تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
نويسندگان :عباس بابایی ،1احمد باصری ،2مهدی ناظمی اردکانی ،3حجت اهلل مرادی
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چكيده
هیأت های مذهبی به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت نرم در نظام جمهوری اسالمی
ایران دارای کارکرد اصلی که توسعه فرهنگ شیعی و عاشورایی است و کارکردهای
فرعی شامل کارکرد فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،نظامی و هنری
است .این تحقیق با هدف ارائه راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی
با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران فراهم شده است .به لحاظ روش
شناسی از نوع مطالعات کاربردی و نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه
گیری هدفمند  60نفر انتخاب گردید برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه
و برای تجزیه و تحلیل از روش خبرگی استفاده گردید .ماتریس ارزیابی موقعیت
هیأت های (نمودار  )spaceنشان دهنده وضعیت تهاجمی خفیف است و در پنج
سال آینده این موقعیت به فعال شدید در خواهد آمد .نتایج تحقیق نشان داد که باید
با تقویت محتوای عزاداری و آموزش مداحان ،سخنرانان و دست اندرکاران هیأت
ها از فرصتها و نقاط قوت موجود نهایت بهره برداری را به عمل آورده و با تبیین
اهمیت موضوع از ایجاد انحرافات و کج رویها و آسیب های موجود در هیأت های
مذهبی جلوگیری نمود.
واژگان کلیدي:
کارکردگرایی ،هیأت های مذهبی ،قدرت نرم ،ماتریس سوات ،راهبردهای
تقویت
 .1دانشجوی دکتری رشته مهندسی سیستمهای فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)(نویسنده مسوول)

babaeeabbas54@yahoo.com
 .2استادیار دانشکده فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)ahmadbas@gmail.com .
 .3دانشیار دانشکده فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع) .mnazemi32@yahoo.com
 .4استادیار دانشکده فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)psyops_ir@yahoo.com .
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ماهیت نظام جمهوری اسالمی ایران بر مبنای آموزههای اسالم و تأکید بر مؤلفههایی
مانند فرهنگ و ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اسالمی شکل گرفته
است .این مسئله باعث ایجاد تفاوت اساسی با سایر نظامهای مختلف در دنیا میباشد.
بنابراین اگردر مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم 1که توسط جوزف نای 2ارائه شده است
مؤلفههایی مثل فرهنگ ،دیپلماسی عمومی و ارزشهای سیاسی و در نهایت مطلوبهای
سیاست خارجی بیان گردیده است( .) Nye,2011,p102اما منابع قدرت نرم اسالمی،
برخالف منابع غربی بر ارزشهایی چون ایثار ،شهادت طلبی ،معنویت گرایی ،عدالت
باوری ،والیت مداری ،حق گرایی و استقالل طلبی استوار است به گونهای که ضمن ایجاد
تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحوالت خودباوری دینی و بیداری اسالمی در
حوزه پیرامونی خود و جهان نیز تأثیر گذار بوده است.
بی شک در میان عناصر و مؤلفههای فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسالمی
ایران روحیه شهادت طلبی ،مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم که بنام
فرهنگ عاشورایی شناخته میشود ،مهمترین قدرت نرم فراملی شیعه و اسالم است و
شاخصههایی همچون هیبت و شکوه ،مخاطب عام و گسترده ،خیرخواهی و  ...دارد .در
این میان هیأت های مذهبی اصلیترین نقش را در تبیین و ترویج فرهنگ عاشورایی
و روحیه شهادت طلبی بر عهده دارند .ریشه هیأت های مذهبی در محبت به والیت و
خاندان پیامبر (ص) به عنوان عظیمترین سرمایه اجتماعی و ملی نظام اسالمی بوده و
برخوردار بودن از شبکه عظیم الهی و مردمی هیأت های مذهبی از ویژگیهای اختصاصی
نظام اسالمی میباشد .نقش بی بدیل هیأت های مذهبی در حفظ و ارتقاء بنیان دینی و
مذهبی مردم به ویژه درپیروزی انقالب اسالمی و پیشبرداهداف نظام مقدس جمهوری
اسالمی خصوص ٌا در دفاع از کیان نظام در دوران دفاع مقدس و باألخص در خنثی سازی
فتنه  88بعد از هتک حرمت به مقدسات در روز عاشورا و حضور چشمگیر هیأت های
مذهبی به طور خودجوش در نه دی بر کسی پوشیده نیست .به همین دلیل است که
اهمیت وجود هیأت های مذهبی نقش اساسی در افزایش قدرت نرم نظام جمهوری
اسالمی ایران برعهده دارد.
حضرت امام خمینی (ره) در مقدمهی وصیتنامه سیاسی الهی خود تأکید میکنند،
«همه باید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است که
حافظ ملّیت مسلمین ،به ویژه شیعیان ائمه اثنیعشر علیهم صلوات اهلل و سالمه است».
1. soft power
2. Joeph.s Nye.
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(صحیفه نور ،1375،ج  ،21ص  .)173مقام معظم رهبری نیز بارها به نقش بی بدیل
هیأت های مذهبی در پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی اشاره نمودهاند.
«این هیأت ها از جمله بارقههای درخشان حسینی در فضای جامعه اسالمی ما و از
برکات و حسنات جاریه آن نهضت عظیم الهی است»( .مقام معظم رهبری.)73/5/12 ،
«دشمنان اسالم نتوانستهاند این عادت دینی و الهی را از شیعیان سلب کنند و این
امر نشان دهنده تأثیر جریان عزاداری مجالس و هیأت های مذهبی در ایمان و عقیده
مسلمانان است»( .مقام معظم رهبری« .)73/5/12 ،در محرم سال  57هیأت های
مذهبی به وسیلهای برای اظهار اعتراض گسترده ملت به رژیم فاسد پهلوی ،حمایت
از امام و استقرار نظام اسالمی تبدیل شدند و بدون تردید پیروزی انقالب اسالمی به
میزان زیادی مرهون نقش مهم این هیأت ها است»( .مقام معظم رهبری.)73/5/12 ،
این هیأت ها با توصیفاتی که از آن بیان شد ،یکی از ارکان مهم و مؤثر در بق ّاء ،استمرار
و ترویج مکتب اهل بیت (ع) به شمار میروند .در واقع میتوان این گروههای اجتماعی
را یکی از نمادهای بارز در عرصههای توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و
پژوهشی و فرهنگ کارگروهِی و جمعی در جامعه دینی دانست که کارکردهای متعددی
شامل کارکردهای آشکار مانند :نقش آفرینی سیاسی ،اسوه سازی ،تقویت باورهای دینی و
کارکردهای پنهان مانند :تقویت همبستگی اجتماعی ،تثبیت نظام اخالقی ،حفظ الگوی
جامعه ،کارکرد فراغتی و  ...دارند..
هیأت های مذهبی در کنارکارکردهای مثبتی که از آنها برشماری شد ،با توجه به
ساختار مردمی و غیردولتی آن در صورت عدم نظارت ،کنترل و ترمیم ،دارای برخی
کارکردهای منفی نیز به عنوان نقاط ضعف و آسیبها هستند که میتوانند به صورت
تهدیدی این نقطه قوت فرهنگی نظام اسالمی را دچار مشکالت اساسی نمایند .اگر دقت
نکنیم ممکن است این فرصت و قوت انقالب اسالمی را با برخی از آفتها و آسیبها
به تهدید برای انقالب و اسالم تبدیل کنند .آسیبهایی مانند« :قمهزنی ،حمل علم،
ترویج و نصب شمایل ائمهاطهار (ع) ،بیاعتنایی به شأن جلسات عزاداری ،بهکارگیری
موسیقیهای نامناسب ،روضههای ساختگی ،زبان حال گوینده و سراینده ،تعبیرات
غلوآمیز ،خرافات ،عدم آشنایی با فقه عزاداری و هیأت داری ،ترویج عرفانهای کاذب،
غفلت از مصالح جهان اسالم با ایجاد تفرقه و ارائه چهره خشن و افراطی از شیعیان در
فضای رسانهای و ».....
کارکردهای منفی ذکر شده ،باعث میگردد که هیأت های مذهبی در راستای
تقویت و ارتقای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران دچار چالش جدی قرار گرفته و
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نتوانند ظرفیت باالی خود را در این زمینه به منصه ظهور برسانند .چرا که همان قدر
که نقش هیأت ها برای ما مهم است ،برای دشمنان ما نیز مهم و حیاتی است .آنها
دریافتهاند که هیأت های مذهبی به خوبی توانستهاند در برابر تهاجمات سخت و
نرم ،نظامی و فرهنگی ،مرکز اصلی مقاومت و تربیت نیروی والیی و مبارز باشند و در
صف اول مبارزه با فساد و تهاجم قرار گیرند .لذا دشمنان دین اسالم ،مذهب تشیع
و جمهوری اسالمی ایران که مولود فرهنگ ناب تشیع است به خوبی از این قدرت
نرم هیأت ها آگاهند و به خوبی میدانند تا وقتی که پرچمهای سیاه عزاداری اهل
بیت (ع) و حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) در خیابانها و کوچهها به اهتزار در بیایند و
یکسره پیام شهادت طلبی ،والیت مداری و ظلم ستیزی را زنده کنند ،کاری از پیش
نمیتوانند ببرند .لذا بر آن شدهاند که هجمه و تهاجم خود را بر اصلیترین سنگر تشیع
که متشکل از علما ،مادحین اهل بیت (ع) و عزاداران والیی و شهادت طلب و در یک
کالم هیأت های مذهبی است ،وارد کنند.
بنابراین هدف اصلی از این پژوهش طراحی راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت
های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است .لذا سوالی اصلی
این پژوهش که مطرح میگردد ،این است که راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت
های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران کدام است؟ در کنار
سؤال اصلی سؤاالت فرعی نیز مطرح میباشد .از جمله :کارکردهای اصلی هیأت های
مذهبی در راستای توسعه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران کدام است؟ همچنین
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدات کارکردی هیئات مذهبی کدام است؟
بر این اساس مقاله حاضر در چهار بخش شامل بررسی مفاهیم نظری تحقیق
متشکل از (تعریف ،تاریخچه ،انواع و اجزاء هیأت های مذهبی ،بررسی کارکردهای
هیأت های مذهبی و  )...روش شناسی تحقیق (نوع و روش تحقیق ،جامعه آماری و
نمونه ،روش جمع آوری اطالعات و )...و بخش یافتههای تحقیق و راهبردهای ارتقاء
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران از طریق کارکردهای هیأت های مذهبی ارائه شده
است و پیشنهادات کاربردی در این زمینه ارائه گردیده است .قطعاً دستاوردهای مطالعه
حاضر و راهبردهای ارائه شده ضمن تقویت مبانی و انگارههای دانشی میتواند در
تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی راهگشا باشد.

«هیأت» یک گروه اجتماعی ،با سابقه تاریخی مشخص و تجمعی از افرادی است که در
راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره یک مناسبت مذهبی (اعیاد ،ایام والدت و شهادت
ائمه) با محوریت واقعه عاشورا و قیام امام حسین (علیه السالم) و براساس ساختار دو گانه
«واعظ» (سخنران ،آخوند)« /ذاکر» (مداح ،روضه خوان) تشکیل میشود و اعضا ،از طریق
روشهایی معمول و آدابی مشخص (سینه زنی ،زنجیر زنی /دست زدن) به سوگواری یا
شادمانی میپردازند؛ شرکت در آن اختیاری و براساس یک اعتقاد و باور درونی است؛
متناسب با ویژگیهای سازمانی و نیز مخاطبان ،یک هیأت جدای از هدف اصلیاش،
کارکردهای دیگری را هم میتواند در بر گیرد( .مظاهری ،1389 ،ص )275
هیأت را همچنین «نوعی تشکل مذهبی (نهاد دینی) ،بر محور عزاداری بر سیدالشهدا
و ائمه (علیهم السالم)» ،و نیز« ،مجموعههایی از مردم هر محله ،در شهرها یا روستاها ،که
جهت سوگواری و روضه خوانی برای امام حسین (علیه السالم) و به ویژه در ایام عاشورا
تشکیل مییابد» تعریف کردهاند( .محدثی ،1381،ص  )۵۰۴با نگاهی جامعه شناختی،
هویت هیأت را باید بخشی از نهاد دین برشمرد .با توجه به آنکه نهاد ،مجموعهای سازمان
یافته با هدف برآوردن یکی از نیازهای جامعه است ،نهاد دین در جامعة اسالمی ،مجموعة
گستردهای از مساجد ،تکایا ،هیأتها ،حوزة علمیه و نیز آداب و آیین دینی و ...است که
درصدد ارتقا و رشد و تکامل انسان است.
-2-2ویژگیهای اساسی هیأت های مذهبی در راستای افزایش قدرت نرم
جمهوری اسالمی ایران

هیأت های مذهبی عالوه بر کارکردهای متعددی که در جامعه دارند ،حائز ویژگیهای
دیگری نیز میباشند که آنها را در افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در جایگاه
ویژهای قرار داده است ،از جمله اینکه:
الف -هیأتهای مذهبی در طول تاریخ بهخصوص در طول تاریخ تشیع در ایران ،عامل
اصلی گسترش فرهنگ اسالمی در بین مردم و نهادینه کردن آن و هستههای اولیهی
ترویج دین در سطح جامعه بودهاند .رهبر معظم انقالب راجع به این موضوع فرمودهاند،
«ما مسلمانها و بهخصوص ما شیعیان ،امتیازی داریم که دیگر ملیتها و ادیان این
امتیاز را به قدر ما ندارند و آن عبارت است از اجتماعات دینی که به شکل روبهرو ،چهره
به چهره ،نفس به نفس تشکیل میشود که این را در جاهای دیگر دنیا و در ادیان دیگر
کمتر میشود پیدا کرد .هست؛ نه به این ق ّوت ،نه به این وسعت ،نه به این تأثیرگذاری و

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

-2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
-1-2تعریف هیأت مذهبی
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محتواهای راقی( ».مقام معظم رهبری.)۱۳۸۷/4/4 ،
ب -در حال حاضر  91هزار و  628هیأت مذهبی در کشور در حال فعالیت است.
(معممی مقدم ،1394،ص )1این هیأتها در سراسر کشور با داشتن دهها هزار عضو
فعال بزرگترین شبکه فرهنگی -تبلیغی جهان تشیع میباشد که دارای جایگاهی واال
و ظرفیت وسیع و نقش قابل توجهی در تعمیق و گسترش فرهنگی اسالم ناب محمدی
(ص) و توسعه باورهای دینی جامعه و افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است.
جدول شماره - 1آمار هیأت های مذهبی کشور در سال 94
تعداد

توضیحات

عنوان

ردیف
1

تعداد کل هیأت های در کشور

91628

مشترک ثبت شده

2

هیأت مردانه

79392

ثبت شده

3

هیأت زنانه

12236

ثبت شده

4

هیأت دائمی (فعال در طول سال)

51445

ثبت شده

5

هیأت دائمی مردانه

44445

ثبت شده

6

هیأت دائمی زنانه

7000

ثبت شده

7

هیأت دانشآموزی

4000

ثبت شده

8

هیأت مذهبی روستایی

25000

ثبت شده

9

تعداد مداحان کشور

 85000نفر

رسمی و شناسنامه دار

ج -هیأتهای مذهبی ،نقش هویت پذیری را ایفا میکنند .فرد با پیوند و وابستگی به
این گروهها هم ارزشهای آنان را میپذیرد ،هم از آنها تبعیت میکند .گروه نیز میتواند
بر نحوهی عمل به ارزشها از سوی افراد نظارت داشته باشد .یکی از بهترین شیوهها برای
تربیت نسل جوان و جامعترین روش برای تربیت در وجوه مختلف ،هیات های مذهبی
هستند و شاید روشی برای تعلیم و تربیت دینی و البته انقالبی بهتر و کارآمدتر از هیأت
مذهبی نباشد.
د -اصلیترین رسالت هیأت های مذهبی اقامه عزاداری و سوگواری و ذکر مصیبت
در شهادت حضرت سید الشهدا و احیاء فرهنگ پرشور و شعور و بالندهی عاشورا و تعظیم
شعائر مذهبی و دینی است .اما آنچه که کمتر مورد توجه قرارگرفته ،نقش اجتماعی
هیأت های مذهبی در جامعه و کارکرد آنها در برقراری تعامالت در سطوح مختلف مردمی
است .چرا که فرهنگ عاشورا و مکتب حسین (ع) درس آموز ابعاد گوناگون زندگی بشر و
متفکرین ،خاصه شیعیان بوده است( .مجداالشرافی ،1384،ص )14

تاریخچه عزاداری بر سیدالشهداء به واقعه عاشورا و عصر همان روز و پس از پایان یافتن نبرد،
به عزاداری زنان شهدا و اهل بیت (ع) بر سر اجساد شهدا برمی گردد( .ابن طاووس،1381،
ص  .)43بعدها توابین در سال  65هجری قبل از قیام خود در کوفه اولین مجالس تعزیت
رسمی را برپا داشتند .اما دستههای عزاداری در شکل جدید ،نخستین بار در سال  ۳۵۲به
وجود آمدند .به دستور مع ّزالدوله ،در عاشورای سال  ۳۵۳عزای عمومی اعالم شد و از مردم
خواسته شد که با پوشیدن جامه سیاه ،اندوه خود را نشان دهند( .مظاهری ،1389،ص )22
مراسم عاشورا و عزادرای همچنان در دوره سالطین سلجوقی ،خوارزمشاهیان و
دوره مغول ادامه پیدا کرد .با روی کار آمدن دولت صفویه و ایجاد یکپارچگی به صورت
کشوری شیعه و مقتدر ،سرودن شعر در مدح و رثای ائمه و شهدای کربال برای شاعران
افتخاری بس بزرگ محسوب میشد .و این تأثیری فراوان بر آینده آیین سوگواری محرم
گذارد .در این زمان کتاب «روضة الشهداء» به رشته تحریر درآمد و قوه محرکهای شد
برای پیدایش مراسم محرم که از بطن آن ،سبک تازهای از فعالیت به نام روضه خوانی یا
قرائت «روضة الشهداء» ،به وجود آمد .دو قرن و نیم بعد ،این سبک به منزله رشتهای در
آمد که به وسیله آن ،اشعار غنائی و متون و نمایشهای تعزیه به هم بافته شدند .از این
زمان به بعد تکیهها و حسینیهها و موقوفات مربوط به عزاداری امام حسین (علیه السالم)
در ایران شکل گرفت .از عزاداری در دوره افشار و زند نیز گزارشهای مهمی نقل شده.
پس از این دوره هم ،هیأت های مذهبی به عنوان یک خرده نظام قوی در دستگاه تبلیغ
مذهبی ،دوشادوش خرده نظام «روحانیت و حوزه» گسترش یافته و بر قدرت خود افزودند.
هرچند با اعمال سیاستهای نوسازی پهلوی اول ،و برنامههای دین ستیزانه پهلوی دوم،
اندکی از این قدرت کاسته شد؛ اما پیروزی انقالب اسالمی ،به مثابه خون تازهای در کالبد
این گروهها بود ،و تاریخ حیات آنان را وارد مرحله تازهای کرد.
 -4-2بررسی انواع هیأت های مذهبی

بر اساس دو معیار سازمان و مخاطب میتوان مدلهای مختلفی از گونهبندی هیأتهای
مذهبی ارائه کرد .گونهبندیهای بر اساس سازمان هیأت ها ،به نوع ،ثبات ،پیچیدگی،
محل ،قدمت ،استمرار ،گستردگی ،نسبت با سازمان مرتبط ،و موقعیت جغرافیایی هیأت
های اشاره دارند .گونهبندیهای بر اساس مخاطب ،به گزینش ،جنسیت ،گروه سنی،
گروه اجتماعی ،قشر اجتماعی ،نوع رابطه با سیاست و نوع رابطه با انقالب ،مخاطبان
هیأت میپردازند.
طبق مدل گونهبندی «ساختیـ کارکردی» و از طریق بررسی تاریخی و طیفسازی
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عناصر مختلف یک هیأت مذهبی نمونه (تیپ ایدهآل) ،هیأت مذهبی را میتوان به
چهار دستهی کلی:هیأت های سنتی (با زیرشاخههای قدیمی و تازهتأسیس)،هیأت
های انقالبی (با زیرشاخههای ،آغازین ،دوران جنگ و دوران بعد از جنگ)،هیأت های
عامه پسند یا پاپ (با زیرشاخههای خرد ،محوری و انقالبی)و شبه هیأت ها تقسیم کرد.
(مظاهری ،1389،ص )305
 -5-2اجزاء و ارکان هیأت های مذهبی

یک هیأت از اجزاء و ارکان متعددی تشکیل شده است ،سخنران ،مداح ،مخاطب ،مسجد
و حسینیه و...که همگی عناصری هستند که در تشکیل یک هیأت دخیل میباشند.
 سخنران :سخنرانی رکن اساسی هیأتهای مذهبی میباشد .در واقع اصلیترینکارکرد هیأت های مذهبی که همان تبیین و ترویج فرهنگ دینی و معرفت مذهبی است
از طریق سخنرانی عالمان دینی و خطبا شکل میگیرد.
 مداحان و ستایشگران (مرثیه سرایان و شاعران) :امروزه مداحان جایگاه مهمیدر هیأت های مذهبی بر عهده دارند .بهگونهای چه بسا بتوان گفت ،آنها عامل اصلی
برپایی هیأتها بهویژه در مجالس عزاداری به شمار میروند.
 مخاطبان :مخاطبان نیز یکی از ارکان هویتی هیأتهای مذهبی و دینی میباشندو برنامههای تنظیم شده ازسوی بانیان هیأتها که از طریق سخنرانان و مداحان تدوین
میشود با حضور مخاطبان اعتبار مییابد( .بهار و احمدی ،1393،ص )44
 -6-2بررسی کارکردهای هیأت های مذهبی

واژه کارکرد 1به لحاظ لغوی دارای معانی مختلفی چون ،فایده ،منظور ،انگیزه ،نیت و
قصد ،هدف ،نتیجه ،کنش و کارآئی میباشد .در جامعهشناسی ،کارکرد به نتایج و آثار
عینی پدیدهها یا ساختارهای اجتماع اطالق میشود .منظور این است که هر پدیده
اجتماعی کارکرد معینی برعهده دارد که بهنحوی در دوام و ادارهی جامعه مؤثر است .به
بیان دیگر ،هر گروه نهاد اجتماعی عهدهدار کارکرد یا وظیفهای است و تا زمانیکه آن
وظیفه از نظر اجتماعی الزامی میباشد ،کارکرد مذکور نیز دوام میآورد و پایدار میماند.
(روح االمینی ،1384،ص  .)84کارکردهای هیأتهای مذهبی شامل کارکرد فرهنگی
و مذهبی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است و در همه حوزههای نظامهای چهارگانه
تأثیر گذار است .میتوان گفت کارکرد هیات های مذهبی باز تولید فرهنگ و هویت آنها و
تحکیم همبستگی خاص این اجتماعها میباشد .در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم،
با نگاهی به نظرات اندیشمندان در این زمینه مشاهده می گردد که از نظر دورکیم دین
1. Function
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همین مناسک است که کارکرد اصلی آن ایجاد ،تقویت و تجدید احساسات دینی است.
(همیلتون ،1389 ،ص .)170درسلر نیز کارکرد اصلی دین را حفظ ثبات عقاید فرهنگی
دربارهی نیروهایی میداند که مقدس و ماوراءالطبیعی شناخته میشوند .ادی کارکرد
اصلی دین را آموزش آموزههای دینی و اجرای مراسم دینی و تقدس بخشیدن به هنجارها
میداند( .همیلتون ،1389 ،ص  .)208با نگاهی به کارکردهای بیان شده درمی یابیم که
کارکرد اصلی هیأت های مذهبی که همان توسعه فرهنگ عاشورایی است با کارکردهای
اصلی که اندیشمندان علوم اجتماعی برای کارکرد دین برشمردهاند تطابق دارد .همین
طور کارکردهای فرعی هیأت ها نیز مطابقت مشخصی با سایر کارکردهای دین دارد.
میتوان کارکردهای عمومی هیأتها را بهعنوان مراسم و اجتماعات مذهبی در
چند مورد اساسی خالصه کرد که عبارتاند از ،بازتولید ،تقویت و انتقال باورداشت های
مذهبی ،تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی ،تثبیت نظام اخالقی ،تقویت عقالنیت و
حمایت از ایدئولوژی ،تقویت جامعهپذیری اعضا و صیانت ،تدوام و انتشار مذاهب و ادیان
(به ویژه با جذب اعضای جدید) (بهار و احمدی ،1394،ص )15
عالوه بر این ،میتوان کارکردهای هیأت از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) را از خالل بیانات ایشان اینگونه استخراج کرد ،تربیت انسان مطلوب اسالم،
ایجادروحیهمجاهدتوشهادتطلب،سازماندهیمردمیدرمقابلظالمین،ایجادقدرت
مقاومت در برابر دشمنان ،ایجاد حاکمیت اسالم و حفظ نظام اسالمی ،زمینه سازی برای
آغاز نهضتهای اسالمی ،تحقق وحدت کلمه (جمعی از نویسندگان ،1387 ،ص .)102
با توجه به اینکه در این پژوهش به دنبال بررسی کارکردهای هیأت های مذهبی
هستیم در نتیجه به لحاظ روش شناختی ازالگوی نظری «کارکردگرایی» بهره بردهایم.
در خصوص کارکرد نظرات مختلفی وجود دارد .کارکردها عبارتند از «عملکردهایی که
تطبیق یا سازگاری یک نظام اجتماعی را امکان پذیر میسازند» .با این اصاف انگیزههای
فردی چندان در تعریف کارکرد هر ساختار یا نهاد دخیل نیست .در این زمینه رابرت
مرتون با تعریف مفاهیمی مکمل تعریف کارکرد را جزئیتر وکامل ترمی کند ،کارکرد
آشکار ،کارکرد پنهان ،کژکارکردها ،پیامدهای پش بینی نشده (نتایج ناخواسته) و بی
کارکرد .به اعتقاد او هر نهاد یا ساختار اجتماعی به طورکلی میتواند دونوع کارکرد داشته
باشد ،آشکار و پنهان( .درودی ،1394،صص )5-4
کارکردهای آشکار آن کارکردهایی است که با قصد قبلی صورت میگیرد .حال آنکه
کارکردهای پنهان بدون قصد قبلی اجرا میشود (ریتزر ،1380،ص  .)147نباید از نظر دور
داشت که همه کارکردهای یک نهاد ،الزاماً برای ابقای جامعه نیست وحتی ممکن است
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نقشی خالف آن هم بازی کند؛ میتوان این دسته ازکارکرد ها را اصطالحاً «کژکارکرد»
نامید .یعنی درست همچنان که ساختار یا نهادها میتوانند به حفظ بخشهای دیگر نظام
اجتماعی کمک کنند ،میتوانند برای آنها پیامدهای منفی داشته باشند( .ریتزر،1380 ،
ص  .)147وی همچنین مفهوم بی کارکرد را به عنوان عملکردهایی مطرح کرد که ازیک
نظام دردی را دوا نمیکنند .با توجه به تقسیم بندی مرتون ،این کارکردهای مشترک را
میتوان در دو دسته آشکار و پنهان بررسی نمود:
الف -کارکردهای آشکار :نقش آفرینی سیاسی ،اسوه سازی ،تقویت باورهای دینی،
ب-کارکردهایپنهان:تقویتهمبستگیاجتماعی،تثبیتنظاماخالقی،حفظالگوی
جامعه ،کارکرد فراغتی ،تسکین آالم و تخدیر مصائب فردی و اجتماعی( .ریتزر،1380،
ص )151
بر همین اساس ،در پژوهش حاضر تمرکز بر کارکردهای آشکار (اصلی) هیأت های
مذهبی به طور عام و بر کارکردهای پنهان (فرعی) به طور خاص میباشد .لذا نظریه
مبنایی ما در این پژوهش نظریه کارکرد گرایی مرتون میباشد.
کارکردهای هیأت های مذهبی به دو صورت اصلی و فرعی در جدول ذیل که نگارنده
جمع آوری و دسته بندی کرده است به طور کامل ذکر شده است ،این نوع دسته بندی
متعلق به نگارنده بوده و پیش از این به این صورت انجام نشده است:
جدول شماره -2کارکردهای هیأت های مذهبی
نوع کارکرد

ظلم ستیزی و مقابله با یزیدیان
زمان (عدم سازش با استکبار)

هویت پذیری در گروه وتقویت
جامعهپذیری اعضا

عزاداری و روضه خوانی

بازتولید فرهنگ کرامت و
بخشش در جامعه

توسعه و تقویت باورهای دینی
و مذهبی

تقویت ادبیات دینی

ردیف

ایجاد و توسعه
فرهنگ شیعه

ایجاد حاکمیت اسالم و حفظ
نظام اسالمی

نظارت جمعی بر نحوه عمل به
ارزشها

احیای فرهنگ غنی عاشورا

رونق اقتصاد در محرم و صفر

گسترش و آموزش فرهنگ
اسالمی

گسترش هنر دینی و آیینی
مانند تعزیه ،سخنوری ،مداحی

برقرار نمودن
ارتباط
مستمر مردم
با باورهای
مذهبی تشیع

ایجاد شور و حماسه در دوران
دفاع مقدس

2

توسعه فرهنگ
شیعی و
عاشورایی

سیاسی

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی

دینی و
مذهبی

هنری

نظامی
تشکیل هستههای نظامی قبل
از انقالب

1

اصلی

فرعی

فرعی

فرعی

فرعی

فرعی

فرعی

فرعی

ایجاد وتقویت انسجام و همبستگی
اجتماعی و ملی

تعالی جویی و فضیلت طلبی
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تشییع در مقابل دشمنان وهابی
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تحکیم پیوند
مردم با اهل
بیت عصمت و
طهارت
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ایجاد و تقویت
روحیه و
انگیزه مذهبی
عزاداران

نقش آفرینی سیاسی ( 9دی)
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اسوه سازی

تربیت انسان مطلوب اسالم

ایجاد صندوقهای قرض الحسنه و اهداء
وامهای بدون بهره

بازتولید و انتقال باورداشت های مذهبی
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اقتصادی
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-7-2پیشینه تحقیق

در خصوص هیأت های مذهبی کتابها و مقاالت متعددی در نشریات و سایتهای
مختلف چاپ گردیده است .اما با بررسی به عمل آمده تاکنون پژوهشی در خصوص ارائه
راهبردها به روش سوات 1در خصوص هیأت های مذهبی انجام نشده است .در این پژوهش
به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدید هیأت های مذهبی به طور کامل پرداخته
شده است و با توجه به مشخص نمودن مهمترین نقاط و مولفه های هر یک از موارد
اشاره شده ،راهبردهای اصلی در جهت تقویت نقاط قوت  ،استفاده مناسب از فرصت ها
و همچنین رفع و برطرف نمودن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدات ارائه گردیده است که با
توجه به روش و نوع تحقیق هر کدام از پیشنه های ذیل در این زمینه به بررسی یک جنبه
از آسیب های هیأت های مذهبی از نگاه جامعه شناسی پرداخته اند .در حالی که در این
پژوهش برای اولین بار به هیأت های مذهبی از جنبه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
نگریسته شده است .به چند مورد از پژوهش ها در این باره اشاره میشود،
جدول شماره  -3پیشینه تحقیق
نویسندگان اهداف یا سؤاالت اصلی روش استفاده شده
حسام
مظاهری
()1387

بررسی گفتمان دینی
هر عصر و مناسبات
میان نهاد دین و سیاست
در هیات های مذهبی

مهمترین یافتهها

توصیفی با استفاده نویسنده در این اثر به هفت مفهوم که آنها را
ازمنابع کتابخانهای «عناصر هویتی هیأتهای مذهبی» که عبارتند از،
کارکرد،سازمان،مخاطب،مدلدینداری،متولیان،
و اسنادی
مداحی و ادبیات تعریف و بررسی شده و همچنین
با درنظرگرفتن دو معیار «سازمان» و «مخاطب»،
پانزده مدل فرضی گونهبندی هیأت های مذهبی
بررسی و نهایتاً یک مدل تلفیقی و چندبعدی را به
عنوان «مدل ساختی ـ کارکردی» پیشنهاد شده
که بر طبق آن هیأتهای مذهبی معاصر در سه
دسته «سنتی»« ،انقالبی» و «عامهپسند» به عالوه
یک گونه فرعی «شبههیأتها» .ذکر شده اند.

الحیدری بررسی جامعه شناختی توصیفی با استفاده مناسک مذهبی و به خصوص مناسک عزاداری
(1423ه.ق) گفتمان شیعی در عراق ،ازمنابع کتابخانهای به مثابه یک گفتمان دینی که بخش تفکیک
ناپذیری از تشخص و هویت اجتماعی شیعیان
و اسنادی
به ویژه از منظر مناسک
عراق را تشکیل میدهد همچنین به برخی از
عزاداری
دالیل سیاسی -معیشتی زندگی شیعیان عراق و
تأثیر آن بر رویکرد و گرایش آنها به مراسم عزاداری
بحث شده است.

1. swot

کوثری
()۱۳۸۵

بررسی موسیقی پاپ
دینی و گسترش استفاده
از این موسیقی در
مراسم مداحی مذهبی

روش کیفی-
تحلیل محتوا

رواج موسیقی پاپ در سومین دهه انقالب ،تنها
در حوزه موسیقی دیده نمیشود ،بلکه گسترش
استفاده از این موسیقی در مراسم مداحی مذهبی
هم به چشم میخورد.

جمعی از بررسی مقوله عزاداری و
نویسندگان کم و کیف آن از نظر ائمه
( )1391هدی (ع) و امام خمینی
(ره) و رهبر معظم انقالب

توصیفی با استفاده دراین کتاب به بررسی مقوله عزاداری و کم و کیف
ازمنابع کتابخانهای آن در سه بخش مجزا از جمله از نظر ائمه هدی (ع)
و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب (مدظله
و اسنادی
العالی) پرداخته شده است.

رحمانی
()۱۳۸۵

بررسی فرم و محتوا
(سبک جدید مداحی)
در مداحی ها و تولید
گسترده این آثار در
قالب موسیقی و کاالیی
شدن این تولیدات

محقق به بررسی سبک جدید هیات ها در مداحی
روش کیفی-
مشاهدة مشارکتی و عزاداری پرداخته است .مبنای تئوریک این
تحقیق ،نظریات دورکیم و کلیفورد گیرتز بوده
است .نتیجه میگیرد که ورود آهنگ و رقص در این
گفتمان و گرایش گسترده مداحان سبک جدید به
تقلید از موسیقی پاپ داخلی و خارجی و رسانهای
شدن آنها ،سبب شده که به نوعی صنعت فرهنگ
در این گفتمان شکل گیرد.

بهار و
کاهیرده
()۱۳۸۹

بررسی جامعه شناختی
کارکردی
تغییرات
هیأتهای مذهبی از
جنبه معرفتی به سوی
عاطفی و احساسی با
توجه به شکل و محتوای
مداحی های جدید

روش کیفی-
تحلیل محتوا

محققان با بررسی تغییرات کارکردی این گونه
از مجالس دینی به این نتیجه رسیدهاند که هر
یک از این مداحان ،سبک ،شعر ،تکیه کالم و
حتی موسیقی خاص خود را ارائه میکنند .این
مداحان ،عالوه بر داشتن صدای خوب ،موسیقی
جذابی را در نوحهها به کار میبرند .اشعار مورد
استفاده این مداحان بیشتر در قالب تصنیف ،ترانه
و نزدیک به ادبیات عامیانه است .این مداحان از
متونی استفاده میکنند که تا حدود زیادی بیانگر
عاطفه و احساس مذهبی است و کمتر ناظر به بیان
جدی فکری و اعتقادی
مسائل اخالقی و مباحث ّ
است .در نتیجه ،موجب اشاعة دینداری متناسب
با آن در جامعه دینداران خواهد شد.

بهار و
احمدی
()1393

تغییرات
بررسی
مجالس
کارکردی
دینی و هیات های
مذهبی از کارکرد
دینی و معرفتی به
کارکرد هنری و نمایشی

روش کیفی-
تحلیل محتوا

محققان با بررسی تغییرات کارکردی این گونه از
مجالس دینی ،ضمن برشمردن کارکردهای اصلی
آن ،براساس پنج شاخص مهم بهعنوان رکنهای
اصلی هیأتهای مذهبی شامل ،مداح ،مستمعین،
ابژه ،مکان و فضا و محتوا را مورد بررسی و مداقه قرار
دهند .برخی از مراسمهای عزاداری فعلی از کارکرد
دینی به کارکرد هنری و نمایشی تغییر یافتهاند .

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

نویسندگان اهداف یا سؤاالت اصلی روش استفاده شده

مهمترین یافتهها
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نویسندگان اهداف یا سؤاالت اصلی روش استفاده شده
احمدی
()1394

رابطهی
بررسی
هیأتهای مذهبی و
سبک زندگی و تاثیرات
هیأتهای مذهبی بر
سبک زندگی عزاداران
و بالعکس

-3روش شناسی

مهمترین یافتهها

توصیفی و تحلیلی در این مقاله با بهره مندی از الگوی تبیینی بوردیو،
با استفاده از منابع چگونگی رابطهی هیأتهای مذهبی و سبک
زندگی بررسی شده است .از یافتههای این تحقیق
کتابخانهای و
میتوان به رابطهی متقابل و دوسویهی مفهومهای
اسنادی
هیأتهای مذهبی و سبک زندگی اشاره کرد.

پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است .از آنجا که این تحقیق با هدف تعیین راهبردهای
ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران از طریق کارکردهای هیاتهای مذهبی انجام
میگیرد ،در واقع نوع پژوهش کاربردی محسوب میشود .در این تحقیق محقق به توصیف
ابعاد و مؤلفههای قدرت نرم پرداخته و به تحلیل کارکردهای مثبت و منفی هیأت های
مذهبی میپردازد.
جامعه آماری ،حجم نمونه و شیوه نمونه گیری :جامعه آماری جهت ارزیابی و تحلیل
عوامل محیطی (قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها) مؤثر در کارکردهای هیأت های
مذهبی در این پژوهش عبارتند از کلیه افراد مطلع و دست اندرکار هیأت های مذهبی (به
ویژه هیأت های مذهبی برتر تهران بزرگ ،استان زنجان ،خرمشهر و  )...اساتید و اعضای
هیأت علمی ،متخصصین و کارشناسان مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی که در این
حوزه صاحب مقاله ،کتاب ،نظر و  ...میباشند .از این تعداد  60نفر حجم نمونه به روش
هدفمند انتخاب گردید .بنابراین؛ این افراد کسانی هستند که قدرت نرم وهیأت های
مذهبی را میشناسند ،از نگرش راهبردی برخوردارند و در سطوح راهبردی مسئولیت
دارند .با توجه به هدف تحقیق و انتخاب نمونه گیری غیراحتمالی (تصادفی) هدفمند،
کلیه افرادی که شرایط حضور در تحقیق را داشتند مورد شناسایی قرار گرفته و به صورت
حضوری به آنها مراجعه و پس از توجیه چگونگی تکمیل و پاسخ گویی به سؤالهای
پرسشنامه ،پرسشنامههای مربوط به این بخش ،به صورت تمام شمار تکمیل شدهاند.
در ادامه برای تدوین و ممیزی راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
از طریق کارکردهای هیأت های مذهبی با استفاده از روش تعامل فکری اندیشمندان و
خبرگان آشنا با موضوع ،از تعداد  15نفراز نخبهترین جامعه خبرگان(دارای مدرک دکتری
و یا دانشجوی دکتری و آشنا با موضوع ،سابقه فعالیت فرهنگی و نوع شغل مرتبط) به
صورت هدفمند و خبرگی استفاده شده است.

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

روش جمع آوری داده ها :در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع
آوری اطالعات در راستای پاسخ گویی به سؤاالت تحقیق استفاده شده است .پس از
تعیین شاخصها و با بهره گیری از مستندات موجود و اخذ نظر نخبگان و صاحبنظران
در موضوع نسبت به تعیین گویه های مناسب مبتنی بر شاخصهای تعیین شده اقدام
گردید و پس از بررسی و پاالیش و تقاطع گیری و حذف موارد تکراری و غیر ضروری
تعداد  73گویه انتخاب گردید .هر کدام از گویه ها به تناسب ماهیت و نحوه به پیمایش
گذاشتن با مبنای وزن پنچ گانه شامل؛ (فوق العاده مهم ،خیلی مهم ،مهم ،نسبتاً مهم و
کم اهمیت) تنظیم شده است.
در این تحقیق برای رسیدن به راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
از طریق کارکردهای هیأت های مذهبی؛ ابتدا عوامل محیطی (تهدیدها ،فرصتها،
ضعفها و قوتها) فراروی جمهوری اسالمی فهرست گردیده و با استفاده از پرسشنامه
محقق ساخته پس از اطمینان از مالکهای روایی و اعتبار آن (با استفاده از ضریب الشه
به صورت  100درصد درصد مورد تأیید قرار گرفت) و همچنین ضریب آلفای کرونباخ
کلی برای این پرسشنامه  %97/6برآورد شده است که نشان از پایایی بسیار باالی این
پرسشنامه داشت ،مورد استفاده قرار گرفت .سپس میزان برخورداری نظام جمهوری
اسالمی از هریک از فرصتها و قوتها و میزان احتراز از هر یک از تهدیدها و ضعفهای
فرارو در وضع موجود و پنج سال آتی از پاسخگویان مورد سئوال قرار گرفت .در ادامه
از طریق پرسشنامه دیگر راهبردهای ممکن در معرض ممیزی و ارزیابی جامعه نمونه
نخبگان واقع شد تا میزان مقبولیت و اهمیت آنها روشن گردد.
شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها :یافتههای این تحقیق در دو سطح توصیفی و
استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای تجزیه و تحلیل مصاحبهها که به منظور
بررسی سئواالت انجام گردید به صورت توصیفی و برای پرسشنامهها از نرم افزار SPSS
استفاده شد .در این پژوهش جهت تجزیه وتحلیل دادههای بدست آمده و پاسخگویی به
سئواالت پژوهش از روشهای آماری و تکنیکهای متعدد زیر بهره گرفته شد،
جدول توزیع فراوانی جهت سازماندهی دادهها و توصیف نمرههای خام ،شاخصهای
آماری توصیفی (میانگین ،میانه ،نما ،واریانس و انحراف معیار) جهت تعیین ویژگیهای
آماری نمونه و نمرات آزمودنیها در هر یک از شاخصها ،ضریب آلفای کرونباخ جهت
بررسی پایایی درونی مقیاسهای پرسشنامه محقق ساخته .ضریب الشه جهت بررسی
روایی مقیاسهای پرسشنامه محقق ساخته ،تکنیک  SWOTبرای تعیین موقعیت و
اولویتهای راهبردی وآزمون رتبهای فریدمن برای رتبه بندی راهبردها.
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انتخاب الگوی مناسب برای تدوین راهبرد :تدوین راهبرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری
اسالمیایرانازطریقکارکردهایهیأتهایمذهبیموضوعیچندوجهیوبسیارپیچیده
است و اقتضائات خودرا طلب میکند .برای تدوین این راهبرد در ابتدا چشم انداز ،رسالت
و مطلوبهای راهبردی ،برای شناخت راهبردی ،عوامل محیطی مؤثر بر اهداف راهبردی
مورد بررسی و پس از تعیین موقعیت و موضوعات اساسی ،راهبردهای ارتقاء قدرت نرم
جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر کارکردهای هیأت های مذهبی با استفاده از نقطه
نظرات نخبگان پیشنهاد گردید.
 -4تحلیل یافتههای تحقیق
 -1-4مشخصات فردی افراد مورد مطالعه

ویژگیهای فردی افراد مورد مطالعه شامل؛ تحصیالت ،شغل ،میزان تجربه مورد توصیف
و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .فراوانی آزمونها به تفکیک ویژگیهای فردی پاسخگویان
در جداول زیر درج شده است.
جدول شماره  -4ویژگیهای فردی افراد مورد مطالعه
سطح تحصیالت

دیپلم و زیر دیپلم

فوق دیپلم و لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

فراوانی

4

21

17

18

سن

 30-20سال

 40-31سال

 50-41سال

 51سال و بیشتر

فراوانی

7

23

14

16

تجربه

 5-1سال

 10-6سال

 15-11سال

 20-16سال

 21سال و بیشتر

فراوانی

4

18

18

12

8

شغل
فراوانی

متخصصین (مدیران سازمان هاو )...و مداحان ،مدیران و دست اندرکاران هیأت
های مذهبی
اعضای هیأت علمی دانشگاهها

30

 -2-4بررسی محیطی هیأت های مذهبی

 60نفر

 60نفر

 60نفر

 60نفر

30

در بررسی محیطی هیأت های مذهبی در دو محیط خارجی (نقاط تهدید و فرصت) و
محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف) 73مورد از موارد  200گانه که از طریق مصاحبه و
بررسی مستندات و منابع و مآخذ به دست آمده بود ،انتخاب گردید .دلیل انتخاب این
موارد فراوانی باالی آنها در بیان کارشناسان امر(اساتید ،مداحان و صاحبنظران مسائل
هیأت های مذهبی) و اهمیت آنها با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

 -1-2-4تهدیدات هیأت های مذهبی

با توجه به اهمیت هیأت های مذهبی در نشر و اشاعه معارف و آموزه های دینی به ویژه
فرهنگ تشییع ،ایثار ،مقاومت و مقابله با ظلم و ستم در جامعه ،دشمنان و بدخواهان نظام
اسالمی همواره در صدد ضربه زدن به این ظرفیت بزرگ جهان تشییع و نظام اسالمی
بوده اند .با نگاهی به تحرکات مختلف دشمنان به ویژه در سال های اخیر نشانه های این
تهدیدات در جهت مقابله با هیأت های مذهبی قابل مشاهده است .شیعه لندنی دلیلی
روشن بر این موضوع می باشد.نمونه ای از این تهدیدات عبارت است از:
 -1سکوالریزه کردن هیأت ها با دور کردن هیأت ها از مفاهیم انقالبی و والیت
پذیری -2.خرافی جلوه دادن مکتب تشیع در انظار جهانیان با برنامههای نامناسب بعضی
از مداحان و سخنوران هیأت ها-3 .سست کردن بنیانهای اصلی شیعه مانند شهادت
طلبی و روحیه مبارزه و تسلیم ناپذیری شیعیان-4 .ایجاد اختالف میان شیعه و سنی از
طریقبعضیازهیأتهایمذهبی-5.لکهدارکردنفرهنگمتعالیعاشورابوسیلهقمهزنی
و انعکاس وسیع آن برای وهن دین و مکتب تشیع -6.فرهنگ سازی وارد ساختن آالت
موسیقی در عزاداریها-7.تشویق جهت استفاده از اشعار سست و کم عمق ،بی معنی
و غیرمعرفتی در هیأت ها  -8حمایتهای مالی از برخی سخنرانان و مداحان و برگزار
کنندگان اصلی هیأت های مذهبی -9.تحرکات جریانهای انحرافی وابسته به بیگانه در
تحریک عزاداران و بعضی از هیأت ها.
 -2-2-4فرصتهای هیأت های مذهبی

هیأت های مذهبی به عنوان یکی از مهمترین ارکان گسترش دین و آموزه های دینی،
فرصت بی نظیری را در اختیار جامعه اسالمی جهت ترویج و نشر دین و فرهنگ تشییع
قرار داده است.دهه محرم و ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان در کنار راهپیمایی
عظیم اربعین بیانگر این فرصت اساسی و مهم در جهت تقویت قدرت نرم نظام جمهوری
اسالمی ایران است .فرصت هایی از قبیل:
-1گسترش هیأتها در کشورهای همسایه و برپایی مراسمات در طول سال به صورت
هفتگی ،ماهانه و-2. ...دستههای بزرگ حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان و تأثیر
آن بر سراسر کشور و جهان تشیع-3.قدمت عزاداری در مناطق مختلف جهان اسالم و
وجود ریشههای کهن عزاداری و تعزیه در کشور-4.وجود مراکز ،کانونها و هیأت های
مذهبی و همگرا با نظام تشیع ایران اسالمی در سطح منطقه و جهان اسالم -5 .وجود
محبت اهل بیت (ع) در دلهای شیعیان و به ویژه حب امام حسین (ع) و یاران وفادارش

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

و مسئولین دستگاه های ذی ربط و مرتبط می باشد.
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در قلوب عموم شیعیان در جهان و کشور-6 .وجود ایام محرم (دهه محرم) و تاسوعا و
عاشورای حسینی برای شیعیان و هیأت های مذهبی-7.اربعین حسینی و پیاده روی
 20میلیونی شیعیان از نجف به کربال به عنوان بزرگترین راهپیمایی جهان و مظهر قدرت
شیعه -8.حساسیت باالی شیعیان در مقابله با هرنوع توهین و بی احترامی به ساحت
قدسی عاشورا و کربال-9.ریشه دوانیدن عشق اباعبدا( ...ع) در روح و جان و بافت مذهبی
مردم -10.حضور گسترده و بی شائبه و خالصانه و در عین حال آگاهانه عموم مردم ایران
در مراسمهای دینی در قالب هیأتهای مذهبی-11.برگزاری مراسم خودجوش مردمی
در دهه محرم و مناسبتهای ماه صفر.
 -3-2-4قوتهای هیأت های مذهبی

قوت های هیأت های مذهبی در محیط داخلی به قدری فراوان و بی شمار است که واقعا
قابل احصاء و شمارش نیست.این قوت ها نشانگر اهمیت هیأت های مذهبی در افزایش
و ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است .بعضی از این قوت ها عبارتند از:
-1زنده نگه داشتن احساسات دینی و طراوت بخشی ایمان دین باوران و احیای اسالم
ناب-2.تقویت ارتباط قلبی و ایجاد محبت اهل بیت (ع) در قلوب شیعیان درهیأت های
مذهبی-3.باال رفتن معرفت و بصیرت دینی شیعیان و تحکیم و گسترش معارف الهی و
مبانی اعتقادی به ویژه نماز و امر به معروف و نهی از منکر و -4. ...گسترش فرهنگ شهادت
و مقاومت و پرورش شهادت طلبان و ایجاد روحیه جهادی و مبارزه طلبی-5.الگوسازی
و الگودهی مناسب از سیره معصومان و امام حسین (ع) برای اصالح در فکر و رفتار فرد
و جامعه-6.تلطیف روح انسانی و رشد و تحول اخالقی و طهارت و تزکیه معنوی فرد و
جامعه-7.ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین سطوح مختلف آحاد جامعه خصوصاً جوانان،
با مراکز مذهبی و عالمان دینی با محوریت هیأت های مذهبی-8.دشمن شناسی و پیدا
کردن بصیرت و آشنایی با شاخصهای تمیز حق از باطل-9.آشنایی با ابعاد مختلف
کتاب آسمانی نظیر قرائت و حفظ و ترجمه و تفسیر آن و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل
بیت (ع) در هیأت های مذهبی-10.نمایش و مانور قدرت معنوی و سیاسی جامعهی
شیعی در همایش راهپیمایی عظیم اربعین حسینی-11.گسترش آداب دینی و حفظ و
رعایت آنها در روابط اجتماعی در هیأت های مذهبی-11.مشارکت اجتماعی برای رفع
مشکالت اقتصادی و اجتماعی و تشویق به خیرات و مبرات در هیأت های مذهبی( .مانند
نذورات ساالنه حسینیه اعظم زنجان)-12باال بردن سطح صبر و تحمل و استقامت فرد
و جامعه در برابر سختیها و مشکالت با عبرت از عاشورا-13.تقویت غیرت دینی بین
سطوح مختلف جامعه و دفاع همه جانبه از دین و شریعت و حدود آن-14.سازماندهی

 -4-2-4ضعفها (آسیبهای) هیأت های مذهبی

آنچه که به عنوان ضعف و آسیب هیأت های مذهبی در محیط داخلی محسوب می گردد
در دو بعد محتوایی و شکلی قابل بررسی است .در واقع این آسیب ها اصلی ترین مانع
اثربخشی کارکردهای هیأت های مذهبی در ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
است.این آسیب ها عبارتند از:
 -1-4-2-4آسیبهای محتوایی
-1بی محتوا ،بی معنا و سطحی بودن اشعار و سخنرانیهای بعضی از مداحان و واعظان
هیأت های مذهبی از معارف قرآنی و روایی-2.اغراق و غلو درباره قهرمانان عاشورا در
عزاداریها-3.نقل خواب های بی اساس و تأویالت غیر مستند واتفاقات عجیب و غریب
(شبیه معجزه یاکرامت) درباره مجالس عزاداری بجای بیان مباحث مستند از منابع و
مقاتل معتبر و موثق-4.دروغ گفتن و ارائه مطالب کذب و روضههای جعلی در عزاداریها
با توجیه کرامت اهل بیت و وارد کردن خرافات و امور نا صحیح در مراسمات و اعتقادات
مردم-5.سنت سازی غلط و مخالف با روح دین مانند ،قمه زنی ،تیغ زنی و حمل عالمات-6.
بروز حاکمیت نگرش های جناحی در مساجد و هیأتهای مذهبی و وارد شدن برخی از
مداحان به حوزهی مسائل جناحی و سیاسی (القای جدایی دین از سیاست دربعضی از
هیأت های عزاداری و بهره برداری جناحی از هیأت ها)-7.غلبه بعد عاطفی و احساسی
حادثه کربال و غفلت از بعد معرفت شناختی و اهداف آن درعزاداری ها-8.اصالت پیدا کردن
بعضی از فواید جانبی و فرعی (کسب شهرت وغیره) برای بعضی از مداحان و ذاکران و
واعظان-9.پرداخت سخیف بعضی از هیأتهای مذهبی به آموزههای دینی در حد پردازش
به عناوینی همچون گنبد و گلدسته حرم ائمه اطهار (ع)-10.عدم اخالص و رقابتهای
شدیدوخودنمایی هیأت ها با یکدیگر در ظاهر هیأت ها (پرچم ،علم و تعداد تیغههای
آن ،تعداد جمعیت ،غذا و  )...در بعضی از هیأت ها( .ریا و شهرت طلبی)-11بی توجهی

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

فعالیتهای سیاسی امت بر محور امامت و والیت ،و سازندهی نهضتها و قیامها (نظیر
قیام  15خرداد  1342و پیروزی انقالب اسالمی ایران در  22بهمن  -15)1357ایجاد
یکپارچگی و آمادگی دفاعی در برابر تهاجم فرهنگی و نظامی بیگانگان مانند دوران دفاع
مقدس و دفاع از حریم آل ا ...در سوریه و عراق-16.برخورداری از آثار دنیوی و اخروی
و معنوی اشک و گریه در مصائب معصومین خصوصاً حضرت حسین «علیهم السالم» و
پیدا کردن قابلیت برای برخورداری از شفاعت آنها-17.توسل به ساحت مقدس اولیای
عظیم الشأن الهی برای رفع مشکالت معنوی و اخروی و دنیوی -18 .تحکیم پایههای
«والیت» در جامعه اسالمی.

49

50
فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیستم  /شماره  / 75تابستان 1396

به شعائر دینی مثل نماز اول وقت ،رعایت حجاب و  ...در هیأت ها و عزاداریها-12.ایجاد
ذهنیت و تصور پاک شدن تمام گناهان به دلیل حضور در مجالس عزاداری بدون رعایت
مسائل دینی و عمل به واجبات و ترک محرمات-13.اظهار مطالب موهن و سخیف در
عزاداریها و رخنه تکیه کالمهای کمدی در عزاداری حسینی (مانند ،هرکه می خواد
هرچی بگه من سگ کوی زینبم)-14عدم تطبیق اهداف قیام سیدالشهداء با زمان حال
و محدود کردن قیام امام حسین (ع) به عنوان یک واقعهی تاریخی مربوط به گذشته
«کل یوم عاشورا و ٌّ
برخالف اصل اساسی ٌّ
ارض کربال» در عزاداریها-15.ناتوانی و
کل ٍ
ضعف مدیریت ،ضعف دانش و بینش مجریان و متولیان هیأت های مذهبی( .مدیر هیأت،
سخنران ،مداح و -16)...شخص محوری به جای مجلس محوری (مرید سازی) در برخی
از هیأت ها( .محور شدن مداح بجای توجه به محتوا)-17اکتفا به مداحی و سینه زنی
بدون سخنرانی و ایجاد بینش در عزاداری هیأتهای مذهبی-18.ناآشنایی با فقه هیأت
داری و ایجاد مشکل شرعی برای عزاداران و بانیان هیأت (مانند ،دادن نذر بدون رعایت
شرایط نذرکننده و -19)...غفلت از مصالح جهان اسالم و ترویج اختالف شیعه و سنی
در بعضی از هیأت ها-20.عدم آموزش مداحان و صدور مجوز الزم برای مداحی توسط
مسئولین امر (شورای نظارت برهیأت های مذهبی)-21استفاده از ابزار آالت موسیقی
مثل ،طبل ،دهل ،شیپور ،سنج ،ارگ و استفاده از آهنگ های نامناسب و طاغوتی حرام
از نظر مراجع و ایجاد انواع بدعتها دراجرای الحان ،آواها و موسیقی مذهبی و آیینی در
دستهها و هیأتهای عزاداری برخالف شأن مجلس عزای امام حسین (ع)( .وهن مراسم
عزاداری)-22بیتوجهیبهتحکیمپایههای«والیت»و والیتمداریدرهیأتهایمذهبی.
-2-4-2-4آسیبهای شکلی
-1طوالنی شدن برنامه عزاداری و سینه زنی-2.ایجاد نگرش منفی در مردم به دلیل
ایجاد ترافیک و راه بندان در خیابانها توسط دستههای عزاداری-3.اختالط مردان با
زنان در دستههای عزاداری-4.آسیب رساندن عمدی به بدن با قمه ،زنجیر یا هر وسیلهی
دیگر و ایجاد فضای بصری ناهنجار برای عزاداران دیگر-5.حمل علم های سنگین و
غیر متعارف در جلوی دسته جات و -6. ...برهنه شدن ،باال و پایین پریدن و خودزنی در
مجالس و هیأت های عزاداری-7.بندوطناب و زنجیر به گردن و دست و پا انداختن برای
ابراز ارادت برخالف شأن مجالس عزاداری عزت محور امام حسین (ع)-8.عزاداری در
مکانهای نا مناسب (مانند جاهای بسیار تاریک ،قبرستانها و غیره)-9.برپایی تکیه و
خیمهها در مجاورت مساجد و کاهش محوریت مسجد در عزاداریها-10.عدم رعایت
در نظافت معابر و اطراف سقاخانهها و غیره (استفاده از ظروف یکبار مصرف و رها کردن

-5-2-4آسیبهای هیأت های مذهبی از نظر مقام معظم رهبری

با بررسی فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری ،از نظر ایشان آسیبهای هیأت های
مذهبی عبارتند از،
الف -خرافه گرایی و ایجاد افکار نادرست و منحرف در ذهن جوانان .ب  -سبک کردن
مجلس و شان عزاداری ساالر شهیدان .ج -رقابتهای شدیدی که گاهی بین گروهها و
هیأتهای مذهبی ایجاد میشود که در این حالت متاسفانه اصل عزاداری جای خود را
به تمرکز به رقابت با سایر هیأتها و گروههای مذهبی میدهد .د -متداخل شدن مراسم
عزاداری ،با غلو ،خرافات و امور ناصحیحی از فرهنگ عمومی مردم .ه -فراهم آوردن آزار
و اذیتهایی برای دیگران ،به طور مثال از طریق صدای بلندگو ،بسته شدن خیابان و...
 .و  -استفاده از اشعار و موسیقیای که در شأن عزاداری حسینی نیست و گاهی ممکن
است خالف شرع باشد و اجتناب از ریتم موسیقیهای حرام و با ادبیات غنایی وآهنگ
های نامناسب ،سبک تقلیدی از خوانندگان مبتذل .ز -غلبه کردن بعد عاطفی و غفلت از
بعد شناخت دینی .ح -ساختن یا استفاده کردن از روضه و مطالبی از قبیل نقل خوابها
و مطالب افواهی و مسموعات به ویژه مطالبی که با شأن و شخصیت امام حسین علیه
السالم و شهیدان سازگاری نداشته و در عین حال مستند هم نیست ،اما تأثر عاطفی ایجاد
میکند .ط -آسیب رساندن به بدن ،مثل قمه زنی که مبنای دینی ندارد و در این خصوص
نیز رهبر معظم حکم حکومتی صادر فرمودند .ی  -قرار گرفتن مجالس عزادرای در اختیار
افراد کم سواد و بی تجربه و استفاده از مدحها و تمجیدهای بی معنا( .هیأت.)79 ،1391،
 -3-4ارزیابی اثر عوامل محیطی

با بررسی یافتههای تحقیق در قسمت ارزیابی عوامل محیطی در  4بخش تهدیدات و
فرصتها ،قوتها و ضعفها (آسیبهای شکلی و محتوایی) به این نتیجه میرسیم که اوالً
در بخش تهدیدات میزان قدرت ما برای کنترل تهدیدات در حال حاضر  3.46میباشد که
باید در وضع مطلوب به  4.66برسد .برای به دست آوردن نمره میزان واقعی تهدیدات وضع
موجود را از  5کم میکنیم تا میزان تهدید کنترل نشده به دست آید)5-3.46=1.54( .
در بخش فرصتها میزان بهره مندی در شرایط موجود  3.80میباشد که باید در
شرایط مطلوب به  4.66برسد .در بخش قوتها نیز میزان بهره مندی در شرایط موجود

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

آنها)-11.تکثیر ونصب تمثال هایغیر واقعی ازاهلبیت (علیهم السالم)-12.مداحیهای
ریتمیک (عموماً به سبک ترانههای غربی) و حرکتهای غیر متعارف در قالب سینه زنی
-13برخورد کاسبکارانه بعضی از متولیان و مداحان با عزاداری و هیأت های مذهبی و
درخواست رقمهای باال برای حضور در هیأت ها.
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 3.44است که باید در شرایط مطاوب به  4.62ارتقاء یابد .در قسمت آسیبها نیز مانند
بخش تهدیدات میزان قدرت ما برای کنترل و پوشش نقاط ضعف (آسیبها) در حال
حاضر  3.47میباشد که باید در وضع مطلوب به  4.77برسد .بنابراین ضعفهای کنترل
نشده ما ( )5-3.47=1.53در شرایط موجود است و ضعفهایی که ما در شرایط مطلوب
میتوانیم کنترل نکنیم ( )5-4.77=0.23میباشد.
جدول شماره  -5برآیند میزان بهره گیری از مجموعه قوتها و ضعفها ()IFE
میزان اهمیت

بهره گیری در شرایط
موجود

بهره گیری در شرایط
مطلوب

عوامل

84.02

289.35

388.77

محتوایی

92.52

326.41

439.91

شکلی

49.38

166.59

237.39

141.9

493

677.3

782.35

1066.07

قوتها
ضعفها
(آسیبها)

مجموع ضعف محتوایی و شکلی

مجموع عوامل داخلی
225.92
* میزان بهره گیری در وضع موجود 782.35 ÷225.92 = 3.46
* میزان بهره گیری در وضع مطلوب 1066.07 ÷225.92 = 4.71

نمودار شماره -1میزان بهره گیری در وضع موجود و مطلوب
جدول شماره  -6تعیین موقعیت راهبردی و رویکرد کالن
وضعیت

میزان بهره مندی در شرایط موجود

میزان بهره مندی در شرایط مطلوب

فرصت ()O

3.80

4.66

تهدید ()T

3.46

4.66

قوت ()S

3.44

4.62

ضعفها ()W

3.47

4.77

پس از بررسی نمرات چهار مؤلفه (فرصتها و تهدیدها ،قوتها و ضعفها) در محیط
داخلی و خارجی جهت مشخص نمودن موقعیت راهبردی هیأت های مذهبی کشور،
جدول ذیل جهت ترسیم ماتریس ( )spaceتهیه گردید.

جدول شماره -7محاسبات الزم برای ترسیم ماتریس ()space
فرصت ()O

3.80

4.66

تهدید ()T

3.46-5 = -1.54

4.66-5 = -0.34

قوت ()S

3.44

4.62

ضعفها ()W

3.47-5 = -1.53

4.77-5 = -0.23

فرصت  +ضعف

3.8+)-1.53(=2.27

4.66+)-0.23( = 4.43

قوت  +تهدید

3.44+)-1.54(=1.9

4.62+)-0.7(=3.92

 -1-3-4موقعیت راهبردی هیأت های مذهبی کشور

نمودارشماره  -2تعیین موقعیت و اقدام راهبردی()SPACE

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی هیأت های مدهبی (نمودار  )spaceنشان
میدهد که از نظر نخبگان پاسخگوی ،وضعیت موجود هیأت های مذهبی حالت فعال
خفیف (تهاجمی خفیف) است و مطابق پیش بینی آنها در پنج سال آینده این موقعیت

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

شرایط

توان و شدت عامل در شرایط موجود

توان و شدت عامل در شرایط مطلوب
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به فعال شدید (تهاجمی شدید) در خواهد آمد .نمودار  spaceزمانی که موقعیت فعال
و تهاجمی را نشان میدهد ،بیانگر آن است که کشور در موضوع هیأت های مذهبی در
وضعیت به نسبت مناسبی قرار دارد .یا به عبارت دیگر از فرصتها و قوتهای بسیار
زیادی برخوردار است که میتواند با استفاده از آنها نقاط ضعف را برطرف و از تهدیدات
خارجی پرهیز کند .بنابراین نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه هیأت های مذهبی از
شایستگیهای کلیدی برخوردار است و تا حدود زیادی توانسته بر تهدیدات غلبه کند.
لیکن همچنان از آسیب و نقاط ضعف خود در امان نیست و به همین دلیل نمیتواند
همة فرصتهای خود را به خوبی شناسایی کند و از منافع آن بهره مند شود .اما در آینده
میتواند از توانایی بیشتری استفاده کند و بیش از گذشته برتهدیدات وضعف ها چیره شود
و امکان پیدا کند تا در محیط به شکار فرصتها بپردازد .با این حال ،تصور میشود که،
 -1در شرایط مطلوب میتوان عالوه بر حفظ وضع موجود از تمامی فرصتها و
قوتهای پیش رو در حد زیاد یا خیلی زیاد استفاده کرد.
 -2در بعد محیط داخلی کشور نیز میتوان از همه قوتها به طور زیاد تا خیلی زیاد
استفاده کرده و نقاط ضعف قابل توجه را تا حد نسبتاً زیادی پوشش داد و سایر موارد را
در حد متوسط اصالح کرد.
 -2-3-4بررسی موقعیت راهبردی هیأت های مذهبی (ارائه راهبردهای ممکن)

با توجه به یافتههای تحلیل محیطی (سه مورد از هریک از مؤلفههای چهارگانه فرصت،
تهدید ،قوت و ضعف که باالترین نمره را کسب کرده بودند) ،تحلیل شکاف و با تاکید بر
پاسخ به موضوعات راهبردی و با استفاده از جدول سوات راهبردهای ممکن در خصوص
هیأت های مذهبی پیشنهاد گردیده است ،در بررسی اولیه تعداد  23راهبرد احصاء گردید
که با جلسات نخبگی راهبردهای ضعیف حذف و راهبردهایی که از همپوشانی برخودار
بود ،ادغام گردید و در نهایت تعداد  11راهبرد ممکن از منظر نخبگان ممیزی و ارزیابی
گردید .تعداد راهبردها با ضریب اهمیت بسیار مهم  6راهبرد(اولویت اول) از  11راهبرد
میباشد و  5راهبرد(اولویت دوم) با ضریب اهمیت مهم ارزیابی شده است.
جدولشماره-8ماتریستهدیدات،فرصتها،نقاطضعفوقوتهایاصلی()swotهیأتهایمذهبیکشور
عوامل محیطی
داخلی

نقاط قوتها ()s
-1الگوسازی و الگودهی مناسب از
سیره معصومان و امام حسین (ع)
-2باال رفتن معرفت و بصیرت
دینی شیعیان و تحکیم و گسترش
معارف الهی و مبانی اعتقادی

نقاط ضعفها ()w
ضعفهای محتوایی ()wt
-1بی توجهی به تحکیم پایههای «والیت»
و والیتمداری در هیأت های مذهبی
-2غفلت از مصالح جهان اسالم و ترویج
اختالف شیعه و سنی در بعضی از هیأت ها

راهبردهای ()so

راهبردهای ()wo

عوامل محیطی
خارجی
فرصتها ()o

 "-1وجود ایام محرم  -1الگوسازی و الگودهی مناسب از
و تاسوعا و عاشورای سیره معصومان و امام حسین (ع)
حسینی برای شیعیان و همراه با وعظ و خطابه و استفاده از اشعار
هیأت های مذهبی .حماسی و انقالبی( S1o1..اولویت اول)
-2اربعین حسینی و  -2تحکیم پایههای «والیت» در
پیاده روی  20میلیونی جامعه و امت اسالمی( .اولویت دوم)
 -3ارتقاء معرفت و بصیرت دینی
شیعیان از نجف به
شیعیان و مبانی اعتقادی از طریق
کربال
-3وجود محبت اهل باال بردن کیفیت مداحی و آموزش
اول)
(اولویت
بیت (ع) در دلهای مداحان.s2o3.
شیعیان و به ویژه حب -4تحکیم پایههای «والیت» در جامعه
امام حسین (ع) و یاران و امت اسالمی از طریق سخنرانان و
مداحان انقالبی و والیی (اولویت دوم)
وفادارش
-5الگوسازی و الگودهی مناسب از سیره
معصومان و امام حسین(ع) از طریق ارائه
اشعار و متون پرمحتوا و مستند توسط
مداحان اهل بیت (ع)( .اولویت اول)
تهدیدات ()t
کردن
-1سست
بنیانهای اصلی شیعه
مانند شهادت طلبی
و روحیه مبارزه و
تسلیمناپذیری شیعیان.

راهبردهای ()st

 -1مقابله با ارتکاب حرکات خالف موازین
شرعی مانند قمه زنی ،تیغ زنی و  ...با استفاده
از فرصت ایام محرم با بصیرت بخشی به
عزاداران و متولیان هیأت ها به وسیله
مداحان ،سخنوران و مبلغان مذهبی(با
ارائه نظرات مراجع عظام دینی و بازتاب
منفی و سوء استفاده از آن درجهان اسالم و
غرب علیه شیعیان)( .wf1o1.اولویت دوم)
 -2آگاه سازی و بصیرت بخشی به
عزاداران و متولیان هیأت ها و آموزش و
ارائه اشعار و متون پرمحتوا و مستند به
مداحان اهل بیت (ع) (اولویت دوم)
 -3آگاه سازی و بصیرت بخشی متولیان و
مداحاناهلبیت(ع)درخصوصویژگیهایی
عزاداری مطلوب با برگزاری جلسات منظم
آموزشی و هم اندیشی مداحان (اولویت دوم)

راهبردهای ()wt

 -1آگاه سازی متولیان هیأت ها -1پرهیز دادن متولیان هیأت های مذهبی
نسبت به اقدامات دشمن در ترویج نسبت به غفلت از مصالح جهان اسالم و
خرافات ،بدعتها ،تحریفات و مقابله با ترویج اختالف شیعه و سنی
اکاذیب در عزاداریها (اولویت اول)

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

نقاط قوتها ()s
-3تحکیم پایههای اعتقاد به والیت
در جامعه اسالمی.

نقاط ضعفها ()w
-3دروغ گفتن و ارائه مطالب کذب
و روضههای جعلی در عزاداریها
ضعفهای شکلی ()wf
-1آسیب رساندن عمدی به بدن با قمه،
زنجیر یا هر وسیله دیگر و ایجاد فضای
بصری ناهنجار برای عزاداران دیگر
-2برخورد کاسبکارانه بعضی از متولیان و
مداحان با عزاداری و هیأت های مذهبی
-3مداحیهای ریتمیک (عمومآ به
سبک ترانههاغربی) و حرکتهای
غیر متعارف در قالب سینه زنی
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تهدیدات ()t
-2سکوالریزه کردن
هیأت ها با دور کردن
هیأت ها از مفاهیم
انقالبی و والیت پذیری.
 -3ایجاد اختالف
میان شیعه و سنی
از طریق بعضی از
هیأت های مذهبی

راهبردهای ()st

راهبردهای ()wt

 -2مقابله با ترویج اختالف بین شیعه  -2مقابله با سکوالریزه کردن هیأت
و سنی از طریق آگاهی دادن و توجه ها و مقابله با دور کردن هیأت ها
دادن مداحان ،مبلغین و سخنوران از مفاهیم انقالبی و والیت پذیری.
محافل حسینی و برگزاری دورههای
توانمند سازی( ..اولویت اول)
-3مقابله با سکوالریزه کردن هیأت
ها از طریق بیان اهداف قیام امام
حسین (ع) و سازش ناپذیری ایشان با
جبهه ظلم و استکبار توسط مداحان
و سخنوران و مبلغین(.اولویت اول)

-5بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات

این تحقیق با هدف اصلی؛ طراحی و تدوین راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی
ایران با تاکید بر کارکردهای هیأت های مذهبی انجام گرفت .برای رسیدن به این مهم
کارکردهای هیأت های مذهبی به دو بخش تقسیم گردید-1،کارکرد اصلی ،شامل کارکرد
توسعه فرهنگ شیعی و عاشورایی و  -2کارکردهای فرعی ،شامل کارکردهای فرهنگی،
سیاسی ،اجتماعی ،دینی و مذهبی ،اقتصادی ،هنری ،نظامی و ....
با بررسی محیط داخلی (نقاط ضعفها ،قوتها) و محیط خارجی (فرصتها و تهدیدها)
هیأت های مذهبی مشخص گردید که موقعیت هیأت های مذهبی در حال حاضر فعال
خفیف (تهاجمی خفیف) است که با بکاربردن راهبردهای ارائه شده در پنج سال آینده
(مطلوب)بهحالتفعالشدید(تهاجمیشدید)تغییرخواهدیافت.رسیدنبهوضعمطلوب
مستلزم استفاده درست از فرصتها و تقویت بیشتر قوتهاست .همچنین پوشش دادن
مناسب و معقول آسیبها و ضعفهای محتوایی و شکلی اساسی و پرهیز از تهدیدات است.
همان طور که پیش از این بیان شد ،این پژوهش به لحاظ روش شناختی ازالگوی
نظری «کارکردگرایی مرتون» بهره برده است .مرتون به پنج نوع کارکرد معتقد است:
کارکرد آشکار ،کارکرد پنهان ،کژکارکردها ،پیامدهای پش بینی نشده (نتایج ناخواسته)
و بی کارکرد.به اعتقاد مرتون هر نهاد یا ساختار اجتماعی (گروههای مذهبی) به طورکلی
میتواند دو نوع کارکرد داشته باشد :آشکار و پنهان .کارکردهای آشکار (کارکردهای
اصلی در این تحقیق) آن کارکردهایی است که با قصد قبلی صورت میگیرد .حال آنکه
کارکردهای پنهان (کارکردهای فرعی در این تحقیق) بدون قصد قبلی اجرا میشود
(ریتزر ،1380،ص .)147
تحقیقاتپیشیندرخصوصکارکرداصلیهیأتهایمذهبیکههمانا توسعهفرهنگ

 -1-5نتیجه گیری

بدون شک یکی از مهمترین و اصلیترین ظرفیتهای نظام اسالمی و اساسیترین مظهر و
مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران خیل عظیم عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدا...
الحسین (ع) است که در یک ساختار غیردولتی و یکپارچه مردمی به نام هیأت های مذهبی
ساماندهی و سازماندهی شدهاند .در این هیأت ها میتوان عالوه بر کادرسازی و تربیت
نیروهای مؤمن ،معتقد و انقالبی ،عمیقترین معارف و آموزههای دینی را درکنار مسائل
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در بدنه مردمی آن ترویج و تزریق نمود .به طور قطع با دقت
و برنامه ریزی برای مقابله و جلوگیری از بروز برخی از آسیبها و تهدیدات برشماری شده
در این تحقیق میتوان حداکثر بهره برداری را از این ودیعه الهی و قدرت نرم ارزشمند و
گرانقدر در جهت اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی برد.در این پژوهش راهبردهای
ارنقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی در قالب  11راهبرد ( 6راهبرد با اولویت اول و  5راهبرد
با اولویت دوم) در جدول شماره ( )8بیان گردید .با بررسی نتایج فهرست ضعفها ،قوتها،

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

شیعی و عاشورایی است که موجب ایجاد و توسعه فرهنگ شیعی ،برقرار نمودن ارتباط
مستمر مردم با باورهای مذهبی تشیع ،تحکیم پیوند مردم با اهل بیت عصمت و طهارت
(ع) و به طور کلی ایجاد  ،تقویت روحیه و انگیزه مذهبی عزاداران است ،نیز همین مسئله
را تأیید مینماید .محسن مظاهری( )1389در کتاب رسانه شیعه کارکردهای آشکار
هیأت های مذهبی را نقش آفرینی سیاسی ،اسوه سازی و تقویت باورهای دینی میداند.
در کنار کارکرد اصلی ،کارکردهای فرعی یا همان کارکردهای پنهان هیأت های مذهبی
را تقویت همبستگی اجتماعی ،تثبیت نظام اخالقی ،حفظ الگوی جامعه ،کارکرد فراغتی
و تسکین آالم و تخدیر مصائب فردی و اجتماعی برمی شمارد .در این پژوهش به طور
کلی برخالف مظاهری کارکردهای فرعی به چندین بخش (فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی،
اقتصادی و ) ...تقسیم شده است که اجزای متعددی را نسبت به پنج مورد مورد اشاره
ایشان در بر می گیرد.
در مقاله مهری بهار و ابوالفضل احمدی( )1392با عنوان «بررسی جامعه شناختی
تغییرات کارکردی هیأت های مذهبی» از کارکردهای اصلی (آشکار) هیأت های مذهبی
بازتولید ،تقویت و انتقال باورداشت های مذهبی ،تقویت عقالنیت و حمایت از ایدئولوژی،
صیانت ،تدوام و انتشار مذاهب و ادیان) به ویژه با جذب اعضای جدید) و کارکردهای فرعی
نیز تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی ،تثبیت نظام اخالقی و تقویت جامعهپذیری
اعضا قلمداد شده است .در این مقاله نیز مانند پژوهش مظاهری( )1389کارکردها ی
مورد اشاره در پژوهش حاضر به صورت فراگیری بیان گردیده است.
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فرصتها و تهدیدات هیأت های مذهبی مشخص گردید که:
 هیأت های مذهبی در جامعه اسالمی در حال حاضر از نقاط قوت قابل توجهیبرخوردار است .بنابراین هیأت های مذهبی باید از سه نقطه قوت اساسی خود که همانا
الگوسازی و الگودهی مناسب از سیره معصومان و امام حسین (ع) برای اصالح در فکر
و رفتار فرد و جامعه ،ارتقاء معرفت و بصیرت دینی شیعیان و تحکیم و گسترش معارف
الهی و مبانی اعتقادی به ویژه نماز و امر به معروف و نهی از منکر و  ...و تحکیم پایههای
«والیت» در جامعه اسالمی است بیشترین بهره را برده و در جهت تحکیم آنها برنامه
ریزی مناسبی داشته باشند.
 هیأت های مذهبی برای رسیدن به وضع مطلوب در بعد محتوایی از بی توجهیبه تحکیم پایههای «والیت» و والیت مداری در هیأت های مذهبی ،غفلت از مصالح جهان
اسالم و ترویج اختالف شیعه و سنی در بعضی از هیأت ها و دروغ گفتن و ارائه مطالب کذب
و روضههای جعلی در عزاداریها و در بعد شکلی از آسیب رساندن به بدن با قمه ،زنجیر
یا هر وسیله دیگر ،برخورد کاسبکارانه بعضی از متولیان و مداحان با عزاداری و هیأت
های مذهبی و مداحیهای ریتمیک (عمومآ به سبک ترانههای غربی) و حرکتهای غیر
متعارف در قالب سینه زنی پرهیز نمایند.
 برای رسیدن به وضع مطلوب در حوزه تهدیدات کارکردی هیأت های مذهبیباید با عوامل سست کردن بنیانهای اصلی شیعه مانند شهادت طلبی و روحیه مبارزه
و تسلیمناپذیری شیعیان ،سکوالریزه کردن هیأت های با دور کردن هیأت ها از مفاهیم
انقالبی و والیت پذیری و همچنین ایجاد اختالف میان شیعه و سنی از طریق بعضی از
هیأت های مذهبی مقابله نمود.
 همین طور برای رسیدن به وضع مطلوب باید از فرصتهای کارکردی هیأتهای مذهبی از قبیل :وجود ایام محرم (دهه محرم) و تاسوعا و عاشورای حسینی ،اربعین
حسینی و پیاده روی  20میلیونی شیعیان از نجف به کربال به عنوان بزرگترین راهپیمایی
جهان و مظهر قدرت شیعه و وجود محبت اهل بیت (ع) در دلهای شیعیان و به ویژه
حب امام حسین (ع) و یاران وفادارش در قلوب عموم شیعیان در جهان و کشور با برنامه
ریزی مناسب نهایت بهره را برد.
 -2-5پیشنهادها

 )1با توجه به فقدان طرح جامع (چشم انداز) و راهبردهای ارتقاء هیأت های مذهبی و
مقابله با آسیبها و تهدیدات آن ،توصیه میشود که تمهیدات الزم درکشور برای اجرایی
شدن نتایج این تحقیق و راهبردهای ارتقاء هیأت های مذهبی و مقابله با آسیبها و

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

تهدیدات آن که برآیند نقطه نظر بسیاری از نخبگان کشور در این حوزه میباشد ،فراهم
گردد و نتایج و یافتههای این پژوهش در سیر مراحل تصویب و پیاده سازی توسط نهادهای
متولی مانند سازمان تبلیغات اسالمی ،شورای هیأت های مذهبی کشور ،سازمان بسیج
مداحان کشور وهیأت رزمندگان کشور در سطح راهبردی قرار گیرد.
 )2نتایج این تحقیق نشان داد که یکی از ضعفهای اساسی در زمینه مقابله با تهدیدات
و آسیبهای هیأت های مذهبی ،نامشخص بودن کارکرد ،وظائف ،سهم و نقش هریک از
مراکز و دستگاههای فرهنگی ،سیاسی و امنیتی نظام اسالمی در مقابله مؤثر با آن است.
توصیه میشود که؛ توسط مراکز راهبردی کشور همچون شورای عالی انقالب فرهنگی در
چارچوب نتایج این تحقیق ،با انجامپژوهش دیگر سهم ونقش هریک از مراکز و دستگاههای
فرهنگی کشور در مقابله با این تهدیدات و آسیبها را تعیین و راهبردهای بخشی متناظر
بر اهداف و وظایف مراکز و دستگاههای فرهنگی ،سیاسی و امنیتی کشور تدوین گردد.
 )3با توجه به اینکه اکثر صاحب نظران در این تحقیق براین باورند که یکی از ضعفهای
اساسی در خصوص هیأت های مذهبی در نظام جمهوری اسالمی ایران ،فقدان ارائه مدل
مناسب و کامل میباشد .مدلی که بتوان با ارائه آن متولیان هیأت ها خود و وضعیت هیأت
خود را با آن بسنجند و در صدد رفع آسیبها و مقابله با تهدیدات برآیند .در این زمینه
پیشنهاد میشود شاخصهای هیأت مطلوب طراحی شده و هیأت های موفق شناسایی
و به عنوان الگو به هیأت های مذهبی سراسر کشور ارائه گردد.
 )4یافتههای این تحقیق نشان داد یکی از ضعفهای اساسی در حوزه هیأت های
مذهبی در جمهوری اسالمی ایران فقدان مراکز رصد این هیأت ها در سطح راهبردی و
عملیاتی است .پیشنهاد میگردد ،تحقیق دیگری با هدف ارائه الگو برای ایجاد و ساماندهی
مراکز رصد هیأت های مذهبی در دستگاههای متولی از جمله سازمان تبلیغات اسالمی
انجام گیرد .تا بتوان با بهره گیری از همه ظرفیتهای موجود و رصد به موقع و اشراف
اطالعاتی؛ ضمن مقابله با آسیبها و ضعفهای داخلی ،تهدیدات دشمن را پیش بینی،
پیشگیری و با اقدامات خالقانه و پیشدستانه با آن مقابله نمود.
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-6منابع
 -1-6منابع فارسی

الف) مقالهها

1 .1احمدی ،ابوالفضل ،)1394( .بررسی جامعه شناختی رابطه سبک زندگی و هیأت های

مذهبی ،نشریه مهندسی فرهنگی سال نهم ،شماره  ،83بهار  ،1394ص .11
نرم جمهوری اسالمی ایران با رویکرد
2 .2ایزدی ،قدرت ا ،)1387(...مؤلفههای قدرت ِ
اسالمی ،فصلنامه معرفت سیاسی ،شماره .8
3 .3بهار ،مهری و احمدی ،ابوالفضل ( ،)1393بررسی جامعه شناختی تغییرات کارکردی
هیأتهای مذهبی ،نشریه مهندسی فرهنگی ،شماره  ،80تابستان .1393
4 .4خیمه ( ،)1384 -1382مجله خیمه ،نشریه هیات های مذهبی در ایران ،تمام شماره ها
از  1الی  .23قم
5 .5خیمه ،شماره  17و  ،18خرداد و تیر 1384
6 .6درودی ،مسعود ( ،)1394کارکرد سیاسی هیات های مذهبی در ایران ،فصلنامه
ژرف پژوه ،سال دوم ،شماره  2و  ،3زمستان و بهار .1393-94
7 .7زرقانی ،هادی ( ،)1388مقدمهای بر قدرت ملی ،مبانی ،کارکردها ،محاسبه و سنجش،
تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
8 .8مجداالشرافی ،سید منصور ( ،)1384کارکردهای اجتماعی هیأت های مذهبی ،نشریه
خیمه ،مهرماه  ،شماره  ،21ص .14
ب) کتابها
1 .1قرآن کریم ،ترجمه دکتر مهدی فوالدوند.
2 .2نهج البالغه ( )1383سخنان امام علی (ع) ،ترجمه محمد دشتی ،قم ،انتشارات مهدی
موعود بوشهر.
3 .3ابن طاووس ،سید ( ،)1381لهوف ،ترجمه میر ابوالحسن ابوطالبی ،تهران ،انتشارات
سروش.
4 .4جمعی از نویسندگان ( ،)1387فضیلت و آیین مجالس ذکر اهل بیت (ع) از منظر امام
خمینی و مقام معظم رهبری ،واحدپژوهش دفتر فرهنگی فخراالئمه.
5 .5دورکیم ،امیل ( ،)1383صور ابتدائی حیات دینی ،باقر پرهام ،تهران ،مرکز.
6 .6رحمانی ،جبار و همکاران ( ،)1381هیات های عزاداری در جامعه ایران ،تحقیق درسی
فرهنگ و توسعه ،استاد ،دکتر فکوهی.
7 .7ریویر ،کلود ( ،)1382درآمدی برانسان شناسی ،ترجمه ناصر فکوهی ،تهران ،نشر نی.
8 .8فاطمی ،مرتضی ( ،)1386آسیبشناسی عزاداری ،قم ،انتشارات ائمه ،چاپ اول.
9 .9صحیفه نور ( ،)1375انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ج  ،21ص  .173ج ،15

ج) منابع اینترنتی و ...

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

1پورسلطان ،علی اکبر ( ،)1391آسیب شناسی هیأتهای مذهبی ،سایت فجر .57
2جباری ،علی و جدیدی ،اکبر ( ،)1386آسیب شناسی مراسم عزاداریهای حسینی
در اندیشههای امام (ره) و مقام معظم رهبری ،تهران ،سایت راسخون.
3روحانی نژاد ،حجتاالسالم حسین ( ،)1391معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان
تبلیغات اسالمی مصاحبه مطبوعاتی.
4دریکوند ،حجتاالسالم روح الدین ( ،)1392رئیس شورای هیأت های مذهبی کشور،
مصاحبه با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا).
5شریفی ،هادی ،)۱۳۹۳( ،مقاله «تهاجم هیأت ها و تهاجم به هیأت ها»،خبرگزاری
تسنیم/۰۲ ،آبان.۱۳۹۳/
6معممی نژاد ،رضا ( ،)1394مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات
اسالمی ،مصاحبه مطبوعاتی ،خبرگزاری فارس ،زنجان.94/07/22،
7میرزایی ،امیرحسین ( ،)1390آسیب شناسی مراسمات عزاداری از منظر مقام معظم
رهبری ،نصر نیوز

تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران  /عباس بابایی ،احمد باصری ،مهدی ناظمی اردکانی ،حجت اهلل مرادی

ص 333-330 ،وج  ،16ص  346و ج  ،17ص .57
1010محدثی ،جواد ( ،)1381فرهنگنامه عاشورا (خالصه «فرهنگ عاشورا» برای جوانان)،
قم ،نشر معروف.
1111مطهری ،مرتضی ( ،)1379حماسه حسینی ،ج  1و ج  ،2تهران ،انتشارات صدرا.
1212مظاهری ،محسن ( ،)1389رسانه شیعه ،تهران ،شرکت چاپ و نشر بین الملل.
1313میتزبرگ ،جان ( ،)1987مدیریت راهبردی صنعتی ،ترجمه علی محقر و همکاران،
مشهد ،سخن گستر.
1414نای ،جوزف اس ،)1389( ،آموزش عالی ،فرهنگ عامه و قدرت نرم (پیشگفتار درک
قدرت نرم) ،ترجمه سید محسن روحانی-تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 ،)1388( ،.............................1515قدرت نرم ،با مقدمه اصغر افتخاری ،ترجمه سید محسن
روحانی -مهدی ذوالفقاری ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده بسیج.
1616نوری ،حاج میرزا حسین ( ،)1379چشم اندازی به تحریفات عاشورا ،لولوء و مرجان،
مصطفی درایتی ،قم ،احمد مطهری.
1717هالیستر ،جان نورمن ( ،)1373تشیع در هند ،ترجمه آزر میدخت ،مشایخ فریدی،
مرکز نشر دانشگاهی.
1818همیلتون ،ملکلم ( ،)1377جامعهشناسی دین ،محسن ثالثی ،تهران ،تبیان.
1919هیأت ( ،)1391فضیلت و آیین مجالس ذکر اهل بیت (ع) در بیان و سیره ائمه هدی،
امام و رهبری ،قم ،انتشارات مهر فاطمه.
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