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چکيده
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زيارتي است .ايده همگرايي شهرهاي زيارتي يکي از مؤثرترين راهکارهاست که نيازمند فراهم
کردن زمينههاي فرهنگي ،اقتصادي و سياسي دخيل در اين مسئله است .مسئله اين پژوهش،
شناســايي مؤلفهها و عوامل اقتصادي دخيل در همگرايي شــهرهاي زيارتي و رتبهبندي و
تحليل روابط ميان آنهاســت .اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردي ،و از لحاظ گردآوري دادهها
توصيفي ـ پيمايشي به شــمار ميرود .دادههاي اوليه بر پايه توزيع پرسشنامه در نمونهاي
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ايران و تحليل اطالعات بر اساس تلفيق روشهاي ديمتل فازي و فرآيند تحليل شبکهاي صورت
گرفته است .بر اســاس نتايج اين پژوهش پنج مؤلفه مديريت اوقاف و نذورات ،خدمات رفاهي
زائران ،خدمترساني به محرومان ،ساخت و بهسازي حرمها و در نهايت حمل و نقل زميني و
هوايي ،از مؤلفههاي اقتصادي تأثيرگذار در همگرايي شهرهاي زيارتي به شمار ميروند که از
ميان آنها مؤلفه خدمات رفاهي زائران داراي باالترين اولويت ،و مديريت اوقاف و نذورات داراي
باالترين تعامل و اثر خالص است .همچنين باالترين ميزان اثرپذيري متعلق به خدمات رفاهي
٭ استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي(( )m.ghaemi@khu.ac.irنويسنده مسئول).
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پذيرش1397/6/31 :

زائران ،و باالترين ميزان اثرگذاري مربوط به مؤلفه مديريت اوقاف و نذورات است .ازاينرو تأکيد
بر جذب پشــتوانه مردمي و توجه به وروديهاي درآمد اقتصاد شهرهاي زيارتي از مهمترين
راهبردها در بعد اقتصادي همگرايي شهرهاي زيارتي محسوب ميشود.
واژگان کليدي :همگرايي شهري ،اقتصاد شــهري ،مؤلفههاي همگرايي ،ديمتل فازي،
فرآيند تحليل شبکهاي.
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الف) طرح مسئله

تشــيع يکي از مذاهب اصلي در دين اســام ،در کنار مذهب تسنن ،در بيشتر

دورانهــا در تاريخ اســام در عرصههاي مختلف سياســي ،فرهنگي و اجتماعي
نقشآفرين بوده و در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود حوادث گوناگوني را به خود
ديده است« .تشيع از نظر تاريخي ،اگرچه از کشورهاي عربي و به طور مشخص از

سرزمين عراق نشئت گرفت ،اما به سرعت در ايران ،پاکستان ،افغانستان ،بخش  هايي
از هند و ديگر کشــورهاي اسالمي گسترش يافت .مذهب تشيع از طريق عراق به
ايران منتقل شــد و ايرانيان از همان ابتدا از آن حمايت کردند .گرايش به تشيع در

ميان ايرانيان در قرنهاي متمادي اســتمرار داشت؛ به طوري که در دوره ايلخانان،

شمار زيادي از مردم ايران به خصوص در بخشهاي مرکزي بر مذهب تشيع بودند.

دولت صفوي ،پس از دولتهاي علويان در شمال ايران ،مقطعي از دوره ايلخاني و

نيز دولت سربداران و مرعشيان ،نخستين دولت قدرتمند شيعه در ايران بود که مانع
از تجاوز دولت عثماني به مرزهاي ايران شــد .تا اين مقطع ،شيعه کارکرد تاريخي

خوبي داشــت .اما از دوره قاجار مناســبات سياســي ،اجتماعي و اقتصادي جهان

دگرگون شــد .با اين حال ايران به عنوان پايگاه اصلي تشيع در منطقه خاورميانه،
به شــمار ميآمد .در تمام اين دوره ،تشــيع نقش مهمي در استقالل ايران در برابر

تجاوزات عثماني و ســپس غرب به عهده داشت؛ به گونهاي که تشيع در تمام اين
دوره ،به صورت عامل ژئوپليتيک مهم به شــمار ميآمــد .اما اوج گرفتن حرکت

غربگرايانه در ايران بعد از مشــروطه و دوره رضاشاه ،از اهميت آن کاست .تنها

بعد از دهه هفتاد ( )1979و با پيروزي انقالب اسالمي ايران و جنگ داخلي در لبنان
بود که شيعه به عنوان يک عامل ژئوپليتيک مطرح شد» (سازمان جغرافيايي نيروهاي

مسلح ،1387 ،ص.)193

امروزه شيعه موضوعي ژئوپليتيکي شده است؛ زيرا نقطه ثقل جغرافيايي شيعيان،

مناطقي اســت که بر روابط قدرت در ســطح منطقه و جهان تأثيرگذار است .آنها

هفتاد درصد جمعيت سواحل خليج فارس شيعيان هستند) که اين خود بر اهميت

ژئوپليتيکي آنها ميافزايد .در حال حاضر جمعيت مســلمانان جهان به بيش از يک
ميليارد نفر رسيده است و بر اساس آمارها شيعيان حداقل حدود بيست درصد اين

جمعيت ،يعني بيش از دويست ميليون نفر را تشکيل دادهاند (التيامينيا و همکاران،
.)1395

در کنار تأکيد مکتب اسالم به وحدت مسلمانان ،بررسي تحوالت نظام بينالملل

حاکي از آن است که کشورهاي اسالمي خصوصًا شيعي تنها در صورتي ميتوانند
به عنوان قطبي قدرتمند در جهان آينده ايفاي نقش کنند که از واگرايي به ســمت

همگرايي تمايل پيدا کنند .جهان تشــيع بــراى همگرايى ،فرصتها و قابليتهاى
فراوانى دارد کــه در اين ميان ،همگونىهاى دينــى و فرهنگي و مکتبي از روايى
بيشترى برخوردارند .در واقع اسالم به عنوان دين ،و تشيع به عنوان مکتب و مذهب

مشترک ،خود بزرگترين فرصت جهان اســام و الگويي براي همگرايي است و
چنانچه جهان تشيع به هويت مکتبي خود بازگردد و در برابر معارف اهل بيت سر
تسليم فرود آورد ،قادر خواهد بود تا در پرتو تعاليم آن موانع دشوار همگرايي را از

سر راه خود بردارد.
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خصوصًا در ســواحل خليج فارس و در حوزههاي نفتي پراکنده شــدهاند (حدود

139

تشــيع ،فراتر از نظريههاي همگرايي جهان معاصر است و به عنوان يک نظريه

بزرگ و محور تمدني جديد بعد از جنگ سرد ،ميتواند با حذف موانع همگرايي،

بار ديگر کشورهاي اسالمي را به يکديگر پيوند دهد و از فراگرد نيروهاي پراکنده
و بالقــوه آنان ،ائتالف و اتحاد بزرگي را براي دفاع از حريم سياســي و جغرافيايي

جهان اسالم پديد آورد.
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ج) اهداف

جهان تشيع با آموزههاي جذاب خود که بر فطرت حقگراي انساني مبتني است،

در راستاي شالودهريزي تمدن جديد اسالمي ،اين قابليت را دارد که با همگرايي و

انسجام مکتبي به يک قدرت تأثيرگذار منطقهاي و بينالمللي تبديل شود .الزمه به
فعليت رســيدن اين همگرايي و همافزايي ،بسترسازي مناسب اين امر با استفاده از
عناصر سياسي و فرهنگي و اقتصادي مختلف است .از جمله ساز و کارهاي تحقق

اين مهم ،با توجه به مؤلفههاي تمدنساز نهاد زيارت ،همگرايي و همافزايي متوليان
نهاد زيارت ،خصوصًا در شهرهاي زيارتي است .اين همگرايي و همافزايي ميتواند

خود را در اهداف ،سياستها ،برنامهها و فعاليتها نشان دهد و بسيار بيش از آنچه

در تمرکزهاي افقي و عمودي بنگاههــاي صنايع فرهنگي در دوره جديد رخ داده
است ،اثرگذار باشد.

ويژگي  هايي که باعث شــده نهاد زيارت به عنوان يک مقوله تمدني قابل توجه

در اين مطالعه بســتر تحليل قرار گيرد ،ابعاد مهم ميان فرهنگي و تمدني آن چون

گســترش ارزشهاي اسالمي و احياي هويت اســامي ،ايجاد همدلي و تعاون و
همبستگي اجتماعي ،شــناخت ملل مختلف و ارزيابي ظرفيتهاي ميان فرهنگي،
لغو امتيازها و تبعيضها ،تقريب تفکرات شــيعي و مذاهب اسالمي ،غيريتسازي

و شــناخت دشمن مشــترک ،ايجاد موقعيت امن و اســتراتژيک براي مسلمانان و
همچنين نتايج عمده فرهنگي ،سياسي و اقتصادي مانند زودبازده بودن و عدم نياز به

سرمايهگذاري کالن ،مزيتهاي اجتماعي ،فرهنگي و زيستمحيطي و ايجاد امنيت
و توسعه در روابط سياسي بين کشورها و ...است که وجوه تمدنساز اين پديده را

آشکار ميکند.

در اين پژوهش ،پس از بررسي پيشينه پژوهشهاي انجامشده نزديک به مسئله،

مفاهيم همگرايي شــهرهاي زيارتي و مؤلفههاي اقتصادي آن تشــريح شده است.
سپس در ادامه پس از توضيح روششناسي تحقيق که ترکيبي از روش ديمتل فازي
اقتصادي مختلف و بررسي ميزان اولويت هريک در امر همگرايي شهرهاي زيارتي،

تحليل شده است.

 .2پيشينه پژوهش

مقاله «همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه خاورميانه» به قلم عباســعلي جاويد با

قدرتهاي جهاني بوده است ،رويکرد همگرايي اقتصادي و آثار آن در تأمين امنيت
اين منطقه را بررسي کرده است .تالش نويسنده بر اين بوده است که ارتباط بين اين

دو متغير را با طرح مباحثي در مورد همگرايي ،همگرايي اقتصادي و انواع نظامهاي
مطرح امنيتي و با ارائه پيشنهادهايي همچون ايجاد بازار مشترک اسالمي و رفع موانع

موجود در جهت نيل به همگرايي همهجانبه ،مطرح کند .براي اين منظور ،با تعريف
مفاهيم و طرح انواع همگرايي و اشاره به ساختارهاي مهم امنيتي به اين نتيجه رسيده
اســت که همگرايي اقتصادي در ايجاد امنيت منطقــهاي تأثيري انکارناپذير دارد و

ميتواند با قطع وابستگي به قدرتهاي فرامنطقهاي ،سطح مطلوبي از رفاه و امنيت
را در منطقه به ارمغان آورد و گامهاي مهمي به سمت همگرايي همهجانبه به شمار
آيد (جاويد ،1386 ،ص.)101

از پژوهشهاي قابل توجه ديگر ،مقاله «جهانيشــدن و همگرايي کشــورهاي
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اسالمي» است که در آن به تشريح همگرايي کشورهاي اسالمي در عصر جهانيشدن

ميپردازد .محمد ستوده در اين پژوهش ديپلماسي فرهنگي و رسانهاي را مهمترين

ابزار همگرايي کشــورهاي اسالمي در وضعيت جهانيشدن ميداند .ايشان ابتدا با

ناممکن دانستن مطالعه تحوالت بينالمللي در عصر فراصنعت و فرااطالعات بدون

توجه به فرآيندهاي جهانيشدن يا جهانيسازي ،جهانيشدن را باعث نفوذپذيري
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مرزهــا ،تحول در هويتهاي ملي و افزايش روابط فراملي ميداند .ســپس با ارائه
تعاريفي از جهانيشــدن ،منطقهگرايي ،ســازمان منطقهاي ،و تعامالت منطقهاي و

با اشــاره به لزوم همگرايي کشورهاي اســامي در وضعيت جهاني شدن ،تشکيل
سازمان منطقهاي براي پاسخگويي به نياز کشورهاي اسالمي در عصر جهاني شدن

را کافي نميداند .ستوده معتقد است ديپلماسي منطقهاي راهحل همگرايي منطقهاي
کشورهاي اسالمي است .از نظر ايشان همگرايي کشورهاي اسالمي بيش از هر چيز
نيازمند ايستارها و تصاوير ذهني مشترک ،مثبت و واقعي است که اين امر ديپلماسي

همهجانبه منطقهاي ،خصوصًا از طريق فناوريهاي ارتباطاتي و اطالعاتي جديد را

طلب ميکند (ســتوده ،1387 ،ص .)95کافي ندانستن همگرايي سازماني و تأکيد
بر همگرايي فرهنگي و رســانهاي از نکات قابل استفاده در اين نوشتار است که در
پژوهش حاضر نيز مورد تأکيد قرار گرفته .اما عدم توجه به همگرايي ميان فرهنگي
و نقش ارتباطــات ميان فرهنگي ،نقش مراکز آموزشــي و مهمتر از همه ،جايگاه

زيرساختهاي اقتصادي در همگرايي شهرهاي زيارتي از تمايزات پژوهش حاضر
با اين نوشتار است.

نجارزاده و شــقاقي شهري ،به منظور بررســي تأثير همگراييهاي منطقهاي بر

جذب ســرمايههاي خارجي (دو طرفه) ،الگوي تعليميافته جاذبه را براي هشــت
کشــور عضو منا 1طي دوره زماني  ٢٠٠٠-١٩٩۵به کار بردهاند .نتايج برآورد مدل

در کل نشــان ميدهد که همگرايي منطقهاي بين کشــورهاي اســامي منا ،حجم

سرمايهگذاري مستقيم خارجي متقابل بين کشورهاي مذکور را افزايش خواهد داد.

اين نکته ميتواند دليلي بر همکاريهاي بيشــتر بين کشورهاي منطقه تلقي شود
(نجارزاده و شقاقي شهري ،1385 ،ص.)338

ويلم )٢٠١١( 2در مقالهاي تحت عنوان «يکپارچگي منطقهاي ،رشد و همگرايي»

با استفاده از مدل رشد به بررسي اين مسئله پرداخته است که يکپارچگي منطقهاي
در دوره  2004-١٩٧٠چگونه باعث همگرايي و رشــد کشورهاي در حال توسعه

(در حدود صد کشور) ميشود .طبق نتايج به دست آمده تجارت و سرمايهگذاري
افزايش تجارت و ســرمايهگذاري خارجي بين اين کشــورها خواهد شد .مطابق
پيشنهادهاي اين پژوهش ،همگرايي منطقهاي توفيقي اجباري براي رشد و توسعه
راهآهن ،جادهها و ارتباطات انرژي ميان اين کشورها خواهد شد.

اســتک 3و همکاران ( ،)٢٠١١در مطالعهاي توســط مدل جاذبه و با استفاده از

بيســت کشور عضو سازمان همکاري و توســعه اقتصادي در دوره 2003-١٩٩٢
پرداختهاند .در اين مطالعه پتانسيل حجم تجارت توسط اين مدل محاسبه گرديده

اســت .نتايج نشان داد که بر اساس ســهم واقعي حجم تجارت براي هر جفت از
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همگرايي بيشتر تجاري را خواهند داشت .

سوســا ) ٢٠١١( 4و همکارانش در مقالهاي تحت عنوان دسترســي به بازار در

تجارت جهاني و منطقهاي توســط مدل جاذبه يک ،به بررسي چگونگي دسترسي
آزادانه توليدکنندههاي جنوب کره زمين به بازار نواحي شمالي ،براي کشورهاي در
حال توسعه و توسعهيافته ،از جمله ايران و همسايگان اين کشور ،پرداخته  اند .طبق

نتايج اين پژوهش ،دشواري در دسترسي به بازار در نواحي جنوبي کره زمين در طي
سي سال اخير سقوط قابل توجهي داشته است.

فيدرماک 5و همکاران ( ) ٢٠١١در مقالهاي با عنوان «چين در اقتصاد جهان :تحليل

ارتباط پوياي ســيکل تجاري» به بررسي جهانيشــدن و سيکل تجاري در کشور

چين و کشــورهاي منتخب عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي پرداختهاند.

طبق نتايج به دســت آمده ارتباط پوياي سيکل تجاري در کشورهاي عضو سازمان
همکاري و توسعه اقتصادي و چين بر اين کشورها اثر منفي داشته ،در صورتي که
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در کوتاهمدت داراي اثر مثبت بر توســعه اين کشــورها بوده است .افزون بر اينکه
جريان مالي و تجاري بين اين کشــورها ،تقارن درجه سيکل تجاري با کشورهاي

عضو  OECDرا کاهش ميدهد .بنابراين درجه متفاوت مشارکت در جهانيشدن

ميتواند تفاوت بين سيکل تجاري در کشورهاي عضو  OECDرا توضيح دهد.

از جمله مطالعاتي که درباره همگرايي کشورها با ساير شاخصهاي غير اقتصادي

انجام گرفته است ،مقاله گوريو 6و ملنيکوو )2018( 7با موضوع بررسي همبستگي

نشــاط 8در کشورهاي در حال گذار اقتصادي است که نتايج آن نشان ميدهد اين

نوع همگرايي بين کشورهاي مزبور به دليل بهبود شاخص نشاط در کشورهاي پس
از کمونيســت و در دوره پس از رکود بزرگ ،در کشورهاي مقايسهشده محسوس

است .همچنين نتايج ديگري از اين پژوهش داللت بر اين مسئله دارد که همگرايي
در رضايت از زندگي در ميان کشــورهاي در حال گذار ،در وهله نخست به وسيله

افراد جوان و تحصيلکرده با درآمد متوســط ،بدون در نظر گرفتن جنسيت افراد،

هدايت و مشخص ميشود.

در مقاله لئون ( )2018مفهوم همگرايي کشورها در موضوع ساختار اعتباري در

اقتصاد کشــورها مورد سنجش قرار گرفته اســت؛ به طوري که اين سنجش در بر

گيرنده تمامي کشورها بوده است .وي در مقاله خود که با هدف اثبات همگرا بودن

ســاختار اعتباري در سراســر جهان آن را به تحرير درآورده است ،در سه ساحت
مدلي نشــان ميدهد که اوالً دادههاي اعتباري در دو بخش اعتبار خانوار و شرکت،

قابل بررسي است؛ ثانيًا همگرايي اعتبار خانوار سريعتر از همگرايي اعتبار شرکت

اســت؛ ثالثًا همگرايي در کشورهاي کمدرآمد و کشــورهايي که بهطورکلي اعتبار
پاييني دارند ،کاهش يافته است؛ اما اين کاهش پس از بحران  2008سرعت کمتري
داشته است.

 .3مفاهيم و مباني نظري

براي «همگرايي» ،تعاريف متعددي ارائه شــده است که از جمله به موارد ذيل
الف) همگرايي فرآيندي است که طي آن واحدهاي سياسي به طور داوطلبانه از

اِعمال اقتدار تام خويش براي رســيدن به هدفهاي مشترک ،صرف نظر کرده ،از
قدرتي فوق ملي پيروي ميکنند؛

ب) همگرايي فرآيندي است که طي آن بازيگران سياسي چندين واحد ملي مجزا

مرکز جديدي معطوف دارند که نهادهاي اين مرکز يا از صالحيتي برخوردارند که

دولتهاي ملي موجود را تحت پوشش خود بگيرند يا چنين صالحيتي را ميطلبند
(جاويد ،1386 ،ص.)101

تعاريف ديگري نيز ارائه شده اســت که با وجود اختالف در آنها ،ويژگيهاي

مشــترکي نيز دارند که شــامل حرکت از مرزهاي ملي به ســوي نهادي فراملي و
منطقهاي است؛ فرآيندي که در آن مرزهاي ملي در موارد حرکت کاال ،انتقال سرمايه

و فناوري به تدريج کمرنگ ميشوند و دولتهاي متعاهد به سياست مشترکي در

زمينههاي اقتصادي دست مييابند .همچنين همگرايي ميتواند در زمينههاي سياسي
براي دستيابي به سياست مشترک يا رسيدن به نظامي ائتالفي (فدرال يا کنفدرال) در
ميان اعضا باشد .اين فرآيند يا وضعيت را ميتوان در مناطق گوناگون جهان مشاهده
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ترغيب ميشــوند تا وفاداريها ،فعاليتهاي سياسي و انتظارات خود را به سوي
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ميتوان اشاره کرد:
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کرد و منطقه خاورميانه يکي از مناطق مهم تأثيرگذار در سياســت و اقتصاد جهان
است که به اختصار مورد بررسي قرار ميگيرد (جاويد ،1386 ،ص.)101

از زمان شکلگيري اتحاديه اروپا ،دولتهاي اسالمي با الگوبرداري از اين اتحاديه

تالش کردهاند تا در سايه نظريههاي همگرايي در مسير اتحاد و همبستگي گام بردارند.
با اين حال طرحهاي ارائهشده براي همگرايي ،توفيق چنداني به دست نياورده است؛
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براي مثال سازمان کنفرانس اسالمي با  57کشور عضو و پشتوانههاي مادي و معنوي
آنها ،از جمله منابع عظيم نفت و گاز و نيروي انســاني فراوان ،بزرگترين تشــکل

اســامي در سطح جهان محسوب ميشود .اما به دليل ضعفهاي درونسازماني و

گفتمان حاکم بر روابط بينالملل که بر تقابل اســام و مســيحيت مبتني است ،اين
تشکل بعد از گذشت حدود چهل سال از تأسيس آن ،هنوز نتوانسته است به اهداف
مندرج در منشــور خود دست يابد .سازمان کنفرانس اسالمي که فلسفه وجودي آن

حمايت از ملت فلســطين و پايان دادن به تعديات رژيم صهيونيستي بوده است ،به
دليل افزايش دامنه فشــارها ،تهديدات و تجاوزات خارجي ضد مسلمانان ،به ويژه

بعد از حوادث  11سپتامبر ،که اشغال عراق به دست آمريکا و انگليس و تجاوز رژيم

صهيونيستي به لبنان و غزه از آخرين نمونههاي آن به شمار ميرود ،نهتنها از رسيدن
به اهداف اصلي خود بازماند ،بلکه تعدادي از اعضاي آن مانند مصر ،اردن ،امارات،

قطر ،آذربايجان و برخي از کشــورهاي آسياي ميانه با رژيم صهيونيستي ،آشکار و

پنهــان ،رابطه برقرار کردند و با اين اقدام خود آن رژيم را به تعقيب سياســتهاي
تجاوزکارانهاش ضد جهان اسالم تشويق و ترغيب کردند.

در بررســي علل ناکارآمدي و ضعف اين سازمان در اثرگذاري بر سير تحوالت

بينالمللي ميتوان به وجود نظامهاي درونسازماني ،تفاوتهاي مذهبي و فرقهگرايي
ديني اشاره کرد .عالوه بر اين ،نگاه کشورهاي اسالمي به سازمان کنفرانس اسالمي
بــا يکديگر تفاوت دارد و هر يک در صدد تأمين منافع و امنيت ملي خود اســت

(واليتي ،سعيد محمدي ،1389 ،ص.)163

مطالعه تجارب همگرايي در جهان اســام بيانگر آن اســت که روند همگرايي

در ميان کشورهاي اســامي توفيق چنداني نداشته و تالش  هايي که در اين زمينه

صورت گرفته ،يا متوقف شــده يا به اميد دستيابي به موفقيتهاي آينده ادامه يافته
است .اتحاد مصر و سوريه بعد از سه سال متالشي شد ،فدراسيون عربي متشکل از

عراق و اردن يک ماه بيشتر دوام نياورد و شوراي همکاري عرب پس از يک سال
از هم پاشيد .ساير موارد مانند شوراي همکاري خليج فارس ،اتحاديه عرب و اکو،
در غير اين صورت ،آنها نيز در جهت نيل به همگرايي ،دســتاورد درخور توجهي

نداشتهاند .بررسيها نشان ميدهد که عوامل متعددي چون استبداد داخلي ،بيثباتي

سياســي ،مليگرايي افراطي ،رقابتهاي منطقهاي ،استعمار خارجي و صهيونيسم
همواره مانع از رشد همگرايي در جهان اسالم بوده و هر يک از طرحهاي پيشنهادي

را به نحوي با ناکامي روبهرو کرده است (همان ،1389 ،ص.)169

که اين کشورها را بيشتر به ســمت واگرايي سوق ميدهد تا همگرايي .همگرايي
در جهان اســام به مراتب دشوارتر از همگرايي در ساير مناطق دنياست؛ تا جايي
که حتي برخي از صاحبنظران روابط بينالملل آن را امري غيرممکن ميدانند .اما
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واقعيت اين اســت که موانع زيادي بر سر راه همگرايي جهان اسالم وجود دارد
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تنها از اين نظر که توانستهاند تا امروز به موجوديت خود ادامه دهند ،موفق بودهاند؛
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خود بردارند ،به همان نســبت خواهند توانســت در راه تحقق همگرايي ،به عنوان
فرآيندي طوالني ،گام بردارند .در اين ميان همگرايي متوليان زيارت به مثابه نهادها

و ســازمان  هايي منطقهاي و جهاني با برخورداري از مباني جامع ،فراگير ،توحيدي

و جهانــي ،مزيتهاي رقابتي ويژهاي دارند که اين امکان را فراهم ميســازد که با

حرکــت در جهت همگرايي تمدني ،تصويري از يک قــدرت منطقهاي و جهاني
تأثيرگذار با پشــتوانه مردمي بينظير در راستاي تمدنسازي نوين اسالمي به ظهور

برسانند.

در مــورد مزيتهــاي تمدني همگرايي از طريق زيارت در مقايســه با ســاير

بسترهاي همگراکننده ميتوان گفت نهاد زيارت با همراه داشتن ظرفيتهاي عظيمي

چون معنويتمحوري ،مباني منطقي و جذاب و جهانشــمول مکتب تشيع ،تنوع
جاذبههاي معنوي در شــهرهاي زيارتي ،وظيفه هدايتگري در اين جايگاه ،مردمي
بودن ،داشتن امتداد تاريخي ،انگيزه زائران و ميل عميق آنها به اين مزارها ،فرامرزي

اولويتبندي و تحليل تعامل مؤلفهها بر پايه روش تلفيقي Fuzzy DEMATEL-ANP

شناسايي و بررسي مؤلفههاي اقتصادي همگرايي و همافزايي شهرهاي زيارتي ايران و

148

بودن ،بهرهمنــدي از تنوع علمي ،فرهنگي ،محيطي ،کانــون روابط ميان فرهنگي
گسترده ،مرجعيت فکري و سياســي براي مردم ،پشتوانه مالي هميشگي و فراوان

مردمي ،و قطب گردشــگري فرهنگي و مذهبي ،ميتواند بستر بسيار مناسبي براي
همگرايي منطقهاي و تمدني باشد و پيامدهاي امنيتي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
فراواني به دنبال آورد و نويددهنده ايجاد يک قدرت جهاني بالمنازع در جهان اسالم

باشد .مهمترين پيامدهاي اين همگرايي عبارت است از :بهرهمندي جهان اسالم از
کانونهاي معتبر براي ايجاد قدرت ،داشتن ايدئولوژي برونگرا که قابليت دارد خود
را در گستره جهاني مطرح کند ،برخورداري از سهم قابل توجه در شبکه ارتباطات

جهاني به دليل توان توليد معنا ،داشــتن قلمرو جغرافيايي وســيع که در بر دارنده
جمعيتي بســيار است ،و برخورداري از موقعيت ژئوپلتيک حساس و تأثيرگذار در
نظام جهاني.

مباني قرآني و اسالمي همگرايي مسلمانان و شيعيان در طريق زيارت که به ايجاد

امت واحد و حيات طيبه براي جامعه همبســته و همپيکر بشري خواهد انجاميد و
ســپهر آفرينش را بر مباني توحيدي متحد خواهد ساخت ،عبارتاند از« :توحيد،

خدامحوري و محو شرک ،تحقق وحدت و همگرايي و همافزايي در پرتو حکومت
امام معصوم ،رســالت تحقق امت واحد و همگرايي در ســپهر جهان و آفرينش،

دعــوت ،احيا و اقامه حق و دفع باطل محور همگرايي ،عدالت ،مســاواتطلبي و

تبعيضستيزي ،امنيت ،صلح و مودت فراگير ،نفي مليت و قوميتمداري ،همزيستي

مســالمتآميز ،کرامتمحوري و بشردوستي ،اخالق و تربيتمداري ،جهاد و نفي

هرگونه ســلطهطلبي و تنها مشــروع دانســتن جنگ توحيدي ،نفي سبيل و لزوم
عزتمندي مسلمانان ،وفاي به عهد و تعهدات» (مجموعه مقاالت همايش بينالمللي

دکترين مهدويت ،1388 ،ص.)150

توجــه به مباني مزبور ،هم حرکت در جهت اقامــه عدل و برپايي تمدن اصيل

اســامي را به عنوان وظيفهاي الهي مطرح ميسازد و هم لزوم وحدت و همگرايي

ميکند .در نهايت ظرفيتهاي نهاد زيارت براي تمدنسازي نوين اسالمي از طريق
همگرايي تمدني ميان شيعيان و مسلمانان ،با توجه به اين مباني است که به خوبي
آشکار ميگردد.

اما با تحليل وضعيت دنياي اســام به نظر ميرســد نيروهــاي واگرا ،هم به

لحــاظ قدرت و هم به لحاظ کثرت ،به مراتب از نيروهاي همگرا کارآمدتر عمل
همگرايي در جهان اسالم با چالشها و موانع جدي روبهروست .مهمترين نيروهاي
توليدکننده شــکاف ،جدايــي و واگرايي در بين ملل و دول اســامي عبارتاند

از :گســيختگي فضايي و جغرافيايي و نبودن يکپارچگــي ،تفاوتهاي مذهبي،
ايدئولوژيک و طرز تلقيها از دين اسالم ،تفاوتهاي قومي و انديشههاي سياسي،

تعارضهاي سرزميني و سياسي ،تفاوتهاي سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي،

رقابت قدرتهاي منطقهاي ،مداخله دولتها و قدرتهاي برونمنطقهاي ناشــي
از وابســتگيهاي سياسي و اقتصادي جهان اســام به آنها ،ضعف يا فقدان ساز
و کارهــاي مؤثر پيونددهنده درون منطقهاي بــه ويژه در بعد اقتصادي و تجاري
(حافظنيا ،زرقاني ،1391 ،ص.)141

جهان اســام نيازمند الگويي اســت که بتواند با موانــع همگرايي مقابله کند.
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طبعًا چنين الگويي بايد مباني نظري نفوذناپذيري داشــته باشد .جهان اسالم براي

همگرايي ،فرصتها و قابليتهاي فراواني دارد که در اين ميان ،همگونيهاي ديني
و فرهنگي از روايي بيشــتري برخوردارند .در واقع ،اسالم به عنوان دين مشترک،

خود بزرگترين فرصت جهان اســام و الگويي براي همگرايي اســت و چنانچه
مسلمانان به هويت ديني خود بازگردند و در برابر اسالم سر تسليم فرود آورند ،قادر
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خواهند بود در پرتو تعاليم آن ،موانع دشــوار همگرايي را از سر راه خود بردارند.
اسالم فراتر از نظريههاي همگرايي جهان معاصر است .اسالم به عنوان يک نظريه

بزرگ و محور تمدني جديد بعد از جنگ سرد ميتواند با حذف موانع همگرايي،

بار ديگر کشورهاي اسالمي را به يکديگر پيوند داده و از فراگرد نيروهاي پراکنده و
بالقوه آنان ،ائتالف و اتحاد بزرگي را براي دفاع از حريم سياسي و جغرافيايي جهان
اسالم پديد آورد (واليتي ،سعيد محمدي ،1389 ،ص.)178

توجه به هويت اســامي در همگرايي منطقهاي و تأکيد بر محوريت شهرهاي

زيارتي در تحقق آرمان وحدت اسالمي ،نبايد ما را از توجه به زيرساختهاي الزم

براي هرگونه همگرايي غافل ســازد .ايجاد و تقويت زيرساختهاي الزم اقتصادي

براي همگرايي شــهرهاي زيارتي از ضروريترين مؤلفههاي تقويتکننده حرکت
همگرايي در جهان اســام به شمار ميآيد .در ادامه به تشريح مؤلفههاي اقتصادي

همگرايي شهرهاي زيارتي ميپردازيم.
 .4روش تحقيق

ايــن تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش پژوهش ،تجربيـ پيمايشــي

است .به منظور بررسي مؤلفههاي اقتصادي همگرايي و همافزايي شهرهاي زيارتي

و تعيين روابط دروني اين مؤلفهها و در نهايت ،اولويتبندي مؤلفهها از مديران و
مســئولين شهرهاي زيارتي و همچنين استادان و پژوهشگران آکادميک اين حوزه،

اســتفاده شده اســت .با توجه به مطالعات مرتبط ،چنانچه پنج فرد خبره به تکميل

پرسشــنامه روشهاي چندمعياره اقدام کنند ،نتايج از اعتبار خوبي برخوردار است
(سلطاني ،راعي عزآبادي )1396 ،که در اين تحقيق 47 ،پرسشنامه ميان خبرگان اين

حوزه توزيع ،و تکميل شد.

در اين راســتا ،با اســتفاده از ماتريس آثار کل روش ديمتــل فازي ،روابط ميان

شــاخصهاي مورد بررسي شناسايي شده و پس از مشــخص شدن همه تأثير و

عنوان ابرماتريس روش  ANPقرار گرفته و پس از ترســيم مدل شبکه تحقيق در
نرمافزار سوپر دسيژن 9و برقرار کردن روابط ميان معيارها ،نتايج ارجحيت مشخص
گرديد.

الف) اعداد و مجموعه فازي

به آن مجموعه هستند .مجموع فازي يک رده از اشيا با پيوستاري از درجه عضويت
در بازه بين صفر و يک است.

عدد فازي مثلثي در نمودار ( )1نشان داده شده است .نوع ديگري از اعداد فازي

که به صورت چهارگانه جايگذاري ميشوند ،به اعداد فازي ذوزنقهاي مشهورند.

نمودار  -1اعداد فازي مثلثي
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بعضي يا تمام اعضا کام ً
ال روشن و مشخص نيست و عناصر آن به طور نسبي متعلق
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()1
عدد فازي مثلثي ،به شــکل ( )l, m, uنشان داده ميشود (نصراللهي ،صالحي

قهفرخي.)1391 ،
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ب) روش ديمتل فازي

ديمتل يک روش جامع براي ســاخت و تجزيه و تحليل يک مدل ساختاري از

روابط ســببي ميان عوامل پيچيده و متعدد است (لين 10و وو .)2008 ،11ديمتل از

گراف  ها براي دستهبندي کردن عوامل تأثيرگذار به دو گروه استفاده ميکند :گروه

علت و گروه اث ر (تساي 12و همکاران .)2009 ،با توجه به اينکه در استفاده از روش

ديمتل از نظر خبرگان استفاده ميشود و اين نظرها اغلب غير شفاف و به صورت

توصيفات زباني مطرح ميشــوند ،براي يکپارچه کردن و از حالت مبهم درآوردن
آنها ،بهتر است که واژگان زباني خبرگان را به اعداد فازي برگردانيم .روش ديمتل
فازي با اســتفاده از متغيرهاي زباني فازي ،تصميمگيري را در شرايط عدم اطمينان

محيطي آســان ميسازد .اين تکنيک در زمينههاي توليد ،مديريت سازمان ،سيستم
اطالعات و علــوم اجتماعي کاربرد دار د (زوئا 13و همکاران .)2011 ،بدين منظور

لين و وو ( )٢٠٠٨مدلي را پيشــنهاد کردند که از ديمتل در شــرايط فازي استفاده

ميشود .مراحل روش به اين شرح است:
گام اول :طراحي معيارهاي زباني فازي

در اين مرحله ما نيازمند تعيين معيارهايي براي تصميمگيري هســتيم .براي رفع

عدم اطمينان بايد اين معيارها را با توجه به معيارهاي زباني در اختيار تصميمگيرنده

بگذاريم تا با توجه به اين معيارها ،آنها را با هم مقايسه کند (رياس 14و همکاران،
.)2011

جدول شماره  -1مقادير و معيارهاي زباني
مقادير زباني

()0 ،0 ،0/25

()0 ،0/25 ،0/5

معيارهاي زباني

بياثر يا اثر بسيار ناچيز
اثر کم

()0/25 ،0/5 ،0/75

اثر متوسط

()0/75 ،1 ،1

اثر بسيار زياد

()0/5 ،0/75 ،1

اثر زياد

مطابق آنچه در جدول شــماره يک مالحظه ميشود ،بايد معيارهاي کالمي را به

اعداد فازي مثلثي مزبور تبديل کرد که شــامل کران پايين ،کران وســط و کران باال

هستند.

گام دوم :ساخت نظرسنجي

در گام نخســت بيان شــد ،اثر هر مؤلفه را بر ســاير مؤلفهها مشخص کند .نماد
نشاندهنده نظر پاسخدهنده در مورد اثر مؤلفه  iبر مؤلفه  jاست.

براي هر  i=jدر ماتريسها عدد صفر قرار داده ميشــود .براي هر پاسخدهنده يک

ماتريس  n×nکه بايد داراي درايههاي فازي باشد ،تعريف ميشود.
گام سوم :ساخت ماتريس تصميمگيري اوليه( )

در مرحله ســوم به ساخت ماتريس تصميمگيري اوليه ( ) اقدام ميکنيم .بدين

نحو که استخراج سادهاي از ميانگين همه نظرها در ابعاد فازي انجام ميدهيم و آن
را

ميناميم (جاسبي 15و همکاران.)2011 ،

						
()2
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در اين مرحله ،از هر پاســخدهنده خواســته ميشــود بر اســاس جدولي که
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()3
گام چهارم :تشکيل ماتريس نرمالشده

پس از محاسبه ماتريس اوليه       ،الزم است که نرمالسازي انجام گيرد .بر اساس
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()4
		
()5

			
()6
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گام پنجم :فازيزدايي اعداد

در اين مرحله الزم اســت اعداد فازي را به ديفازي تبديل کنيم .در روشهاي

مختلــف که با رويکرد فازي صورت ميگيرد ،پژوهشــگر در نهايت به دنبال اين
است که مقادير فازي نهايي را به يک عدد قطعي و قابل درک تبديل کند .روشهاي
متعــددي براي فازيزدايي وجود دارد؛ براي نمونــه روش مرکز ثقل ،روش مرکز
سطح و ميانگين ماکسيمم و . ...اپريکويک و زنگ در مقالهاي به بررسي اين روشها

پرداختهانــد (اپريکويک و زنگ .)2004 16،در ايــن مقاله به طور کلي روشهاي

متعدد فازيزدايي بررســي شده است و در نهايت تکنيک  17 CFCSبه عنوان يک

روش مناســب فازيدايي در تکنيکهاي  18 MADMپيشنهاد شده است .بر اين
اساس براي فازيزدايي اعداد از فرمول ( )7استفاده ميشود:

					
()7
گام ششم :محاسبه آثار مستقيم ،غير مستقيم و کل

با ديفازه کردن ماتريسهاي

ميآيد.

ماتريسي واحد با نام  Nبا  n×nدرايه به دست

در حقيقت ماتريس  Nنشــاندهنده آثار متقابل و مستقيم مؤلفههاست .در کنار

آثار مستقيم ،الزم است تأثيرات غير مستقيم نيز مد نظر قرار گيرد .فرض کنيد ،مؤلفه
آنکه مؤلفه (الف) تأثيري بر مؤلفه (ج) ندارد .در اين صورت ميتوان اســتباط کرد

که مؤلفه (الف) اثري غير مســتقيم بر مؤلفه (ج) دارد .در اين مثال تنها ســه مؤلفه

ساده ذکر شد و مشخص است که با افزايش مؤلفهها آثار غير مستقيم نيز به صورت
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(الف) بر مؤلفه (ب) اثرگذار باشــد .مؤلفــه (ب) نيز بر مؤلفه (ج) اثر گذارد؛ حال
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()8

تصاعدي افزايش خواهد يافت .پس اگر  tمؤلفه داشــته باشــيم ،ماتريس آثار غير 155

مستقيم خواهد بود:

				
()9
مشخص است که  Ntدر مرحلهاي برابر صفر خواهد بود .در مثالي که بيان شد،

يعني وجود ســه مؤلفه ،آثار غير مستقيم با يک واسطه هستند و با واسطه دوم برابر

صفر خواهند شـ�د .به عبارت ديگـ�ر  N3=0خواهد بود .پس در حالت کلي براي
محاسبه ماتريس آثار کل ،اعم از آثار مستقيم و غير مستقيم ،خواهيم داشت:

						
()10
		
()11
با مشخص بودن ماتريس آثار مستقيم و آثار کل ،به راحتي ميتوان ماتريس آثار

غير مستقيم را محاسبه کرد:
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()12
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گام هفتم :محاسبه نفوذ ،تأثيرپذيري و تأثيرات خالص

براي محاسبه نفوذ ،تأثيرپذيري و تأثيرات خالص ،ماتريس تأثيرات کل را در نظر

ميگيريم.

محاســبه  Di-Riو  Di+Riكه  Riو  Diبه ترتيب از جمع هر ســطر و ستون

ماتريس

به دست ميآيد .بعد از اينكه  Di-Riو  Di+Riمحاسبه شدند ،نمودار

شــدت تأثيرگذاري و اثرپذيري رسم ميشود كه در واقع مبناي تصميمگيري است
(جاســبي و همکاران ،Di+Ri .)2011 ،روي محور  xو  ، Di-Riبر محور  yقرار

ميگيرند .ارزشهاي  D+Rاهميت هر عامل را نشان ميدهد و هرچه عاملي مقادير

باالتري از اين ارزش را به خود اختصاص دهد ،اهميت بيشتري نيز خواهد داشت
(شيه 19و همکاران )2010 ،و بيانگر آثار خالص آن مؤلفه است.
ج) فرآيند تحليل شبکه

فرآيند تحليل شبکه يکي از تکنيکهاي تصميمگيري چندمعياره و فرم توسعهيافتة

فرآيند تحليل سلسلهمراتبي  AHPاست .اين روش براي حل مسائلي به کار ميرود
کــه در آنها معيارها و گزينهها از هم مســتقل نيســتند .در فرآيند تجزيه و تحليل

شبکهاي اندازهگيري مقادير و اهميت نســبي مانند فرآيند تحليل سلسلهمراتبي با

مقايسههاي زوجي انجام ميگيرد .مراحل روش  ANPبه شرح ذيل است:

گام اول :ساخت مدل (شبکه) تحليل

در ايــن مرحله ،معيارهايي که در تصميمگيري نهايي مؤثرند و با نظرخواهي از

متخصصان مشــخص شدهاند ،به يکديگر متصل ميشــوند و ساختار شبکهاي را
تشکيل ميدهند.

گام دوم :تشکيل ماتريسهاي مقايسة زوجي و محاسبة بردارهاي وزن

ماتريسهاي مقايســة زوجي تأثير معيارها و زيرمعيارها ،با در نظر گرفتن سطوح

دست آورد .پس از آنکه مقايسة زوجي به صورت کامل انجام گرفت ،بردار وزن ()w

محاسبه ميشود که «ساعتي» ،رابطه ( )13را پيشنهاد داده است (ساعتي:)1971 20،

					
()13
از

در اين رابطه λ max ،بزرگترين مقدار ويژة ماتريس  Aاست .بردار wبا استفاده
نرمال ميشود.

ميشود ،که اين شاخص با استفاده از رابطة ( )14محاسبه ميشود:

					
()14
در کل ،اگر  CIکمتر از  0/1باشد ،مقايسه تأييد ميشود.
گام سوم :تشکيل ابرماتريس اوليه

بر اساس مقايسة زوجي که در مرحلة قبل انجام گرفت ،چند ماتريس ساخته ،و

وزن نسبي هر ماتريس محاسبه ميشود .سپس وزنهاي حاصل در ابرماتريس وارد

ميشوند که رابطة متقابل بين عناصر سيستم را نشان ميدهند.
گام چهارم :تشکيل ابرماتريس وزني

براي اينکه از عناصر ســتون ابرماتريس اولية متناسب با وزن نسبي آنها فاکتور
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براي تعيين ميزان سازگاري مقايسهها از شاخص سازگاري وزن معيارها استفاده
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باالتر شبکه و ارتباطات داخلي تشکيل ميشوند تا بتوان به کمک آنها وزن عناصر را به

157

گرفته و جمع ستون برابر يک شود ،هر ستون ماتريس استاندارد ميشود .در نتيجه

ماتريس جديدي به دست ميآيد که جمع هر يک از ستونهاي آن برابر يک است.
گام پنجم :بردار وزني عمومي -ابرماتريس حد

در گام نهايي ،ســوپرماتريس وزني ،به توان حدي ميرســد تا عناصر ماتريس

همگرا و مقادير ســطري آن با هم برابر شوند .در اين مورد جمع سطر ابرماتريس
اولويتبندي و تحليل تعامل مؤلفهها بر پايه روش تلفيقي Fuzzy DEMATEL-ANP

شناسايي و بررسي مؤلفههاي اقتصادي همگرايي و همافزايي شهرهاي زيارتي ايران و

وزني به صورت رابطة  3همگرا ميشود (اقدر و همکاران:)1396 ،

						
()15
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د) معرفي متغيرها و شاخص ها

براي شناســايي عوامل و مؤلفههاي اقتصادي همگرايي و همافزايي شــهرهاي

زيارتــي ،از مطالعات کتابخانهاي و مصاحبه با خبرگان حوزههاي اقتصاد زيارت و
گردشــگري ،فرهنگ و ارتباطات بهره گرفته شده است .پس از احصاي مؤلفههاي

پنجگانه که در جدول شــماره  2ارائه شــده است ،پرسشنامهها در سطح کشور به
استادان و پژوهشگران حوزه زيارت و گردشگري و اقتصاد گردشگري ،و همچنين

مسئوالن و کارشناســان و تصميمگيران شهرهاي زيارتي رسيد که در مجموع47 ،

پرسشنامه جمعآوري شد .اساسا در روشهاي تحقيق در عمليات نرم که دادههاي

اوليه از نخبگان ،خبرگان و پژوهشگران جمعآوري ميشود ،حداقل ميزان پرسشنامه
مورد آناليز بايد پنج پرسشــنامه باشد (ســلطاني ،راعي عزآبادي .)1396 ،سپس به

منظور تعيين شــدت تأثير عوامــل از تکنيک ديمتل فازي و بــراي تعيين وزن و

رتبهبنــدي عوامل و مؤلفههاي اقتصادي مؤثر بر همگرايي و همافزايي شــهرهاي
زيارتي از تکنيک فرآيند تحليل شبکهاي ( )ANPبهره گرفته شده است.

جدول شــماره  -2عوامل و مؤلفههاي اقتصادي همگرايي و همافزايي شهرهاي

زيارتي

نماد
C1
C2
C3
C4
C5

مؤلفه

مديريت اوقاف و نذورات
خدمات رفاهي زائران
خدمترساني به محرومان
ساخت و بهسازي حرمها
حمل و نقل زميني و هوايي

مأخذ جدول  :2يافتههاي پژوهش

جامعه خبرگان تحقيق جاري به دليل ماهيت علمي ـ عملياتي پژوهش شــامل

دو بخش بودند :گروه نخســت مسئوالن ،مديران و تصميمگيران شهرهاي زيارتي

مشهد ،قم و نجف بودند که شروط الزم براي ارائه پرسشنامه به آنها عبارت بود از:
ـ تجربه کاري بيش از پنج سال در شهرهاي زيارتي؛

ـ اطالع از مسائل و مشکالت اقتصادي شهرهاي زيارتي؛

ـ آشنا با مسائل و مشکالت روابط عمومي و بينالملل شهرهاي زيارتي؛

بخش دوم پاسخدهندگان به پرسشنامهها شامل استادان دانشگاهي ،پژوهشگران
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ـ عدم مسئوليت جزئي و پارهوقت در اين نهادها؛

پژوهشنامه حج و زيارت شماره چهارم

هـ) محدوده و قلمرو پژوهش

حوزه اقتصاد گردشگري و زيارت بودهاند که براي ارائه پرسشنامه و قبول پاسخهاي 159

ايشان مالک  هايي به شرح ذيل مد نظر بوده است:
ـ حداقل تحصيالت کارشناسي ارشد؛

ـ فارغالتحصيلــي با نمره ممتــاز الف در يکي از رشــتههاي اقتصاد ،فرهنگ،

ارتباطات ،گردشگري و الهيات؛

ـ سابقه مطالعه ،پژوهش و چاپ مقاله در حوزه زيارت ،اقتصاد زيارت و گردشگري؛

ـ اطالع از مشــکالت و مســائل اقتصاد زيارت و گردشگري همراه با نگاههاي

ميانرشتهاي.

 .5تشريح مدل

الف) تحليل تعامل ميان مؤلفه ها

مطابق آنچه در بخش روش بيان شد ،ابتدا به تحليل تعامل ميان مؤلفهها از طريق

روش ديمتل فازي اقدام ميکنيم .ماتريس ميانگين  47پرسشــنامه به صورت ســه
ماتريس ذيل که بيان فازي آنهاست به دست آمد.

ماتريس کران باال

اولويتبندي و تحليل تعامل مؤلفهها بر پايه روش تلفيقي Fuzzy DEMATEL-ANP

شناسايي و بررسي مؤلفههاي اقتصادي همگرايي و همافزايي شهرهاي زيارتي ايران و

مديريت اوقاف و نذورات

0/611702 0/81383 0/824468 0/696809

0/851064 0/893617 0/792553

حمل و نقل زميني و هوايي

0

0/569149

0/760638 0/728723

0

ساخت و بهسازي حرمها

خدمات رفاهي زائران

خدمات رفاهي زائران

0/95212766

0

خدمترساني به محرومان 0/744681 0/930851064

0

ساخت و بهسازي حرمها 0/62234 0/734043 0/925531915

مديريت اوقاف و نذورات

0

مأخذ جدول  :3يافتههاي پژوهش

حمل و نقل زميني و هوايي 0/531915 0/590426 0/712766 0/664893617

خدمترساني به محرومان
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جدول شماره  - 3ماتريس کران باال

جدول شماره  - 4ماتريس کران وسط

ماتريس کران وسط

0

0/813829787

0/478723

0

0/643617

0/595745

0

0/606383

0/707447

0/526596

حمل و نقل زميني و هوايي

0/382979

0/68617

0/579787

مديريت اوقاف و نذورات

خدمات رفاهي زائران

خدمترساني به محرومان 0/79787234

0/574468

ساخت و بهسازي حرمها 0/510638 0/755319149

0/398936

0

0/319149

حمل و نقل زميني و هوايي 0/505319 0/430851064

0/37234

0/287234

مأخذ جدول  :4يافتههاي پژوهش

0

ساخت و بهسازي حرمها

پژوهشنامه حج و زيارت شماره چهارم

خدمترساني به محرومان

پاييز و زمستان 1396

خدمات رفاهي زائران

161
مديريت اوقاف و نذورات

جدول شماره  - 5ماتريس کران پايين

0

0/276596

0/414894

0/367021

0/20212766

اولويتبندي و تحليل تعامل مؤلفهها بر پايه روش تلفيقي Fuzzy DEMATEL-ANP

شناسايي و بررسي مؤلفههاي اقتصادي همگرايي و همافزايي شهرهاي زيارتي ايران و

مديريت اوقاف و نذورات

خدمات رفاهي زائران

0/569148936

0

0/367021

0/446808511 0/462766

خدمترساني به محرومان 0/356383 0/558510638

0

0/367021277 0/292553

ساخت و بهسازي حرمها 0/287234 0/505319149

0/202128

0

کران ،نرمال شــوند و پس از نرماليزه شدن آنها از طريق معادله ( ،)7اعداد فازي به

غير فازي تبديل شوند که جدول شماره ( )6برابر است با:

0/127659574

حمل و نقل زميني و هوايي

حمل و نقل زميني و هوايي 0/308511 0/218085106

ساخت و بهسازي حرمها

0/095745

خدمترساني به محرومان

0

خدمات رفاهي زائران
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مديريت اوقاف و نذورات

0/202128

ماتريس کران پايين

مأخذ جدول  :5يافتههاي پژوهش

پس از به دست آوردن سه ماتريس مزبور الزم است تا از طريق معادله ( )4هر سه

جدول شماره  - 6ماتريس نرمااليز ديفازي
ماتريس نرمااليز ديفازي مؤلفههاي اقتصاد همگرايي عتبات مقدسه
مديريت اوقاف و نذورات

خدمات رفاهي زائران

0

0/290245555
0/243711291 0/252710374 0/212614357

0/207481403 0/185649735

0/139436299 0/216036256 0/229905394 0/172669085

0

خدمترساني به محرومان 0/203952623 0/284438084
0

ساخت و بهسازي حرم ها 0/143044738 0/182466124 0/269282946
0/114944824

0

حمل و نقل زميني و هوايي

0

ساخت و بهسازي حرمها

مأخذ جدول  :6يافتههاي پژوهش
پس از يکه شــدن ماتريس و تبديل اعداد فازي به غير فازي ،الزم اســت تا از

طريق معادالت ( )12( ،)8و ( ،)11انواع تأثيرات سهگانه ،يعني تأثيرات مستقيم ،غير
مستقيم و آثار کل به دست آيند .بدين منظور از طريق نرمافزار تخصصي MAPLE
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خدمترساني به محرومان

حمل و نقل زميني و هوايي 0/102274225 0/136014339 0/182866583 0/153941305

خدمات رفاهي زائران
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مديريت اوقاف و نذورات

163

محاســبات برداري و ماتريسي انجام داديم (براي تسهيل محاسبات ،اعداد تا چهار

رقم اعشار محاسبه شدهاند) که نتايج آن به شرح ماتريسهاي  Nبه عنوان ماتريس
آثار مستقيم ،ماتريس آثار غير مستقيم و

اولويتبندي و تحليل تعامل مؤلفهها بر پايه روش تلفيقي Fuzzy DEMATEL-ANP

شناسايي و بررسي مؤلفههاي اقتصادي همگرايي و همافزايي شهرهاي زيارتي ايران و
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ماتريس آثار کل بودهاند:

بر اساس نتايج محاسبات در تحليل آثار مستقيم مؤلفههاي مختلف اقتصادي بر

يکديگر ،بيشترين ميزان تأثير مستقيم متعلق است به مديريت اوقاف و نذورات بر
خدمات رفاهي زائران .پس از آن مقوله مديريت اوقاف و نذورات بر خدمترساني
به محرومان داراي بيشترين ميزان اثر مستقيم است .رتبه سوم ميزان تأثيرات مستقيم

را مؤلفه مديريت اوقاف و نذورات بر ساخت و بهسازي حرمها داشته است .تأثير

ســاخت و بهسازي حرمها بر خدمات رفاهي زائران ،و تأثير حمل و نقل هوايي و
زميني بر خدمات رفاهي زائران ،رتبههــاي بعدي را به خود اختصاص دادهاند .از

نکات جالب توجه آنکه کمترين ميزان تأثيرات مســتقيم به ترتيب مربوط به تأثير
مؤلفه ساخت و بهسازي حرمها بر حمل و نقل هوايي و زميني ،تأثير حمل و نقل

هوايي و زميني بر ســاخت و بهسازي حرمها و تأثير خدمترساني به محرومان بر
حمل و نقل هوايي و زميني است.

نتايج محاســبات در تحليل آثار غير مســتقيم مؤلفههــاي مختلف اقتصادي بر

يکديگر نشان ميدهد که مقوله مديريت اوقاف و نذورات بر خدمات رفاهي زائران
داراي بيشــترين ميزان تأثير غير مســتقيم است .پس از آن مقوله مديريت اوقاف و

نذورات بر خدمترساني به محرومان داراي بيشترين ميزان اثر غير مستقيم است.
انباشتي بر خود داشته است .تأثير خدمات رفاهي زائران به صورت انباشتي بر خود

و تأثير ســاخت و بهسازي حرمها بر خدمات رفاهي زائران ،رتبههاي بعدي را در
ميزان تأثيرات غير مستقيم به خود اختصاص دادهاند .گفتني است که کمترين ميزان

تأثيرات غير مستقيم به ترتيب مربوط به تأثير خدمات رفاهي زائران بر حمل و نقل
هوايي و زميني ،تأثير حمل و نقل هوايي و زميني به صورت انباشتي بر خود و تأثير
اما نتايج محاسبات در تحليل آثار کل مؤلفههاي مختلف اقتصادي بر يکديگر نشان

ميدهد که مقوله مديريت اوقاف و نذورات بر خدمات رفاهي زائران داراي بيشترين
ميزان اثر کل اســت .پس از آن مقوله مديريت اوقاف و نذورات بر خدمترساني
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خدمترساني به محرومان بر حمل و نقل هوايي و زميني است.
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رتبه سوم ميزان تأثيرات غير مستقيم را مؤلفه مديريت اوقاف و نذورات به صورت

به محرومان داراي بيشــترين ميزان تأثير کل است .رتبه سوم ميزان تأثيرات کل را 165

مؤلفه ساخت و بهسازي حرمها بر خدمات رفاهي زائران داشته است .تأثير مديريت
اوقاف و نذورات بر ساخت و بهسازي حرمها ،و تأثير خدمترساني به محرومان
بر خدمات رفاهي زائران ،رتبههــاي بعدي را در ميزان آثار کل به خود اختصاص

دادهانــد .از نکات قابل توجه آنکه کمترين ميزان آثار کل به ترتيب مربوط به تأثير

حمل و نقل هوايي و زميني به صورت انباشــتي بر خود ،تأثير ســاخت و بهسازي
حرمها به صورت انباشتي بر خود و تأثير ساخت و بهسازي حرمها بر حمل و نقل

هوايي و زميني است.
ميزان تعامل و همچنين ميزان اثر خالص مؤلفههاي اقتصادي مختلف دخيل در

امر همگرايي شهرهاي زيارتي را ميتوان در جدول شماره  7مشاهده کرد .حاصل
جمع ميزان تأثيرگذاري و ميزان اثرپذيري هر مؤلفه را ميزان تعامل آن مؤلفه گويند.

تفاضل تأثيرگذاري از اثرپذيري هر مؤلفه ،به اثر خالص آن مؤلفه تعبير ميشود.
اولويتبندي و تحليل تعامل مؤلفهها بر پايه روش تلفيقي Fuzzy DEMATEL-ANP

شناسايي و بررسي مؤلفههاي اقتصادي همگرايي و همافزايي شهرهاي زيارتي ايران و
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جدول شماره  -7ميزان تعامل و اثر خالص مؤلفهها
اثر خالص

0/880743082

تعامل

8/022087

مديريت اوقاف و نذورات

7/455938

خدمترساني به محرومان

-0/965855335

7/898659

0/190890301

6/949441

-0/574139028
0/468360979

مولفه

0/122356

خدمات رفاهي زائران

ساخت و بهسازي حرمها

حمل و نقل زميني و هوايي

مأخذ جدول  :7يافتههاي پژوهش
بر اين اساس ،باالترين ميزان تعامل که مجموع تأثيرگذاريها و اثرپذيرهاي متقابل

و دو به دو هر يک از مؤلفهها را ميســنجد ،در بين مؤلفههاي مورد پژوهش ،متعلق
به مديريت اوقاف و نذورات اســت .پس از آن مقولــه خدمات رفاهي زائران داراي

بيشترين تعامل است .رتبه ســوم ميزان تعامل متعلق است به مؤلفه خدمترساني به

محرومان .ساخت و بهسازي حرمها و حمل و نقل زميني و هوايي ،رتبههاي بعدي را
در باالترين ميزان تعامل به خود اختصاص داده است .همچنين نتايج نشان ميدهد که

در بين مؤلفههاي مختلف دخيل در همگرايي شهرهاي زيارتي ،باالترين اثر خالص که

اثرپذيري کلي مؤلفه از اثرپذيريها ميباشد ،متعلق به مديريت اوقاف و نذورات است.
پس از آن مقوله حمل و نقل زميني و هوايي داراي بيشــترين ميزان اثر خالص است.

رتبه سوم ميزان اثر خالص متعلق است به مؤلفه ساخت و بهسازي حرمها .دو مؤلفه

خدمترســاني به محرومان و خدمات رفاهي زائران ،رتبههاي بعدي را در ميزان اثر

خالص به خود اختصاص دادهاند .توجه به اين نکته ضروري است که اثر خالص منفي
يک مؤلفه ،نشان از غلبه اثرپذيري کل بر تأثيرگذاري کلي آن بر ساير مؤلفهها ميباشد.
ب) رتبه دهي و اولويت بندي

ميزان اولويت مؤلفههاي مختلف دخيل در همگرايي شهرهاي زيارتي را ميتوان

در جدول شماره ( )8مشاهده کرد.
ضريب اولويت

مؤلفه

0/218659

خدمترساني به محرومان

0/241095
0/198282
0/185832

مديريت اوقاف و نذورات
ساخت و بهسازي حرمها

حمل و نقل زميني و هوايي

مأخذ جدول  :8يافتههاي پژوهش
بر اين اســاس مؤلفه خدمات رفاهــي زائران داراي باالتريــن اولويت در بين

مؤلفههاي مختلف دخيل در همگرايي شــهرهاي زيارتي اســت .پس از آن ،مقوله
خدمترســاني به محرومان داراي بيشترين اولويت است .رتبه سوم ميزان اولويت

مؤلفهها در همگرايي شــهرهاي زيارتي متعلق به مؤلفه مديريت اوقاف و نذورات
است .دو مؤلفه ساخت و بهسازي حرمها و حمل و نقل زميني و هوايي ،رتبههاي

بعدي را در باالترين ميزان اولويت به خود اختصاص دادهاند.
 .6جمع بندي و نتيجه گيري

جهان تشيع با آموزههاي جذاب خود که بر فطرت حقگراي انساني مبتني است،
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در راستاي شالودهريزي تمدن جديد اسالمي ،قابليت اين را دارد که با همگرايي و

انسجام مکتبي به يک قدرت تأثيرگذار منطقهاي و بينالمللي تبديل شود .از جمله
ساز و کارهاي تحقق اين مهم ،با توجه به مؤلفههاي تمدنساز نهاد زيارت ،همگرايي

و همافزايي متوليان نهاد زيارت ،خصوصًا شهرهاي زيارتي است .اين همگرايي و
همافزايي ميتواند خود را در اهداف ،سياستها ،برنامهها و فعاليتها نشان داده و
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بيش از آنچه در تمرکزهاي افقي و عمودي بنگاههاي صنايع فرهنگي در دوره جديد
رخ داده يــا در تجارب همگراييهاي منطقهاي آزموده شــده ،قابليت تأثيرگذاري
داشته باشد .الزمه به فعليت رسيدن اين همگرايي و همافزايي ،بسترسازي مناسب
اين امر با اســتفاده از عناصر سياســي ،فرهنگي و اقتصادي مختلف است .يکي از

مهمترين زمينه  هايي که بايد زيرســاختهاي الزم آن فراهم شود ،بستر اقتصادي
همگرايي شهرهاي زيارتي است.

با اســتفاده از نظر صاحبنظران و با توجه به تحقيقات انجامشــده ،مؤلفههاي

اقتصادي تأثيرگذار در همگرايي شهرهاي زيارتي را ميتوان ذيل پنج مقوله مديريت

اوقاف و نذورات ،خدمات رفاهي زائران ،خدمترســاني به محرومان ،ساخت و
بهسازي حرمها و در نهايت حمل و نقل زميني و هوايي تحليل کرد .بر اساس نتايج

اين پژوهش مؤلفه خدمات رفاهي زائران داراي باالترين اولويت ،و مديريت اوقاف
و نذورات داراي باالترين تعامل و اثر خالص در فرآيند همگرايي شهرهاي زيارتي
اســت .باالترين ميزان اثرپذيري متعلق به خدمات رفاهي زائران ،و باالترين ميزان
تأثيرگذاري مربوط به مؤلفه مديريت اوقاف و نذورات است.

به نظر ميرسد از آنجا که اوقاف و نذورات به عنوان منبع درآمد شهرهاي زيارتي

براي فعاليتهاي خود محســوب ميگردند ،مؤلفه مديريــت اوقاف و نذورات،

بيشــترين تأثيرگذاري ،اثر خالص و ميزان تعامل را با ســاير مؤلفههاي اقتصادي
تأثيرگذار در فرآيند همگرايي شهرهاي زيارتي داشته باشد .اما از آنجا که خدمات

رفاهي زائران گستردهترين و در عين حال بيواسطهترين بستر اقتصادي تأثيرگذار

بر جذب پشــتوانه مردمي شهرهاي زيارتي است ،اين مؤلفه بيشترين اولويت را در
فرآيند همگرايي شهرهاي زيارتي دارد .همين امر ميتواند به عنوان توجيهي براي

حساس بودن و اثرپذيري اين مؤلفه نسبت به ساير مؤلفهها باشد.

پس از خدمات رفاهي زائران ،مؤلفه مديريت اوقاف و نذورات بيشترين اولويت

را در همگرايي شــهرهاي زيارتي داراســت .اين امر اهميت توجه به وروديهاي

را درباره روند نزولي وقف در شهرهاي زيارتي در سالهاي اخير دوچندان ميکند.
پس از مديريت اوقاف و نذورات ،مؤلفه خدمترساني به محرومان اولويتدارترين

مؤلفه همگرايي شــهرهاي زيارتي محسوب ميگردد .اين امر خصوصًا با توجه به
ماهيت شــهرهاي زيارتي حائز اهميت اســت؛ به طوري که در مأموريت مراکزي
چون آستان قدس رضوي بر رسيدگي به وضع محرومان و مستمندان توجه ويژهاي
رفاهي زائران و مديريت اوقاف و نذورات ،راهنماي سياست صحيح در اتخاد رابطه

مناسب بين مؤلفههاي اقتصادي با مأموريت شهرهاي زيارتي است.

در نهايت دو مؤلفه ســاخت و بهسازي حرمها و حمل و نقل زميني و هوايي به

ترتيب اولويتهاي بعدي را در همگرايي شهرهاي زيارتي دارا ميباشند.

از نکات قابل توجه آنکه مديريت اوقاف و نذورات داراي بيشــترين اثر انباشتي

نسبت به ساير مؤلفههاي اقتصادي دخيل در همگرايي شهرهاي زيارتي است .اين
امر بدين معناست که با افزايش بهبود مؤلفههاي اقتصادي مؤثر در همگرايي ،مؤلفه

مديريت اوقاف و نذورات در مقايسه با ساير مؤلفهها بيشترين تأثير را در باال بردن
کيفيت خود داراســت که از نتايج آن ،اين است که از مهمترين راهکارهاي جذب

مردم و خيرين براي وقف و نذورات در شهرهاي زيارتي ،باال بردن کيفيت مديريت
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اوقاف و نذورات است.
در مجموع اين پژوهش با شناسايي،

رتبهبنــدي و تحليــل روابــط بيــن

مؤلفههاي اقتصادي مؤثر در همگرايي
و همافزايي شهرهاي زيارتي ميتواند
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