــمول مکتــب
ّ

ـی زیــارت اســت کــه دامنــۀ نفــوذ ایــن ســازمانها را
ـیعی متولـ ِ
همگرایــی ســازمانهای شـ ِ
وســیع ،اثرگــذار و جهانــی میســازد .وظیفــۀ هدایتگــری ایــن ســازمانها ،عمــق نفــوذ و

اثرگــذاری آنهــا را بــر مــردم بهمثابــۀ مهمتریــن مؤلفــۀ همگرایــی نــرم تعییــن میکنــد.
ّ
محــل رجــوع انســانهایی بــا فرهنــگ ،دیــن ،نــژاد ،قومیــت و
مردمــی بــودن و

زبانهــای گوناگــون نشــاندهندۀ ظرفیــت عظیــم وحدتبخــش ایــن سازمانهاســت.

عتبــات مقدســه بهعنــوان یکــی از مهمتریــن مراکــز شــیعی ،از دیربــاز توجــه ویــژۀ
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مــردم را بــه خــود معطــوف ســاخته و نهــادی مردممحــور محســوب میشــده اســت

(رازنهــان و همــکاران .)2 :1395 ،عتبــات بــه دلیــل همیــن محــل رجــوع مــردم بــودن،

بــه ســازمانهایی بــا ظرفیــت عظیــم در بخــش اقتصــاد و دارای پشــتوانه مالــی همیشــگی
تبدیلشــدهاند .عتبــات مقدســه ،بهعنــوان نهادهایــی کــه همــواره محــل رجــوع مــردم

جهــت اهــدای نــذورات و اوقــاف بــوده و از طریــق تجمیــع ســرمایهها و انفاقهــای
مردمــی و اســتفاده از آنهــا در جهــت امــور خیریــه و رفــع مشــکالت اقتصــادی جامعــه
فعالیــت میکردهانــد ،از مهمتریــن نهادهــا و ســازمانهای فعــال در بخــش غیرانتفاعــی

اقتصــاد یــا همــان بخــش ســوم محســوب میشــوند .فرامــرزی بــودن امــکان برخــورداری

از یــک گفتمــان متفــاوت از حکومتهــا و دولتهــای منطقــه را بــه ســازمانهای عتبــات

فراهــم م ـیآورد .اگرچــه همــکاری دولتهــا میتوانــد نقــش اساســی در همگرایــی ایــن
ســازمانها ایفــا کنــد .بهعنوانمثــال ،روابــط خــوب دولتهــای دو کشــور ایــران و عــراق
میتوانــد منجــر بــه برپایــی عظیمتریــن منســک آیینــی یعنــی زیــارت اربعیــن گــردد و

روابــط تیــره دولتهــای دو کشــور ایــران و عربســتان منجــر بــه تعطیلــی حــج عمــره شــود.
زیــارت کانــون روابــط میانفرهنگــی بــودن کــه بــا ایجــاد گفتگــوی بیــن فرهنگــی ،تبدیــل

بــه ســازوکاری جــدی و مؤثــر بــرای آگاهــی یافتــن از تنــوع فرهنگــی ،انتقــال و تبــادل

مفاهیــم و نزدیکــی فرهنگهــا میگــردد« .انســان از طریــق گفتگــوی میانفرهنگــی
متوجــه میشــود کــه بــه یــک گــروه فرهنگــی خــاص تعلــق دارد و درعینحــال بــا

فرهنــگ اقــوام و ملتهــای مختلــف آشــنا میشــود ،آگاهیهــای خــود را در ایــن زمینــه
افزایــش میدهــد و در نهایــت ،ضمــن همدلــی ،دشــواری پذیــرش نگرشهــا و باورهــای

دیگــران را بــر خــود همــوار میســازد و ایــن همــان مفهومــی اســت کــه در ارتباطــات
میانفرهنگــی از آن بهعنــوان «آگاهــی میــان فرهنگــی» نــا م بــرده میشــود»( .جعفــری

هفتخوانــی.)120 :1391 ،
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اكنــون ســازماندهی مؤثــر روابــط بينســازمانی بهواســطۀ شــکلگیری و بهکارگیــری

سیســتمهای پیچیدهتــر ،مالحظــات فرهنگــی ،نوآوریهــای ســريع در حــوزۀ فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات چرخههــای كوتــاه عمــر محصــوالت و خدمــات روزبــهروز دشــوارتر

گرديــده ،ظرافتهــای خــاص خــود را میطلبــد (زارعــی )46 :1386 ،و هوشــمندی الزم بــرای

مقابلــه بــا موانــع اقتصــادی و تکنولوژیــک را اقتضــا میکنــد .این موضــوع در جغرافیــای فرهنگی

جهــان اســام ابعــاد پیچیدهتــری بــه خــود میگیــرد .عتبــات عــراق و ســوریه از پیچیدگــی
و تخصصیشــدن درونســازمانی کــه در ســازمانهای عتبــات ایــران ماننــد آســتان قــدس

رضــوی وجــود دارد ،برخــوردار نیســتند .تفــاوت رویکردهــای سیاســی بیــن عتبــات و همچنیــن

بیثباتــی سیاســی نیروهــای فرهنگــی و اجتماعــی مؤثــر در محیــط ســازمانهای عتبــات
میتوانــد از موانــع رشــد هماهنگــی و همگرایــی بیــن ســازمانهای عتبــات قلمــداد گــردد .وجود
رویکردهــای فرقـهای و قومیتــی حاضــر در محیــط ســازمانهای عتبــات کــه بیشــتر کشــورهای
ایــران و عــراق را شــامل میشــود ،از موانــع جــدی افزایــش همگرایــی اســت .اقـــوام مختلفــی

در ایران ساکن هستند و عالوه بر ایـــن تـــنوع قـــومی ،شـــاه د تـــنو ع در مـــذاهب نیز هستیم.
ف ایــران ،کشــور عــراق از
ایــران ترکیبــی از شــیعه ،ســنی ،مســیحی ،کلیمــی و ....اســت .برخــا 

وحــدت و یکپارچگــی برخوردار نـــیست .جـــامعه کنونی عــراق برخوردار از یــک ترکیب ناهمگون
 %مــردم عــراق مســلمان هســتند .از ایــن
قومــی و مذهبــی اســت .از لحــاظ مذهبــی بیــش از  ٩٣

تعــداد  ٦٠تــا  %٦٥شــیع ه و  ٣٠ت ـا  %٣٥س ـ ّنی میباشــند .همچنیــن اقلیتهــای مســیحی،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،27پاییز 1398

ابعاد همگرایی عتبات مقدسه بهمثابۀ سازمانهای شیع ِی متولّی زیارت (غیاثی)

25

ق را شــامل میشــوند .بــه لحــاظ قومــی
ت عــرا 
 %جمعیـ 
یهــودی ،آشــوری ،یزیــدی و صابئــی  ٥

ق را تشــکیل میدهنــد .در کنــار ایـــن
نیــز ترکیبــی از اعــراب ،اکــراد ،ترکمــن و ...جـــامع ه عـــرا 
ی ـ مذهبــی ،بــه پیچیدگی اوضاع و تشــدید
ل قومـ 
ی متداخـ 
تـــنوع ،درهمتنیدگیهــا و پیوندهــا 
شــکافها کمــک کــرده اســت (جعفــری و نیــکروش .)46 :1394 ،از طرفــی ،عــدم دانــش

سیاس ـتگذاری متناســب بــا فراینــد همگرایــی عتبــات مقدســه در فضــای جهانیشــدن نیــز

میتوانــد مشــکالت و موانــع فراوانــی را پیــش روی متولیــان عتبــات مقدســه در امــر قانونگذاری

قــرار دهــد .بــا گســترشیافتن دامنــۀ هماهنگــی و تعامــل بیــن عتبــات مقدســه ،تهاجــم نظامی،
سیاســی و فرهنگــی غــرب و گســترش فشــارهای بینالمللــی نیــز از مشــکالت و موانــع در فرایند

همگرایــی عتبــات مقدســه بهشــمار میآیــد .واقعیــت ایــن اســت کــه موانــع زیــادی بــر ســر
راه ایــدۀ همگرایــی در جهــان اســام وجــود دارد کــه ایــن کشــورها را بیشــتر بــه ســمت واگرایــی

ســوق میدهــد تــا همگرایــی .همگرایــی در جهــان اســام بهمراتــب دشــوارتر از همگرایــی در

ســایر مناطــق دنیاســت ،تــا جاییکــه حتــی برخــی از صاحبنظــران روابــط بینالملــل آن را

امــری غیرممکــن میداننــد .امــا اگــر عتبــات مقدســه بتوانند بــه هر نســبتی عوامــل بازدارنــده را
تضعیــف کننــد و یــا آنهــا را از ســر راه خــود بردارنــد ،بــه همــان نســبت خواهنــد توانســت در راه

تحقــق همگرایــی ،بهعنــوان یــک فراینــد طوالنیمــدت گام بردارنــد.
 .5-4مبانی
جدول  .4مبانی
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پارادایمهایــی بهعنــوان تبیینکننــده فراینــد همگرایــی در روابــط بینســازمانی مطــرح

میشــود کــه هــر یــک مبانــی خــاص خــود را بــرای همگرایــی بیــن ســازمانی ارائــه میدهــد.

«پارادايــم هزینههــای اقتصــادی مبادلــه و وابســتگی منابــع ،بــه تشــريح داليــل اقتصــادی

ايجــاد ارتباطــات بينســازمانی پرداختــه اســت؛ درحالیکــه تئــوری نهادينهشــدن بــه تشــريح
داليــل رفتــاری ايــن موضــوع اشــاره دارد .تئــوری يادگيــري ضمــن آنكــه عمدتـاً يــک شــيوۀ

رفتــاری محســوب میشــود ،داراي زمینههــای اقتصــادی نيــز هســت كه اســاس آن اســتفاده از

توانايــی ســازمان بــرای اســتفاده از دانــش کسبشــده ،بهمنظــور كاهــش هزینههــا یــا افزایــش
درآمــد اســت .اتحــاد اســتراتژيک و تئــوری ذینفعــان نيــز در نقــاط وســط پيوســتار ،داراي

درجاتــی از مبانــي اقتصــادی و رفتــاری شــکلگیری ارتباطــات بينســازمانی هســتند (زارعــی،

 .»)46 :1386هــر یــک از ایــن پارادایمهــا در کنــار نقــاط ق ّوتــی کــه دارد ،بــا اشــکالها و
نقصهــای جــدی نیــز مواجــه اســت کــه در کتابهــای مربــوط ،بــه آنهــا پرداختهشــده

اســت .لــذا بــه نظــر میرســد مؤلفههــای مبنایــی روابــط بینســازمانی عتبــات مقدســه
بهمثابــه ســازمانهای شــیعی متولــی زیــارت ،عــاوه بــر اســتفاده از جنبههــای مثبــت

پارادایمهــای موجــود بایــد دارای مؤلفههایــی متفــاوت و کاملتــر از پارادایمهــای رایــج

باشــد .بــا توجــه بهنظــام فکــری اســامی ،مؤلفههــای مبنایــی همگرایــی ســازمانی در طریــق
زیــارت کــه نظــم مفهومــی خاصــی را بــرای همگرایــی ارائــه میدهــد ،عبارتنــد از« :توحیــد،

خدامحــوری و محــو شــرک ،تحقــق وحــدت و همگرایــی و همافزایــی در پرتــو حکومــت امــام
معصــوم ،رســالت تحقــق امــت واحــد و همگرایــی در ســپهر جهــان و آفرینــش ،دعــوت ،احیــا
و اقامــه حــق و دفــع باطــل محــور همگرایــی ،عدالــت ،مســاواتطلبی و تبعیــض ســتیزی،

امنیــت ،صلــح و مــودت فراگیــر ،نفــی ملیــت و قومیــت مــداری ،همزیســتی مســالمتآمیز،

کرامــت محــوری و بشردوســتی ،اخــاق و تربیتمــداری ،جهــاد و نفــی هرگونــه ســلطهطلبی

و تنهــا مشروعدانســتن جنــگ توحیــدی ،نفــی ســبیل و لــزوم عزتمنــدی مســلمانان ،وفــای به
عهــد و تعهــدات» (اخــوان کاظمــی.)72 :1387،

ـی همگرایــی ســازمانی در طریــق زیــارت را میتــوان توحیــد و والیــت
مهمتریــن مؤلفــۀ مبنایـ ِ

معصــوم کــه تجلــی والیــت الهــی اســت ،دانســت .توضیــح آنکــه ،تمــدن اصیــل اســامی همان
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تجلــی ولــی الهــی در زمیــن و شکوفاشــدن اســتعدادهای زمیــن بــا انــوار ملکوتــی والیــت

الهــی اســت .بــهبیــاندیگــر« ،اگــر حیــات انســانی اجتمــاع بــه معنــای ظهــور باطــن نهایــی
انســانیت یعنــی مقــام انســان کامــل در بســتر تعامــات 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 ،میتــوان گفــت حیــات انســانی اجتمــاع مســاوی

تمــدن والیــی اســت و نهتنهــا مســاوی کــه مســاوق بــا تمــدن والیــی اســت (خانــی:1395 ،

 .»)144همگرایــی ســازمانهای متولــی زیــارت در ســپهر معنایــی تئــوری والیــت عــاوه بــر

جنبههــای مثبــت گفتمانــی و فرهنگــی و معرفتــی ،باعــث کمرنــگ شــدن «منیتهــای
مکملــی عتبــات میگــردد.
ســازمانی» و افزایــش همکاریهــای ّ
 .5-5پیامدها
جدول  .5پیامدها

 .5-5-1پیامدهای فرهنگی

همگرایــی عتبــات مقدســه ســبب گســترش ارزشهــای اســامی و احیــای هویــت اســامی،

تحکیــم روح اخــوت ،محبــت ،صمیمیــت و عشــق مؤمنــان میــان محبــان اهــل بیــت

(علیهمالســام) ،ایجــاد همدلــی و تعــاون و همبســتگی اجتماعــی ،شــناخت ملــل مختلــف
و ارزیابــی ظرفیتهــای میانفرهنگــی ،لغــو امتیازهــا و تبعیضهــا ،تقریــب تفکــرات شــیعی

و مذاهــب اســامی ،غیریتســازی و شــناخت دشــمن مشــترک (معینیپــور)37 :1394 ،
میگــردد .نهــاد زیــارت فرهنــگ انســانها را از بُعــد مــادی و معنــوی توســعه میدهــد.
فرهنــگ امــری ی ّکــه و تنهــا و ایســتا نیســت .جلــوهای از حیــات جامعه اســت .حیــات اجتماعی
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در ارتبــاط انســانها نهفتــه اســت .ارتبــاط انســانها هــر چقــدر گســتردهتر باشــد ،فرصــت
آفرینــش و ژرفــای فرهنــگ بیشــتر میشــود .برخــورد انســانها بــا یکدیگــر زمینــۀ آفرینــش

فرهنــگ را آمــاده میکنــد .مانــدگاری و اســتواری یــک فرهنــگ در برخــورد بــا فرهنگهــای

دیگــر مشــخص میشــود .بدینترتیــب ،نهــاد زیــارت موجــب شــکوفایی فرهنگهــا و ارتقــای
ســطح مانــدگاری و ســامت آنهــا مــی شــود .همگرایــی عتبــات مقدســه فرصتهــای زیــادی

را بــرای مبــادالت فرهنگــی میــان جامعــۀ بومــی و میهمــان ایجــاد میکنــد (قاســمی:1387 ،

 .)107همچنیــن توســعۀ ســفرهای زیارتــی باعــث ارتقــای تفاهــم و درک متقابل میــان ملتها،
جلوگیــری از بیگانهگرایــی و تبلیغــات ســوء ،ایجــاد آرامــش و صلــح جهانــی و ...خواهــد شــد.
 .5-5-2پیامدهای اقتصادی

برخــی از پیامدهــای اقتصــادی در ایــن حرکــت عبــارت اســت از .1 :همگرایــی عتبــات مقدســه

ســبب افزایــش ســرمایهگذاری غیرمســتقیم خارجــی در داخــل کشــورها میگــردد و آثــار

آن در کلیــۀ بخشهــای اقتصــادی اثــر توســعهای دارد .2 .ایجــاد درآمــد ارزی بــرای کشــورها
 .3تهیــه مایحتــاج زائــران همچنیــن ایجــاد کلیــه زیربناهــای مــورد نیــاز و ارائــه خدمــات بــه

زائــران و ...موجــب اشــتغالزایی اســت و بــه رونــق صنایــع داخلــی کشــور میانجامــد .4 .توســعۀ

شــبکه حمــل و نقــل جــادهای ،ریلــی ،هوایــی و گاه دریایــی  .5توســعه خدمات مســافری شــامل

آژانسهــای مســافرتی ،کاروانهــای زیارتــی ،هتلهــا ،بیمارســتانها و .6 ...توســعه خدمــات
مالــی و پولــی و مؤسســات مربــوط بــه آن ماننــد بانکهــا و .7 ...تحــرک در امــر ساختمانســازی

بــا توحــه بــه نیازهــای ســاخت و تجهیــزات مــورد نیــاز در شــهرهای زیارتــی  .8ایجاد مؤسســات
بازرگانــی خــاص بــه خصــوص در امــر صــادرات و واردات  .9توســعۀ امکانــات زیربنایــی مــورد نیاز
شــهرهای زیارتــی ماننــد نیروگاههــا ،سیســتم فاضــاب شــهری و( ...قاســمی.)109 :1387 ،
 .5-5-3پیامدهای سیاسی

همگرایــی عتبــات مقدســه نتایــج سیاســی مختلفــی نیــز میتوانــد بهدنبــال داشــته باشــد

کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود .1 :همگرایــی عتبــات مقدســه میتوانــد درس
عزتطلبــی ،تســلیمناپذیری ،والیتمــداری ،دالوری و غیــرتورزی نســبت بــه اســام و دفــاع
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از فضیلــت و کرامــت انســانی بدهــد و همچنیــن حرمــت انســانها را بــه انســانها بیامــوزد.

 .2همگرایــی عتبــات مقدســه میتوانــد موجــب جــذب جمعیــت ،احیــا و توســعۀ شــهر شــود.
طرفــداران نظریــه مذهبــی در پیدایــش شــهرها معتقدنــد عوامــل مذهبــی در بههمپیوســتن

گروههــای مختلــف اجتماعــی در ســکونتگاههای انســانی و نیــز تمرکــز جمعیــت و پیدایــش
شــهرها بهویــژه در دورههــای قدیــم ،بســیار مهــم بــوده اســت .3 .همگرایــی عتبــات میتوانــد

بســتری جهــت اعتــراض سیاســی باشــد  .4ایــن همگرایــی میتوانــد بــه ارائــه چهــرهای واقعــی

از یــک کشــور یــا دیــن و مذهــب بــه جهانیــان کمــک کنــد .5 .همگرایــی عتبــات مقدســه
موجــب گســترش امنیــت میشــود زیــرا حفــظ قداســت مــکان زیارتــی مانــع اعمــال خشــونت
ـم دیگــر همگرایــی عتبــات مقدســه ،برقــراری صلــح و دوســتی اســت
میگــردد .6 .جنبــۀ مهـ ّ
زیــرا وقتــی زائــران داخلــی و خارجــی بــا آداب و رســوم یکدیگر آشــنا میشــوند و دوســتانی در

کشــورها و شــهرهای دیگــر پیــدا میکننــد ،میــان آنهــا عالقــه و محبــت برقــرار میشــود و در
مجمــوع باعــث میگــردد کــه صلــح و دوســتی پدیــد آیــد (همــان.)111 :
 .5-6راهبردها
تحقــق اهــداف همگرایــی عتبــات مقدســه نیازمنــد اتخــاذ راهبردهــای صحیــح اســت کــه در

ادامــه مهمتریــن آنهــا تشــریح میگــردد:

جدول .6راهبردها
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تحقــق اهــداف همگرایــی عتبــات مقدســه نیازمنــد اتخــاذ راهبردهــای صحیــح اســت کــه بــا

توجــه بــه تحلیــل مضمــون منابــع کتبــی و بهخصــوص مصاحبههــای انجامشــده در ایــن

پژوهــش ،در ادامــه مهمتریــن آنهــا تشــریح میگــردد:

 .1توجــه 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

ولــی الهــی بهعنــوان کاملتریــن آینــۀ ظهــور ذات باریتعالــی
بشــریت جهــت توجــه بــه
ّ

کمــی و کیفــی توجــه بــه حضــرات معصومیــن (علیهمالســام) در
اســت .بیشــترین حجــم ّ
ایــن اماکــن مقــدس محقــق میشــود و سیاســتها و برنامههــا و اقدامهــا و در نهایــت

فضایــی کــه ایــن اماکــن در ســپهر فرهنگــی و تمدنــی خــود ایجــاد میکننــد ،از مهمتریــن
ـی الهــی اســت .در ســپهر معنایــی ایــن اماکــن اســت کــه قلبهــای
ظرفیتهــای توجــه بــه ولـ ّ
ـی الهــی بهخــود
مؤمنــان و امــت اســامی بــا حقیقــت معصــوم یکــی شــده و همــه رنــگ ولـ ّ

میگیرنــد و بــا ظهــور محبــت و معرفــت امــام در امــت ،حیــات طیبــۀ وعــده دادهشــده در

همیــن دنیــا محقــق میشــود.

 .2توجــه بــه همگرایــی ســازمانی بهعنــوان گام اول از یــک فراینــد ک ّلیتــر کــه

گامهــای بعــدی آن همگرایــی میــان فرهنگــی و تمدنــی اســت :.همگرایــی از مفاهیمــی

اســت کــه بهویــژه در روابــط بینالملــل 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

در ارزشهــا ،نگرشهــا و رفتــار در بیــن مــردم و نخبــگان تلقــی کــرد .همانطــور کــه

«پدیــده زیــارت را میتــوان بــا ســه نــگاه توریســتی ،میانفرهنگــی و تمدنــی صورتبنــدی

کــرد (مهدیــار ،»)157 :1394 ،مســئله همگرایــی را نیــز میتــوان در ســه ســطح ســازمانی،

میانفرهنگــی و تمدنــی تحلیــل نمــود .تحلیــل جامــع و صحیــح از همگرایــی ،تحلیلــی اســت
کــه هــر ســه ســطح ســازمانی ،میانفرهنگــی و تمدنــی را در برگیــرد و تحقــق هــر ســطح را

گامــی جهــت تحقــق ســطح بعــدی عنــوان کنــد؛ بدینصــورت کــه تــا همگرایــی ســازمانی

محقــق نشــود همگرایــی میــان فرهنگــی صــورت نمیپذیــرد و تــا همگرایــی میانفرهنگــی
صــورت نپذیــرد ،همگرایــی تمدنــی شــکل نمیگیــرد .در واقــع« ،تنســیق» و «همگرایــی»
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تمدنــی ،آرمــان «توحیــد» را از طریــق ایــدۀ «وحــدت» جهان اســام کــه مقولـهای ایدئولوژیک

اســت و بــا تأکیــد بــر «تقریــب» مذاهــب و «تعایــش» و همزیســتی میانفرهنگــی عامــۀ

مــردم ،پیگیــری میکنــد.

 .3توجــه بــه رابطــه حقیقــی زیــارت و گردشــگری :گردشــگری در جهانبینــی اســامی

هــم در مبانــی ،هــم در عینیــت اجتماعــی و هــم در حقیقــت ملکوتــی و هــدف غایــی بــا

گردشــگری فرهنگــی غربــی و رایــج متفــاوت اســت .بنــا بــر مبانــی گردشــگری فرهنگــی
در اســام ،ایــن پدیــده بســتر امتحــان الهــی و حرکتــی عبرتآمــوز و باطنگراســت کــه

بیــش از هــر چیــز وجهــی شــناختی دارد و بــر معرفــت فرهنگــی انســان مــی افزایــد .در تفکــر
نــاب اســامی ،معرفــت فرهنگــی ســطوحی دارد کــه در همــه ســطوح آن یــک روح حاکــم
اســت و آن بینــش توحیــدی اســت .در بینــش توحیــدی هــدف غایــی لقــاءاهلل یــا همــان

عالیتریــن مرتبــۀ زیــارت اســت .زیــارت ،بینشــی اســت کــه در ابعــاد نظــری و عینــی خــود
تمامـاً ،بینشــی توحیــدی را جلــوه میدهــد .در ایــن نــگاه ،گردشــگری فرهنگــی نوعــی زیــارت
اســت کــه هــدف آن چیــزی جــز لقــاءاهلل نمیتوانــد باشــد .جانمایــۀ ایــن ارتبــاط هــر چنــد

از ســطح صنایــع فرهنگــی و تعامــل میانفرهنگــی فرهنگهــای مختلــف آغــاز میشــود ،بــا

بهوجودآمــدن محبــت بهعنــوان محــور مناســبات انســانی ،از آن فراتــر رفتــه بهطوریکــه

گفتگــوی بیــن انســان و خــدای متعــال و اسماءحســنی او اصــل قــرار میگیــرد و هــدف اصلــی
تــداوم همیــن گفتگــو عنــوان میگــردد .لــذا ،مفاهیــم گردشــگری و زیــارت در نظــام فکــری

اســامی هــم در مبانــی ،هــم در عینیــت اجتماعــی و هــم در حقیقــت ملکوتــی و هــدف غایــی

بســیار بــه هــم نزدیــک مــی شــوند.

 .4کنــار گذاشــتن من ّیتهــای ســازمانی و توجــه بــه نقــش مک ّملــی عتبــات در فراینــد

همگرایــی :همگرایــی ســازمانی بهمعنــای همشکلشــدن ســازمانها نیســت بلکــه بهمعنــای

مکمــل هــم بــودن اســت .در ایــن راســتا ،درخصــوص عتبــات کــه هــر یــک
همافزایــی و ّ

آرامــگاه یکــی از حضــرات معصومیــن اســت ،بایــد تعریــف عملیاتــی شــاکلۀ هــر عتبه بــا توجه

بــه ویژگیهــای آن معصــوم و موقعیــت فرهنگــی وجغرافیایــی آن عتبــه صــورت پذیــرد.
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آنگاه ایــن شــاکله تعریــف شــده اســت کــه نقــش هــر یــک از عتبــات را در همگرایــی

مشــخص مــی ســازد .بــرای مثــال ،برجســته کــردن وجــه علمــی آســتان قــدس رضــوی بــه

دلیــل ویژگــی عالــم آل محمــد بــودن امــام رضــا (علیــه الســام) یــا برجســتهکردن پذیــرش
همگانــی عتبــه حســینی بــه دلیــل ویژگی کشــتی نجــات بــودن امــام حســین (علیه الســام).

 .5توجــه بــه جغرافیــای تاریخــی عتبــات مقدســه :ایــن امــر بهخوبــی ضــرورت بســط

مدنظــر ائمــه هــدی (علیهمالســام) را نشــان میدهــد.
تاریخــی و جغرافیایــی الگــوی زیــارت ّ

بــا رجــوع بــه تاریــخ و در یــک تحلیــل تاریخــی درمییابیــم کــه اهــل بیــت (علیهمالســام)

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 اســام در جانشــینی مکــه

ـی خالــی شــدن از اصحــاب
بهعنــوان نقطــۀ آغــاز ایــن دیــن مبیــن بهشــمار میرفــت ،در پـ ِ

بــزرگ ،دوپــاره شــد .دشــمنان اهــل بیــت (علیهمالســام) و حــزب شــیطان در شــام بهعنــوان
چهــارراه راهبــردی جهــان بــه تبلیــغ اســام انحرافــی و شــیطانی خویــش پرداختنــد (همایون،

 .)406 :1390در واقــع ،اینکــه کــدام یــک از معصومیــن کجــا شــهید شــود ،اتفاقی نبوده اســت
بلکــه همــه معنــادار و جــز ِء تقدیــرات و برنامهریــزی الهــی در قلــب تاریــخ بــوده اســت .بهعنوان

مثــال ،انتخــاب شــهر کوفــه توســط حضــرت امیرالمومنیــن (علیهالســام) یــک انتخــاب دقیق
جغرافیــای راهبــردی اســت .ایــن انتخــاب باعــث شــده اســت کــه در طــول تاریــخ حرکــت و

تعامــات عظیمــی بیــن شــیعیان منطقــه غــرب آســیا صــورت پذیــرد .ایــن حرکــت و پویایــی

کــه بیــن ایــن مناطــق اتفــاق میافتــد ،بســیار راهبردیتــر از ارتباطــات اقتصــادی و سیاســی

بیــن دولتهــا و حکومتهاســت زیــرا ارتبــاط میانفرهنگــی عمیقــی صــورت میپذیــرد.
ایــن ارتبــاط امنیــت و مقاومــت شــیعی و اســامی را بــا خــود بــه ارمغــان مـیآورد.

 .6توجــه بــه محورنشــدن ســازمانها در فراینــد همگرایــی :محوریــت ســازمانها

آفتهایــی را بهدنبــال دارد .نخســت ،ســبب عرفیســازی زیــارت و ارتباطــات مــردم میشــود
ـیت آنهــا میکاهــد .در حــال حاضــر ،در بعضــی از عتبــات مقدســه دیگــر تعامــل
و از قدسـ ّ

جامعــۀ میزبــان بــا زائــر مطــرح نیســت .روابــط میانفرهنگــی ،پولــی و عرفــی شــده اســت.
بــا محورشــدن ســازمانها در امــر زیــارت ،ارتباطــات میانفرهنگــی گســتردهای کــه در
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بســتر زیــارت در طــول تاریــخ وجــود داشــته و در حــال حاضــر تنهــا در نمونههــای اندکــی

چــون زیــارت اربعیــن وجــود دارد ،از بیــن مـیرود .دوم ،ســبب اداریشــدن روابــط میشــود و

بروکراســی ایجادشــده ،از حضــور مــردم در تعامــات جلوگیــری میکنــد .ســوم ،ســازمانها

میــل بــه بزرگشــدن دارنــد بهخصــوص ســازمانی کــه دغدغــۀ رقابــت نــدارد و خــود را دارای

ـی عظیــم مردمــی ببینــد ،بــزرگ شــدنش خیلــی بیشــتر از معمــول اتفــاق خواهد
پشــتوانۀ مالـ ِ
افتــاد .ایــن بزرگشــدن ســازمانی امــکان رقابــت و مشــارکت خردهتولیدکننــدگان و نهادهــا

و ســازمانهای مردمــی را در امــور مختلــف اجرایــی از بیــن میبــرد .لــذا ،ورود نهادهــای

همگراکننــده ســبب عرفیســازی زیــارت میشــود مگــر اینکــه ســازمانهای متولــی ،فقــط
سیاســتگذاری و برنامهریــزی و نظــارت را عهــدهدار باشــند و وارد اجــرا نشــوند.

 .7توجــه بــه دیپلماســی همگرایــی و بسترســازی بــرای همراهکــردن اهــل ســنت بــا

همگرایــی در بســتر زیــارت :الزمــۀ ایجــاد یــک حرکــت همگراکننــدۀ قدرتمنــد در منطقــۀ
غــرب آســیا ،ورود حداکثــری تمــام مذهبهــا ،فرهنگهــا و قومیتهاســت .لــذا ،در حرکــت

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 ،نهتنهــا وحــدت و قــدرت نمـیآورد بلکــه ممکــن اســت باعــث تفرقــه نیــز
ـی همگرایــی در بســتر زیــارت موضــوع دیپلماســی اســت.
شــود .لــذا یکــی از محورهــای اساسـ ِ

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 میشــود مــزارات ،محــل گفتگــوی

غیررســمی دولتهــا بــا یکدیگــر شــوند .دیپلماســی انــواع مختلفــی دارد امــا بهنظــر میرســد

بــرای همگرایــی در بســتر زیــارت در منطقــۀ غــرب آســیا ،دیپلماســی گفتمانــی مناسـبترین
گزینــه باشــد .دیپلماســی گفتمانــی ،دیپلماســی همهجانب ـهای اســت کــه از امکانــات ،ابزارهــا
و حوزههــای مختلــف سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و ...اســتفاده میکنــد (بشــیر.)89 :1395،

 .8فهــم راهبــردی ســازمانهای عتبــات از نقــش خــود در فراینــد همگرایــی :بــا

توجــه بــه ادبیــات اســتراتژیک ،پنــج اتفــاق ســبب فهــم راهبــردی ســازمانهای عتبــات
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مقدســه از همگرایــی میگــردد .نخســت ،عتبــات بفهمنــد از کجــا آمدهانــد .دوم ،چــه

رســالتی دارنــد .ســوم ،چــه اثــری دارنــد .چهــارم ،چــه بایــد بکننــد و درنهایــت پنجــم ،چــه
اقدامهایــی بایــد انجــام دهنــد .اقــدام هــم بــه ایــن صــورت اســت کــه برنامهریــزی ،اجــرا،

ارزیابــی و اصــاح کننــد.
 .6نتیجهگیری

بــراســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه تحلیــل مضمــون اطالعــات جمعآوریشــده

میتــوان  58مضمــون اولیــه 18 ،مضمــون پایــه و  6مضمــون اصلــی و ســازماندهنده بــرای

مضمونمحــوری و فراگیــر «همگرایــی عتبــات مقدســه» شناســایی کــرد 18 .مضمــون پایــه و
فرعــی عبارتنــد از« :موانــع ســازمانی»« ،موانــع محیطــی»« ،موانــع بینالمللــی»« ،زمینههــای

ســازمانی»« ،زمینههــای محیطــی»« ،راهبردهــای ناظــر بــه ماهیــت همگرایــی»« ،راهبردهــای
ناظــر بــه روش همگرایــی»« ،پارادایــم اقتصــادی»« ،پارادایــم رفتــاری»« ،پارادایــم اســامی»،

«مزیّتهــای معنوی-معرفتــی»« ،مزیتهــای اقتصــادی« ،مزیتهــای فرهنگی-محیطــی»،

«مزیتهــای تاریخــی» و «مزیتهــای مردمــی» .مضمونهــای اصلــی و ســازماندهنده
عبارتنــد از« :مزیتهــا»« ،مبانــی»« ،زمینههــا»« ،موانــع» ،پیامدهــا» و «راهبردهــا» .بــا اســتفاده

از نرمافــزار  Maxqdaارتبــاط بیــن مضامیــن ســازماندهنده را میتــوان در شــکل 3نشــان داد.

شکل .3ارتباط بین مضامین سازماندهندۀ «همگرایی عتبات مقدسه»
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توجــه بــه هــدف نهایــی از همگرایــی ســازمانهای عتبــات مقدســه ،فهــم همگرایی ســازمانی

عتبــات مقدســه بهعنــوان گام اول از یــک فراینــد کلیتــر کــه گامهــای بعــدی آن همگرایــی
میانفرهنگــی و تمدنــی اســت ،درک رابطــه حقیقــی زیــارت و گردشــگری ،کنارگذاشــتن

منیتهــای ســازمانی و توجــه بــه نقــش مکملــی عتبــات در فراینــد همگرایــی ،توجــه بــه
ّ

جغرافیــای تاریخــی عتبــات مقدســه ،محــور نشــدن ســازمانها در فرایند همگرایی ،دیپلماســی
همگرایــی و بسترســازی بــرای همــراه کــردن اهــل ســنت بــا ایــن حرکــت و فهــم راهبــردی

ســازمانهای عتبــات از نقــش خــود در فراینــد همگرایــی ،از مهمتریــن راهبردهــای همگرایــی

عتبــات مقدســه بهمثابــه ســازمانهای شــیعی متولــی زیــارت اســت .خروجــی ایــن پژوهــش
پاســخگوی بخشــی از نیــاز تئوریــک حرکــت مبــارک همگرایــی عتبــات مقدســه اســت .درواقع
از اولویتدارتریــن مســائل در حرکتهــای کالن اجتماعــی ،تبییــن چارچــوب تئوریــک مســیر

پیشروســت .ایــن پژوهــش بــا تــاش در تبییــن موانــع ،پیامدهــا ،مزیّتهــا ،زمینههــا ،مبانــی
ـی
ـیعی متولـ ِ
و راهکارهــای همگرایــی و همافزایــی عتبــات مقدســه بهمثابــۀ ســازمانهای شـ ِ
زیــارت ،ســعی کــرده اســت انــدک نتایجــی در اختیــار نهــد تــا بــا بالفعلکــردن ظرفیتهــای
ـیع در
نهــاد زیــارت در بهوجودآمــدن یــک قــدرت منطقـهای و افزایــش تأثیرگــذاری جهــان تشـ ّ

معــادالت منطقـهای و بینالمللــی ،نقــش خــود را ایفــا کنــد.

پیشنهادها
اگــر تربیــت دینــی یــک ّ
کل واحــد و سیاس ـتگذاری فرهنگــی یــک تکلیــف منســجم و

هدفمنــد در نظــر گرفتــه شــود ،ســازمانهای عتبــات مقدســه ناچــار بــه حرکــت بهســوی
فرایندهــای مکمــل و درهمرفتــۀ فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی میباشــند .شبکهســازی بــه
معنــای انســجام در سیاسـتها و برنامههــای سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی و تعییــن جایــگاه
و مزیّــت هــر یــک در تقویــت معرفــت و شــور دینــی اســت .نیمنگاهــی بــه ادبیات شبکهســازی

یــا مباحــث صنایــع فرهنگــی در جهــان امــروز نشــان میدهــد هدفگیــری جامــع نیازهــای
مخاطبــان بهطــور متــوازی و متقــارن و نیــز بهرهگیــری از همــۀ فرصتهــا در توزیــع فرهنگــی،
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سیاســی و اقتصــادی مرهــون نــگاه شــبکهای اســت .در شــرایط فعلــی تولیتهــای محتــرم
حرمهــای اهلبیــت (علیهمالســام) ،صاحــب نــگاه همگــرا و تحرکخــواه میباشــند .لکــن،

ایــن نــگاه در بدنــۀســازمانی و فرایندهــای بوروکراتیــک آنهــا نفــوذی نــدارد .آســتان قــدس

رضــوی بهعنــوان بنیانگــذار حرکــت همگرایــی عتبــات مقدســه و از موفقتریــن ســازمانهای
عتبــات در امــر خدمترســانی بــه زائــران ،نقــش مؤثــر و محــوری در شــکلگیری ســاختار
همگرایــی و مرکزمحــوری آن خواهــد داشــت .در ایــن راســتا ،میتــوان بــا راهانــدازی برندهــای

مشــترک در خدمــات فرهنگــی ،تطبیــق و هماهنگســازی شــاخصها و ارزشهــا در مدیریــت
مناســک و مجالــس ،برنامهریــزی مشــترک مناســبتها ،همافزایــی در خدمــات مشــاورهای،

تقســیمکار در مواجهــه بــا انحرافهــا و بدعتهــا 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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