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Abstract 

The Arbaeen Pilgrimage Rite is one of the symbols of modern civilization for Muslims. 

The question of this research is what are the dimensions and strategies of using cultural 

elements in Arbaeen pilgrimage diplomacy? In answer to this question, the method of 

data collection as a library and their analysis based on the method of content analysis 

have been used. According to the results of this study, the four main and comprehensive 

topics that have been analyzed related to the content of written sources are: "Definition 

of Cultural Diplomacy of Arbaeen Pilgrimage", "Components of Arbaeen Pilgrimage 

Discourse", "Actors of Cultural Diplomacy of Arbaeen Pilgrimage" and "Strategies of 

Cultural Diplomacy of Arbaeen Pilgrimage". ». Diplomacy can be defined as the art of 

presenting the correct image of oneself to another, and cultural diplomacy can be 

defined as the use of cultural elements in presenting the correct image of oneself to the 

people of the world. The cultural diplomacy of the Arbaeen pilgrimage is the use of 

cultural elements in presenting the correct picture of the Arbaeen pilgrimage to the 

people of the world. The results of this study show that introducing the components of 

Ashura culture and using its components for regional and global convergence, accurate 

knowledge of the audience in the Shiite world, Islamic world and other cultural fields of 

the world and increase investment in the field. New communication and information 

technologies are among the most important strategies of cultural diplomacy of Arbaeen 

pilgrimage. 

Key words: Arbaeen Pilgrimage, Walking Ritual, Diplomacy, Cultural Diplomacy, 

Theme Analysis. 
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 چکیده

آیین پیاده روی زیارت اربعین یکی از نمادهای تمدن ساز عصر حاضر برای مسلمانان به شمار می آید.     

گردد. موضوع این استفاده از دیپلماسی فرهنگی از ملزومات تمدن سازی این پدیدة تمدنی محسوب می

ت است از این که نوشتار، بررسی زیارت اربعین از منظر دیپلماسی فرهنگی است. سؤال این پژوهش عبار

ابعاد و راهبردهای استفاده از عناصر فرهنگی در دیپلماسی زیارت اربعین چیست؟ در پاسخ به این سؤال از 

ها مبتنی بر روش تحلیل مضمون استفاده شده ای و تحلیل آنصورت کتابخانهروش گردآوری اطلاعات به

ی که از تحلیل مضمون منابع کتبی مرتبط نتایج این پژوهش چهار مضمون اصلی و فراگیر بر اساساست. 

، «های گفتمان زیارت اربعینمؤلفه»، «تعریف دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین»از:  عبارتند، آمدهدستبه

دیپلماسی را «. راهبردهای دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین»و « بازیگران دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین»

حیح از خود برای دیگری و دیپلماسی فرهنگی را به استفاده از عناصر فرهنگی می توان به فن ارائة تصویر ص

در ارائة تصویر صحیح از خود برای مردم جهان تعریف کرد. دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین عبارت است از: 

نشان استفاده از عناصر فرهنگی در ارائة تصویر صحیح از زیارت اربعین به مردم جهان. نتایج این پژوهش 

ای و جهانی، برای همگرایی منطقه آن هایمؤلفه از گیریبهره و عاشورایی های فرهنگمؤلفه دهد معرفیمی

 های فرهنگی جهان و افزایششناخت دقیق مخاطبان در سطح جهان تشیع، جهان اسلام و دیگر حوزه

راهبردهای دیپلماسی فرهنگی ترین از مهماطلاعات  و ارتباطات های نوینفنّاوری حوزة در گذاریسرمایه

 گردد.زیارت اربعین محسوب می

 زیارت اربعین، آیین پیاده روی، دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، تحلیل مضمون. واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده مسئول: hadi.ghiasi@gmail.com 

 DOI: 10.22080/jpir.2020.2951                                                                               441-427صفحات: 
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 مقدمه

 های اجتماعی جوامع مختلف در طول تاریخ بوده است.های مقدس یکی از پدیدهزیارت مکان     

قعیتی دینی، دارای وجهی نهادی است. نهادمندی زیارت حاصل انجام وا عنوانبهبعد عینی زیارت 

(. 33: 9319یوسفی و همکاران، مکرر عمل زیارت در چارچوب آداب و احکام شرعی زیارت است)

ی امجموعهاست؛ یعنی زیارت  قرارگرفتهی موردبررس نهادکی مثابهبهدر فرهنگ شیعی، زیارت  لذا

ایی است که اندیشه و عمل زائر را در راستای هدفی متعالی تنظیم دستوره حاًیتلوو  هادانشاز 

دستاورد تمدنی ایران  عنوانبهی این نهاد مانند بیشتر نهادهایی که هاتیظرف؛ ولی متأسفانه کندیم

است. در نگاه عمومی شیعیان، زیارت تنها تکریم و  شدهواقع، مورد غفلت شوندیماسلامی محسوب 

شود و برگرد قبر یشوایان معصوم است، زیارت عاشورا برای تبرک خوانده میگرامیداشت مدفن پ

و بدین گونه  کنندیمی جسمی و آمرزش گناهان طواف هایماریبمطهر امام رضا)ع( برای شفای 

یافتن و گسترش زیارت  بارونق در نهاد پویا و ارزشمند زیارت، تحریفی اساسی پدید آمده است.

یر، این دیدگاه اشتباه تا حدودی اصلاح گردیده است اما هنوز جا دارد که با ی اخهاسالاربعین در 

، ابزارهای عظیم پدیدة زیارت برداشته شود. یکی از این هاتیظرفاستفاده از ابزار گوناگون، پرده از 

مثابه تواند بههای دیگرش میدیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین است. اربعین در کنار تمام ویژگی

طور کل و مخصوصاً شیعیان باشد. ع عظیمی از قدرت نرم و قدرت اجتماعی برای جهان اسلام بهمنب

تواند بهتر از مفهوم مرسوم منافع ملی عمل کند و تعریف بهتری از منافع را ارائه دهد این مهم می

 (.63 :9312، اربعین هستند، دربرمی گیرد)خانیهایی را که بخشی از پدیدة که تمامی ملت

های بر ظرفیتدیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین با ابزار گوناگون فرهنگی و ارتباطی و با تکیه    

های معنوی، داشتن امتداد تاریخی، مردمی عظیم این زیارت چون معنویت محوری، تنوع جاذبه

تواند در یمندی از تنوع علمی، فرهنگی و محیطی مبودن، بستر روابط میان فرهنگی بودن، بهره

ای و جهانی، کانون ترویج سبک زندگی اسلامی، منشأ پرورش نسلی مؤمن و انقلابی، سطح منطقه

بخش گاه الهامگاه تصویری جذاب و باعزت از تشیع و قبلهسنگر مقابله با تهاجم فرهنگی، جلوه

اهبردهای استفاده منتظران موعود جهانی باشند. این نوشتار پس از تبیین مفاهیم اصلی به ابعاد و ر

 پردازد. از ساختارها و ابزارهای فرهنگی در دیپلماسی زیارت اربعین می
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 . پیشینة پژوهش1

روی میلیونی که مطالعات زیارت سابقة درخشانی ندارد و بارونق گرفتن پیادهبا توجه به این     

د مختلف زیارت اربعین در اربعین در چند سال اخیر موردتوجه بیشتر قرارگرفته است، کاوش در ابعا

ابتدای راه خود قرار دارد. در رابطه با مسئلة این پژوهش نیز تحقیقات مرتبط اندکی صورت پذیرفته 

به « شدن و همگرایی کشورهای اسلامیجهانی»( در مقالة 9337آید. ستوده )است که در ادامه می

ای و دیپلماسی فرهنگی و رسانه پردازدشدن میتشریح همگرایی کشورهای اسلامی در عصر جهانی

داند. ایشان ابتدا با غیر شدن میترین ابزار همگرایی کشورهای اسلامی در شرایط جهانیرا مهم

المللی در عصر فرا صنعت و فرا اطلاعات، بدون توجه به پذیر دانستن مطالعة تحولات بینامکان

ث نفوذپذیری مرزها،  تحول در شدن را باعسازی، جهانیشدن یا جهانیفرآیندهای جهانی

گرایی، شدن، منطقهداند. سپس با ارائة تعاریفی از جهانیهای ملی و افزایش روابط فراملی میهویت

ای و با اشاره به لزوم همگرایی کشورهای اسلامی در شرایط ای و تعاملات منطقهسازمان منطقه

نیاز کشورهای اسلامی در عصر ای برای پاسخگویی به شدن، تشکیل سازمان منطقهجهانی

ای حل همگرایی منطقهای راهداند. ستوده معتقد است: دیپلماسی منطقهشدن را کافی نمیجهانی

کشورهای اسلامی است. ازنظر ایشان همگرایی کشورهای اسلامی بیش از هر چیز نیازمند ایستارها 

ای خصوصاً از جانبة منطقهی همهو تصاویر ذهنی مشترک، مثبت و واقعی است که این امر دیپلماس

 کند. های ارتباطاتی و اطلاعاتی نوین را طلب میطریق فناوری

همگرایی جهانی و راهکارهای وصول به آن از طریق گسترش »( در مقالة 9312پریوش )     

نبال ویژه در جهان اسلام را به دتواند همگرایی جهانی بههایی که می، یکی از پدیده«فرهنگ اربعین

داند؛ چراکه همبستگی، عطوفت، مهربانی و یکی شدن که داشته باشد، گسترش فرهنگ اربعین می

یک قدرت نرم تبدیل کند که نقش اساسی  تواند این مراسم را بهترین صفات اربعین است میمهم

 ترین راهکارهای وصول به این همگرایی جهانی رادر همگرایی جهانی داشته باشد. ایشان مهم

 کند. استکبارستیزی، گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت دیپلماسی فرهنگی عنوان می

حرکت اربعین را « ها و راهبردهاسازی راهپیمایی اربعین: سیاستجهانی»( در مقالة 9312) بشیر   

در شرایط کنونی جهانی در راستای قیام حسینی درصدد بازنمایی، بازتولید و تثبیت سه دیدگاه 

تواند افق جدیدی را برای تشیع انقلابی، کند که مییعی، اسلامی و انسانی قیام عاشورا عنوان میش
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خواه بازگشایی نماید. امری که نجات انسانیت نیز در آن محوری عدالتگرایی واقعی و انساناسلام

 نهفته است.

فرضیة خود را بر این « لاممثابه قدرت نرم جهان اسزیارت اربعین به»( در مقالة 9312) خانی     

کند که زیارت اربعین در زمرة اندک مراسمی است که بزرگداشت آن در جوامع پایه استوار می

تنها شیعیان که حتی اهل سنت و پیروان سایر ادیان را در گرامیداشت اهداف قیام امام اسلامی نه

ذشت، همدلی، همدردی، آورد. همبستگی، هماهنگی، مهربانی، عطوفت، گحسین )ع( گردهم می

، راهپیمایی اربعین را به یک منبع عظیم قدرت نرم برای «ما بودن»نوازی و ایجاد حس مهمان

عنوان یک سازوکار تواند بهکند که میطور خاص تبدیل میطور عام وجهان تشیع بهجهان اسلام به

طور که ملاحظه گیرد. همانسوی همگرایی در جهان اسلامی مورداستفاده قرار بمؤثر برای حرکت به

سازی اسلام و همگرایی شود تأکید بر استفاده از ظرفیت اربعین درحرکت به سوی جهانیمی

ای و جهانی و همچنین استفاده از ساز و کار فرهنگی و رسانه ای در امر همگرایی و تأکید بر منطقه

وشتار حاضر نیز مورد تأکید هاست که در ندیپلماسی فرهنگی از نکات مورد توجه در این پژوهش

 است.

 

 . چارچوب مفهومی و روش پژوهش2

 . زیارت اربعین2-1

آنچه  آیین پیاده روی زیارت اربعین از جمله مناسک مهم در فرهنگ شیعی محسوب می شود.     

 از منظر.است مناسک ـنیا یبـرگزارگشته،  ها مـشترک حـول آن ارزش یتیهوباعث ایجاد 

 هویتی و آموزشی ةژیکـارو دوشامل  یمناسک اجتماع ،میدورکها همچنینو  یغـرب نپردازاهینـظر

 .(44: 9311 سیرت، محمدی) گرددیها به مخاطبان مانتقال ارزش منجر بهکه  هستند

 ؛در نظر گرفته شده است زین یا ژهیو یمناسک جمع ،یعلاوه بر مناسک فرد ،یاز منظر اسلام     

 یمطالب فراوان یاسلام اتیدر ادب نینماز جماعت و... . همچن اد،ینماز اعمانند حج، نمازجمعه، 

ما  کل» یو به معنا «رةیشع»را جمع « شعائر»وجود دارد. لسان العرب  «یشعائر اله میتعظ» ةدربار

در  ی( مقام معظم رهبر494 :9494کرده است. )ابن منظور،  فیتعر« جعل عَلَماً لطاعة الله عز وجل
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اصلًا بناى شعائر بر تظاهر و بر نشان دادن و بر مطرح کردن و جلو چشم : » ندیفرما یباره م نیا

 (3/2/9334، آیت الله خامنه ای« )نگهداشتن است

های دینی با کارکردهای مختلف اجتماعی چون هویت بخشی، نمادسازی، زیارت یکی از آیین     

در چند سال  نیاربع یرو ادهیپ (.960: 9319 تعاون و تعامل فرهنگی و اجتماعی و ...  است)زمانی،

 ی،نیحس نیاربع امیمختلف در ا یها زائر از کشورها ونیلیبه خود گرفته و م یجهان ةوجه ریاخ

جزو  گرید نیاربع یرو ادهیپ ؛رهبر معظم انقلاب ریرسانند. به تعب یسواره به کربلا م ای ادهیخود را پ

حرکت  نی[ و انیاربع یروادهی]پ پیمودندراه را  نیکه ا یافراد نیا»شود:  یمحسوب م یشعائر اله

است،  عظیمشعار  کی نی. ادرحال انجام حسنه هستندواقعاً  دهند،یرا انجام م عاشقانهرا و  مؤمنانه

 (1/1/9314، آیت الله خامنه ای« )بلاشک جزو شعائرالله است. نیلا تُحِلّوا شَعائِرَ الله، ا

عین حسینی در تاریخ معاصر از یک منسک شیعی فراتر رفته است و هرساله بنابراین زیارت ارب     

ای های متفاوت با دین، زبان، رنگ و نژادهای گوناگون را با جاذبههای مختلف از فرهنگانسان

حضور اهل سنت و مسیحیان و علمای آنان در این راهپیمایی »کشاند. مغناطیسی به سمت خود می

ها شاهد آن هستیم. در جریان وضوح در این سالای است که بهان صحنهو حتی اسلام آوردن آن

عاشورا نیز ازآنجاکه موضوع از صرف یک پدیدة سنتی فراتر رفت و تبدیل به مسئلة انتخاب بهشت 

السلام هستیم. در جریان و دوزخ شد، شاهد تنوع مسیحی، عثمانی و اموی اصحاب سیدالشهدا علیه

دانیم که پیوستن به امام، صرفًا در دایرة ن آیة پیشین و روایات ذیل آن میظهور نیز بر اساس هما

ماند و اصحاب امام از ادیان و مذاهب گوناگون و در سطحی جهانی شیعیان رسمی محصور نمی

کفایت دین ظاهری ظهور خواهند کرد. این همان حقیقت است که در جریان قیامت مبنی بر عدم

 ها بدان معتقدیمالحساب و دیگر مواقف قیامت به باطن و حقایق انسانمبرای رستگاری و رجوع یو

 (.«903: 9312)همایون، 

السلام امروزه اربعین تنها یک راهپیمایی معنوی و یا صرفًا زیارت جمعی حسین بن علی علیه    

ربی نیست بلکه مدلی متفاوت از نظام مناسبات انسانی در مقابل الگوی سکولار و دنیوی شدة غ

شده است ای در حال ترقی و پیشرفت است که بر منابع دینی و سنن بومی ساختهاست. این تجربه

اربعین که یک پدیده کاملًا انسانی و »و از فرهنگ مدرن غرب هیچ رنگ و بویی نگرفته است. 

بلکه ظهور یک امت نوین اسلامی است  civilizationاسلامی است نه یک پدیده تمدنی به معنای 
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توان برای بشر امروز تبیین و آن را در ویترین جوامع انسانی برجسته مند آن را میکه مدل نظام

 («77: 9312الله، کرده و بر آن محاجه کرد)بابایی، حبیب

توان در دولایة حقیقی و اعتباری آن مورد مطالعه قرارداد. در بعد حقیقی آن به اربعین را می     

شود. تحلیل بعد حقیقی زیارت اربعین در دو زیارت اربعین توجه می روح، حقیقت و بعد معنوی

پذیر است. در سطح فردی به رابطة فرد با امام و سلوک فردی زائر در سطح فردی و اجتماعی امکان

شود و در سطح اجتماعی از حرکت انبیا در طول تاریخ و برنامة کلان الهی برای زیارت پرداخته می

آید و بر رابطة امت با ان تجلی انسان کامل در زمین است، سخن به میان میزندگی بشریت که هم

شود. در لایة بهتر امت به امام تأکید میامام و تلاش بر اطاعت هر چه بیشتر جهت اتصال هر چه

ما با توجه به نظامات اجتماعی مختلف زندگی بشر، زیارت اربعین از منظر ا اعتباری زیارت اربعین

و ... تحلیل شناسی، ارتباطات جامعه شناسی، علوم سیاسی،اجتماعی چون مردم علوم مختلف

 گردد.   می

المللی و میان فرهنگی زیارت از منظر دیپلماسی که موضوع این نوشتار است، توجه به بعد بین     

 توانند در عرصةرسد. متولیان نهاد زیارت میاربعین در عصر پیش رو امری ضروری به نظر می

های لازم خصوصاً از طریق سازوکارهای فرهنگی و ریزیدیپلماسی با ارائة تمهیدات و برنامه

های اصیل ای و جهانی تشیع، ترویج و تعمیق معارف و آموزهای، در ایجاد قدرت منطقهرسانه

اسلامی، همگرایی و وحدت امت اسلامی و زدودن تصویر نامناسب و غیرواقعی که برخی از 

اند، گام مؤثری ربی با تبلیغات گستردة خود علیه اسلام و مکتب تشیع ترسیم کردهکشورهای غ

  بردارد.

 . دیپلماسی فرهنگی2-2

 را خود یمنافع مل شود،یساخته م یفرهنگ یکـه در چارچوب یمـل تیها بر اساس هودولت     

 کی یخارج استیس یصـلا درک مـضمون ی(. براChafetz, 1999: IX)  کنندیو برآورد م مشخص

 تیشناخت هـو قیطر از ،یبر مفهوم منافع مل یمـبتن یهایبنداضافه بـر فـرمول توانیکشور م

-Saul, 1994: 11) خود را کامل کرد ، شناختکشور آن یو هنجارها هاارزش و با رجوع به یـلم

 یندیبـرآ و گـاه یو مـنافع مل تیگاه متأثر از نقش توأمان هـو یخـارج استیسـ یریگ(.  شکل13

 یفرهنگ رچوبدر چـا تـحول با نی(؛ بنابراKrause,1996: 43-44) است دو مؤلفه نیاز تـعارض ا

مسئله  نی. اداد رییتـغ کشورها را به نفع خـود یخارج استیو به دنبال آن س یمل تیهو توانیم
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 ةنگز، دیپلمـاسی فـرهنگی را به مبادل ین کام. میلتودارد دلالت یفرهنگ یپلماسید تیبر اهم

منظور دستیابی به به داتها و اعتقااطـلاعـات ، هنر، نحوة زندگی ، نظام ارزشی ، سنت ،هادهیا

 فی( تعرCummings، 71 :2003ها و کشـورها)مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملت

، مطلع سـاختن ، مـشارکت دادن  درک برای ـلاشت». دیپلماسـی فرهنگـی عبارت است ازکندیم

فرهنـگ  یهادیگر جنبه واطلاعات، هنر  ها،دهیدیگـر کشورها و تبادل ا مـردم بر وتاثیرگذاری

دیپلماسی فرهنگی با بهره (. 934: 9334خانی، «)منظور تقویت تفاهم متقابل ها بهمیـان ملت

ی یک هویت، فرهنگ، تمدن یا تفکررا برای اصحاب سایر گیری از ابزارهایی از سنخ تمدن ماجرا

تر از دولت، تواند گستردهفرهنگ و ارتباطات میکند وهمچنین روایت می هاتمدنو  هافرهنگ

ها در ایجاد یک گفتمان از ها و ملتها باشد. بنابراین ما از تعامل دولترویکرد و خصلت کلی ملت

زبان، تفاهم و اشتراک معنا با  ةجتماعی هستیم که بر پایا -خود برای ایجاد ادبیات فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی معنا و مفهوم حقیقی خود  گریدبیانبه(؛ 39: 9311)بشیر، همدیگر مبتنی است

و به را زمانی می یابد که ملتی به جهت آنکه غنای نهفته در فرهنگ و تمدن خود را انتقال داده 

 بپردازد. به تبیین آن به سایر ملل وسیلة ابزارهایی از همان سنخ 

ابزارها  ریبا سا سهیدر مقا یپلماسیدر د یفرهنگ یاستفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارها     

به شرح  توانیآنها را م نیتراست که مهم یاریبس یایمزا یدارا المللنیدر روابط ب جیرا یو اهرمها

 یایمزا نیتریدیمقصد از کل یمتر در جوامع و کشورهامواجه شدن با مقاومت ک. 9 :برشمرد ریز

به اهداف  دنیدولتها در رس یعلل ناکام نیتراز مهم یکی. شودیمحسوب م یفرهنگ یپلماسید

 ادهیمورد نظر در مقابل پ یاست که در کشورها ییهاکشورها مقاومت ریدر سا شانیخارج استیس

 ریضم ،از موارد یاریدر بس یفرهنگ یو ابزارها. از آنجا که فرهنگ ردیگیشدن آنها صورت م

 قیعم یهاهیبر لا یرمشهودیو با لطافت و ظرافت غ دهدیناخودآگاه مخاطبان خود را هدف قرار م

 یفرهنگ یپلماسید ،یپلماسیدر د عیشا یابزارها ریبا سا سهیلذا در مقا گذارد،یم ریتأث شانیاذهان ا

. 6 .ماندیم یو بر جا کندیرسوخ م یشتریجامعه و با عمق ب نیریز یهاهیدر لا یشتریبا سهولت ب

نامحسوس »و  شتریب تیخصمانه و آمرانه در کنار جذاب یاز لحن یفرهنگ یپلماسیبودن د یعار

آن است.  یایمزا گریهدف قرار دادن ذهن و روح مخاطبان خود از د جه،یو در نت« بودن اعمال آن

 شود،یو اعمال م یجوامع طراح ریاذهان و قلوب مردمان سا ریآن گاه که با هدف تسخ یپلماسید

طلبانه در ذهن مخاطبان همراه باشد. مخاطب قرار دادن و سلطه یخصمانه، منف یتلق کیبا  دینبا
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و  زیچه در سطح دولتها و چه در سطح ملتها، آن گاه که با ابزار قهرآم گر،ید یجوامع و کشورها

 قاومتدر کنار داشته باشد، با م زیخود را ن یاجرا یکه ضمانتهاهرچند  رد،یآمرانه صورت گ یلحن

کمتر  ییو کارآ تیو مقبول شتریب نةیو سرانجام منجر به صرف هز گرددیرو مدر هر دو سطح روبه

 یفایا یبرا یشتریو مجال ب تریحضور جد یبرا یفرصت بهتر ی،فرهنگ یپلماسیدر د. 3. شودیم

 ایمه یردولتیغ یو حقوق یقیو اشخاص حق یمدن ینهادها ،یررسمیغ گرانینقش مؤثرتر توسط باز

 سهیدر مقا یفرهنگ یپلماسید یرگذاریبه نوبة خود بر گسترة حوزة مانور و دامنة تأث نیو ا شودیم

 جیو ترو فیبه دنبال کشف، تعر شتریب یفرهنگ یپلماسید. 4 .دیافزایم یسنت کیکلاس یپلماسیبا د

ارزشها و منافع  نیدر چارچوب ا یمنافع مل نیشمول و سپس، تأمو جهانارزشها و منافع مشترک 

 انیو بهتر م شتریمفاهمة ب یبرا یفتح باب ةبه منزل تواندیم یفرهنگ یپلماسید. 1 .مشترک است

 انیم یفرهنگ داریو پا قیروابط عم یزیرهیکشورها به کار گرفته شود و به مرور زمان منجر به پا

و . 2 .ابدی یهم تسر یتیو امن یاسیس یهابه حوزه تواندیم یحت قیتعم نیکشورها شود و ا

 یپلماسیتر از دطلبانهفرصت یو حت رتریپذتر، انعطافخلاقانه تواندیم یفرهنگ یپلماسید ،سرانجام

 یفرهنگ یپلماسید فات،یتوص نیا با .و اجرا شود یها طراحاز حوزه یاریدر بس یو سنت کیکلاس

کشور در  کی یو هنر یعلم ،یخیتار یتهایبالقوه و قابل یتهایة ظهور همة ظرفعرص تواندیم

ی، )خان فرهنگ و هنر شود یهارشاخهیز ریو سا یقیموس نما،یشعر، س ات،یادب لیاز قب ییهاحوزه

9334 :601). 

 . روش پژوهش2-3 

یادی تقسیم بندی تحقیقات بر مبنای هدف، تحقیقات به دو نوع کاربردی و بندر تقسیم     

 نظری، بنیادی تحقیقات درتحقیقات بنیادی خود بر دو نوع تجربی و نظری است. گردد. می

 مختلفهای روش شده و سپس بهای گردآوریتحلیل به روش کتابخانه اولیة مواد و اطلاعات

ادی و این پژوهش از نوع بنی .شودمی گیرینتیجه و قرارگرفته عقلانی وتحلیلتجزیه مورد استدلال

تحقیق توصیفی »ای و رویکرد آن توصیفی و تحلیلی است. نظری است. روش این پژوهش کتابخانه

کند و به شرایط یا روابط موجود، فرآیندهای جاری، آثار مشهود و آنچه را که هست توصیف می

روش تحلیل داده در این پژوهش («. 31: 9310روندهای در حال گسترش توجه دارد)خاکی، 

مضمون است. روش های مختلفی برای تحلیل مضمون وجود دارد که هر کدام روش و روند تحلیل 

 کند.خاص خود را دنبال می
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تفسیر و تشریح متن و  -توصیف و تجزیة متن، ب -تحلیل مضمون دارای سه مرحله است: الف     

 (.Attride-Stirling, 2001: 109)ایجاد یکپارچگی در متن.  -ج

شدند تا کدگذاری شوند. پس از   Maxqdaبرداری از منابع، فیش ها وارد نرم افزار پس از فیش      

سه مرحله کدگذاری، الگوی نهایی تحلیل مضمون مشخص شد. در جدول زیر نمونه ای از تحلیل 

 مشخص است.  Maxqdaمضمون گزاره های این پژوهش در نرم افزار 

Code Segment 

اهبردهای ناظر به ر

های انسانی/ بردمخاطبان/راه

های دیپلماسی فرهنگی زیارت راهبرد

 اربعین

 

اهمیت استفاده از عناصر و ابزار با توجه به کلی، بررسی یک در

فرهنگی سازگار با ذائقة فرهنگی مخاطبان در ساختار مختلف 

فرهنگی به علت تحقق دیپلماسی فرهنگی موفق، این امکان 

 مختلف بخش های فرهنگی هایوجود دارد تا گرایش

های مختلف تقسیم بندی بندیدسته به را  جهان جغرافیایی

بر  را چنین مناطقی بر اثرگذار دیپلماسی کرد و راهبردهای

. نحو صحیحی به کار گرفتها بهآن فرهنگی هایاساس گرایش

 (9331)صالحی امیری، محمدی، 

راهبردهای ناظر به کارگزاران/ راهبرد 

یپلماسی های انسانی/ راهبرد های د

 فرهنگی زیارت اربعین

 

بندی دیگر، راهبردهای انسانی دیپلماسی فرهنگی در دسته

شامل مواردی همچون زیارت اربعین ناظر به بازیگران، 

مند و کنشگر و کارگزاران در دیپلماسی های کنشکارگزاری

زیارت اربعین است. باید توجه داشت که دیپلماسی کارآمد 

گران و کارگزاران، اقتصادی، فرهنگی و مستلزم و نیازمند بازی

ای است که این کارگزاران باید آموزش لازم را سیاسی حرفه

دیده باشند و شناخت مناسبی از فرهنگ، سیاست، اقتصاد و 

ایمان به  اًیثانمکتب تشیع و جامعة مورد نظر داشته باشند. 

ماهیت و اهمیت قدرت فرهنگی و نرم زیارت نیز لازمة کار 

ایمان و تعهد به نقش توسعة دیپلماسی برخاسته   الثاًثاست. 

از منابع قدرت فرهنگی و نرم مکتب تشیع از موارد حائز 

افزایی هماهنگی، همکاری و هم رابعاًاهمیت است. 

های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در قالب کارگزاری
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ی و جهانی از مستلزمات امنطقهساختاری یکدست در سطح 

 (.9310ی، روزآبادیف)دهقانی  کار است.

های راهبرد مراکز آموزشی پژوهشی/

های دیپلماسی راهبردساختاری/ 

 فرهنگی زیارت اربعین

 

نهاد علم متولی تقویت بعد معرفتی بشر در طول تاریخ بوده 

است. حوزة آموزش و پژوهش در عصر حاضر اشکال جدیدی 

ها را آن یت انسبه خود گرفته و با انواع سازوکارها افکار و ذهن

ملت » کند که الزامات خاص خود را می طلبد.دهی میجهت

 یارتباط یشبکه ها لیتشک برای باید اقدامات لازمها 

 نی. ا آموزشی را انجام دهند – یبا اهداف علم یتیرامنیغ

 ةشرفتیپ یکیو تکن یمبادلات علم قادرند تا به کمکشبکه ها 

به وجود  یوابستگ ایهبستر ی،در علوم کاربرد یقاتیتحق

 («.9314 ،ی)عراقآورند. 

های سازمانهای فرهنگی/ راهبرد

های دیپلماسی راهبردساختاری/ 

 فرهنگی زیارت اربعین

 

باشند های مختلفی در کشورها متولی امر فرهنگ میسازمان

توانند ها در قبال زیارت اربعین میکه هریک از آن

وجه به این که کشورهای آفرینی خود را داشته باشند. با تنقش

سازمان ها و »اسلامی اهدافی فرهنگی را باید دنبال نمایند 

نهادهای فرهنگی نقش مهمی را در برنامه ریزی و اجرای 

 (9319جعفری، «)سیاست های فرهنگی نظام به عهده دارند

های ساختاری/ رسانه / راهبرد

های دیپلماسی فرهنگی زیارت راهبرد

 اربعین

 

 و ارتباطات نوین هایفنّاوری حوزة در گذاریمایهسر افزایش. 

 ساختار از قسمتی که دیپلماسی سایبر از استفاده و اطلاعات

 کلیت از ، جزئیکشور یک و همچنین در الکترونیک دولت

 (9333 ،مرادی) است مجازی دولت ساختار

های ساختاری/ گردشگری/ راهبرد

های دیپلماسی فرهنگی زیارت راهبرد

 بعینار

آموزش مبانی امت اسلامی و اخوت و ولایت بین مسلمین به 

و  یبر تعارف، تعامل، تبادل، تعاون، همدل دیتأک، هاپلماتید

 ،یمختلف)جعفر یهاها با فرهنگانسان نیوگو بدرک و گفت

9316) 

مقدسه و حوزه های علمیه/  عتبات

های راهبردهای ساختاری/ راهبرد

های شیعی متولی زیارت و عنوان سازمانعتبات مقدسه به

های شیعی متولی علوم عنوان سازمانهای علمیه بهحوزه
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 ربعیندیپلماسی فرهنگی زیارت ا

 

های تبلیغ و دعوت اسلامی ترین بسترها و کانوناسلامی از مهم

 هیعلم یحوزه ها یاساس یاز نقشها یکی»آیند. حساب میبه

آن, رسالت  یریاز بدو شکل گی به عبارت ؛دور ةاز گذشت

 (.67/1/9332آیت الله خامنه ای، «)آن است یغیتبل

 

آخرین گام در تحلیل مضمون، تدوین گزارش است. در این بخش، تدوین گزارش نهایی      

شود. هدف نهایی از نوشتن تحلیل مضمون این است که روایت کامل و پیچیدة پژوهش انجام می

که خواننده در خصوص صلاحیت تحلیل پژوهشگر قانع گردد. نحوی گفته شود ها بهداده موجود در

ها، به نحو های مرتبط با آنها، همراه با نظریههای همة شبکهدر مرحلة نهایی، نتیجه گیری 

آمده از متن مورد دستمختصر، برای توضیح مضامین، الگوها،  مفاهیم، ساختارهای برجستة  به

سؤالات پژوهش و بررسی ارتباطات پنهان به جهت پاسخگویی گیرد. بررسی مجدد استفاده قرار می

 (.Attride-Stirling, 2001: 113به سؤالات اصلی و رسیدن به هدف نهایی پژوهش است. )

شناختی، به دلیل رعایت اختصار تنها ها و انجام مراحل روشدر این پژوهش پس از بررسی داده     

عین، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی زیارت به گزارش مضامین نهایی یعنی زیارت ارب

شود و درنهایت با استفاده از اربعین و راهبردهای دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین پرداخته می

ورد م آمده الزامات همگرایی در طریق در زیارت در سطح تمدنی آندستابزارهای مفهومی به

 گیرد. واکاوی قرار می

 

 ی پژوهشهاافته. ی3

توان چهار مضمون اصلی و سازمان شده میآوریبا توجه به تحلیل مضمون اطلاعات جمع     

شناسایی کرد. مضامین  « دیپلماسی  فرهنگی زیارت اربعین»دهنده  برای مضمون محوری و فراگیر 

عبارتند از: « تبیین دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین»سازمان دهنده پایه مربوط به مضمون 

مخاطبان دیپلماسی »و « زیارت اربعین دیپلماسی فرهنگی ابزارهای»، «ای زیارت اربعینهپیام»

های گفتمان زیارت مؤلفه»مضامین  پایة مربوط به مضمون سازمان دهندة  «.فرهنگی زیارت اربعین

همچنین  «.های شیعیمؤلفه»و « های اسلامیمؤلفه»، «های جهانیمؤلفه»عبارتند از: « اربعین

« بازیگران دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین»پایة مربوط به مضمون سازمان دهندة  مضامین
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نخبگان و »، «پژوهشی مراکز آموزشی و»، «المللیبین هایسازمان و مقدسه عتبات»عبارتند از: 

نهادها »و« ها و مراکز مربوط به فنّاوری ارتباطات و اطلاعاترسانه»، «های برجستهعلما و شخصیت

سازمان دهندة پایة مربوط به مضمون  نهایت مضامین در«. های فرهنگی ارتباطیانو سازم

راهبردهای »، «راهبردهای انسانی»عبارتند از:« راهبردهای دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین»

 (.9راهبردهای گفتمانی )شکل شماره )»و « ساختاری

 

 اربعین زیارت فرهنگی  (. دیپلماسی1شکل شماره )
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 تبیین دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین. 3-1

اگر دیپلماسی را به فن ترسیم و ارائة تصویر صحیح از خود برای دیگری و دیپلماسی فرهنگی را     

به استفاده از عناصر فرهنگی برای ارائة تصویر صحیح تعریف کنیم، آنگاه دیپلماسی فرهنگی زیارت 

سیم و ارائة تصویر صحیح از زیارت اربعین به دیگران های فرهنگی در تراربعین به استفاده از سازه

صورت قابل ترسیم است)شکل شماره شود. عناصر دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین بدینتعریف می

(6:)) 

 

 

 (. عناصر دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین2شکل شماره )

، لل از هویت خویشایجاد تصوری مطلوب در ذهن سایر م دیپلماسی فرهنگی، اصلیاهداف      

دارای  وابستگی عین است. این اهداف در سایریندهی به هویت قالبو نـقش داشتن در  اثرگذاری

از هویت خود  خوبی صورتباید در اذهان دیگران  نخست؛ بدین معنا کـه سلسله مراتب هستند

 هاآنبه هویت  ادند صورتدر  سرانجامو  باشد هاآن بر نفوذایجاد بـه دنـبال  سپس شکل داد

 لذا اهداف اصلی دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین شامل موارد زیر است: .ایفای نقش کرد

 دهی تصویری مناسب از هویت اسلامی و فرهنگ شیعیشکل -

 اسلام و تشیع. درقبال جهانیانمنفی  نگاهغییر ت -

 (11: 9316)کشاورز وهمکاران،  اسلامی هایارزشبه  وصول جهتبهجهانیان تکامل هویت  -
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تواند با ارائة تصویر صحیح از زیارت اربعین و دنبال کردن اما دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین می   

اندازی مشخص، خلأهای جهان اسلام و موانع راه تمدن سازی اسلامی در جهان معاصر را کنار چشم

 مقدس متصور بود: توان برای این حرکتبزند. لذا اهداف زیر را نیز می

گرا که های معتبر برای ایجاد قدرت، ایدئولوژی برونمندی جهان اسلام از کانونایجاد قدرت: بهره -

توجه در شبکة ارتباطات جهانی به دلیل توان قابلیت طرح خود را در گسترة جهانی دارد، سهم قابل

یتی بالا است و موقعیت ژئوپلیتیک تولید معنا، قلمرو جغرافیای فرهنگی وسیع که در بردارندة جمع

 حساس و تأثیرگذار در نظام جهانی. 

های تمدن اسلامی از طریق نشر منظومة زیست موحدانة مبتنی سازی: محقق ساختن آرمانانسان -

السلام(، تربیت تمدن محور در جهت کادر سازی برای آیندة بیت )علیهمبر معارف قرآن کریم و اهل

پذیر از ش نسلی مؤمن، انقلابی، بصیر، دانشمند و کارآزموده و ارائة الگویی تعمیمجهان اسلام و پرور

های فکری و تهاجم کودک و نوجوان و جوان موفق مسلمان به دنیای امروز، مقابله با چالش

 فرهنگی و اسلام هراسی و شیعه هراسی و نیز همکاری و تبادل تجربیات در این زمینه.

ها برای گسترش و بهبود روابط در کشورهای ادل فرهنگی در تمامی زمینههمگرایی: تعامل و تب -

اسلامی و جهان تشیع و حرکت به سمت امت اسلامی، تعمیق تبادلات علمی و پژوهشی در جهت 

شمول تمدن اسلامی با رویکرد پاسخگویی به اقشار متنوع مخاطبان و احیا و بازنشر میراث جهان

 آمد و بسیج تمامی مسلمانان برای محافظت از اماکن مقدس.های روزاستفاده از فناوری

ترویج و تعمیق معارف اصیل دینی: حل مشکلات امت اسلامی، ترویج معارف دین، قرآن و  -

 هاتجربهی برای حضور حداکثری دلدادگان، عاشقان و مسلمانان و خلق بهترین سازنهیزم، تیباهل

، السلامهمیعلک زندگی اسلامی، اسوه قرار دادن ائمة اطهار در جهت معرفت افزایی زائران، ترویج سب

تشکیل جبهة  تیدرنهاتسهیل و ترغیب امر زیارت و تعمیق معارف دینی، توسعة عزت و قدرت و 

 ی پیِش روی جهان اسلام.هاچالشمشترک با اهداف مشترک در مقابل 

سی فرهنگی زیارت اربعین را های زیارت اربعین جهانی است مخاطبان دیپلماازآنجاکه پیام   

ها را توان آنهای فرهنگی سراسر جهان تلقی کرد که برای سهولت بیشتر میتوان تمامی حوزهمی

 ((.3های فرهنگی جهانی، اسلامی و شیعی تقسیم کرد)شکل شماره )به مخاطبان حوزه
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 نهای فرهنگی مخاطبان دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعی(. حوزه3شکل شماره )

 

 ی گفتمان زیارت اربعین  هامؤلفه. 3-2

های قیام عاشورا برای دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین درواقع بازنمایی، بازتولید و تثبیت مؤلفه    

های قیام حسینی است. قیام های گفتمان زیارت اربعین همان مؤلفهمؤلفه»همة مردم جهان هست. 

سانی است. شیعی از این منظر است که بازتولید گفتمان اسلامی و ان -امام حسین ع، قیامی شیعی

است که روح تشیع است. اسلامی نیز این « بیت خواهیاهل»و « امامت پذیری»، «ولایت محوری»

و بازگشت « ستیزیظلم»و « های الهیتثبیت سنت»، «انحراف ستیزی»دیدگاه است که به دنبال 

عدالت »، «نجات دهی انسانیت»هت است که درصدد جبه هویت اسلام واقعی است و انسانی ازاین

 («.14: 9312در سطح جهانی است)بشیر، « حاکمیت الهی»و « محوری

کند در خود معانی بسیاری نهفته دارد: اگر تمدن پیام و تصویری که زیارت اربعین ترسیم می     

د فردی و اجتماعی بدانیم، حقیقی را تمدن مهدوی و یگانه راه رسیدن به آن را اتصال به امام در بع

ترین عنصر تمدن ساز در جامعة پیشاظهور خواهد بود. اگر تمدن فعلی آنگاه زیارت اربعین راهبردی

بنیادی و هوی پرستی بدانیم، آنگاه زیارت اربعین  را پویایی بیگانه کننده و موتور محرک آن را خود

ترین بود. اگر سرمایة فرهنگی را مهم ترین عناصر تمدن سوز در زمانة فعلی خواهداز راهبردی

سرمایة پیشرفت تمدنی تلقی کنیم، زیارت اربعین با پویایی و تبادل فرهنگی عظیمی که در درون 

ترین نهاد تولیدکنندة سرمایة فرهنگی خواهد بود. اگر جغرافیای فرهنگی شیعی خود دارد، گسترده

دهنده و حرارت ترین عنصر شکلعین مهمرا ظرف ظهور تمدن اصیل اسلامی بدانیم، زیارت ارب
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ترین سرمایه اجتماعی تلقی کنیم، زیارت اربعین بخش آن خواهد بود. اگر مشارکت مردمی را مهم

گاه سرمایة اجتماعی است. اگر دیپلماسی فرهنگی ترین جلوهبا حضور عظیم میزبانان عراقی، باشکوه

حسوب کنیم، زیارت اربعین با ظرفیت میان ترین راهبرد در ارتباطات میان فرهنگی مرا مهم

کنندة ترین بستر دیپلماسی فرهنگی خواهد بود. اگر قدرت نرم را تعیینفرهنگی عظیم خود، مهم

ترین شرط قدرت نرم، آنگاه زیارت اربعین قدرت نهایی در تمدن آینده بدانیم و اعتبار منبع را اصلی

روع تمدن مهدوی را حرکتی عاشورایی جهت انتقام از معتبرترین منبع قدرت نرم خواهد بود. اگر ش

السلام بدانیم و زیارت اربعین را حفظ پیام عاشورا، آنگاه زیارت اربعین دشمنان حسین علیه

ترین لازمة پویایی تمدنی و تکثر ترین نماد تمدن مهدوی خواهد بود. اگر تنوع فرهنگی را مهممهم

گاه پویایی و تبادل فرهنگی ترین جلوهم، زیارت اربعین مهمفرهنگی را لازمة تبادل فرهنگی بدانی

ترین راهبرد تقویت هویت تمدنی بدانیم و حب الحسین است. اگر وحدت و همگرایی را اصلی

بخش ترین عنصر حیاتالسلام را تأثیرگذارترین عامل انسجام بخش، آنگاه زیارت اربعین قویعلیه

 تمدنی است.  

 اسی فرهنگی زیارت اربعین. بازیگران دیپلم3-3

ها و نهادهایی بازیگران عرصة دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین شامل تمامی کنشگران، سازمان    

های دارند؛ از سازمانهای اسلامی را عهدهشود که به هر طریقی مسئولیت گسترش ارزشمی

ان، علما و تریبون دارهای ها و عتبات مقدسة جهان تشیع تا نخبگفرهنگی در کشور ایران و آستان

( مشاهده 4توان در شکل شمارة )جهان اسلام و آزادی خواهان سراسر عالم. این بازیگران را می

 نمود.
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 (. بازیگران دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین4شکل شماره )
 

 . راهبردهای دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین3-4

مضمون اصلی و سازمان دهندة  3توان یمشده یآورعجمبا توجه به تحلیل مضمون اطلاعات      

برای مضمون محوری و « راهبردهای گفتمانی»و « راهبردهای ساختاری»، «راهبردهای انسانی»

 ((1شناسایی نمود. )شکل شماره)« راهبردهای دیپلماسی زیارت اربعین»فراگیر 

 

 (.راهبردهای دیپلماسی زیارت اربعین5شکل شماره )
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 دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعینراهبردهای 

 پردازیم: در ادامه به تشریح این راهبردها می

 . راهبردهای انسانی3-4-1

راهبردهای انسانی دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین را ذیل دودستة راهبردهای ناظر به      

عرصه  های فرهنگی مختلف و راهبردهای ناظر به کارگزاران و کنشگران اینمخاطبان در حوزه

 توان مطرح کرد. می

 . راهبردهای ناظر به مخاطبان3-4-1-1

های زیارت اربعین، جهانی است؛ مخاطبان دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین را ازآنجاکه پیام     

توان های فرهنگی سراسر جهان تعریف کرد که برای سهولت بیشتر میتوان در تمامی حوزهمی

 کنیم. ای فرهنگی جهانی، اسلامی و شیعی تقسیم میهها را به مخاطبان حوزهآن

ضرورت استفاده از ابزار و عناصر فرهنگی مناسب با ذائقة با توجه به کلی، بررسی یک در     

های مختلف فرهنگی جهت تحقق دیپلماسی فرهنگی موفق، فرهنگی مخاطبان در حوزه

 به چندین دسته تقسیم بندی کرد وسرزمین ها و ملل گوناگون را می توان  فرهنگی هایگرایش

راهکارهای دیپلماسی مؤثر بر این مناطق را بر اساس فرهنگ آن ملل به کار برد. این شیوة دسته 

 بندی بر اساس شرایط کنونی قابل فرض است و نه بر اساس شیوة کلاسیکی آن: 

باشند و پشتوانة آن را اند که برترین تمدن را دارا میاین مناطق مدعی آمریکا: و اروپا مناطق -

دارند.از این رو از یاد برده اند که خرد با مذهب در ارتباط است در صورتی تکنولوژی و علم بیان می

ولی حال فلسفه کهن ت. که رشد این  تمدن ریشه در ارزش کار در اندیشة مسیحیت پروتستان اس

ل گفتگوی ادیان در این مناطق کند، اما به هر حایونان را به عنوان عامل برتری خود بیان می

توان بیان داشت که زبان تکنولوژی وعلم، زبان تاثیرگذاری در این بنابراین می جایگاه ویژه ای دارد.

هاست یا به عبارتی دیگر زبان تأثیرگذار در این مناطق، زبان بازگو کردن پیشرفت های سرزمین

 حقوق مثل، سیاست جهانی امروز ادبیات و زبان همچنین باشد.علمی و تفاخر به وسیلة آن می

-ها دارای اثر گذاری میفرهنگ گفتگوی ها، ادیان و دیپلماسیتمدن زنان، دموکراسی، حقوق بشر،

  از این رو باید تلاش گردد تا این مفاهیم بر مبنای مکتب تشیع و گفتمان زیارت ارائه شود. .باشد
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ان این قابلیت وجود دارد تا اولا از ظرفیت در این بخش از جه : آفریقایی کشورهای مناطق -

 وحدت شیعی، و اسلامی مبانی اساس بر وز جهانی )دموکراسی، حقوق بشر(ر دیپلماسی ساخت

 هایرسانه و غرب طرف از هاواقعیت جلوه دادن برعکس درخصوص آگاهی بخشی همجنین و ادیان

 . استفاده کرد هاسرزمین این استثمار جهتبه غربی

 آسیا شرق جنوب ملل( الف: دسته قابل تقسیم بندی هستند دو در مناطق این: شرق ملل قمناط -

 نوین و ادبیات اسلامی هایآموزه دیپلماسی از توانمی هامنطقه این در که... اندونزی و مالزی، مانند

. بردبهره تشیع و اسلام مبنای مکتب بر و فنّاوری و علم و ( بشر حقوق دموکراسی،)جهانی سیاست

 فنّاوری و دیپلماسی و علم دیپلماسی مناطق این در که... وچین ژاپن، کره، مثل شرق ملل( ب

 محمدی، امیری، صالحی از برگرفته) استفاده استقابل اثربخشی برای هاتمدن و فرهنگ گفتگوی

9331). 

های شیعی با کشور به اشتراکات فراوان فرهنگی و تمدنی توجه با: قارهشبه و میانه آسیای مناطق -

می توان دو نوع دیپلماسی برای این  ، هاهای شیعی برآنو همچنین با توجه به اثرگذاری کشور

 تمدن و فرهنگ فارسی، ادبیات و زبان دیپلماسی از میانه آسیای قسمت در( الف مناطق تصور کرد:

 ایران هایاسطوره ترینمعظی از که نوروز ارتباط گفتمان زیارت با دیپلماسی و قدیم ایران حوزة

 تمدن  می توان از قارهشبه منطقة در( ب. اسفاده کرد توانمی است، باستان در آسیای میانه

 از یکی عنوانبه اسلام ابریشم و تمدن جادة فارسی، زبان باستان، دیپلماسی ایران حوزة فرهنگ

 بهره برد. مناطق این در روابط اثرگذار بر بستر های و هاریشه

 بهره گیری از در این قسمت از سرزمین های جهان(:آسیایی و آفریقایی) عربی کشورهای مناطق -

السلام خصوصاً حضرت اباعبدالله بیت ایشان علیهمقرآن کریم و تعالیم پیامبر اسلام و اهل دیپلماسی

حور همگرایی است، قابل فرض است. البته این موارد باید م اشتراکات مهم که از السلامالحسین علیه

اسلامی وحافظة تاریخی مشترک  در این مناطق قرار گیرد. علاوه برآن در این مناطق از میراث تمدن

 .(993: 9331 محمدی، امیری، صالحی از برگرفته) توان بهره بردنیز می

 . راهبردهای ناظر به کارگزاران3-4-1-2

نگی شامل مواردی همچون زیارت بندی دیگر، راهبردهای انسانی دیپلماسی فرهدر دسته     

مند و کنشگر و کارگزاران در دیپلماسی زیارت اربعین های کنشاربعین ناظر به بازیگران، کارگزاری
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است. باید توجه داشت که دیپلماسی کارآمد مستلزم و نیازمند بازیگران و کارگزاران اقتصادی، 

وزش لازم را دیده باشند و شناخت ای است که این کارگزاران باید آمفرهنگی و سیاسی حرفه

؛ ایمان به اً یثانمناسبی از فرهنگ، سیاست، اقتصاد و مکتب تشیع و جامعة مورد نظر داشته باشند. 

؛ ایمان و تعهد به نقش توسعة ثالثاًماهیت و اهمیت قدرت فرهنگی و نرم زیارت نیز لازمة کار است. 

؛ رابعاًمکتب تشیع از موارد حائز اهمیت است. دیپلماسی برخاسته از منابع قدرت فرهنگی و نرم 

های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در قالب افزایی کارگزاریهماهنگی، همکاری و هم

: 9310ی، روزآبادیفی و جهانی از مستلزمات کار است )دهقانی امنطقهساختاری یکدست در سطح 

37.) 

 

 . راهبردهای ساختاری3-4-2

ی فرهنگی در دیپلماسی در سازوکارهالملل بهره گیری از فرهنگ و نیز ساختار و ادر روابط بین     

های فراوانی است. قدرت دیپلماسی فرهنگی زیارت مقایسه با دیگر راهکارهای مرسوم دارای مزیت

ی هاتیخلاقی فرهنگی جهان اسلام و تشیع در انگاره سازی و نهادهاة قدرت متولیان انداز بهاربعین 

ی را به ترموفقنحوی که هر مقدار تنوع در این حوزه بیشتر باشد، دیپلماسی بهاست؛  فرهنگی

نمایش خواهد گذاشت. بازیگران عرصة دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین شامل تمامی کنشگران، 

های اسلامی را شوند که به هر طریقی مسئولیت گسترش فرهنگ و ارزشها و نهادهایی میسازمان

توانند از ساختارها و بسترهایی چون مراکز آموزشی و پژوهشی، تند. این بازیگران میدارهسعهده

ها و گردشگری جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین های فرهنگی، رسانهسازمان

 توان راهبردهایی ترسیم نمود: بهره ببرند. برای هر یک از این ساختارها می

 پژوهشی  . مراکز آموزشی و3-4-2-1

نهاد علم متولی تقویت بعد معرفتی بشر در طول تاریخ بوده است. حوزه آموزش و پژوهش در      

دهی ها را جهتعصر حاضر اشکال جدیدی به خود گرفته و با انواع سازوکارها افکار و ذهنیت انسان

 یارتباط یها شبکه لیملت ها ناچارند نسبت به تشک» کند که الزامات خاص خود را می طلبد.می

و  یتوانند با مبادلات علم یشبکه ها م نیاقدام کنند. ا آموزشی – یبا اهداف علم یتیرامنیغ

 جادیرا ا یو درک متقابل فرهنگ یوابستگ یها نهیزم ی،در علوم کاربرد یقاتیتحق ةشرفتیپ یکیتکن

اعی در های مختلف علوم اجتماتخاذ رویکرد تمدنی در رشته («.13: 9314 ،یکنند)عراق
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 المللی و جهان اسلام، تأسیسها در سطح بینگذاری تولیدات آنهای جهان اسلام و اشتراکدانشگاه

اربعین، عاشورا، تشیع و نسبت آن با اقتضائات و  از شناخت ارتقای برای مطالعاتی ها و مراکزگروه

معارف تشیع  منظور انتقال صحیحبه کشورها مسائل روز جهان و همچنین شناخت فرهنگ دیگر

در موضوعات  کتب همجوار، پژوهش و تدوین کشورهای با ویژهجهت همگرایی هر چه بیشتر، به

 و هااتحادیه اربعین و آیندة جهان تشیع، اربعین و تمدن نوین اسلامی، اربعین و صلح جهانی، ایجاد

NGO اسلام نیتمد حوزة کشورهای سطح در معلمان، اساتید، پژوهشگران و نخبگان علمی های 

ترین راهبردهای دیپلماسی فرهنگی اسلام و تشیع از مهم فرهنگی هایظرفیت انتقال منظوربه

 اربعین از طریق مراکز آموزشی و پژوهشی است.

 ی فرهنگی هاسازمان. 3-4-2-2

ها در قبال زیارت باشند که هریک از آنهای مختلفی در کشورها متولی امر فرهنگ میسازمان     

آفرینی خود را داشته باشند. با توجه به این که کشورهای اسلامی اهدافی توانند نقشین میاربع

سازمان ها و نهادهای فرهنگی نقش مهمی را در برنامه ریزی و »فرهنگی را باید دنبال نمایند 

 گسترده تحولات به (. توجه31: 9319جعفری، «)اجرای سیاست های فرهنگی نظام به عهده دارند

 و لازم گذاریقانون و اطلاعات و ارتباطات عرصة فنّاوری در ویژهبه جهان، در فرهنگی رصةع در

 استراتژی تدوین برای دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین، کلان فرهنگی استراتژی موقع، تدوینبه

 کشور، تلاش فرهنگی نهادهای و هافعالیت شناسیاجرا، آسیب در نظارت و فرهنگی نهادهای کلان

 در کتاب، حضور همایش، تدوین برگزاری به شیوة خارج علمی محفل های با ارتباط ایجاد برای

 ...و المللیبین هایکنفرانس

 هارسانه. 3-4-2-3

شک استفادة صحیح آید و بیحساب میترین ابزار تصویرسازی در دنیای امروز بهرسانه برجسته     

 در گذاریسرمایه افزایش رت اربعین نقشی اساسی ایفا کند.تواند در دیپلماسی فرهنگی زیااز آن می

 قسمتی یپلماسی که در یک کشورد یرسااطلاعات و استفاده از  و های نوین ارتباطاتفنّاوری حوزة

تلویزیونی و  هایبا شبکه مشترک سازی، برنامه(21: 9333، )مرادیاست از بدنة دولت الکترونیک 

 برای عاشورایی و مهدویت فرهنگ مؤلفة با اسلامی تمدن شیعی و هنگفر حوزة کشورهای ایرسانه

 همکاری فرهنگی، مستندسازی با تاریخی، دینی، اشتراکات کردن پویا و نزدیکی و همگرایی ایجاد
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اجتماعی و فعالان -الهی و با حضور نخبگان سیاسی  ادیان و همچنین رهبران اکو و سیسکو آی

 ترین راهبردها است.همای دنیا از مفرهنگی رسانه

 . گردشگری3-4-2-4

 خصوصاًی فرهنگی مهم کشورها بسترهایکی از  عنوانبهگردشگری مذهبی و سفرهای زیارتی      

که حرکت، پویایی، شناخت میان فرهنگی و نشاط معنوی از  شودیمدر جهان اسلام شناخته 

اسلامی و اخوت و ولایت بین مسلمین . آموزش مبانی امت دیآیم حساببهکارکردهای آن  نیترمهم

ها با انسان نیوگو بو درک و گفت یبر تعارف، تعامل، تبادل، تعاون، همدل دیتأک، هاپلماتیدبه 

بر مشارکت مردم میزبان در پذیرایی از گردشگران  دی(، تأک13: 9316 ،یمختلف)جعفر یهافرهنگ

ی اجادهو  ونقلحملی خدماتی، هارساختیزو پرهیز از سازمان محوری در امر میزبانی، گسترش 

 .استراهبردها در این عرصه  نیترمهمزیارت در حوزة تمدن اسلامی و جغرافیای فرهنگی تشیع از 

 های علمیه. عتبات مقدسه و حوزه3-4-2-5

های عنوان سازمانهای علمیه بههای شیعی متولی زیارت و حوزهعنوان سازمانعتبات مقدسه به     

حساب های تبلیغ و دعوت اسلامی بهترین بسترها و کانونی متولی علوم اسلامی از مهمشیع

 یری, از بدو شکل گیاز گذشته دور, به عبارت هیعلم یحوزه ها یاساس یاز نقشها یکی»آیند. می

 هایحوزه بین هماهنگی ایجاد (.67/1/9332آیت الله خامنه ای، «)آن است یغیآن, رسالت تبل

 هایپژوهشکده اسلامی و شیعی، ایجاد تبلیغات گسترش و تقویت برای ورهای اسلامیکش علمیة

ناب اسلامی نهفته در اربعین و عاشورا چون عزت، آزادگی،  معارف خصوص در مشترک دینی

های فعال در عرصة های مردمی و انجمن، حمایت مالی از گروه...ستیزی و نفی نظام سلطه وظلم

های معنوی عاشورا و اربعین با ی معارف اربعین، ایجاد ارتباط صحیح بین جذابیتبازتولید و بازنمای

ترین راهبردهای های حکومتی، سیاسی، اجتماعی و تمدنی حرکت عاشورا و اربعین از مهمدلالت

 های علمیه است.دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین از طریق عتبات مقدسه و حوزه

 . راهبردهای گفتمانی3-4-3

 سمقیادر  یاجامعه یشکلگیر شاهد میدمر عظیم همایش یندر ا که دکر عااد انمیتو     

 که میباشیم مسالا مانیآر ةجامع ییژگیهاو و تصفا متما با( مکانیو  مانیز ظلحااز  هم) ودمحد

 وتمدنی  ةندیشا ت،تمایال منظا) سالمیا نتمد نکاار هیدشکلآن در  تأثیرو  فصااو ینا شناخت
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. از این رو تصویری که در دیپلماسی (73: 9311 ،ی)جمال میباشد هگشارا ربسیا( ندگیز سبک

ساز است. عمیق و ماندگار است. جذاب و شود، ذی ابعاد است. تمدنی و جامعهزیارت ترسیم می

بخش و معرفت زاست. دار است. روشنیتأثیرگذار است. فطری و جهان فهم است. متقن و ریشه

بخش بخش است. لطیف و آرامش اصیل و بیگانه زداست. محرک و پویا محکم و قدرت ساز است.

شود مبتنی بر مبانی است و در یک کلمه، الهی است. تصویری که در دیپلماسی زیارت ترسیم می

بینی شیعی و نوع نگاه اسلام ناب به فرد و جامعه است. اسلامی و شیعی است. بر اساس جهان

چنین تصویری، القائات ناشی از اسلام هراسی و شیعه با ارائة ایندیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین 

پیکر  اثر خواهد نمود و به ایجاد امت واحد و حیات طیبه برای جامعة همبسته و همهراسی را بی

بشری خواهد انجامید و سپهر آفرینش را بر مبانی توحیدی متحد خواهد ساخت. جهت تحقق این 

بهتر معانی گفتمانی عاشورا از طریق منابع قدرت نرم گردد که هر چهامر باید راهبردهایی اتخاذ 

های های فرهنگی مختلف به اشتراک گذاشته شود. تأکید بر آموزهزیارت اربعین با مخاطبان حوزه

بندی مسائل مختلف دخیل در گفتمان عاشورا برای تبادل و اصیل اسلام ناب محمدی )ص(، اولویت

جذاب معنوی و پیامدهای توأم بااقتدار و عزت سیاسی و  هایظرفیت سازیهبرجست و انتقال، معرفی

 اصول اساس بر مسلمانان میان وحدت هایزمینه آوردن تمدنی گفتمان عاشورا و اربعین، فراهم

 شود.ترین راهبردها محسوب میاسلامی از مهم مسلم

 

 یریگجهینت. 4

صر حاضر برای مسلمانان است. استفاده از دیپلماسی از نمادهای تمدن ساز ع زیارت اربعین یکی     

گردد. اگر دیپلماسی را به فن فرهنگی از ملزومات تمدن سازی این پدیدة تمدنی محسوب می

ترسیم و ارائة تصویر صحیح از خود برای دیگری و دیپلماسی فرهنگی را به استفاده از عناصر 

اه دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین به استفاده از فرهنگی برای ارائة تصویر صحیح تعریف کنیم، آنگ

 شود. برهای فرهنگی در ترسیم و ارائة تصویر صحیح از زیارت اربعین به دیگران تعریف میسازه

تعریف دیپلماسی »مضمون نهایی  4شده از تحلیل مضمون منابع مربوط، آوریاساس اطلاعات جمع

بازیگران دیپلماسی فرهنگی زیارت »، «زیارت اربعین های گفتمانمؤلفه»، «فرهنگی زیارت اربعین

های دیپلماسی ترین مؤلفهعنوان مهمبه«  راهبردهای دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین»و « اربعین

فرهنگی زیارت اربعین شناسایی شد.شناخت دقیق مخاطبان در سطح جهان تشیع، جهان اسلام و 



 222...............................................................................  هادی غیاثی و همکاران.../  روی ادهیپ نییآ یفرهنگ یپلماسید

های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر یک از این مزیت ها وهای فرهنگی جهان و ویژگیسایر حوزه

 نیترمهمسه لایه و آموزش مبانی امت اسلامی و اخوت و ولایت بین مسلمین به کارگزاران، از 

 . باشندیمراهبردهای انسانی دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین 

 ت از: افزایشراهبردهای ساختاری دیپلماسی فرهنگی زیارت اربعین عبارتس نیترمهم     

 کشورهای با مشترک سازیاطلاعات، برنامه و ارتباطات های نوینفنّاوری حوزة در گذاریسرمایه

 دینی، اشتراکات کردن پویا و نزدیکی و همگرایی ایجاد برای اسلامی تمدن و حوزة فرهنگ شیعی

 دانشگاهی ژوهشیپ امور در غیردولتی هایبخش با ارتباط برقراری فرهنگی، تلاش برای تاریخی و

در حوزة  فرهنگی با تأکید بر ارتباطات میان فرهنگی گردشگری گسترش برای فرامرزی، بسترسازی

 و تقویت برای کشورها دیگر علمیة هایحوزه با هماهنگی تمدن اسلامی و تمدن شیعی، ایجاد

سی و های سیاآموزه خصوص در مشترک دینی هایپژوهشکده اسلامی و ایجاد تبلیغات گسترش

)ص( خصوصاً توحید و ولایت، اصیل اسلام ناب محمدی هایتمدنی عاشورا. تأکید بر آموزه

بندی مسائل مختلف دخیل در گفتمان عاشورا و اربعین برای تبادل و انتقال، پرهیز از طرح اولویت

 از گیریبهره و عاشورایی های فرهنگمؤلفه معرفی و مفاهیم و تصاویر ناهماهنگ، شناسایی

یعنی پیامبر  شیعه بزرگان سازیبرجسته و ای و جهانی، معرفیبرای همگرایی منطقه آن هایؤلفهم

و -السلام علیه-خصوص حضرت اباعبدالله الحسین به السلام(بیت ایشان )علیهماهل اسلام )ص( و

 با گوگفت و بحث هایزمینه تعمیق و ها، تقویتو انسانی آن الهی اندیشة اصحاب ایشان و گسترش

 و مبانی به نسبت جهانیان به دادن الهی، آگاهی ادیان علمای و نخبگان جهان اسلام و مجامع

راهبردهای گفتمانی دیپلماسی فرهنگی زیارت  نیترمهماسلامی از  انقلاب اهداف عاشورا، اربعین و

 .باشندیماربعین 
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