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چکیده

هیئتهایمذهبیازنقاطقوتواختصاصاتشیعیاناستکهدارایظرفیتهای

مغفولفراوانیاســت.تعاملهیئتهایمذهبییکیازمهمترینراههایافزایش

بهرهوریاینظرفیتهایمردمی،خودجوشوپویاست؛اماتاکنونالگوییبرای

اینمسئلهارائهنشدهاست.»بررسی،تدوینوطراحیالگویمطلوببرایایجاد

واســتمرارتعاملمیانهیئتهایمذهبی«مهمترینهدفاینتحقیقاست.در

اینتحقیق،مباحثنظریهمچونچیســتیوچگونگی»تعامل«و»هیئتهای

مذهبی«،بهوســیلۀمطالعاتکتابخانهایگردآوریشــد.ســپسبهمصاحبهبا

صاحبنظرانپرداختهشدتابااســتفادهازروشپژوهشنظریۀدادهبنیاد،الگوی

پارادایمیتعاملهیئتهایمذهبیقزوینطراحیشــود.دراینراستاازبیشاز

1100دقیقهمصاحبۀانجامشده761کدوسپس63مفهوماستخراجشد.ازاین

مفاهیم36مقولهاستخراجشــدکهدرقالب6طبقه،اجزایالگویپارادایمیرا

طراحی الگوی تعامل هیئت های مذهبی
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تشــکیلدادند.دراینتحقیق،»همکاریدویاچندهیئتمذهبیدریکفعالیت

مشــترک«بهعنوانتعریــفتعاملهیئتهایمذهبیاتخاذشــدوابعادمختلف

تعاملبررسیشــد.همچنین،بابررســیوضعیتقزوینوهیئتهایآن،بستر

مناسبومستعدتعاملارزیابی
ً
حاکمدرتعاملهیئتهایمذهبیقزوین،نســبتا

شــد.دراینتحقیق،عواملوموانعتعاملمیانهیئتهااحصاشدوراهبردهاو

مراحلتحققتعاملتبیینشــدودرادامه،شناســایی،برنامهریزی،ایجادباوربه

تعامل،آموزشروشتعامل،برقراریاولینتعاملوتوجهویژهبهآن،اســتمرارو

گسترشتعاملودرنهایت،تأسیسدبیرخانۀتعاملبهعنوانگامهایتحققتعامل

پایدارومستمرمیانهیئتهایمذهبیذکرشد.

کلیدواژه ها:همکاریبینسازمانی،هیئتمذهبی،قزوین،تعاملهیئتهای

مذهبی،راهبردفرهنگ،همافزایی،مدیریتهیئت.

1. مقدمه

هیئتهایمذهبیظرفیتاســتثنایی،بیبدیلومغفولشیعیانهستند.هرهیئتمذهبیسنگری

مســتحکمبرایزندهنگهداشتناسالمومسلماناناست؛متأســفانههزارانسنگرمقاوم،هرکدام

بهتنهاییمشــغولدفاعازخودهستند.اگراینســنگرهابههمبپیوندند،جبهۀشکستناپذیرحق

تشکیلخواهدشدکههیچمانعیجلودارشنخواهدبود.طبقآمارسازمانتبلیغاتاسالمی،بیش

ازنودهزارهیئتمذهبی)معممیمقدم،1396(درسراســرکشوروجوددارد؛اینتعدادهیئتبا

آنپشتوانۀعظیممنابعانسانیومادیومعنوی،درصورتتعاملقویباهم،میتوانندنشدنیهارا

بهانجامبرســانند.همانطورکهدرقیام42،انقالب57،حماسۀ88وغیرهنیزهیئتهایمذهبی

بودندکهاسالمرازندهنگاهداشــتند.»وصل«حلقۀگمشدۀرشد،ارتقاوشکوفاییهیئتهاست.

باوجودعقایدوارزشهایهمســانواهدافهمســو،اینهمهجدایــیوتعارضمیانهیئتها

پذیرفتنینیســت.ســؤالاصلیایناســتکه»الگویمطلوببرایایجادواستمرارتعاملمیان

هیئتهایمذهبیچیست؟«برایپاسخبهاینسؤالبایدبهچندسؤالدیگرپاسخدهیم:مؤلفههای

الگویمطلوبتعاملوهمافزاییمیانهیئتهایمذهبیچیست؟مهمترینعواملوموانعتعامل

میانهیئتهایمذهبیچیست؟راهبردهاومراحلتحققالگویمطلوبچیست؟

پسهدفاصلیاینتحقیق»بررســی،تدوینوطراحیالگویمطلوببرایایجادواستمرار
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تعاملمیانهیئتهایمذهبی«خواهدبود.درپژوهشپیشرو،کوشیدهایمضمنمطالعۀموردی

هیئتهایمذهبیقزوین،باروشپژوهشنظریۀدادهبنیادالگوییبرایتعاملهیئتهایمذهبی

ارائهکنیم.

2. مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
2ـ1. هیئت های مذهبی

درکتابفرهنگ عاشــورا»هیئت«اینگونهتعریفشــدهاســت:»نوعیتشکلمذهبیبرمحور

عزاداریبرایسیدالشهداوائمهعلیهمالسالم«)محدثی،1376:ص472(.

هیئتهایمذهبی،هستهایسختومحکمباعنوان»سوگواریسیدالشهدا«دارند.اینهستۀ

محکم،درطولزمانبهمثابهگلولهبرفیعملکردهواندکاندکرشــدوگســترشیافتهاســت.

بــرایحفظواحیاییادمصائبکربالفعالیتمیکردند.همین
ً
هیئتهایمذهبیدرابتداصرفا

ساده،
ً
هدفواحدوروشن،کمکمموجبهمراهیوهمسوییدلهامیشودوهمینفعالیتنسبتا

پسازتکرارســالیانهظرفیتیراپدیدمیآوردکهبیاعتناییبهآنظرفیتازمصادیقکفراننعمت

خواهدبود.

بهعبارتدیگر،ائمۀمعصومبابناگذاریجلســاتذکراباعبدالله،زمینۀتأســیسهستههای

ســختومحکمراازاجتمــاعمؤمنانفراهمکردند.باردیگربهایــناتفاقتوجهکنید:جمعیاز

مؤمنانبرایهدفیالهی،ضمنیکفعالیتجمعیوگروهی،احساســاتودلهایشــانرابرای

یکحماســهوجهادباشــکوههمسومیکنندوایناتفاقســالیانمتمادیدردورههاییمشخص

تکرارمیشــود.اینتکرار،خودبهخودهستهایعملیاتیتشکیلمیدهدکهنیتهاییپاکدارندو

همدیگررادرسردیوگرمیروزگارآزمودهاند.

اینهستههایسختومحکموقتیبهتوانمندیهاوظرفیتهایکمنظیرخودشانواقفشوند،

ضمناســتمراروتأکیدبرجلساتعزاداری،نمیتواننددرعزاداریمتوقفشوند؛چراکهباتوجهبه

ُوسَعَها«)بقره:286(میدانندهمینظرفیت،استعدادوتوانمندیگروهی
ّ
ُهَنفًساِإال

َّ
الل

ُ
ف
ِّ
ل
َ
آیۀ»الُیک

ازُوســعوتوانمندیهاییاستکهبایدپاسخگوینحوۀمصرفآنباشند؛ازاینرو،کمکمهماصل

جلساتعزاداریسیدالشهداراگسترشمیدهندوبخشهاییمانندشعرخوانی،بیاناحکام،پخش

فیلموغیرهبهآناضافهمیکنندوبهبرنامههایسوگوجشنهمۀاهلبیتمیاندیشندوهمدرحاشیۀ

جلساتعزاداری،برنامههاییهمچوننمایشگاه،فروشگاهکتاب،محلاهدایخونوغیرهراهاندازی
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میکنندوهمبهحیثیتهاوکارکردهایفراعزاداریهیئتتوجهمیکنند.

درمســیررشدوبالندگیهیئت،فعالیتهایاجتماعی،اقتصادیوحتیفعالیتهایسیاسی

اتفاقمیافتد.اگرایناتفاقنیفتاد،مسیرحرکتهیئتدچارمخاطرۀجدیمیشود.مجموعۀاین

فعالیتهادرمســیررشدوبالندگیواعتالیحرکتیکهیئت،جزءضروریاتوالزاماتاست؛

یکچیزیباشدکهبهاصلمسئلۀهیئتچسبیدهباشد.
ً
نهاینکهمثال

2ـ2. تعامل هیئت های مذهبی

تعریــفماازتعامــلهیئتهایمذهبی»همکاریوهماهنگیدویــاچندهیئتمذهبیدریک

فعالیتمشــترک«است؛اینتعریفاعمازآناســتکههماهنگکنندۀیکیازدوهیئتباشدیا

شخصیامجموعهایخارجازآنها.

تعاملبهمعنایحذفرقابتنیست.اگررقابتدرعینوحینتعاملحفظشود،هیئتهارشد

برخیهیئتهادرفضایبستۀخودشان،احتمالانشعابودودستگی
ً
بیشــتریخواهندکرد.مثال

دارند،امااگردرفضایتعاملرقابتیواردشوندوباهیئتهایقویتروفعالترمواجهشوند،ازآن

فضایانشعابواختالفخارجمیشوندوتالشمیکنندهیئتخودشانرشدکند.

همانندســایرتشــکلهایاجتماعی،یکیازمقوماتهیئتهاهویتهیئتواحساسُعلقه

وتعلقاعضابههیئتخودشــاناســت.درهنگامتعامل،بهصورتطبیعی،اینتعلقاتکمرنگ

میشــودیاموردتهدیدواقعمیشــود؛پسدرهنگامتعاملبایدمراقبحفظحریمهاوتعلقات

باشــیم.تعاملیمطلوباســتکهبهحدومرزهانیزاحترامبگذارد.تعاملبهمعنایکمرنگشدن

حدودوحریمهایهیئتوحلشدنوهضمشدنهیئتهادریکدیگرنیست.

روشهایمختلفیبرایتقسیموظایفدرفعالیتهایتعاملیوجوددارد.گاهیهروظیفهبه

درجریاناجرایهمایشمشترک،تبلیغاتراهیئت»الف«برعهده
ً
یکهیئتسپردهمیشود،مثال

میگیردوفضاســازیراهیئت»ب«.گاهیهمۀهیئتهابهطورمشــترکهمۀوظایفراپیگیری

درجریانبازسازییکروستایزلزلهزده،همۀهیئتهاهمبرایتأمینهزینههااقدام
ً
میکنند.مثال

میکنندوهماردویجهادیبرگزارمیکنندوگاهینیزتلفیقیازایندوحالتاست.

ـبرداستفادهکرد.هردوطرفبایدامتیازاتیدریافتکنندتاتعامل درتعاملبایدازاستراتژیبرد

بتوانددوسویهوماناوپایدارباشد.تعاملبهمعنایهمکاریاستولیتالزِمبّینیبادادوستددارد؛

بهنحویکهمیشــودگفتتعاملبادادوستدمترادفاســت.تعاملبدوندادوستد،آوردهیاسود
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محکومبهشکستاست.آوردۀتعاملبرایهیئت،تضمیناستمرارتعاملاست.اصلسودخیلی

مادیومحسوسنیست.در
ً
مهماستوچیستیومقدارشدردرجۀدوماهمیتاست.سوْدصرفا

تعاملهیئتهایمذهبیبایدبهتعریفومصادیِقسودتوجهویژهتریکرد.تبیینسودهایمعنوی،

محتواییونامحسوستعامل،تأثیرویژهایدراحساسموفقیتدرتعاملدارد.اینمسئلهبهمعنای

نگاهمنفعتطلبانهواقتصادیبهتعاملنیست؛بلکهتعاملهیئتهابایدبرمبناینظامغیرانتفاعی

ـبردازاینجنساستکهتوانمندیوکارهایهیئتبهنمایش برقرارشود.دربعضیهیئتها،برد

گذاشتهشود.بعضیجاهاآموزشورضایتمندیدرونیزکاِتنشِرعلمآوردۀتعاملاست.استفاده

ازامکانات،ارتباطاتوبهخصوصســرمایۀانسانیهیئتمقابلهممیتواندازآوردههایتعامل

باشد.بهنظرمیرسدهمۀاینهادرقالبتوسعۀکّمیوکیفیهیئتقابلتحلیلاست.توسعۀکّمی

ـبردودوسویهطراحیشود. وکیفی،مهمترینانگیزۀتعاملاستکهبایدبهصورتبرد

فراریومخالفتعاملاست.تعاملگریزی
ً
اصلطبیعیواّولیعدمتعاملاســت.انسانذاتا

گاهیهیئتمجبور
ً
طبیعیاســت؛چراکهتعاملخودبهخودسختیودردســروهزینهدارد.مثال

استبهخاطرتعامل،شکل،سازمانوساختارخودشراتغییردهد.درنتیجه،کارروالمنِدهیئت

گاهیدرتعاملبهسلیقههایخاصیکهیئتبیتوجهی
ً
ازآنروانیوُرندیخارجمیشودیامثال

میشود.طبیعیاستکهدرهنگامتعامل،هیئتبایدبرخیپسندهایخودشراکناربگذارد.

برگزاریهمایش،مراســمیاجلسۀهیئتمشترک،سادهورایجترینمصداقتعاملهیئتهای

مذهبیاســت.درایننوعازتعامل،بهواســطۀهمافزاییامکاناتمادیوتبلیغی،برنامۀتعاملی،

بزرگتروپرمخاطبترازبرنامههایعادیمیشــود؛پسمیشودبرایمنبرومداحیهمازافراد

فاضلتردعوتکرد.

ازمقدماتتعاملاست.
ً
شــایدنتواندیدوبازدیدهیئتهارا»تعامل«قلمدادکرد،ولیحتما

درگذشتههیئتهاباهمرفتوآمدداشتندوبرایاینرفتوآمدبرنامهریزیمیکردند.خودشانرا

ســالییکباربههیئتهایمهمسربزنندواگرهیئتیبهدیداِرهیئتشان
ً
مقیدمیدانستندکهحتما

آمد،بازدیدپسدهند.اینادبهیئتیبود.

اردویمشترکغیرازآنکهنوعیتعاملرایجبینهیئتهاست،زمینهسازتعاملهایبعدیهم

هست.فضایاردوزمینهسازانواعگفتوگویرسمیوغیررسمیمیاندوهیئتوموجبشناخت

بیشــترعینیومحسوسوعاملرفاقتاست.اردوایجادآشناییاستوروحیاترابههمنزدیک

میکندوبهانهایبرایارتباطوتعاملوبرنامههایبعدیاست.
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پیادهرویوکوهپیماییهمنمونهایازیکتعاملســبک،موفقومؤثراست.پیادهرویهمانند

اردوفضایتعاملیخوبیایجادمیکندوبســترخوبیبرایگفتوگوهایغیررســمیوصمیمانه

راهیکهقراراستدرسه،
ً
اســت.اردووپیادهرویبهروندتعاملهاسرعتعجیبیمیدهد؛مثال

چهارسالطیشود،شایددرمدتبسیارکوتاهتریبهنتیجهبرسد.

انتخابشعارمشترکبرایمناسبتهاودرجناموارۀآنشعاربررویپوستروتبلیغاتبرنامههایآن

مناسبتتوسطهیئتهایکیدیگرازنمونههایتعاملهیئتهاست.اینتعاملنمادین،غیرازآنکهخود

یکحرکتوفعالیتتعاملیاســت،نمادیبیرونیازتعاملدرونیوهماهنگیهیئتهاستکهایجاد

نزدیکیوتعلقخاطرمیکند.الحمدللهاینحرکتبااستقبالوهمراهیخوبهیئتهامواجهشدهاست.

شــایدبتوانگفتامروزتعاملبینهیئتهاازواجباتاست.1هیئتهایمذهبیبدونتعامل

رشــدنمیکنند.یکهیئتخوببرایاستمرارورشد،چارهاینداردجزاینکهتعاملداشتهباشد.

تعاملوارتباطگیریبرایمجموعهایکهنظامهایاســتانداردمباحثمؤسساتغیرانتفاعیبرای

آنحاکماست،یکضرورتاست.چنینمجموعهایپولوامکاناتندارد،ولیمیخواهدرشد

کند.تنهاراهرشــداینمجموعههاتعاملاســت.هیئتمیتواندباتعاملخــودشرابزرگکند.

وقتییکهیئتایننظامرانمیبیند،درضرورتتعاملشــکمیکند،درحالیکهتعاملبرایاو

ضرورتدارد.اینمسئلهدردوُبعدمختلفقابلبررسیاست:

الــفـضرورتتعاملازنــگاهآیاتوروایات:درآیاتوروایــاتمتعددیتعاملمطلوبو

قوی«)مائده:2(مسلمانان َوالتَّ یالِبرِّ
َ
عاَونواَعل

َ
براساسآیۀ»َوت

ً
ضروریبرشــمردهشدهاست،مثال

بهتعــاونبرخیرامرشــدهاندومیتوانازاینآیهبهعنــوانیکمناطکلیاســتفادهکرد.تعامل

حدیثیازامام
ً
مصداقیازتعاونبرخیروتقواومصداقیازآیۀشــریفهاستیامثال

ً
هیئتهاقطعا

َوًةَبَرَرًة
ْ
َهَوکوُنواِإخ

َّ
لل
َ
واا

ُ
ق
َّ
صادق)علیهالسالم(نقلشدهاســتکهدراینزمینهبسیارگویاست:»ِات

ْمَرَنا«)مجلســی،بیتا،ج
َ
ْحیواأ

َ
اکُرواَوأ

َ
ذ
َ
ْواَوت

َ
ق
َ
ال
َ
َزاَوُرواَوت

َ
ِهُمَتَواِصِلیَنُمَتَراِحِمیَنت

َّ
لل
َ
یَنِفیا ُمَتَحابِّ

71:ص351(؛یعنیپرهیزگارباشــیدوباهمبرادرانینیکوباشــید،درراهخدابایکدیگردوستی

کنید،باهماتصالوپیوســتگیداشتهباشــید،بهیکدیگرمهربورزید،بهدیدارومالقاتیکدیگر

برویدودرمورد)والیت(ماســخنبگوییدوآنرازنــدهنگهدارید.همچنین،دردعایافتتاحکه

1.باتوجهبهتوضیحاتیکهدربارۀاصلعدمتعاملآمد،روشــنمیشــودکهآناصلبااینضرورتتناقضیندارد.
اصلعدمتعامل،اصلیعملیودرمقاماثباتاست،اماضرورت،مقامثبوتوشیءفینفسهاست.
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َعْبِبِه
ْ
َناَوِاش

َ
ــْعث

َ
ُمْمِبِهش

ْ
ل
ُ
ا ُهمَّ

َّ
لل
َ
ازاماممهدی)عجاللهتعالی(نقلشــدهاســت،دعامیکنیم:»ا

َنا«یعنیخدایاپریشانیمارابهوسیلۀولیعصر)عجاللهتعالی(جمعگردانو
َ
ْتق
َ
ْقِبِهف

ُ
ْرت
ُ
َعَناَوا

ْ
َصد

پراکندگیامورمارابهوجوداواصالحفرماوتفرقههایمارااتحادبخش.

بـضــرورتتعاملهیئتهادربرابرجبهۀباطل:»وقتیانســاننقطۀمقابلرانگاهمیکند،

ـسیاســیغربوجودداردکهدردلآنجبهه،باز جبههایمیبیند.درمقابلمایکجبهۀفرهنگی

یکجبهۀســرمایهداریخطرناکوآدمخواروجوددارد،بازدرکناراین،یکجبهۀصهیونیستیبا

اهدافمشــخصوجوددارد؛بازدرکناراین،یکجبههباارتجاعفکریوخوکصفتیدرزندگی

بشــریوجودداردکههمۀاینهامجموعهایتشــکیلدادنددرمقابلماویکجبهههستند.اگر

بخواهیمدرمقابلاینجبههکارکنیم،همبایدتنوعوهمابتکارداشتهباشیم،همبایدانگیزهداشته

باشیموهمبایدبرنامهداشتهباشیم؛کارمانبرنامۀهدایتشدهباشدواینامرعملینمیشودمگر

با»تشــکیلجبهه«.اینطرفهمبایدجبههتشــکیلداد.ازافرادوحتیمجموعههابهتنهاییکار

برنمیآید،بایدیککاروســیعجبههایانجامداد.«)خامنهای،1393ب:ص24(وکاروســیع

جبههایجزباتعاملهیئتهایمذهبیممکننیست.ارتباطوتعاملوحرکتهیئاتمذهبیدر

یکخاکریزویکجبههبندیمشــخصیکانتخابویکســلیقهنیستوجزءضروریاتزمانه

اســت.درزمینۀضرورتتعاملوهمافزاییدربرابردشــمن،سخنرانیامامموسیصدردرهفتم

مهرماه1344بسیارشیوا،انگیزانندهوالهامبخشاست.

یع سخنان امام موسی صدر دربارۀ ضرورت تعامل )صدر، 1392: ص 23( نمودار 1. مرور سر
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2ـ3. تعامل بین سازمانی

تامپســونتعاملرامجموعهایازســازوکارهایســاختاریوانســانیتعریــفمیکندکهبرای

مرتبطکردناجزایهرســازمانبایکدیگردرتسهیلکسباهدافسازمانیبهکارگرفتهمیشوند

)بیکدلو،1396:ص5(.

میتوانادعاکردتمامیتحقیقاتپیشــیندربارۀ»همکاریبینسازمانی«پیرامونسازمانها

)اعمازحاکمیتیواقتصادی(بودهاســت.دراینبخشســؤالایناســتکه»آیاهیئتسازمان

است؟«کهاگرجوابمثبتباشــدمیتوانازنتایجتحقیقاتپیشیندراینتحقیقاستفادهکردو

اگرپاســخمنفیباشدوهیئتسازماننباشد،دستماازتحقیقاتپیشینکوتاهوخالیمیشود.

باوجودتشــابهاتبیننهادوسازمان،تفاوتهایاساسیوجوددارد؛تفاوتهایسازمانونهادرا

میتواندرقالبجدولزیرارائهداد.

جدول 1. تفاوت های سازمان و نهاد )رمضانیان، 1391: صص 122ـ12۰(
سازماننهاد

پیدایش و ایجاد

دررونــدتحولیجامعهوکارکــردآنبهوجود
میآیند.

فردیادولتدرپیدایشآنهادخالتندارند.
»ازپیشطرحریزیشده«نیستند.

سازمانهارامسئوالن،دولتها،مدیرانوغیره
طراحیمیکنندوسازمانمیدهند.

عامل  و  محــرک 
تاش

درنهــادنوعــیتعهداخالقــیوعاملتالش
گروهــیبرایارائةخدماتاساســیهمگانی

است.

درســازمان،هدفیااهدافمشترکومعین،
عاملتالشگروهیوکوشــشهایهماهنگ

است.

هدف و شیوه
نهادهــاتطبیقپذیــر،ارزشمداروبــهدنبال

پاسخگوییبهنیازهاهستند.
سازمانها،ابزارگراوفنمدارهستند.

حیات و بقا

نهادهانســبتبهســازمانهادربرابرتحوالت
محیطیازپایداریوثباتبیشتریبرخوردارند،
درطولزمــانبقایخودراحفــظمیکنندو

حیاتطوالنیتریدارند.

ثبات،بقاوطولعمرکوتاهتر

تحوالت  با  تطبیق 
محیطی

ثباتوپایدارینهادهابهخاطرتواناییســریع
آنهادرتطبیقباتحوالتمحیطیاست.

سازمانهابرایپایداریبیشتربایدویژگیهای
نهادراپیداکنند.

نمیتوان
ً
باتوجهبهآنچهگذشــت،هیئترانمیتوانســازماندانســتودرنتیجه،مستقیما

دســتاوردهایتحقیقاتپیشینرادرحوزۀتعاملبینسازمانیبهموضوعتعاملهیئتهایمذهبی

تعمیمداد.
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2ـ4. جمع بندی از ادبیات تحقیق

باتوجهبهروشنشدنادبیاتوپیشینۀاینتحقیق،پرسشاصلیماعبارتاستازاینکه»الگوی

مطلوببرایایجادواستمرارتعاملمیانهیئتهایمذهبیچیست؟«

2ـ5. پیشینۀ پژوهش

پدیدۀبیهمتایعزاداریوهیئتهــایمذهبیونگاهعلمیبهآنیابهاصطالح»هیئتپژوهی«،

موضوعــیبکرومغفولدرتحقیقاتعلمیاســت)خامنهای،1395(.ســوگمندانهبایداعتراف

کرددرزمانۀحکمرانیاتحادیههاوائتالفها،متأســفانهبرنامهوالگویدقیقوصحیحبومیبرای

تعاملمیانهیئتهایمذهبیوجودندارد.»تعاملهیئتهایمذهبی«امریراهبردیومهماست

کهجایآندرپژوهشهایمعاصربهشــدتخالیاست.منابعمکتوب،اعمازکتبومنشورات،

مقاالتنشــریات،مقاالتکنفرانسهاوپایاننامهها،بادقتفراوانجستوجوشدندوتنهاچهار

کتابچهدربارۀ»شبکهســازیوتعاملهیئتهایمذهبی«یافتشــدکهمتأسفانههمۀآنها،متن

پیادهشدۀسخنرانیوکمترقابلاتکابودند:

اکبریجدی،صابر.1391.روشهایهمافزاییتشکلها.مشهد:انتشاراتقدسرضوی.	 

پناهیان،احمــد.1392.»ضرورتوحــدتهیئتهایمذهبیحــولمحوروالیت«.	 

فانوس3.قم:جامعۀایمانیمشعر.

گمــار،محســن.1395.»هیئتبایدجهادیباشــد؛درنگیدرمقدماتجبههســازی	 

هیئتها«.فانوس25.قم:جامعۀایمانیمشعر.

نــوری،علــی.1394.»همهباهمباشــیم؛درنگــیدرفرایندشبکهســازیهیئتها«.	 

فانوس23.قم:جامعۀایمانیمشعر.

3. روش تحقیق

درایــنتحقیقکهرویکردآنپژوهشکیفیاســت،مباحثنظریهمچونچیســتیوچگونگی

تعاملوهیئتهایمذهبی،بهوســیلۀمطالعاتکتابخانهایومراجعهبــهمقاالت،پایاننامههاو

کتبمرتبطگردآوریشــدهاســت.پسازآنباصاحبنظرانمرتبطباموضوعپایاننامهمصاحبه

شدهومصاحبههاتارسیدنبهکفایتواشباعنظریادامهدادهشدهاست.باتوجهبهنیازبهطراحی
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الگوومدلســازی،ازروشپژوهشنظریۀدادهبنیاد1استفادهشدهونگارندهبهدنبالساختاردهی

تدریجیبهمدلبودهاست.مصاحبهشوندگانازطیفهایمختلفافرادفعالومؤثردرهیئتهای

مذهبیقزوین)اعمازســخنران،مدیر،مداحوغیره(بودند.همۀاینافرادضمناینکهبیشازیک

دههفعالیتعملیدرزمینۀتعاملوهماهنگیمیانهیئتهایمذهبیقزویندارند،ازتحصیالت

علمــیونگاهژرف،فعالونقادانهنیزبرخوردارند.همۀنقاطقوتپایاننامهازقوتســخناناین

عزیزاننشئتگرفتهاستوهمۀنقاطضعفآنریشهدرضعفمحققدارد.درشکلزیراعدادو

ارقامیازآنچهدرعملدرفراینداینتحقیقگذشتهاست،تقدیممیشود.

ها تا رسیدن به کفایت  و مصاحبهمصاحبه شده نامه  پایان نظران مرتبط با موضوع صاحب باس از آن . په استشد

 ۀ، از روش پـژوهش نظریـسـازی مدل. با توجه به نیـاز بـه طراحـی الگـو و داده شده استو اشباع نظری ادامه 

شـوندگان از  مصاحبه. ه اسـتسـاختاردهی تـدریجی بـه مـدل بـودبه دنبـال نگارنده و شده استفاده  ٢بنیاد داده

) بودنـد. غیره(اعم از سخنران، مدیر، مداح و های مذهبی قزوین هیأتر در های مختلف افراد فعال و مؤث طیف

ی مـذهبی هـا هیأت تعامل و هماهنگی میان ۀاین افراد ضمن اینکه بیش از یک دهه فعالیت عملی در زمین ۀهم

نامه از قوت  نقاط قوت پایان ۀعلمی و نگاه ژرف، فعال و نقادانه نیز برخوردارند. هم از تحصیالت قزوین دارند،

اعداد و  زیر شکلق دارد. در نقاط ضعف آن ریشه در ضعف محق ۀت گرفته است و همئاین عزیزان نش سخنان

 .دشو این تحقیق گذشته است، تقدیم می ینداچه در عمل در فرارقامی از آن

 

 ها و تحلیل دادهتجزیه  .٤

 ها . کدگذاری مصاحبه١ـ٤

شـدند. در  ها کدگـذاری  ران ایـن مصـاحبهظن بنیاد، پس از مصاحبه با صاحب داده ۀیند پژوهش نظریامطابق فر

 های محـوری و های باز ارائه شده است. پس از کدگذاری باز، کدگـذاری از کدگذاری یکوچک ۀنمون ٢ جدول

هـای مـذهبی  هیأتاین مراحل در قالب الگـوی پـارادایمِی تعامـل  ۀت که نتایج همگزینشی نیز انجام شده اس

 قزوین ارائه خواهد شد.

                                                           
٢. Grounded Theory 

 طبقه ٦

مقوله از مفاهیم  ٣٦

 

 مفهوم از کدها متولد شد. ٦٣

 ها استخراج شد. کد از مصاحبه ٧٦١

 م شد کهای) انجا دقیقه٤٥ ۀجلسه مصاحب٢٥بیش از  دقیقه مصاحبه (معادل ١١٣٩

 ای) رد و بدل شده است. کلمه ٣٠٠ ۀصفح ٤٦٥بیش از  کلمه (معادل١٤٠٦٢٩ها  در آن

 ارقام ۀنیآ در حاضر قیتحق ندایفر  .١ شکل

4. تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1. کدگذاری مصاحبه ها

مطابقفرایندپژوهشنظریۀدادهبنیــاد،پسازمصاحبهباصاحبنظراناینمصاحبههاکدگذاری

شــدند.درجدول2نمونۀکوچکیازکدگذاریهایبازارائهشــدهاســت.پسازکدگذاریباز،

کدگذاریهایمحوریوگزینشــینیزانجامشدهاستکهنتایجهمۀاینمراحلدرقالبالگوی

پارادایمِیتعاملهیئتهایمذهبیقزوینارائهخواهدشد.

1. Grounded Theory
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جدول 2. نمونۀ کدگذاری باز مصاحبه ها
کدهای بازنشانگرمتن

تعاملازدیربازبودهاســتوبعدبهتدریجکمرنگشــده،ازچهجنس
کمرنگشدهاست؟ضرورتیاحساسنمیشدهوبعد...اآلنچرادارد
دوبارهپررنگمیشــود؟بهخاطراینکهدوبارهنیازپررنگشــدهاست،
چرانیازپررنگشــدهاســت؟چونهیئتهایجدیدتأسیسشدند،
هیئتهایجدیدنیــازدارند،نمیدانندچهکاربایدکنند؛الجرمبهاین

تعاملتنمیدهند.

م.کب.681
میزاننیازوباوربهتعامل،
عاملافولوبروزتعامل

نیازســازیکنیم،تعاملبیشتر ولوغیرواقعیـ س:یعنیاگرمابتوانیمـ
میشود؟

یکیازرویکردهایمجموعهمانهمیناتفاقبودهاست.
ً
ج:مااصال

م.کب.69
نیازســازی،روشیبرای

ایجادتعامل

منمحوروســتونفقراتهمۀاینهاراباورمیدانم؛یعنیاولازهمه
بایددرراهبر،دررکن،دربدنهیاعضوباورایجادشــود.ایناولازهمه

بایداتفاقبیفتد.
م.کب.70

باوربهتعامــل،محورو
ســتونفقــراتبرقراری

تعامل

یکیازنقاطاشــتباهمادرپروژههایتعاملیمانایناستکهازعینک
وزاویهومنظرخودمانبهمســئلهنگاهمیکنیم؛درصورتیکههیئتها
درآنشــهر،درآنمنطقه،درآننقطه،چونهنجارهاوادبیاتهایشان
باهممتفاوتاســت،چنیندرکیندارندوضرورتیاعدمضرورتشان

تفاوتپیدامیکند.

م.کب.71
نگاهتکبعدیبهمسائل
پاشنه هالهای(، )خطای

آشیلتعامل

4ـ2. ارائۀ الگوی تعامل هیئت های مذهبی

همانگونــهکهدرنمودار2مشــاهدهمیشــود،پسازبحثوبررســیفراوانبــهالگویتعامل

هیئتهایمذهبیقزویندستیافتیم.

1.بهمعنایکد68مستخرجازمصاحبهبامهندسکبودونداست.
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نمودار 2. الگوی پارادایمی تعامل هیئت های مذهبی قزوین

4ـ2ـ1. مقولۀ محوری

تعاملبهمعنای»همکاریوهماهنگیدویاچندهیئتمذهبیدریکفعالیتمشترک«است.این

ـبردتنظیمشود.همایشمشترک،اردویجهادی مقولهبادادوستدتالزمداردوبایدبااستراتژیبرد

مشترکونامۀمطالبهگریهماهنگمصادیقیازتعاملهیئتهایمذهبیهستند.

فراریازومخالِفتعاملاست.هزینهها
ً
اصلطبیعیواّولیعدمتعاملاســت.انســانذاتا

وسختیهایتعاملموجبمیشــودکهانسانوهیئت،جویایتعاملنباشند؛اماوقتیضرورت

تعاملهیئتهامبرهنشــود،بهتعاملتنمیدهند.وجوبتعاملهیئتهاازنگاهدینیبررسیو

ضرورتتعاملهیئتهادربرابرجبهۀدشمنتبیینشد.

ابعادوزوایایمختلفیدارد.عرصه)موضوعوزمینۀفعالیتمانندعرصۀ
ْ
برایناساس،تعامل

سیاســی(،قالب)شــکِلفعالیتهمانندهمایش(،عمق)میزاندرگیریهیئــتدرفعالیتمثل

درحدمدیرانیاکمعمق(،حجم)ســطحتماسوارتباطدوهیئتمانندشناختاجمالی(وبستر

)محدودۀجغرافیاییمثلشهرقزوین(برخیازابعادتعاملهستند.
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تعاملدرهیئتهابهدوســنخبرگزارمیشــود:تعامِلبالمعنیاالخصومشارکت.درحالت

اول)تعامــلبالمعنیاالخص(ارتباطوهماهنگــیموضوعیتدارد،امادرحالتدومعملیاتو

اجراییکفعالیتمشترکمحوریتدارد.دراینتحقیق،تعاملاعمازدوسنخگرفتهشدهاست.

توضیحاتبیشتردربارۀاینمقولهپیشازاین)بخش2ـ2(ذکرشد.

ی
ّ
4ـ2ـ2. شرایط عل

اگرشرایطزیردرکنارهمجمعشوند،تعامِلهیئتهایمذهبیبهوجودخواهدآمد:

فهمصحیحازهیئتها،اختصاصاتوویژگیها،ابعادوعرصههایفعالیت،ســاختارو	 

شــیوۀمدیریتورشــدهیئتوغیرهدرمدیرانهیئتهاوجودداشتهباشد.هیئتتشکلی

مردمنهاداســتکهباظرفیتبینظیرمردمیمیتوانددرعرصههایمختلففعالیتکند.

اماتعریفودرکبرخیافرادازهیئت،فقطدرحدصرفعزاداریاســت.تعاملدرمورد

مجموعههیئاتیمطرحاســتکــهازماهیتهیئتاینفهــمودرکحداکثریوکاملرا

دارند.درمسئلۀتعاملمیانهیئتهایمذهبیبایداینافرادراتوجیهکنیمیاکناربگذاریم.

فهمصحیحازتعامل،ابعاد،آثاروشــیوههایآندرمدیرانهیئتهاوجودداشــتهباشدو	 

باوردرونیبهتعاملپیداکردهباشند.دراینزمینهدربخشهایقبلیوبعدیمقالهسخن

گفتهشدهاست.

هیئتهابهبلوغتعاملرســیدهباشندودرابتدایمسیرتأســیسنباشند.هیئتهاازبدو	 

تأســیسنمیتوانندبهتعاملبیندیشــند.برقراریتعاملمیانهیئتهایمذهبیمقدمات

متعددومختلفیداردکهبخشــیازآنهابارشدوبلوغهیئتمرتبطاست؛البتهاینبلوغ

ربطیبهقدمتوسنهیئتندارد.بایدشرایطیدرخوِدهیئتبهوجودآمدهباشدتاهیئت

بهبلوغتعامل
ً
بهرشدوتعاملپذیریرسیدهباشد.چهبساهیئتیتازهتأسیسباشدوسریعا

برسدویاهیئتیقدمتطوالنیداشتهباشد،ولیهنوزآمادۀتعاملنباشد.

موانعتعاملرفعودفعشدهباشند.موانعمتعددومتنوعیمیتواندوجودداشتهباشدکهاز	 

برقراریتعاملجلوگیریکندکهاشارهبهبرخیازآنهامفیداست:

بیدقتینسبتبهاماناتواموالسایرین،

احساسعملگیدرتعامل)ناشیازتفکیکناصحیحنقشهاووظایفدرتعامل(،

تغییرمسئوالنهیئتها،
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جذابیتبیشترهیئتمقابل،

مسائلحسیوپنهانوچیزهاییازجنسبهانه،

عرقوتعصببیجانسبتبههیئت،

تعددوتکثرخطوطقرمز،

تفاوتنگاههاوتشتتفکری،

حساستغنا.

4ـ2ـ3. شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر

بابررســیوضعیتقزوین)تاریخچه،فرصتهایمحیطیوتهدیدهایمحیطی(وهیئتهایآن

)نقاطضعفونقاطقوتهیئتهایقزوین،شــناختمحــوردرهیئتها،طیفبندیهیئتها(

مناسبومستعدتعاملاست.
ً
درمییابیمبســترحاکمدرتعاملهیئتهایمذهبیقزویننســبتا

سابقهوپیشینۀتعاملدرهیئتهایقزوین)ازدستهرویهایدهۀمحرمتابرنامۀشبوداعونشریۀ

هیئتامروزوغیره(بسیارمثبتوامیدوارکنندهاست.

ایجــادتعامــلپایــداردرهیئتهابهمحــورونختســبیحاحتیــاجدارد.محــوربایدهم

مشهور)شناختهشده(وهممقبولباشد.حجتاالسالمسیدمهدیخضریهردوخصلترادارد؛

درنتیجه،پتانسیلنختسبیحشدنرادرقزویندارد.یکیازمصاحبهشوندگاننقشحجتاالسالم

خضریدرقزوینرابیبدیلمیداندومیگوید:»ســیدیکیازعناصرتعیینکنندۀسطحارتباطو

تعاملبینهیئتهاست.شــخصیتمرضیالطرفینوجامعاالطرافیاستکهخودشتعصبیبه

هیچجریانومجموعهایندارد؛درعینحال،باهمۀمجموعهها،گروهها،هیئتهاوتشکلهاوارد

گفتوگومیشــود،حرفشانرامیشنودومشکلشــانراحلمیکند؛دربینمردمچنینوجههای

دارد«.

البتهنقشعلما،حاکمیت،فضاومحیطجامعه،رســانهها،فضایمجازیونســلجواندر

تعاملنبایدفراموششود.هرکدامازاینهابهنحویدرشرایطقبلیتأثیرگذارهستند.

4ـ2ـ4. راهبردها

برایاجرایتعاملبایدمراحلوگامهایزیررابهترتیبودقتطیکرد:

شناسایی،	 
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برنامهریزی،	 

ایجادباوربهتعامل،	 

آموزشروشتعامل،	 

برقراریاولینتعاملوتوجهویژهبهآن،	 

استمراروگسترشتعامل،	 

تأسیسدبیرخانۀتعامل.	 

اینمقولهواینمراحلدرواقعقلب،هســتهودالمرکزیپاسخبهسؤالاصلیتحقیق)الگوی

ایجادواســتمرارتعاملدرهیئتهایمذهبی(هستند.پسنیازاســترویآنهاتمرکزبیشتری

داشتهباشیم.درادامه)بخش4ـ3(بهاینبحثپرداختهمیشود.

4ـ2ـ5. پیامدها

هرچندتعاملتکلیفاستونتیجۀآنچندانمهمنیست،ذکرپیامدهاودستاوردهایتعاملبرای

افرادیکهبهتعاملباورندارند،مفیداست.

 تشکیل جبهۀ حق

وقتیگلولهبرفیتعاملدرمســیررشدحرکتمیکند،مجموعهتعاملهایبینهیئتهایمتعدد

ومتکثربهتشــکیلشــبکۀعظیموحقیقیهیئتهایمذهبیمنتهیخواهدشد.نتیجۀهمکاری،

هماهنگیوهمافزایْیهمصداییوجریانســازیاســت.هیئتهادراســتمرارتعاملشانبادیگر

تشــکلهایمردمیخودجوشفرهنگیانقالبیمردمیدستخواهنددادوجبهۀفرهنگیانقالب

اسالمییاهمانجبهۀحقتشکیلخواهدشد.

 رشد هیئت و نیروهای آن

تعاملتنهاراهتوســعهوپیشرفتهیئتاســت.درمجموعههایغیردولتیوغیرانتفاعی،غرضو

هدفازتعاملتوسعۀکّمییاکیفیاست.تنهاراهرشدهیئتدرشرایطانواعمحدودیتسرمایه،

تعاملاست.تعاملموجباشتراکگذاریامکاناتونقاطقوتوپوشاندننقاطضعفمیشود.

یکیازبرکاتتعامل،اســتفادهازتجربۀهمدیگروهمافزاییاست.تعاملهیئتهابستریبسیار

مناســبوآمادهبرایرشــدوتربیتبچههایهیئتاست.تعاملدرخودهیئتوهیئتداریهم
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مشابهتفاوتیاستکهبینانسانهایمجردومتأهلمشاهدهمیکنیم.
ً
مؤثراست.اینتفاوتدقیقا

انســانهایمتأهلپختگیوتأثیریمتفاوتازانســانهایمجرددارنــد.هیئتهایمتعاملنیز

پختگیوفضاییفراترازهیئتهایغیرمتعاملدارند.

 افزایش کارایی و اثرگذاری هیئت

درصورتتعاملوهمافزایی،میزانبازدهیهیئتافزایشمییابدوهیئتبهاثربخشــیمطلوبش

درجامعهنزدیکترمیشــود.میتوانادعاکردبایکهیئتبزرگنمیتوانهمانقدرتأثیرگذاربود

کهباهیئتهایکوچکومتوسطمتعاملمیتوانمؤثربود.درصورتتعاملوهمسوییمفاهیمو

محتوایهیئتها،اثرگذاریآنهاچندبرابرمیشود.

 آمادگی برای تعامل های آتی

باتوجهفرایندگلولهبرفیورشــدتعامل،هرتعامل،پلهومقدمهایبرایتعاملهایبعدیقلمداد

میشود؛بهعبارتدیگر،هرتعامل،آمادهسازی،تمرینورزمایشیبرایتعاملیوسیعتروبزرگتر

است.

 ایجاد انگیزه و رضایت درونی

موفقیــتدرفعالیتهــایتعاملی،رضایتوتوانــیدرهیئتایجادمیکندکــهدرفعالیتهای

جمعیتیکهدربرنامۀتعاملیمخاطببرنامهمیشوند،بهانسانانگیزه
ً
غیرتعاملیوجودندارد؛مثال

باخالقیتهاوابتکارهاهمراهاســت.
ً
وحــرارتمیدهد.عالوهبراین،برنامههایتعاملیمعموال

تکراروالگوگیریبقیــۀهیئتهاازایننوآوریهاموجبخودبــاوریواعتمادبهنفسهیئتهای

متعاملمیشود.

 ادغام و یکی شدن هیئت ها

یکیازآثارتعاملهیئتهامیتواندادغامآنهاباشد.دربارۀخوبیابدیوشرایطادغامهیئتها

سخنانفراوانوگاهمتناقضیوجودداردکهبهعلتارتباطکمباموضوعبحث،بیاننمیشود.اما

اگرادغامدومجموعهموجبارتقایآنهاوتشــکیلمجموعۀجدیدخیلیقویتریشــود،دلیلی

برایمخالفتباادغاموجودندارد،ولیایننســخهعمومینیستوشرایطمتعددیدارد.تعامل
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غلطنیزآثاریمنفیداردکهازذکرآندراینجاخودداریمیکنیم.

4ـ3. مراحل و گام های ایجاد تعامل )تبیین مقولۀ »راهبردها«(

گامهایایجادتعاملبایددرســتبرداشتهشود.برداشتنهیچگامیبدوناستحکامگامهایقبلی

ممکننیســت.البتهگامهایتعامل،همانندکدگذاری،تمامشدنینیستندوبایدتااشباعاستمرار

یابند.حتیبرخیازگامهاهمانندشناساییاشباعپذیرهمنیستندوتاابداستمراردارند.

4ـ3ـ1. رصد و شناسایی

اولینقدمدرطراحیتعامل،شــناختدقیقمتعامالناست.طراحیتعامل،بدونشناختنقاط

ضعفوقوتطرفینودغدغههاوحساسیتهایشانکاریناقصواشتباهاست.شناختمتعامالن

بایدبهرصدوشــناختتهدیدهاوفرصتهایابهاصطالحمیدانیازمینتعاملضمیمهشــودتا

نتیجۀمطلوبحاصلشود.

شناساییامریدفعی،لحظهایوتعطیلبردارنیستبلکهتدریجی،مستمروروبهرشداست؛

بهعبارتبهتر،شناســایینیزهمانندکلتعامل،بهمثابهگلولهبرفیاستوهرچهزمانمیگذرد،

عمیقترودقیقترمیشــود.باگذشــتزمانوتکرارتعامل،شــناختازهیئتهاواعضایآنها

نافذتر،عمیقتروصحیحترمیشــود.مشــاهده،مصاحبه،پرســشازهمراهانوغیرهازراههای

شناساییاســت.بهترینشیوۀشناخت،مشاهدهدرحینتعاملاســت؛بهعبارتدیگر،میشود

برخیتعاملهارابهنحویطراحیکردکهشناختمحورباشدومعارفهدرآنبهترصورتبگیرد.

مهمترینمســئلهدرشناسایی،شناختهیئتهاوبررســیتعاملپذیریآنهاست.مهمترین

محورتعاملپذیریهیئتها،همگونیوبهاصطالح»کفویت«دوهیئتاســت.هرچهدوهیئت

مشترکاتبیشتریداشتهباشند،تعاملآسانتر،عمیقتر،پایدارترومستحکمتریخواهندداشت؛

با
ً
بهعبارتدیگر،میشــودبــاهمۀهیئتهاتعاملســطحیبرقرارکرد،اماتعامــلعمیقصرفا

هیئتهایهمشأنممکناســت.درروایاتنیزبه»لزومکفویتدرمعاشرت«اشارهشدهاست.

بایدتوجهداشــتکهبرخیمالکهایظاهریتأثیریدرکفویتهیئتهاندارند.ازاینمالکها

میتوانبهسنوقدمتهیئت،جمعیتهیئتوسخنرانومداحوغیرهاشارهکرد.برخیمالکها

ذکرشــوندمثلکفویتعقایدمدیروارکاندوهیئت،
ً
نیزتأثیرجدیدارندکهنیازاســتاجماال

کفویتدرنوعنگاهبهمسائلوموضوعات،همگونیدرزبان،فرهنگوآداب،وغیره.
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آنچهگذشــتدربــارۀتعاملهایعمیقبود.مطالبپیشــین،همانندجدولــیکهمیآید،بر

تعامالتســطحیصادقنیستند.باتوجهبهانبوهمشترکات،تعاملسطحیبایدباهرهیئتیبرقرار

شــود.تعاملســطحیبایددرهمۀطیفهاوقدووزنهابرقرارشود.برایتعاملباهمۀهیئتها

نیازبهبازنگریدر»مشترکات«داریم.اگرهیئتهادرانبوهمشترکاتموجودتأملوبازنگریکنند،

میبینندکهامکانتعاملباهمۀهیئتها،ولوخنثی،بهجزشــیعۀانگلیسیوجوددارد.گاهیحتی

ناممشترکدوهیئتزمینهسازتعاملبینآنهامیشود.درادامهجدولیبرایبررسیامکانپذیری

تعاملعمیقبینهیئتهابراســاسضعفوقوتهیئتهاارائهمیشود.اینجدولازمصاحبهبا

حجتاالسالمسیدمهدیخضریاستنباطوبرداشتشدهاست.

جدول 3. امکان پذیری تعامل عمیق هیئت ها براساس ضعف و قوت متعامان
هیئتضعیفهیئتمتوسطهیئتقوی

تعاملدومدعیخیلی
سختاست!

ممکناست.
شکلنمیگیرد،فاصلهو
اختالفزیاداست.

هیئتقوی

باقوتوقدرتشکل
میگیرد.

هیئتمتوسطممکناست.

هیئتضعیفهنوزبهبلوغتعاملنرسیدهاند.

طیفبندیهیئتهاراهیســریعوراحتبرایشــناختدســتههایمختلفهیئتهاســت.

هیئتهاییکهدریکطیفقرارمیگیرند،دارایمشــابهتهایبیشــتریهستند.اگرطیفبندیبا

شناختدقیقصورتبگیرد،مرزهایافتراقمعتبرازنگاههیئتیهاراهمهویدامیکند؛بهعبارتبهتر،

مالکهایطیفبندیصحیحهمانحدومرزهاییهستندکههیئتهابینخودشانوسایرهیئتها

قائلمیشــوند.پسهرچهدوهیئتدرطیفهایمشترکبیشتریعضوباشند،تفاوتهایکمتری

دارندوتشابهبیشتریدارند.غرضمااز»طیف«چیزیمتفاوتاز»گونه«است.درگونهشناسیسعی

میشودمالکهاوطیفهایمتعدددرهمضربشوند.سپسضربهایتولیدشدهدرمیدانواقعیت

ســنجیدهمیشوندکهکدامهامصادیقبیشــتریاکمتریدارند.سپسضربهایپرمصداقبهنحوی
عمیقترودقیقتربررسیمیشوندوبهعنوانگونههامعرفیمیشوند.1

1.کتابرســانۀ شــیعهباهدفمعرفیگونههایمختلفهیئتمنتشرشدهاست،اماچونبیشازدهسالازاجرای
برهیئتهایپرصدایتهرانیمتمرکزبودهاست،دراینزمینهبرایتحقیقحاضر

ً
اینتحقیقگذشــتهاســتوصرفا

فاقدارزشومرجعیتاست.
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البتهبایدتوجهداشتخردهفرهنگهادرتعاملمیانهیئتهاتأثیرجدیدارند.درنگاهکالن،

تعارضهاواختالفهایهیئتهابهچشــمنمیآید،ولیوقتیازنماینزدیکدوهیئترابررسی

میکنیم،تفاوتهایفاحشــیمیانفرهنگسازمانیهیئتهامییابیم.اگربدوندرنظرگرفتناین

تفاوتهادنبالتعاملباشیم،آسیبهاییجدی)حتیدرحدتکفیر!(پیشخواهدآمد.مثالیساده


ً
اینکهممکناستدریکهیئتاســتعمالدخانیاتامریطبیعیباشد،امادرهیئتیدیگرکامال

نابهنجارباشد.تعاملایندوهیئت،برایاعضایهیئتدومآثارمنفیخواهدداشت.

یزی برای تعامل 4ـ3ـ2. برنامه ر

تعاملمانندهرفعالیتدیگربهمطالعهوبرنامهریزیاحتیاجدارد،اماچونتعاملفعالیتیگروهی

است،آسیبهایبدونبرنامهریزیومطالعهضریببیشتریدارد.اگربناباشدتعاملافسارگسیخته

وبیحدومرزتعریفبشــود،آفتوآسیبهایخاصخودشراخواهدداشت.برایبرنامهریزی

تعامل،بایدپسازشــناختدقیقمتعامالن،عرصه،قالب،عمق،حجموبسترتعاملراتنظیمو

گامهایاجراییپیشاتعامل،تعاملوپساتعاملرابهدقتطراحیکرد.

مهمتریننگرانیهیئتهادربارۀتعامل،»هضمشــدندریکمجموعۀبزرگتر«است.حفظ

حریــموهویــتهیئتدرحینوعینتعاملیکهنراســت.برخیهیئتهــاحسمیکنندکه

درتعامل،هویتوشــأنیتهیئتشاندچارمخاطرهمیشــودوبراثراینتعامل،اجتماعخوبیکه

تشکیلدادهاند،ذیلجریانبزرگتریقرارمیگیردوازبینمیرودواینافرادپراکندهمیشوند.هم

بایدکوشــیددرهنگامطراحیواجرایتعامل،حریمهیئتوحریممدیرشحفظشودوهمباید

تالشکردبرخیتعصباتبیجاازذهنهازدودهشوند.

غیــرازحریمهیئتوحریممدیرهیئت،خودتعاملنیــزحریمدارد.تعاملگاهیعمومیو

حداکثریوباحضورغالبهیئتهاست.شایدبتوانباالگوگیریازحکِم»حرمتنمازجمعهدر

کمترازیکفرســخ«گفتتعاملعمومینیزحریمداردوموازیکاریدرتعاملعمومیهیئتها

صحیحنیست.

4ـ3ـ3. ایجاد باور درونی به تعامل

محوروستونفقراتبرقراریتعاملباوربهتعاملاست.اعتقادوباوربهتعاملمقدمۀایجادتعامل

بهباورربطدارد.یعنیاگر
ً
اســت.بهتعبیرمهندسحامدکبودوند،تعاملمقولهایاستکهکامال
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باورکردی،میتوانیتعاملکنی؛اگربهتعاملباورنداشتهباشی،تعاملممکننیست.هرچهعمق

باوربهتعاملدرهیئتبیشــترباشد،عمقتعاملنیزبیشترخواهدبود.اگرفقطمدیرباورداشت،

تعاملعمیقنخواهدشدواگربدنههمباورداشتند،تعاملعمیقخواهدشد.

باورامرینیســتکهبادستورقابلایجادباشدومتعامالنبایداقناعشوند.اقناعتنهاراهایجاد

تعامالتهیئتیاســت.افراددرگیردرتعاملبایدخودشانبهضرورتتعاملرسیدهباشند.تعامل

بایدجوششدرونیباشدوگرنهاستمرارنمییابد.

ایجادباوربهتعاملمهماســت،اماجووفضاســازیبرایتعاملمهمتراست.اگربرایافراد

فضاییایجادشودکهبهاهمیتتعاملپیببرندوبهآنمعتقدشوندتافضایعمومیمؤیدوحامی

تعاملنباشــد،اصلتعاملگریزیحاکممیشودوتعاملیبرقرارنمیشود.برایکثرتوعمومیت

برقراریتعاملبایدآنراتبلیغوترویجکردوبرایگفتمانسازیتعاملدرمتنهیئتهابرنامهریزی

کرد.کارویژۀانسانهایانگیزهســازومبلغتعامل،همانندآقایمحمدحسینحسینییکتا،مدیر

ســابقبنیادفرهنگیخاتماالوصیا،درچرخۀتعاملغیرقابلحذفاســت.ادبیاتانگیزهبخشو

مروجتعاملرابایدتکثیرکردوگسترشداد.

نمادونمودتعاملمهمترازتعاملاســت.حتیجاییکهتعاملحقیقیبرقرارنیســت،ایجاد

شعاروناموارۀمشترکهیئتهافضاسازی
ً
نمایتعاملیوهمراهیهیئتهامفیدومؤثراست.مثال

خوبیبرایتعاملونزدیکیهیئتهامیکند.همچنین،اگرهیئتهایمتعاملبتوانندیکنشــریۀ

مشــترکیابهاصطالح»ارگان«داشتهباشند،فرایندتعاملبهشدتسرعتمیگیرد.ارگانمکتوب

زمینۀانتقالتجربهرافراهممیکندودرایجاداعتمادبهنفسدرهیئتبســیارمؤثراستوبهترین

ابزارتبادلاطالعاتوشناختابتداییهیئتهاســت.وقتیارگانرسانهایتجربیاتتعامالترا

منتشرمیکند،آننیازیاآنضرورتدرهمۀمخاطبانایجادیاپررنگترمیشود.

4ـ3ـ4. آموزش روش تعامل

همچنانکهافرادمدیرمتولدنمیشــوند،متعاملنیزمتولدنمیشوند.تعامل،آداب،روشوفنون

خاصخودشراداردکههمگیقابلآموزشوانتقالهستند.قبلازآموزشتعاملنمیتوانازهمۀ

متعامالنانتظارداشــتکهحرفهایودقیقرفتارکنند.افراددرگیردرتعاملبایدشیوههایبرقراری

وگسترشتعاملراآموختهباشند.

آموزشتعاملهمالبتهامریمستمراستونمیتوانآموزشراتعطیلکرد.تعاملباپیچیدهتر
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بهمعنایدورههایآموزشــی
ً
شــدناحتیاجبهآموزشهایتکمیلــیدارد.آموزشدرهیئتلزوما

کالســیکنیســت.گاهیتعاملهایکوچکوابتداییکارگاهیعملیبرایآموزشآدابوفنون

تعاملهستند.

برخیازسرفصلهایویژهدرآموزشعبارتاستاز:

ضرورتواهمیتتعاملیاچیستیوچراییتعامل،	 

شیوههایبرقراریوگسترشتعامل،	 

خودباوریدرعینتواضعیااخالقتعامل،	 

مهارتتوجیهبدنۀهیئتوانتقالمحتوابهآنها،	 

روشهایتعاملدرداخلهیئت،	 

مدیریتتعارضدرهیئتهایمذهبی،	 

بازخوانینمونههاوالگوهایموفقوناموفقتعاملهیئتها.	 

قســمتیازآدابوفنونتعاملباآدابمعاشرتواخالقاسالمیتطابقدارد.بخشمهمیاز

موانعتعاملموانعاخالقیاست.اگرمتعامالنبهفضایلاخالقیآراستهباشندوازرذایلاخالقی

اجتنابکنند،تعاملســهلوروانخواهدشــد.درادامهبرخیازآداب،فضایلورذایلمرتبطبا

تعاملفهرستمیشوند:

اخالصوتهذیبنفس،	 

تواضع،	 

عدماعتمادبهنفس،	 

تکبر،	 

عجب،تبخترومنیت،	 

تعصب،	 

انصاف،	 

مقایسهوچشموهمچشمی،	 

کینه،	 

بهانهگیریها،	 

تغافل،	 

زودرنجی،	 
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رنجاندن،	 

شرحصدروظرفیتتحملحرفوسلیقۀمخالف،	 

سعۀصدرومدارا،	 

انتقادپذیری،	 

توجهبهحساسیتهاوحریمها.	 

اخوتورعایتحقوقبرادریموجباســتحکامپیوندهاوتســهیلتعاملمیشود.باتعامل،

هیئتهاباهمبرادرمیشوند؛پسرعایتحقوقبرادریهمالزماست.مراعاتاینحقوق،موانع

حســیتعاملرابرطرفمیکند.حجتاالسالمســیدمهدیخضری:»شمایکموقعمیخواهی

مسائلراتکتکدرستکنی،اینخیلیسختاست!جلساتمکرروسختمیخواهد.امااگر

ازافقدیگریدراینفضاواردشوی،بعضیچیزهاخودبهخوددرستمیشود.اگرحقوقبرادری

رعایتشــود،خیلیدعواهارفعمیشود«.شرکتدرتشــییعجنازۀاطرافیاننمونۀکوچکرعایت

حقوقبرادریاست.دستگیریوپشــتیبانیمالیدربزنگاههاعاملحفظسرمایۀانسانیاست.

عیادت،دعاوصلهوارتباطبرخیدیگرازحقوقبرادریهستند.

4ـ3ـ5. توجه ویژه به اولین تعامل

نخستینتعاملخشــتاولتعاملهایگستردهووسیعآتیاست؛اگراینخشتصحیحگذاشته

شود،تعاملهایبعدیهمروانوصحیحخواهندبود،امااگرخشتاولرامعمارکجنهد،چهبسا

دیگرنتوانتعاملکردوآنآیندۀروشــنتعاملدراولینتعاملکورونابودشود.موفقیتجدیدر

تعاملاول،عاملجذبسایرهیئتهابهتعاملبعدیمیشود.

تعاملکوچکمســتمربهترازتعاملبزرگابتراســت.پسبایــدازتعاملکوچکوراحتو

ملموسشــروعکرد.اگرتعاملسبکوروانباشد،زمینهسازشــناختبیشتروتعاملهایبعدی

میشــود.درآغازتعاملبایدازفعالیتهایســختوچالشــیاجتنابورزید.تعاملچالشــی

معکوسعملمیکندوهیئتهاراازهمدلزدهوناراحتمیکند.

تجربهدرتعاملبســیارمهماست.تعاملنیزمانندبســیاریازکارهایمهماحتیاجبهتجربه

دارد؛ابتدابایددرمواردمحدودتروکوچکترآزمایشوخطاکردوکمکممجربشــد،پسازآن

امکانتعاملهایبزرگترفراهممیشود.ایجادتعاملمیانهیئتهایمتکثرازهیئتهایمعدودو

محدودسختتراست؛پسبهتراستگامهایاولتعاملباهیئتهایکمتریآغازشود.
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4ـ3ـ6. استمرار و گسترش تعامل

تعاملدرهیئتبهمثابهگلولهبرفیاســتورشدتدریجیدارد.دراستمرارتعاملامکانتغییرحد

ومرزوقوانینابتداییوجوددارد.دیدناثرتعاملموجباســتمراروگســترشآنمیشود.رشد

تدریجیتعاملیکاصلحیاتیاستونبایدتعاملرابارشدیقارچگونهمواجهکرد.تعاملآهسته

وپیوستهتعاملیاستکهبهسرمنزلمقصودخواهدرسید.

تعاملاحتیاجبهمراقبتدائمیداردونتیجۀارتباطاتانســانیاســتومانندهمۀپدیدههای

انسانیاحتیاجبهحراستونگاهبانیدارد.حتیشایدبتوانتعاملراموجودیزندهدانستکهنیاز

بهرســیدگی،توجهوترمیمدارد.بایدبههمۀتعاملهااززاویۀتمرینیورزمایشینگریستتاهر

تعامل،پلهایبرایتعاملبهتربعدیباشد.

تکرارتعاملعاملگســترش،تعمیقوجدیترشدنتعاملاســت.تعمیقتعامل،درحینو

اســتمرارتعاملرخمیدهــد.تعاملعمیقدفعــیرخنمیدهد،بلکهبهتدریجوبراثراســتمرار

تعاملهایقبلیبهوجودمیآید.برنامههایتعاملیدورهایبهانۀخوبیبرایگســترشوبهسازی

حلقۀتعاملهستند.

4ـ3ـ7. تأسیس دبیرخانۀ تعامل

درمسیررشدوگسترشتعاملها،کاربهجاییمیرسدکهخودتعاملاحتیاجبهمراقبتوپیگیری

جدیدارد.درتعاملهایگســتردهووســیعوجوددبیرخانهطبیعیوبدیهیاست.برایتعاملدو

هیئتشــایدبهدبیرخانهنیازنباشــد،امااگرتعدادمتعامالنافزایشیابد،طبیعیاستکهعدهای

برایرتقوفتقامورتعاملمکلفشوند.پستعاملهیئتهایمذهبیاحتیاجبهدبیرخانۀمشترک

داردومیتوانازدبیرخانهبه»قرارگاهمشترک«تعبیرکرد.

دبیرخانهنبایدجدایازهیئتهاوبیرونازاعضاباشــد.یکیازاعضامیتوانددبیرشــودو

نقشدبیرخانهراایفاکند.اگردبیرخانهازدلهیئتهابرنیاید،بهیکمجموعۀبخشنامهایواداری

ودســتوریمبدلمیشــودکهناکارآمدخواهدبود.دبیرخانهبایدوجودربطیباشــدوخودشرا

بهشمارنیاورد.نبایدبهگونهایعملکندکهیکطرفقصهبشودوفعالیتهایشسهمخواهیتلقی

درادامهخواهدآمد.
ً
شود.دبیرخانهوظایفمتعددیبرعهدهداردکهتوضیحهرکداممختصرا

رصدوشناســایی:شناختمتعامالنوشناختمحیط،اشرافدقیقودائمیبهمحیطداخلی

وخارجیتعاملهیئتها؛
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اطالعــاتعملیات:طراحیراهبردیبرایتعاملهایخــاص،ویژهوبزرگ)تعاملهای	 

دبیرخانهبرای
ً
معمولــیراخودهیئتهابایــدبرنامهریزیواجــراکنند؛چراکهاصــوال

تعاملهایبزرگراهافتادهاست(.دبیرخانهبایدبههیئتهانقشهبدهد،بهنگاهآنهاعمق

وبعدبدهدکههیئترامتناســبباتهدیدهاوفرصتهاادارهکنندنهبراساسفهمسنتیو

روالروزمره.

آموزش،پژوهش،توانمندسازیوارتقایدانش:دبیرخانهبایدمرکزیمحتواییبرایتعامل	 

باشــد؛بهعبارتدیگر،دبیرخانهبایددرحوزۀتعامل،مرجعیتفکریداشتهباشدوبتواند

پشتیبانفکریومعنویتعاملهاباشد.

5. نتیجه گیری و جمع بندی
نتیجه گیری

هیئتهایمذهبیازظرفیتهایاختصاصیوویژهامامغفولشــیعیاناســت.یکیازمؤثرترین

راههایافزایشبهرهوریاینظرفیتهــایمردمی،خودجوشوپویا،»تعاملهیئتهایمذهبی«

اســت.هدفاصلیاینتحقیق»بررســی،تدوینوطراحیالگویمطلوببرایایجادواستمرار

تعاملمیانهیئتهایمذهبی«اســت.دراینتحقیق،مباحثنظریهمچونچیستیوچگونگی

»تعامل«و»هیئتهایمذهبی«،بهوســیلۀمطالعاتکتابخانهایگردآوریشد.سپسبهمصاحبه

باصاحبنظرانپرداختهشدتابااستفادهازروشپژوهشنظریۀدادهبنیاد،الگویپارادایمیتعامل

هیئتهایمذهبیقزوینطراحیشــود.دراینراســتاازبیشاز1100دقیقهمصاحبۀضبطشده،

761کدوســپس63مفهوماستخراجشــد.ازاینمفاهیم36مقولهاستخراجشدکهدرقالب6 

طبقه،اجزایالگویپارادایمیراتشکیلدادند.

درایــنتحقیق،»همکاریدویاچندهیئتمذهبیدریکفعالیتمشــترک«بهعنوانتعریف

تعاملهیئتهایمذهبیاتخاذشدوابعادمختلفتعاملبررسیشد.همچنین،بابررسیوضعیت

مناسبومستعد
ً
قزوینوهیئتهایآن،بســترحاکمدرتعاملهیئتهایمذهبیقزوین،نســبتا

تعاملارزیابیشــد.دراینتحقیق،عواملوموانعتعاملمیانهیئتهااحصاوراهبردهاومراحل

تحققتعاملتبیینشد؛شناسایی،برنامهریزی،ایجادباوربهتعامل،آموزشروشتعامل،برقراری

اولینتعاملوتوجهویژهبهآن،اســتمراروگســترشتعاملودرنهایت،تأســیسدبیرخانۀتعامل

بهعنوانگامهایتحققتعاملپایدارومستمرمیانهیئتهایمذهبیذکرشد.
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دراینتحقیق،براینخســتینبارموضوعتعاملمیانهیئتهایمذهبیبهرســمیتشناختهشدو

موردبحثومداقۀجدیقرارگرفت.همچنین،عناوینزیر،کهدرتحقیقدرجشدهبودند،برخی

ازمباحثیاستکهمباحثهپیرامونآنهابیسابقهبودهاست:

تبیینفرایندتبدیلسنتعزاداریبهنهادهیئت؛	 

اثباتنهادبودنهیئتهایمذهبی)نهجمعیپراکنده(؛	 

اثباتنهادبودنهیئتهایمذهبی)نهسازمان(؛	 

اثباتضرورتتعاملازنگاهآیاتوروایات؛	 

احصاوتبیینگامهایایجادتعاملمیانهیئتهایمذهبی؛	 

بهرسمیتشناختنوجدیگرفتن»اصلتعاملگریزی«یا»اصالتعدمتعامل«؛	 

احصایابعادوزوایایمختلفتعاملشاملعرصه،قالب،عمق،حجم،بستر؛	 

پیشنهادهای پژوهشی

درادامهفهرســتیازعناوینوموضوعاتمرتبطیکهقابلیتپژوهشوبررسیعلمیدارند،ارائه

وپیشنهادمیشود:

شاخصهایتعاملپذیریهیئتهایمذهبی؛	 

گونهشناسیمدیریتیهیئتهایمذهبی؛	 

گونهشناسیمدیرانهیئتهایمذهبی؛	 

فلسفۀمدیریتهیئت)باالگوگیریازمنابعفلسفۀمدیریتدولتی(؛	 

آیندهپژوهیهیئتهایمذهبی؛	 

سیاستپژوهیهیئتهایمذهبی؛	 

نیازسنجیآموزشیفعاالنعرصۀهیئت؛	 

تجربهنگاریوموردپژوهیفعالیتهایفراعزاداریهیئتها؛	 

تاریخشفاهیوتجربهنگاریفعالیتهایتعاملیهیئتهایمذهبیقزوین؛	 

سرشماریوتحلیلآماریهیئتهایمذهبیقزویندرمحرم1441؛	 

طراحیالگویساختاریهیئتهایمذهبی؛	 

تحلیلوتفســیرانواعســرمایهدرهیئتهایمذهبیبههمراهتبیینراههایحفظ،رشدو	 
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ارتقایآنها؛

طراحیالگویتحولسخنرانیهایهیئتمتناسببااقتضائاتزمانه؛	 

طراحیالگویتعاملمداحاناهلبیت؛	 

طراحیشبکۀهمکاریهنرمندانهیئت؛	 

تهیۀطرحتوجیهیپژوهشکدۀهیئتوتشکلهایمذهبی؛	 

هیئتهایمذهبیازنگاهآیاتوروایات)باهدفانتشارفرهنگنامۀحدیثیهیئت(؛	 

گزارشراهبردیهیئتهایمذهبیوفضایمجازی؛	 

گزارشراهبردیهیئتهایمذهبیوتلویزیون؛	 

تحلیلروابطمردموهیئتدرپیمایشهایملی؛	 

شناساییوتحلیلعواملانشعابدرهیئتهایمذهبی)مطالعۀموردیهیئتهایکاشان(؛	 

روندپژوهیوتحلیلمضمونمحتوایسخنرانیهایهیئتها)مطالعۀموردیشبعاشورا	 

درهیئتعاشوراییاناصفهاندرسالهای95ـ80(؛

روندپژوهــیوتحلیــلمضمــونمحتــوایســخنرانیهایهیئتها)مطالعــۀموردی	 

سخنرانیهایشباولمحرمحجتاالسالمعلیرضاپناهیاندرسالهای97ـ80(؛

روندپژوهیوتحلیلمضمونمحتوایسخنانمداحاندرهیئتها)مطالعۀموردیسخنان	 

سحرآخرماهرمضانحاجمنصورارضیدرسالهای97ـ67(؛

تعاملبهمثابهتأهل)بررســیومطالعۀمتونمرتبطبهآدابتأهلوالگوگیریازآنهابرای	 

تعامل(}باتمرکزبرمبحثکفویت{؛

آسیبشناسیآسیبشناسیهایهیئت؛	 

منبعشناسیعلمی»هیئتهایمذهبی«؛	 

مدیریتکیفیتدرهیئتهایمذهبی؛	 

چیستی،چراییووظایفقرارگاهمرکزیهیئتهایمذهبی؛	 

بازخوانیتاریخچۀنهادهایمردمیانقالباســالمی)بسیج،جهاد،نهضتسوادآموزی	 

وغیره(ودرسهایآنبرایحمایتازنهادهایمردمیکنونی)هیئت،مسجدوغیره(؛

شیوهنامۀشبکهسازیهیئتهایمذهبی؛	 

موانعتعاملهیئتهایمذهبی؛	 

راهبردهایرسانهایجهتترویجوتبلیغتعاملهیئتهایمذهبی.	 
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