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Abstract 

Communications between the Shia and Sunni Muslims can be 

studied in the field of intercultural communication due to the 

differences between these two groups in various fields, including 

culture. The theory of Anxiety/Uncertainty Management (AUM) 

in effective communication is one of the new theories of 

intercultural communication aims at managing the anxiety and 

uncertainty in our interaction with a stranger (other) and keeping 

it at a desirable level - somewhere between the maximum and 

minimum threshold – so that a kind of effective communication 

with ‘other’ can be established. Through investigating the Shiite 

narration sources and using the thematic analysis method in the 

framework of Anxiety/Uncertainty Management (AUM) theory 

of effective communication, this study has tried to examine the 

speech and conduct of the infallibles (Peace Be Upon Them) in 

their interactions with Sunnis in order to achieve a paradigm for 

the enhancement of the convergence and rapprochement between 

Shiites and Sunnis and reduction of the differences. As a result of 

the analysis of the collected narrations, 38 initial themes, 16 

organizing themes, and five inclusive themes were identified. 
The identified inclusive themes, accordingly considered as the 

main pivots of anxiety management / uncertainty in intercultural 

communication with Sunnis, are: empathy with Sunnis, modesty 

of speech and avoiding any derogatory language and any insult 

towards their holy things, good companionship with them, 

attending their religious ceremonies, and avoiding any arrogance 

towards the Sunnis and avoiding acquitting them. 

Keywords: Anxiety / Uncertainty Management, Intercultural 

Communication, Sunni, Shia, Iran 
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 مقدمه

هاا  متللا     ها و گروه دیرباز عرصه تعامل و زیست پیروان اقلیتکشور ایران از 
قومی، دینی و مذهبی باوده اتاتط  ای قارون اپیار پیاروان دو ماذهو  ایعه و         

و در اعصاار   انا   داده یما تنت همواره غالبیت جمعیت این کشاور را تشالیل    اهل
ط افاراد  انا   دهکرتجربه  شیها وینشگوناگون یک همزیسلی مشلرک را با همه فرازو

در ارتباا    هم با  قومی، دینی، فرهنگی و مذهبی متلل  در ایران پیوتله ها گروه
  قاومی، دینای، ماذهبی و فرهنگای     هاا  گاروه در  ها آنبوده و عضویت هریک از 

 ی در جامعه ایران اتاتط در فرهنگ انیمپاص، نمود بارز  از تعامالت و ارتبا ات 
 اتات،  برپاوردار  جغرافیاایی  و فرهنگای  ،دینی قومی، تنوع   که ازا جامعه چنین

  هاا  چاالش مطالعه علمی تعامالت اجلماعی افراد و تالش پژوهشگران برا  حال  
که  یفرهنگ انیم میان نظریات ارتبا ات   برپوردار اتتط دراینا ژهیوآن از اهمیت 

  ها مردم ملعلق به فرهنگ نیارتبا ات ب نییتب ای  یتوص  از آن به مطالعه ا  اپه
عااملی و  ) اود   تلقای  مهام  بسایار  موضاوع  یکعنوان  بهبای   پردازد یم وناگونگ

 ط(۴۲: ۱۳۸۷ ،محم پانی
 تانت  اهال ها و اپلالفاتی که در معلق ات و باورها  مذهبی  ایعه و   تفاوت

هاا  زماانی از    در برپای برهاه   هاا  آنوجود دارد، تابو  ا ه تعاامالت پیاروان     
ی ارتباا   ایعه باا    فرهنگا  انیا م  ها تیحساتحساتیت پاصی برپوردار با ن ط 

در ایران در تاطو  فرهنگای، اجلمااعی، دینای و حلای تیاتای و نیاز         تنت اهل
  برقرار  این ارتبا  نیازمن  باز ناتی و اللزام به آن از تاو  افاراد   ها چارچوب

 اناپت یاا    ی به مق تات مذهبی، تعامل انا ک و عا م  احلرام یبدو مذهو اتتط 
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ی اپالقا  یبا از یل یگر، رفلارها  ملعصبانه، پودبرتربینی و   ناپت ناقص  رفین
مسائلی هسلن  که تحقق یاک ارتباا  همگارا را میاان      ازجملهدر روابط اجلماعی 

بناابراین بایا  باا کماک نظریاات      ؛ تاازن   یما با مشلل مواجاه   تنت اهل یعه و 
 ی درجهت کاهش این مشلالت گام بردا تطفرهنگ انیمارتبا ات 

اتات،     ه فرهنگی مطر  یات نوینی که در حوزه ارتبا ات میانیلی از نظر
ویلیام بی گادیلانست اتتط  مؤثرقطعیت در ارتبا   نظریه م یریت اضطراب / ع م

میالد  آغااز   ۱9۷0فرهنگی را از دهه  ارتبا ات میان در زمینهاو که مطالعات پود 
  ملفااوت  هاا  فرهنگ(، مطالعه بر نحوه ارتبا  افراد ۱۳96، گادیلانست) کرده بود

فرهنگی،  قرار داده و با اتلعانت از تایر نظریات حوزه ارتبا ات میان موردتوجهرا 
با توتعه و ترکیاو آن باا    جیت ر به  متلل  ارائه داده و ها نستهرا در  این نظریه

را ارائاه دادط   ماؤثر رتبا  قطعیت در ا نظریه م یریت اضطراب / ع مدیگر نظریات، 
قطعیت را در ارتبا  ما باا افاراد غریباه یاا بیگاناه       این نظریه ایجاد اضطراب / ع م

اصلی آن، نحوه م یریت میزان اضطراب /  مسئلهدرنظرگرفله و  فرض شیپ عنوان به
تاا نلیجاه کاار باه       یا آ یما به وجاود   ها بهیغرقطعیلی اتت که در تعامل ما با  ع م
 و کارآم  منلهی  ودط مؤثرک ارتبا    یریگ  لل

، اضاطراب و  تاازد  یما آنچه اهمیت این نظریه را در پژوهش حاضر رو ان  
در اینجاا  ایعه و    -قطعیلی اتت که در جریان تعامالت افراد مذاهو متلل   ع م
که چنانچه این  رایط م یریت نشود، ارتبا  میان ایان    یآ یمبه وجود  -تنت اهل

  یاد ا ه در تعاامالت  ایعه و    هاا  چاالش  ؛واجاه پواها   ا    افراد با اپالال  م 
قطعیات دو ارر را باه هنگاام ارتباا  باا        تا ح  زیاد  اضطراب و ع م تنت اهل

و از آتلانه آن پارج تازدط برا  برقرار  یک ارتباا    دادهقرار  ریتأث یل یگر تحت
تبیاین نظریاه پاویش       ون ط گادیلانست در اثنا بر رربای   ها چالشاین  ،مؤثر

مطر   ها بهیغرقطعیت در ارتبا  با  اصو  ملعارفی را برا  م یریت اضطراب / ع م
 توانا   یما ی باا بیگانگاان   فرهنگا  انیم  این اصو  در ارتبا ات ریکارگ بهط تازد یم

  ارتبا ی در  رفین  ا ه و باه تحقاق فهام مشالرک و      ها چالشمنجر به کاهش 
 کمک کن ط مؤثرتبا ی ا لراک معنا برا  دا لن ار
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در تحقیق حاضر تالش   ه با کنلااش در روایاات معلبار اتاالمی و تایره      
از  تانت  اهال فرهنگی با  یی پیرامون ارتبا ات میانها سلهیبا السالم همیعلمعصومین 

 باودن  تیاقلدلیل در  دط به ونظریه مزبور اتلتراج  بر  هیتلدی گاه این بزرگواران با 
در دوران حیات ایشان در جامعاه اتاالمی،    السالم همیعل تیب لاه یعیان و پیروان 

مساائل اپالقای و    درزمیناه یی هاا  هیتوصا تیره عملی و گفلار  ایشان مشحون از 
اجلماعی اتت که در آن  یوه تعامل نیلو و همگرا باا حاکماان غیر ایعه و عاماه     

 تیا ب اهال رابطاه   ،ط گفلنای اتات  ان  آموپله ان ملذکر   ه و  تنت را به یاران اهل
هماه اپلالفاات    رغام  یعلا بزرگان این ماذهو   پصوصاً تنت اهلبا  السالم همیعل

  نزدیک و از تر م ارا و اتحاد بوده اتتط تاجایی که در ا رابطهمبنایی و عقی تی، 
کاه    ا ه  نقال الشیعه  یخ حر عاملی  لیوتایی در کلو معلبر تشیع نظیر ها گزارش

کاه   حلَام در نماز جماعت باه ماروان بان     ماالسالمهیعلامام حسن و امام حسین 
: ۱۳۸0)پمینای،   ان  کردهبود، اقل ا  السالم همیعل تیب اهلپلیفه امو  و از متالفان 

یی اتات کاه   ها گزارشمملو از  السالم همیعل تیب اهل(ط تیره عملی و گفلار  55۳
 تطات تنت اهلحاکی از تعامل نزدیک و تازن ه ایشان با بزرگان و عامه 

اجلمااعی ایان بزرگاواران    -  اپالقیها هیتوص  ریکارگ به رت  یملذا به نظر 
 یعه کمک کن  تا با رعایت اصو  رفلار  برگرفلاه از تعاالیم    گران ارتبا بلوان  به 

در  شیپاو قطعیات   ، اضاطراب و عا م  تنت اهلدر تعامل با  السالم همیعل تیب اهل
  هاا  امیپرا م یریت کرده و به درک مشلرکی از « دیگر »ی با فرهنگ انیمتعامالت 
دتت یابن ط نلیجه این امر حصو  ا الراک معناا در ارتبا اات     نیماب یف   ه ملباد 

میاان  ایعه و    ماؤثر روزمره و کاهش یا بر رر   ن اپلالالتی اتت کاه ارتباا    
 طتازد یممواجه  چالشرا با  تنت اهل

پاتخ به آن اتات باه  ار      درص دش حاضر براین اتاس پرتشی که پژوه
 زیر پواه  بود:
باارا  ماا یریت اضااطراب و  السااالم همیعلاا  تاایره معصااومین هااا داللاات

 ک ام اتت؟ تنت اهلی فرهنگ انیمقطعیت در ارتبا ات  ع م
در ادامه به بررتی چارچوب نظر  و پیشینه پژوهش پواهیم پرداپتط ابلا ا  
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و برپی تعاری  آن توضایحاتی بیاان    تچهیتارو « یفرهنگ انیمارتبا ات »پیرامون 
قطعیات در ارتباا     نظریه م یریت اضطراب / عا م »پواهیم کردط تپس به تشریح 

ارتباا   »و « قطعیات  ع م»، «اضطراب»، «غریبه»گادیلانست و ذیل آن مفاهیم « مؤثر
 تیا ب اهال باه بررتای و تحلیال روایااتی از      آن از  پاس پاواهیم پرداپاتط   « مؤثر
و نسابت آن   ان  دا له تنت اهلیی درباره تعامل با ها هیتوصدر آن که   السالم مهیعل

  از نلاایج پاژوهش   بنا   جماع با نظریه گادیلانست پواهیم پرداپتط در پایان نیز 
 ارائه پواه    ط

 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش. 1

 نظری چارچوب. 1-1

 ۱فرهنگی ارتباطات میان. 1-1-1

کاه باه مطالعاه ارتبا اات       از ارتبا ات اتت ا حوزهی عنوان فرهنگ انیمارتبا ات 
فرهناگ بار    ریتاأث  یچگاونگ  ایمتلل   یاجلماع  ها ها و گروه فرهنگافراد  انیم

و  یارتباا    نا ها یاز فرا یعیوتا   ی   یر له به توص نیط اپردازد یارتبا ات م
از  لملشال  یبافات اجلمااع   ایا تاازمان   کیدر  یعی ور ب که به پردازد یم یمسائل

ط کننا   یما   ایا گوناگون بروز پ یلیو ترب یقوم ،یاجلماع ،یمذهب نهیشیپ  افراد دارا
درک آن اتت که چگونه مردم ملعلق به کشورها و  یر له در پ نیمفهوم، ا نیدر ا

و جهاان   کننا   یارتباا  برقارار ما    گریلا  یبا  کنن ، یگوناگون عمل م  ها فرهنگ
 یفرهنگا  انیدر امر ارتبا ات م لیاز افراد دپ  اریط بسکنن  یا رار پود را درک م

پود   ها امیامر اتت که افراد چگونه پ نیا کنن ه نییکه فرهنگ تع کنن  یاتل ال  م
و چگونه باه   کنن  یها انلتاب م ارتا  آن  برا  ا چه رتانه کنن ، یم  را رمزگذار

( در ۲00۱(ط گادیلانسات و ماود  )  Lauring, 2011: 234) پردازن  یم ها امیپ ریتفس
 ی اورکل  باه  فرهنگای را  میاان  ارتبا اات  2فرهنگی ی و میانالملل نیبکلاب ارتبا ات 

                                                                                                                                 

1  . Intercultural Communication 

2  . International and Intercultural Communication 
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 هاا  آنط داننا   یمملی  متلل   ها فرهنگ میان مردم از چهره به چهره ارتبا   امل
 فرهنگاای  ناتااانه انسااان مطالعااات از یفرهنگاا انیاام ارتبا ااات معلق ناا ، مطالعااه

 & Gudykunstگرفلاه اتات )   تأنشا  متلل   ها فرهنگ در ارتبا ات فرآین ها 

Mody: 2011  ی ناوعی از ارتبا اات   فرهنگا  انیا م(ط  بق نظر گادیلانست ارتبا اات
 دهنا ه  تاازمان یک مفهاوم مرکاز     مثابه به« 1غریبه»ی اتتط او از پن اره گروه انیم

کاه    اون   یمافراد  تعری   عنوان بهدر این دی گاه « ها بهیغر»اتلفاده کرده اتتط 
)دنزباخ،  ن یآ ینم حساب بهی گروه دروندر یک موقعیت حضور دارن ، ولی عضو 

 (ط5۲۸: ۱۳90

 ( در ارتباطات مؤثرAUM) قطعیت مدیریت اضطراب/عدم. 1-1-1-1

نظریاات ناوین حاوزه ارتبا اات      ازجملاه قطعیات   نظریه م یریت اضاطراب/ع م 
کساو تاوان    تاوان  یما ر از تبیین این نظریاه را  ط ه رود یمفرهنگی به  مار  میان

م یریت ارتبا ات انسانی دانست که در موقعیت، بافات یاا زمیناه فرهنگای دیگار      
قطعیات را در ارتباا  ماا     ط این نظریه ایجاد اضطراب/ع مردیگ یمقرار  مورداتلفاده

اصالی آن، نحاوه    مسئلهو  ردیگ یمدرنظر فرض شیپ عنوان بهبا افراد غریبه یا بیگانه 
باه وجاود    هاا  باه یغرقطعیلی اتت که در تعامل ما باا   م یریت میزان اضطراب/ع م

 2 ودط ویلیاام بای گادیلانسات    یفرهنگ انیمتا نلیجه کار منجر به تازگار    یآ یم
مطالعات پاود در ایان زمیناه را آغااز کارده باود و        ۱9۸0مب ع این نظریه از دهه 

 ر،ی)بشا  تااپت  یما این نظریاه را منلشار    افلهی لاملت  ج ی  و ها نسته جیت ر به
ارائاه داد و  « 3قطعیت/اضاطراب  م یریت ع م»را باعنوان  اش هینظراو  (ط۲۲5: ۱۳9۷

؛ بارد  کاار را بارا  دو واکانش ملفااوت باه     « قطعیت ع م»و « اضطراب»دو مفهوم 
ت قطعی نگرانی فرد اتت و ع م انگریبنوعی واکنش احساتی که  عنوان بهاضطراب 

ط وقلای میازان   ردیا گ یما ی فرد ترچشامه  ا الع یبکه واکنشی  ناپلی اتت که از 
ط دها   ینما رخ  هاا  باه یغراضطراب یا ن ا لن اضطراب بااال با ا ، ارتباا ی میاان     

                                                                                                                                 

1  . Stranger 

2  . William B. Gudikunst 

3  . Anxiety/Uncertainty Management Theory (AUM) 
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یی کاه در آن  هاا  تیوضاع وقلی نبود قطعیت یا قطعیت  ما نسابت باه     ور نیهم
  بارا  ارتباا  نتواهیا  دا ات     ا زهیا انگبااال با ا ،     یا کن یمرا مالقات  ها بهیغر

وقلای اضاطراب و تردیا مان    » گار ید انیا ب باه (ط ۸9: ۱۳95)غمامی و اتالمی تنهاا،  
 ماؤثر ارتبا ی  میتوان ینمح  قرار دا له با  ،  نیکملریا  نیشلریبقطعیت( در  )ع م

، ماؤثر برقرار کنیمططط اما در ح فاصل این دو آتلانه، اضطراب و تردیا  بار رواباط    
 (ط۱۲9: ۲-، ج۱۳96)گادیلانست، « اتت ررگذایتأث

 عمومااً  کن  یمقاله به آن اتلناد م نیکه ا تیقطع ع م/اضطراب  تیریم  هینظر
 نجاا یط در اردیا گ یقارار ما   مورداتالفاده  یگروها  انیا و م  فارد  انیا در ارتبا ات م

 ؛تات ما نظر ا تانت   و اهال  عهی ا   فارد  انیدر ارتبا ات م هینظر نیا  ریکارگ به
آن افراد  گرید  و تو  پود عنوان به عیمذهو تش رادآن اف  تو کیکه  یارتبا ات

 ط ود یم ادی «1 گرید»مجا  با عنوان  نیدر ا ها آنمذهو تسنن قرار دارن  که از 
 لیتفصا  باه  ،در نظریاه  مورداتلفادهدرادامه الزم اتت به برپی مفاهیم اتاتی 

و « اضاطراب »، «قطعیات  عا م »، «غریبه»از:  عبارتن بیشلر  ا اره  ودط این مفاهیم 
فارد    در ارتبا ات میاان  ژهیو بهب یهی اتت  ناپت این مفاهیم «ط مؤثرارتبا ات »
 قطعیت یار  کن ط ما را در فهم بهلر نظریه م یریت اضطراب / ع م توان  یم

 2غریبهط ۱

 : کنا  یما  انیا را ب  و دور یلا یدو مفهوم نزد بهیواژه غراز نگاه گادیلانست 
نظار کاه    نیازا  اتت و دور کینزد یلیزیلحاظ ف از بهینظر که غر نیاز ا یلینزد
، ج ۱۳96)گادیلانسات،   ارهاا دارد کانجام   برا یملفاوت  ها ارزش و روش بهیغر
گادیلانساات همااان مفهااوم  پااژوهشدر « غریبااه»اتاااس مفهااوم  (ط بااراین۱۲۲: ۲
اتات چراکاه در     ا ه  گرفلاه تنت در پاژوهش حاضار درنظر   یعنی اهل« دیگر »

، گرچاه  کنن  یمتنت در تعامل نزدیک با یل یگر زیست    که  یعه و اهلا جامعه
ارز ای، عقیا تی، رفلاار  و حلای در      نظر از، اما لن ینزدبه لحاظ فیزیلی به هم 

  آ لار  با یلا یگر دارنا    ها تفاوت ،موارد ملع د  ازحیث نوع پو ش و لباس

                                                                                                                                 

1  . Other 

2  . Stranger 
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  هاا  پصالت تانت هماان    و دور  فلار   ایعه و اهال   که این نزدیلی فیزیلی 
 عناوان  باه تانت   اهال  نجاا یاط لذا در تازد یمدر نگاه گادیلانست را نمایان « غریبه»

 دیگر   یعه مطر  پواه  بودط
 1قطعیت ع مط ۲

معنا  نااتوانی در تشاریح    ( به۱۳9۱) 2اولمر و هملاران نظر ازقطعیت که  ع م
 رود یم امار  به ی ناپل  ا  هیپ  (،۴۸اتت )ص ی آین ه نیب شیپوضعیت کنونی و 

 یلیدرواقع موقع تیقطع ع مط گذارد یم ریکه بر  رز فلر ما درباره افراد نا ناس تأث
 انیماثالً دانشاجو   ط یآ یکار و تن به تجربه ما درم ی،زن گ طیاتت که فارغ از  را

لاذا   طمواجهنا   تیا قطع پود با ع م ن هیها و آ نمره ، بع  یدرت  ها ترم در مورد
 ،باا آن مواجاه پواهنا  باود     در آینا ه  کاه  ییهاا  ویو نشا  فاراز   بارا   یا ها با آن

ط (۴۸: ۱۳9۱ ،هملااران الزم را انجام دهن  )اولمار و    ها ینیب شیو پ ها  زیر برنامه
ماا پلاق    یتصورات قبلا  قیاز ر تیقطع ع م»که  کن  یاتل ال  م (۲00۳) 3سیمار
 ،اه ار و انلظارات مانظم   ها  تاز نهیزم یا در برپچراکه حوادث تنه ططط  ود یم
دارد که  یبسلگ  زیبه چ گذارد یرا بنا م تیقطع آنچه ع م طرتن  ینظرم به یرقطعیغ
و آنچه مملن  میکن ییشگویپ میتوان یآنچه م یعنی ؛میکن ییشگویآن را پ میپواه یم

حا اقل   تیقطع ع م  برا ط(Marris, 2003: 16« )میدرباره آن انجام ده میاتت بلوان
از  ایا  شالر یاز آتالانه حا اکثر ب   تیا قطع ع م که یوجود دارد درصورت  و ح اکثر

 طمیبا افراد برقارار کنا   یارتبا  پوب میبلوان ستیمملن ن ،آتلانه ح اقل کملر با  
نظار   باه  ریناپذ ینیب شیپ بهیغر فرادرفلار ا ،با   نهیشیاز مرز ب شلریب تقطعی ع م اگر
  هاا  غاام یمحلمل اتت که پ اریبس ،آتلانه کملر با   نهیاز کم که یهنگام و رت  یم

که مملن اتات بردا ات    میریگ یدرنظرنم رای؛ زمیکن ریا لباه تعب  را به بهیافراد غر
اتااس ما یریت    (ط باراین ۱۲5: ۱۳95)گادیلانسات،   هاا ا الباه با ا     آن امیما از پ
 ،و درصاورت نااتوانی در آن   رود یم امار  قطعیت در ارتبا  با دیگر  مهم به ع م

احلما  بروز توءبردا ت در ارتبا  با دیگر  باال پواه  بودط گادیلانست معلقا   
                                                                                                                                 

1  . Uncertainty 

2  . Ulmer et al 
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 نیا ازمن ین دیگر  ها و انطباق با فرهنگ  تازگارا  درتت و ارتب  برقراراتت 
 ,Gudykunst) ردیا قرار گ نهیشیو ب نهیکم  ها آتلانه نیب ما تیقطع امر اتت که ع م

 (ط1995 & 1993
 1اضطرابط ۳

 تیا قطع عا م  یاحساتا  ،یعارض عاا ف   هام  ایا معااد    توان یاضطراب را م
از اضاطراب را   یزانا یم هاا  باه یاتت که ما هنگام ارتبا  باا غر  یعی ب طدرنظرگرفت
اتات   یمنااک یب ایا  ینگرانا  ،یط اضطراب برپاتله از احساتات نااراحل میتجربه کن

ماا   ینیب شیبر پ یط اضطراب مبلنده  یم  رو زبانانینسبت به آنچه در تعامل ما با م
 ,Stephan, W. G. & Stephanاتت ) زبانانیمان با م حاصل از تعامل یاز عواقو منف

 نااهیو کم نهیشاایب  هااا آتاالانه نیاازاضااطراب   بااراگادیلانساات  (ط157 :1985
 تیا قطع عا م  ایا اگار اضاطراب    اوبه گفلاه  (ط Gudykunst, 1991اتت ) درنظرگرفله

  در انطباق و تاازگار    یو    یناگهان راتییها با ن  تغ کملر از آتلانه ای شلریب
اضاطراب ماا    کاه  یدرصاورت ط (۲۲9: ۱۳9۷ ر،ی)بش ادرخ پواه  د زبانیبا فرهنگ م

 می   که نتواه میپواه شانیچنان ناراحت و پر با   آن نهیشیب  ها از آتلانه شیب
حا اقل   با ایم،  آتالانه  ریا نانچه در زو چ میآن ارتبا  برقرار کن زبانیتوانست با م

ارتباا     الزم برا زهیما وجود نتواه  دا ت تا انگ یب ن سلمیدر ت یکاف نیآدرنال
اضاطراب   نی(؛ بناابرا ۱۲۷: ۲، ج ۱۳96 لانست،ی)گاد دوجودآور را به بهیمؤثر با غر

ارتبا    از ح اکثر آتلانه و باالتر از ح اقل آتلانه با   تا ما را برا تر نییپا  یما با
 (ط۱۲9-۱۲۷: ۲، ج ۱۳96 لانست،ی)گاد کن  کیحرت

 2ارتبا  مؤثرط ۴

  ا دغ غاه ،  اود  یما یاد  مؤثرارتبا   عنوان بهموثربودن ارتبا ات یا آنچه از آن 
و موضاوع برپای    قرارگرفلاه ارتبا اات   پردازان هتع اد  از نظری موردتوجهاتت که 
اهمیات دارد، ایجااد درک    ماؤثر   این حوزه بوده اتتط آنچه در ارتباا   ها پژوهش

 تیا درنهامشلرک از پیام در فرتلن ه و گیرن ه آن به بهلرین  لل مملان اتات تاا    

                                                                                                                                 

1  . Anxiety 

2  . Effective Communication 
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 یارتبا  ماؤثر ارتباا   که  دارد یم( بیان ۲005منجر به ا لراک معنا  ودطگادیلانست )
ط اب یآن را در  کن  و معنا ریمشتص تفس  را از فرد ییبامعنا امیپ یاتت که  تص

فهام را دا اله    تیا قابل نیشلریمؤثر اتت که ب یارتبا  :اتت نیچن نیا گرید  یتعر
 3و ماک لئاود و  اافه   « 2درک ملقابال »( از اصاطال   ۱9۸۱) 1 لِیا نیبا  ط راجرز و ک

 ط(Gudykunst, 2005: 289ان  ) اتلفاده کرده« 4و صحت قتد»( از اصطال  ۱9۷۳)
باا   تاا  کنا   یما باه افاراد کماک    ارتبا  ماؤثر   اتت معلق ( ۲006) 5فیل ینگ

 اتت لسانیهمه   برا جاد  هیا  ن  که معنانحاصل ک نانیا م یل یگر  هملار
  کاه  ا مطالعاه ( در ۲0۱۷) 6اوتز  ط(Fielding, 2006: 11دارد )معنا وجود  ا لراک و

باه نلاایج    دارد یما بیاان   ،فرهنگی گروهی انجاام داده اتات   پیرامون ارتبا ات میان
که در یک گروه به هر میزان که  دارد یماتتط او بیان  افلهی دتتزمینه  مهمی دراین

 ,Oetzel) ارتبا  ماؤثر کملار پواها  باود       ، احلما  برقرارنتر با  ناهمگنافراد 

در یک گروه  کنن ه تعاملنلیجه گرفت که همگونی افراد  توان یمبنابراین ؛ (3 :2017
بیشالر    ریتاأث  ماؤثر و مشابهت هرچه بیشلر ان به یلا یگر در برقارار  ارتباا     

 پواه  دا تط
 اصو  ملعارر نظریهط 5

در تبیاین  « فرهنگای    درباره ارتبا ات میانپرداز هینظر»گادیلانست در کلاب 
در ایان   7رفیبه اصو  ملعا« قطعیت در ارتبا  مؤثر نظریه م یریت اضطراب / ع م»

تا باا   کن  یمی کمک فرهنگ انیم گر ارتبا به  ها آنکه هریک از  کن  یمنظریه ا اره 
 هاا  باه یغرقطعیت پود، بلوانا  ارتباا  ماؤثر  باا      ایجاد تعاد  در اضطراب و ع م

قطعیات   برقرار کن طگادیلانست در این نسته از نظریه ما یریت اضاطراب / عا م   
ط در ایان   امرد  یبرما اصل ملعارر را ذیل موضوعات مارتبط باا نظریاه     ۴۷پود 
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پژوهش تالش   ه موارد  از آن اصاو  کاه باه موضاوع پاژوهش ارتباا  دارد،       
  و تبیاین  اون ط   بنا   دتاله و ذیل عناوینی مشتص    ه عنوانپالصه  صورت به
ما یریت اضاطراب و   در  توانا   یما   هریک از این اصاو   ریکارگ به رت  یمنظر به

مثبلی دا له با ا  کاه نلیجاه آن     ریتأثی با دیگر  فرهنگ انیم گر ارتبا قطعیت  ع م
 توان  در برقرار  یک ارتبا  مؤثر با دیگر  نمایان  ودط می

 همگرایی و هم لی با دیگر ال ط 
میااان  مااؤثری از لااوازمی اتاات کااه تحقااق یااک ارتبااا  ل همااهمگرایاای و 

معنا  درک احساتات دیگاران و مشااه ه    ی بهل همط کن  یم را تسهیل گران ارتبا 
 تاوان  یما ، چگوناه   ون  یمدنیا از دی  آنان اتتط اینله آنان از چه چیز  ناراحت 

پود را جا  ایشان گذا ت و احساس آنان را درک کرد، موضوع هما لی اتاتط   
 ازهاا، یو احساتاات، ن   امرده را محلرم  گرانید میحرافراد   ود یباعث م هم لی
 نا  بلوان تاا  به هنگام تعامل، ما نظر قارار دهنا    ها را  و نظرات آن قیعال ،ها ینگران
  هاا   اباهت  شیافازا از نگاه گادیلانست  طن ارتبا  برقرار کن ایشانبا  ثرمؤ ور  به
در تعامال   تیقطع کاهش اضطراب و ع مموجو  توان  یم ها بهیما و غر انیم  فرد
، ۱۳96 لانسات، ی)گاد ود ها  رفلار آن ییشگویپ  برا ییتوانا شیو افزا ها بهیغربا 
 (ط۱50 :۲ج 

 هاا  باه یغریی ماا باا   همگرای و درجه ل هم: هرچه میزان توانایی اصل متعارف
افازایش   ها آنی دقیق رفلار نیب شیپافزایش یاب ، اضطراب ما کاهش و توانایی برا  

 طاب ی یم
 ارتقا   ناپت از دیگر بط 

 ناپت آگاهانه از غریبه و نقا  ا لراک و افلاراق باا    شیافزا برگادیلانست 
داردط او معلق  اتت هرچه میازان ایان     یتأکی فرهنگ انیماو در برقرار  ارتبا ات 

  میاان پاود و دیگار  برقارار پواها   ا ط       مؤثرتر ناپت بیشلر با  ، ارتبا  
  غریباه و  ها هگروبا  مان گروهو تمایزها   ها  باهتمیان میزان درک ما از  درواقع

  ا رابطاه  ،میکنا  یما قطعیلی که در ارتبا  باا ایشاان تجرباه     میزان اضطراب و ع م
 معلوس برقرار اتتط
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 مان گروه  ها تفاوتو  ها  باهت: هرچه میزان درک و فهم ما از اصل متعارف
قطعیت ما کاهش و توانایی ماا در     غریبه، افزایش یاب ، اضطراب و ع مها گروهبا 
 (۱50: ۲، ج ۱۳96افزایش پواه  یافت )گادیلانست،  ها آنی رفلار نیب شیپ

اضطراب  ،ها بهیغر: درصورت افزایش دانش ما از زبان یا گویش اصل متعارف
 ابا  ی یما ی صاحیح رفلاار آناان افازایش     نا یب شیپا ما کااهش و تواناایی ماا بارا      

 (ط۱6۳: ۲، ج ۱۳96)گادیلانست، 
 افزایش تعامل با دیگر جط 

که توتاط گادیلانسات در قالاو نظریاه ما یریت اضاطراب/        بحث دیگر 
 ه، پیرامون کمیت و کیفیات ارتباا  باا افاراد      مطر   مؤثرقطعیت در ارتبا   ع م

 گاران  ارتباا  قطعیات در   غریبه و دیگران و رابطاه آن باا میازان اضاطراب و عا م     
 دارد یم انی( ب۱9۷5برگر و کاالبرس ) تیقطع کاهش ع م هینظری اتتط فرهنگ انیم
، میبار  یما  به کاار  ها بهیمان با غر در ارتبا  که ما یو زبان یلفظ  ها چه فرآوردههر
 تیمیصام  نیط همچنکاهش پواه  یافت ها با آن تعاملدر  ما اضطراب با  ، شلریب
: ۲، ج ۱۳96 لانست،ی)گاد  ود یباعث اضطراب کملر م گرانیدر ارتبا  با د شلریب

ط او معلق  اتت کمیات و  ان  کنن ه نییتع ها ارتبا واع ط در این بتش تع اد و ان(۱5۴
میازان   کننا ه  نیای تع، هاا  باه یغرکیفیت ارتبا ات با دیگران و میزان وابسلگی ما باا  

 هسلن ط ها بهیغری ما در تعامل با ن گنک بینی شیپاضطراب و ق رت 
: افزایش در کمیت و کیفیت ارتبا ات ما با افراد غریبه و اعضا  اصل متعارف

ی درتت نیب شیپق رت  نیهمچن  آنان منجر به کاهش اضطراب ما   ه و ها گروه
 (ط۱55: ۲ج ، ۱۳96)گادیلانست،  ده  یمما درباره رفلار آنان را افزایش 

ش اضطراب : افزایش وابسلگی ملقابل ما با افراد غریبه باعث کاهاصل متعارف
)گادیلانست،  د و یمی رفلار آنان نیب شیپو موجو افزایش ق رت و توانایی ما در 

 (ط۱55: ۲، ج ۱۳96
 رعایت احلرام دیگر دط 

باا میازان    هاا  باه یغر  اپالقی در ارتبا  با ها جنبهگادیلانست رعایت  ازنظر
یعنی به هر میزانی که احلارام  ؛ رابطه معلوس دارد ها بهیغراضطراب ما در تعامل با 
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 به غریبه افزایش یاب ، اضطراب ما در تعامل با او کاهش پواه  یافتط 
موجو کااهش اضاطراب ماا     ها بهیغربه  گذا لن احلرام: افزایش اصل متعارف

 (ط۱5۸: ۲، ج ۱۳96)گادیلانست،   ود یم

 پژوهش نهیشیپ. 1-2

  هاا  طیمحا   ملعا د  در  هاا  هشپژو ها بهیغری با فرهنگ انیمدر حوزه ارتبا ات 
پارج از کشور صورت گرفلاه اتاتط باا توجاه باه       التصوص یعلعلمی داپل و 

و اروپا و اهلماامی کاه از    ملح ه االتیای در فرهنگ انیممطالعات  تاله چن دهتابقه 
آمریلاایی باه ایان حاوزه معطاور  ا ،        پردازان هینظرمیالد  ازتو   ۱950دهه 
  در نشریات علمی پارجی هسلیمط درمقابل در فضاا   ا برجسله  ها نمونه اه  

  ا ه  کملر اناپله یک حوزه  عنوان بهی فرهنگ انیمعلمی داپل کشور اما ارتبا ات 
ی کشور دانشگاهفضا   رت  یمبه نظر  التصوص یعلاتتط  قرارگرفله موردتوجه

ط ی مواجه اتات فرهنگ انیممطالعات اتالمی در ارتبا ات  نهیزم دربا ضع  بزرگی 
باه زباان فارتای در ایان       ا ه  چاپ  ها کلاب اه  این موضوع نیز تع اد ناچیز 
ط البلاه ایان دغ غاه    کنا   ینما نیز تجاوز  دتت کحوزه اتت که از ع د انگشلان ی

و نلیجه  قرارگرفله موردتوجه ها پژوهشگاهو  ها دانشگاهازتو  برپی مراکز علمی، 
 حاا   نیبااا قاله در این زمینه بوده اتتط و م نامه انیپاآن انلشار ص ها عنوان مجله، 

  داپلای ایان   هاا  نموناه جلوگیر  از ا ناب تتن در این مجا  به ذکار   منظور به
 ط ود یماکلفا  ها پژوهش

یی که بیشلرین ارتبا  را با موضاوع ایان پاژوهش دارنا ،     ها نامه انیپادرمیان 
نو اله حمیا    « اتاالم فرهنگای در   الگاو  ارتبا اات میاان   » ناماه  انیپابه  توان یم

ا اااره کاارد کااه در آن  السااالم هیااعل باااقرالعلوم( در دانشااگاه ۱۳9۳زاده ) یوتاا 
را از تعاالیم اتاالمی    فرهنگای  اصو  حاکم بر ارتباا  میاان  ده کرپژوهشگر تالش 

در تعامال   السالم همیعلکن ط درمیان مقاالتی که به بررتی تیره معصومین  اتلتراج
و  الساالم  هیا امام باقر عل یارتبا  رهیت» نامه انیپابه  توان یم ،ان  پرداپلهتنت  با اهل
 یمانیتال  ثمیا م نو اله « گار یدر مواجهه با فرق و ماذاهو د  السالم هیصادق عل امام

ا اره کرد کاه  ای آن پژوهشاگر باه      ثیدانشل ه علوم ح در ( ۱۳9۳) یجو قان
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  برپاورد و تاازوکارها    هاا  روشی، و عملا  یعلما   ها اصو  و روشبررتی 
 پرداپله اتتط هماالسالمیعل نیصادق در تیره امامین ها تعامل با فرقه

ی اقاوام و ماذاهو در ایاران    فرهنگا  انیا مارتبا ات  نهیدرزمهمچنین مقاالتی 
در جامعاه   یفرهنگا  انیروابط م تیفکی»به مقاله  توان یم ها آنمنلشر   ه که ازمیان 

(، ۱۳9۱ زیی)پاا ی اپالقا  لایو آز یانیحاج میابراهنو له  «و عوامل مؤثر بر آن رانیا
 تی: مطالعه حساتا رانیدر جنوب ا یو تن عهی   همساز یفرهنگ  الگوها»مقاله 

در جنوب اتلان فارس )الرتالان( و غارب اتالان     عیاهل تسنن و تش یفرهنگ انیم
هاا     ن یدوجهان»(، مقاله ۱۳9۷و هملاران ) زادگان یتقنو له « هرمزگان )بسلک(

 عیتسانن و تشا   اهل یفرهنگ نیروابط ب  مطالعه مورد یفرهنگ نیب  ها تیو حسات
رواباط   ریتاأث »( و مقالاه  ۱۳۸۸یی )تابسالان  موال ی وعامل نو له« ندر اتلان گلسلا

نو اله ولیتاانی و    («ع) یحضارت علا    گاهیاز د  زمام ار وهیبر   یفرهنگ انیم
ردط دررابطه با نظریه ما یریت اضاطراب و   ( ا اره ک۱۳9۱رحملی )بهار و تابسلان 

 تیریما  »قطعیت نیز کار علمای انا کی در ایاران صاورت گرفلاه کاه مقالاه         ع م
 و تارفراز  ریبشا  نو اله « ها بهیغر یفرهنگ انیم  در تازگار تیقطع اضطراب/ع م

کاهش  جاد،یدر ا یفرهنگ ریملغ  ها نهیزماز این جمله اتت که به بررتی  (۱۳90)
 زباان یم  یا ج   هاا  فرهناگ  یتااکنان ماوقل   تیا قطع اضطراب و عا م  شیافزا ای

 پرداپله اتتط
ی  یعه و فرهنگ انیمموضوع ارتبا ات  ده  یمنگاهی به پیشینه پژوهش نشان 

تاکنون از منظر نظریه ما یریت   السالم همیعلدر دی گاه معصومین  ژهیو به تنت اهل
ضارورت   مسائله اتاتط ایان   بررتی نش ه  مؤثرقطعیت در ارتبا   اضطراب / ع م
باا اتالفاده از    تانت  اهال   بهبود و توتعه روابط  ایعه و  ها وهی تحقیق پیرامون 

دنبا  ارائه راهلارهاایی   نظریه مزبور را که به ژهیو بهی فرهنگ انیمنظریات ارتبا ات 
و رتی ن به فهام و درک   ها بهیغردر تعامل با  تیقطع برا  کاهش اضطراب و ع م

 طتازد یم لار مشلرک اتت، آ

 چارچوب روشی و فرایند پژوهش. 2

  در گاردآور  و  ا کلابتاناه پاژوهش مطالعاه اتاناد  و     نیا ا در کاررفله بهروش 
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 هیا ا العاات ته   ابازار گاردآور  ط هاتت افلهتحلیلی در اتلنلاج ی-رویلرد توصیفی
جسلجو در کلو روایای معلبار  ایعه،    با    هتالش بوده و  از منابع مللوب شیف

بار آن   الساالم  همیعلا  تیب دتلورات اهلکه در  تنت مرتبط با تعامل با اهل روایات
بررتی  اودط بارا  ایان منظاور جهات گاردآور  روایاات مربو اه          ،  ه  یتأک

از  تان  پنجو عباراتی را در یک فراین  رفت و برگشلی با  ها  واژهیکل  از ا مجموعه
می و هم در حوزه علم ارتبا ات کار ناتانی که هم در حوزه علوم و معارر اتال
جهت جسلجو در ملون روایی  ها آنپبرگی دارن ، مطر    ه تا اعلبار و بسن گی 

  تار  قیا دقمورد تنجش قرار گیارد و باا جسالجو  ه فمنا  در روایاات نلاایج       
معا ارت، ما ارا، تقیاه، تقیاه        نیلویی و حسان ها  واژهیکل تیدرنهاآی ط  دتت به

اجلماع عامه با بااالترین میازان وثاوق، ازتاو  کار ناتاان      م اراتی و حضور در 
  مذکور در محیط تایت کلابتانه ها  واژهیکلقرارگرفتط در مرحله بع    ییتامورد

که یک کلابتانه برپط رایگان برا  اتلفاده پژوهشگران و حااو    1م رته فقاهت
 ،یثیحا   ،یاصاول  ،یفقها   هاا  کلابجل  از  ۱5.0۸۷عنوان کلاب در قالو  6.۴۲6
یی از میاان انباوه روایااتی کاه     هاا  شیفا ، جسلجو  ا ط تاپس   اتت و ططط  ریتفس

  و  ا   آور جماع بیشلرین تناتو و ارتبا  موضوعی با پژوهش حاضر را دارن ، 
 لیل مضمون مورد بررتی قرار گرفتطبا اتلفاده از روش تح

 به ایشاان مراجعاه   ها  واژهیکلج و  مشتصات پبرگانی که جهت اتلتراج 
    به  ر  زیر اتت:

 شناختی خبرگان پژوهش . مشخصات جمعیت1جدول 

 تخصص مقطع رشته تحصیلی خبره
 الملل ارتباطات میان فرهنگی و بین استاد تمام الملل نیبارتباطات  1خبره 
 میان دینیارتباطات میان فرهنگی و  دکتری فرهنگ و ارتباطات 2خبره 
 الملل ارتباطات میان فرهنگی و بین دکتری فرهنگ و ارتباطات 3خبره 
 ارتباطات میان فرهنگی و میان دینی دکتری سطح دو/ حوزوی / فرهنگ و ارتباطات 4خبره 

 سطح سه حوزوی 5خبره 
مبلّغ و  -الملل  ارتباطات میان مذهبی و بین

 فعال میدانی وحدت اسالمی

 
                                                                                                                                 

1  . https://lib.eshia.ir/ 



 51     ی رواییا مطالعهسنت،  ی با اهلفرهنگ انیمقطعیت در ارتباطات  عدم مدیریت اضطراب/

 تحلیل مضمون. 2-1

هاا    ا  از روش هایی اتت کاه در  یا  گسالرده    روش تحلیل مضمون، از روش
عناوان   تاوان باه   توان از آن اتلفاده کردط از این روش می  ناتی می نظر  و معرفت

ها  پیچیا ه و   یک ابزار تحقیقاتی منعط  و مفی  برا  تحلیل حجم زیاد  از داده
تحلیل مضامون را رو ای بارا   ناتاایی،      1دط براون و کالرککرمفصل، اتلفاده 

هاا ایان    دانن ط باه گفلاه آن   ها  کیفی می تحلیل و گزارش الگوها  موجود در داده
ها  پراکنا ه و ملناوع را باه     داده وها  ملنی بوده  روش فرآین   برا  تحلیل داده

 (طBraun, V & Clarke, 2006: 6کن  ) ها  غنی و تفصیلی تب یل می داده
توان به ته مرحله کالن،  ش گام و بیست  امل تحلیل مضمون را میفرآین  ک
( که در ج و   ماره دو ۱۷۸: ۱۳90 هملاراند )عاب   جعفر  و کراق ام تقسیم 
ان ط یلی از مراحال تحلیال داده در تحلیال مضامون، مرحلاه ک گاذار         ذکر   ه

آین  تاا   گردهم 2ارهایی معناد ها  پراکن ه بای  در مجموعه اتتط در این مرحله داده
  کاار در اتالفاده از   تااز  تادهکار تحلیل تسهیل  ودط ه ر اصلی در ک گذار ، 

هاا و   ها  مشابه و ازنظر محلو  یلسان در گروه   پاتخآور جمع، از ریق ها پاتخ
ازآن مضاامین اولیاه از    (ط پاس ۴۱۲:۱۳۷۲تار اتات )تااروپانی،     مقوالت کوچاک 

 اون ط تاپس آن دتاله از     لیال، اتالتراج مای   ها  موجود در ملن مورد تح گزاره
مضامین اولیه که ا لراکات موضوعی و مفهومی باا یلا یگر دارنا  ذیال مضاامین      

ترتیو ذیال بتاش    همین   ه و این دتله از مضامین نیز به بن   دهن ه دتله تازمان
گیرنا ط    اون ، قارار مای    دیگر  از مضامین که با عنوان مضمون فراگیر  ناپله می

ا  از ایان مضاامین     ابله  ،دهنا ه  مشتص   ن مضامین فراگیر و تازمان پس از
هاا نگا اله    هاا  حاصال از تحلیال مضامون داده     ترتیم و تحلیل مرتبط باا یافلاه  

  ودط می
  بن   دتله ،گام تحلیل مضمون و تحلیل  بله مضامین در ج و  به فرآین  گام

   ه و به نمایش درآم ه اتت:

                                                                                                                                 

1  . Braun & Clarke 
2  . Meaningful Ensembles 
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 (178: 1390، همکارانگام تحلیل مضمون و تحلیل شبکه مضامین )عابدی جعفری و  به فرآیند گام. 2جدول 

 اقدام گام مرحله

. تجزیه و توصیف 1
 متن

 . آشنا شدن با متن1

 ها )در صورت لزوم( مکتوب کردن داده -
 ها مطالعه اولیه و مطالعه مجدد داده -

 های اولیه نوشتن ایده -

ایجاد کدهای اولیه و  -2
 کدگذاری

 پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه قالب مضامین -
 تر های کوچک تفکیک متن به بخش -

 ها های جالب داده کدگذاری ویژگی -

وجو و شناخت  جست -3
 مضامین

 تطبیق دادن کدها با قالب مضامین -
 های کدگذاشته متن استخراج مضامین از بخش -

 پاالیش و بازبینی مضامین -

تفسیر . تشریح و 2
 متن

 ترسیم شبکه مضامین -4

 بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج -
 مرتب کردن مضامین -

 دهنده و فراگیر انتخاب مضامین پایه، سازمان -
 ترسیم نقشه )های( مضامین -

 اصالح و تأیید شبکه )های( مضامین -

 تحلیل شبکه مضامین -5
 ی مضامینگذار نامتعریف و  -

 توصیف و توضیح شبکه مضامین -

. ترکیب و ادغام 3
 متن

 تدوین گزارش -6

 تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح آن -
 ها های جالب داده استخراج نمونه -

مرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی  -
 نظری

 ها نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل -

 ی پژوهشها افتهی. 3

 ۳۸ تیا درنهااز مناابع معلبار  ایعی،       ه اتلتراجپس از تحلیل مضمون روایات 
مضامون فراگیار  ناتاایی  ا  کاه       5و  دهن ه تازمانمضمون  ۱6مضمون اولیه، 

درادامه این بتش و پس از ترتیم  بله مضامین، هریک از مضاامین فراگیار ذیال    
دهنا ه   ولیه، تاازمان اتلتراج مضامین ا منظور بهیک زیربتش تشریح پواهن    ط 

 ا  از آن در ادامه آم ه اتتط هایی تهیه    که نمونه و فراگیر ج و 
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 دهنده و فراگیر در تحلیل متن روایات . نمونه جدول استخراج مضامین اولیه، سازمان3جدول 

 مضمون اولیه گزاره
مضمون 

 دهنده سازمان
مضمون 

 فراگیر
در مساجد عامه و اهل سنت  نماز 

 بگزارید
 شرکت در نماز اهل سنت

شرکت در مراسم 
عبادی و مناسک 
 اجتماعی اهل سنت

همراهی با 
سنت و  اهل

شرکت در 
اجتماعات 
 مسلمانان

اگر  توانستید امام جماعت نماز اهل 
 سنت شوید این کار را بکنید

امام جماعت شدن در نماز اهل 
 سنت

نماز اهل سنت  مؤذناگر  توانستید 
 شوید این کار را بکنید

 موذن شدن در نماز اهل سنت

ها نماز بگزار که نمازگزارنده با  با آن
است که  یها در صف اوّل مانند کس آن

 است دهیکش ریدر راه خدا شمش
 نمازخواندن در صف اول اهل سنت

پشت سر السالم  همایعل نیحسن و حس
 شانیبا ا زیاند و ما ن مروان نماز گزارده
 میگزار ینماز م

 شرکت ائمه در نمازهای اهل سنت

شرکت ائمه در 
مراسم عبادی و 
مناسک اجتماعی 

 اهل سنت

بر مسلمانان الزم است که بکوشند با 
 هم در ارتباط باشند

 تقویت ارتباط با مسلمانان
افزایش ارتباطات و 
توجه  گریکدیبر مسلمانان الزم است به  تعامالت با مسلمانان

 کنند
 اهتمام مسلمانان به امور یکدیگر

ید و یها بگو فهمند به آن آنچه را می
 .ها بپوشید پذیرند از آن آنچه را نمی

آشکارنکردن اختالفات با اهل 
 سنت

ابرازنکردن اختالفات 
 با اهل سنت

و  دیزیامیبا سایر مسلمانان در ظاهر درب
 ها مخالفت کنید در باطن باا آن

مخالفت ظاهری با اهل کتمان 
 سنت

اگر دانستید کسى )امر امامت و احادیث 
، او را از کند یمخصوص ما را( فاش م
 آن بازدارید

 تیب کتمان اسرار اهل

 درآما ه در  لل زیر  بله مضامین حاصل از تحلیل مضمون روایات باه نماایش   
 طاتت
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 ارتباطات میان فرهنگی با اهل سنتقطعیت در  . شبکه مضامین مدیریت اضطراب/عدم1شکل 

 

عدم  /مدیریت اضطراب
قطعیت در ارتباطات  
میان فرهنگی با اهل  

 سنت 

حسن معاشرت با 
 اهل سنت

 معاشرت نیکو با اهل سنت

 معاشرت نیکوی ائمه با اهل سنت

 دوستی با سایر مسلمانان

 امانتداری در قبال اهل سنت

 خوش خلقی و نیک رفتاری با اهل سنت

 مدارا ی با اهل سنت

همدلی با اهل  
 سنت

 خیرخواهی برای اهل سنت

یکسان نگری و انصاف داشتن با اهل  
 سنت

عفت کالم و پرهیز  
از بدزبانی و توهین  

 به مقدسات

 پرهیز از توهین و بدزبانی

 نیکوسخن گفتن با مردم

پرهیز از  
خودبرتربینی و 

برائت جویی از اهل  
 سنت

 برائت نجستن از اهل سنت

 عدم خودبرتربینی در قبال اهل سنت

همراهی با 
اهل سنت و شرکت  

در اجتماعات  
 مسلمانان

شرکت ائمه در مراسم عبادی و اجتماعی  
 اهل سنت

شرکت در مراسم عبادی و اجتماعی اهل  
 سنت

 افزایش ارتباطات و تعامالت با مسلمانان

 ابرازنکردن اختالفات با اهل سنت
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 . همدلی با اهل سنت3-1

ن پود در جا  دیگار   قراردادیک مفهوم در علم روانشناتی و به معنا   1هم لی
موقعیات و افلاار     کن  یمبه افراد کمک  مسئلهو دی ن مسائل از دی  اوتتط این 

ارتباا ی  که دیگر  در  ارایط پااص دارد، درک کارده و بلواننا  بارا  دا الن       
 ط در روایاات اتاالمی نیاز  ااه      کننا ی تحلیال  درتال  باه رفلارهاا  او را   مؤثرتر
  ا ناماه در  الساالم  هیا عل نیرالمؤمنیامیی به ابراز هم لی باا ماردم هسالیمط   ها هیتوص

یی باه ایشاان،   هاا  هیتوصا ضامن   الساالم  هیا علپطاب باه فرزن  اان اماام حسان     
افراد جامعه را مطر  تاپلن ط ایشاان  یی اپالقی پیرامون هم لی با دیگر ها تفارش

در آنچه بین تاو و دیگار    فرزن م : »ن یفرما یم ان در این روایت  در پال  نلات
پسان   و   بپسن  آنچه برا  پود می  گریپس برا  د طقرار ده واتت پود را تراز

و نیلای کان چنانلاه دوتات      طططپواهی،  نتواه برا  دیگر  آنچه برا  پود نمی
و  طططنیلی  ود و ز ت دان از پود آنچه را از دیگر  ز ت پنا ار ،   دار  به تو

: 5، ج ۱۳6۸ی، اصافهان  االتالم ضیف« )(1)آنچه دوتت ن ار  برایت گفله  ود مگو
دادن  باا قارار   گر ارتبا توان فهمی  که  از این روایت و روایات مشابه آن می ط(9۲۳

  بپاردازد  فرد انیمدر ارتبا ات به تع یل رفلارش  توان  یمپود در جایگاه دیگر  
  از حاالت و موقعیت متا و در ارتبا  دتت یابا ط لاذا   تر حیصحو نیز به درک 

و باه فهام بیشالر کاه باه         ه اصال رفلار او در تعامل با غریبه  جهیدرنلذهنیت و 
 انجام ، دتت پواه  یافتط همگرایی می

 مقدسات. عفت کالم و پرهیز از بدزبانی و توهین به 3-2

کالم و پاوددار    رعایت عفت ،مؤثراز دیگر عوامل دپیل در برقرار  یک ارتبا  
کلمات ناپسان  در تعامال باا افاراد اتاتط حفاا احلارام و جایگااه          کاربردن بهاز 

برقرار  یک ارتبا  تالم و موفق اتتط این نللاه نیاز در    ها  ویتا تاص از اول
ی از اماام بااقر   لا یرواماورد اهلماام باوده اتاتط      السالم همیعل تیب اهل  ها هیتوص
یی را بارا   هاا  یژگا یو الساالم  هیا علکه در آن امام   ه  باب نقل نیدر ا السالم هیعل

با ماردم هماواره تاتن    »ططط که  رت  یمو به این جمله   مرن  یبرم یعیان حقیقی 
                                                                                                                                 

1  . Empathy 
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-۲۲6: ۸، ج ۱۳۸۲)المازنا رانی،   (2)تان را از تتن ب  بازداریا ططط  نیلو گفله و زبان
در روی اد دیگر  که در جریان جنگ صفین رخ داد، حضرت امیرالمؤمنین (ط« ۲۲۷
 ط اماام دهنا   یم ان اهالی  ام را د نام  ملوجه   ن  که دو تن از یاران السالم هیعل
کردنا  کاه    تاؤا   ها آنفرمودط   ان ینهایشان را پواتت و از این کار  السالم هیعل
پس چارا  »بر نیسلن ؟ حضرت در پاتخ فرمودن : آر طگفلن :  ها آنما برحق و  مگر
زیرا »در پاتخ به آن دو فرمودن :  السالم هیعل امام« ؟ یکن یماز د نام آنان نهی را ما 
  جاا  باه تاپس از ایشاان پواتالن     «ط با ای   دهنا ه  د انام که  ما  پسن م ینممن 

 و پاموش  ا ن آتاش جناگ    نیسلموح ت م ،گمراهان تیه اناتزاگویی برا  
باا نهای از    الساالم  هیا عل(ط اماام  69-6۷: ۸: ج ۱۴۲6 ایراز ،   )ملاارم  (3)نا  کندعا 

که حلی اگر در موضع حق با ان ، نبایا  از    آموزد یمناتزاگویی، به یاران پویش 
در جامعه اتالمی و اتحاد صفور مسالمین   ها تنشهیچ تال ی درجهت کاتلن از 

دریغ ورزن ط توجاه باه    -ان به د منی با ما برپاتله با ن  هرچن  گروهی از آن -
کاالم در تعامال باا دیگار  و  را از      این نلله حائزاهمیت اتت که ن ا لن عفات 

 طکشان  یمرا به تسلی  مؤثر  یک ارتبا  ها هیپا  بازدا له و فرد انیمادامه ارتبا  
هایی اتات کاه در قارآن     توجه به حرمت مق تات افراد یلی دیگر از توصیه

 بااره  نیا درامورد تأکی  قرار گرفلاه اتاتط    السالم همیعلکریم و روایات معصومین 
هاا و معبودهاا     بات  گااه  چیها »د کاه  دار مای  توره انعام بیان ۱0۸پ اون  در آیه 

ها نیز نسبت به تاحت  که آن  ود مشرکان را د نام ن هی ، زیرا این عمل تبو می
اماام صاادق   «ط (4)ق س پ اون  همین کاار را از رو  تالم و ناادانی انجاام دهنا      

د انام   نیمشارک   هاا  مؤمناان باه بات   » در تبیین این آیه فرمودنا  کاه   السالم هیعل
لاذا پ اونا  از تاو     ط کردنا   یکار را ما  نیو در رر مقابل کفار هم هم دادن  یم

البحرانای،   )الحسینی« (5)را تو  نلنن  مؤمنانپ ا   ها آن  ایشان نهی کرد تا ها بت
( علات صا ور چناین دتالور      ۱۳۷۴ ایراز  )  ملاارم  ازنظر(ط ۴6۷: ۲، ج ۱۴۱5

و اعماا  پاود،     یا هر گروه و مللای نسابت باه عقا    ازتو  پ اون  این اتت که
ناراحلی و واگرایی    جزا جهینلو توهین و فحا ی به مق تات ایشان  تعصو دارد

(ط توهین و با گویی  ۳۷۳: 5، ج ۱۳۷۴ یراز ،  دنبا  نتواه  دا ت )ملارم به ها آن
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  هاا  تیحساتا   ا ن  تلاه یبرانگ، باعاث  رود یم امار  به آنچه برا  فرد مق س به
 دنبا  پواه  دا تط را به مؤثری او   ه و اپلال  در ارتبا  مذهبعقی تی و 

 سنت اهل. حسن معاشرت با 3-3

  و حسان  رفلاار  پاوش بتش مهمی از روایات اتالمی درزمینه اپالق مربو  به 
  هاا  هیتوصا معا رت با مردم اتتط ابراز محبت و مهربانی با عماوم مسالمانان از   

بوده و در روایات اتالمی بر ضرورت تعامل نیلاو و   السالم همیعلویژه معصومین 
 در ایان زمیناه پیاامبر اتاالم     فراوان   ه اتتط  یتأک  با دیگر مسلمانان وارجهم
اعام از   ها انسانی و پیرپواهی مطلق با همه پوبدر روایلی بر  هآلعلیه و  اهلل یصل

  را اوج پردمنا    رفلاار   تبکفرموده و این   یتأکپوب و ب  و دوتلی با مردم 
علیاه  اماام صاادق    در روایلی دیگر یلی از یااران  ط(6)ان  دانسله  ن اریدفرد پس از 

 تاؤا   ،هاا معا ارت دارنا     که با آن مردمی رفلار بااز ایشان پیرامون نحوه  الس الم
امانات را باه آناان برگردانیا ، اگار از  اما       » : یا فرما یما که حضرت به او  کن  یم

 ان را عیادت و  بیماران ،کردهها  رکت  در  هادت و گواهی آن  هادت پواتلن ،
در بیانی دیگر از  ط(۳9۸، ۸، ج ۱۳۸۷العاملی،  )الحر «(7) مشایعت کنی  را جنازه آنان

نیاز در تعامال    السالم همیعلکه ائمه معصومین  دارن  یمهمین روایت حضرت بیان 
به پا ا تاوگن  آناان باه     ططط »ط کنن  یم لل عمل  همین تنت به نیلو با عامه و اهل

و باه تاود و     ون  یحاضر م  ان  ها و بر جنازه رون  یعیادت بیماران غیر یعه م
هاا   آناان را باه آن    هاا  و امانات  دهنا   یها ]هرچه حق با ا   گاواهی ما    ضرر آن

به پیشوایان پود نگااه کنیا    »که  ما نیز  کنن  یمو به  یعیان توصیه « گردانن  یبرم
 اما نیاز    کننا   یرفلاار ما    تانت  اهال ]باا   گونه که آنان و از آنان پیرو  کنی ، آن

 (ط6۳6: ۲ ج ،۱۴۳0 ،کلینی) «(8) ور رفلار کنی  همان
یلای   تانت  اهال با بزرگان و امامان فِرَق  السالم هیعلصادق  امامتعامل نزدیک 

تسانن   اهال  انامام یتمام  که ا گونه به  این معا رت نیلو اتتط ها نمونهدیگر از 
و  فاه یانا ط ابوحن  کارده  ایشان تلمذبوده و نزد ایشان الواتطه  اگرد  مع ایبالواتطه 

امامان دو مذهو حنفی و ماللی از معاصران امام بوده و نازد ایشاان   مالک بن انس 
 از ،کارده  یما زنا گی  در دوره بعا   کاه   ی امام  افعیان نیز افعط ان  کرده اگرد  



 1399پاییز  ♦ وششم سیشماره  ♦م نهسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     58

اماام   حنبال  بن ط احم  یآ یمبه حساب  فهی اگرد  اگردان ابوحنو مالک  اگردان 
 الساالم  هیا علصاادق   جهات باه اماام    کیا  در  نسبش در  اگرد تلسله حنابله نیز

 ط(۱۳۳-۱۳۲: ۱۳۸۷ ، )مطهر رت  یم
 الساالم  همیعلتوجه به این روایات نشان از تأکی  تیره عملی امامان معصومین 

و پرهیز از ج ایی و واگرایی با ایشاان   تنت اهلبر معا رت نیلو و ارتبا  فعا  با 
از هار قاوم، ناژاد و ماذهو،      ها انسانداردط ب یهی اتت دا لن رفلار پوب با همه 

موجااو باارانگیتلن احساتااات مثباات در ایشااان  اا ه و بااه بهبااود تعااامالت    
با فرد یا افراد  کاه باا و  باا    « دیگر »ط ارتبا  کن  یمی کمک  ایانی فرهنگ انیم

پاا ر و آراماش    مهربانی رفلار کرده و روابط اجلماعی نیلویی دارنا ، باا ا میناان   
کااهش اضاطراب در    ،نلیجاه ایان حاس آراماش     بیشلر  صورت پواه  گرفاتط 

 رفین ارتبا  و حصو  ا لراک معناا درجهات برقارار  ارتباا  ماؤثر و تاازن ه       
 اتتط

 و شرکت در اجتماعات مسلمانان سنت اهل. همراهی با 3-4

همراهی و همنوایی با افراد جامعه و حضور یلپارچه در اجلماعات عماومی یلای   
روابط اجلماعی اتات کاه ایان نللاه در تایره       از عوامل مهم احساس نزدیلی در

ی پاوب  بهزمینه    ایشان دراینها هیتوصو  تنت اهلبا  السالم همیعل تیب اهلارتبا ی 
اتتط در کلاب من ال یحضره الفقیه  یخ عباس قمی، روایلای از اماام    مشاه ه قابل

کاه باا    نا  یفرما یما نقل   ه که ایشان در آن به  یعیان توصایه   السالم هیعلصادق 
مراتام  و  در نماز جماعات  کنن ،آداب و اپالق پود ان رفلار  با مطابق تنت اهل
)القمای،  (9)آورنا    اان عیاادت باه عمال     از بیماران ده وکر رکت   ان جنازه عییتش

 (ط  ۳۸۳: ۱، ج ۱۴۱۳
  ملع د  در روایات وجود دارد که  ایعیان را باه اقاماه نمااز در     ها تفارش

ده و ایشاان را از جا ا لبی و انازوا  اجلمااعی     کرتجمعات عامه مسلمین دعوت 
 اهل تانتت در صا  او   با  نماز یوایلدر رعلیه الس الم امام صادق ط دارد یمبرحذر 

 آلاه  و علیاه  هاللتا صالتی  در ص  او  پشت تر رتو  پا ا   معاد  با اقامه نماز را
 الساالم  هیا عل(ط در روایلی از امام کاامم  ۳۸۱: 5، ج ۱۳۸۷)الحر العاملی،  (10)دانن  یم
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و  انا   گزاردهپشت تر مروان نماز  هماالسالمیعلنقل   ه اتت که حسن و حسین 
مفهوم همه ایان روایاات بار    (ط 55۳: ۱۳۸0)پمینی،  میگزار یمما نیز با ایشان نماز 

 یعیان برا  حضور در مجامع دینای اهال تانت و ارتباا  باا      یض و تشویق تحر
( مسللزم ترک برپای  ۱۴۳۴) )ره(پمینی ایشان تأکی  دارد که این حضور ازنظر امام

از اجزا و  رایط ]عمل  و انجام برپی امور ممنوعه ]در فقه  یعه  اتت )پمینای،  
عیان و جهات تا اوم ارتباا   ای     الساالم  همیعلا ( که ازنظار معصاومین   ۴۳: ۱۳۴۳
از برپای اماور واجاو     تاوان  یما تنت و حضور ایشان در فضا  جامعه حلی  اهل
   آوردط جا بهده و برپی امور ممنوعه را کری پو  چشم

 تیب اهلاجلناب از آ لارتاز  متالفت پود با عقای  دیگران و کلمان اترار 
صاادق   روایات  یعی اتتط در روایلای دیگار اماام     اتیتأکاز دیگر  السالم همیعل
 صارفاً که  یعیان بای   ن یفرما یم   یعه حقیقی تأکی  ها یژگیودر بیان  السالم هیعل

ا   مساأله باا ایشاان    فهمنا   یما بر آن  ناپت دارن  و آن را تنت  اهل آنچهدرباره 
و انلاارش   رنا  یپذ یها نما  آنمسائلی که  آن پیرامونگفلن  تتناز  مطر  تازن  و

 یعیان بای  باورها  پود را  السالم هیعلپرهیز کنن ط به فرموده امام صادق  ،کنن  یم
 لهیوت نیب ن  تا کنو با ایشان از تر محبت و مهربانی رفلار  متالفان پنهان دا له از

 (11)ن  او ملمایال   الساالم  همیعلا  تیب اهلو مودت  دوتلیبه تنت  اهلتوده جامعه 
کاه تأکیا      اود  یمروایات اتالمی مشاه ه (ط با بررتی 56۳: ۳، ج ۱۴۳0)کلینی، 

و پرهیز از بیان  تنت اهلبا  زیآم محبتبر تعامل دوتلانه و  علیهم السالممعصومین 
ط ایان یعنای    ود یمی در جامعه نیآفر تنشنلات اپلالفی بوده که منجر به تفرقه و 
قارار   موردتوجهبای   تنت اهلی با فرهنگ انیمهمگرایی و مشابهت را در ارتبا ات 

پرهیاز   ، ود یمداد و از ابراز مسائلی که منجر به بروز اپلالر و واگرایی با ایشان 
با او  دط نلیجه اتتاذ این تبک رفلار  با دیگر  فرهنگی، افزایش میزان مشابهتکر

 ارتبا  و همبسلگی بیشلر پواه  بودط و درنلیجه کاهش اضطراب در

 سنت از اهل ییجو برائت. پرهیز از خودبرتربینی و 3-5

  قومی، مذهبی، ناژاد ، فرهنگای، تیاتای و ططط    ها گروهافراد جامعه در   تیعضو
را در ایشااان پ یاا  آورده و هااویلی  هااا نگاارش  از عقایاا  و ا مجموعااهمتللا ،  
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و   هیا عقط  بیعی اتت که هار فارد نسابت باه     زن  یمچن بع   را برا  آنان رقم 
و آن را پیرالموجودین ب انا ط ایان نگااه    مللبی که به آن باور دارد، تعصو دا له 

، باا  ا ت   ردیا گ یما این امور صبغه مذهبی و مق س باه پاود    که یهنگام ژهیو به
و گاهی به  رد و نفی متالفاان عقیا تی و ماذهبی ازتاو        ود یمبیشلر  دنبا  

دالیال متللفای دا اله با ا  کاه تعصاو،        توان  یمط این  رز نگاه انجام  یمافراد 
 آن هسلن ط جمله از ها گروهپودبرتربینی و ضع   ناپت از دیگر 

زمینه رهنماون   به  واه   دراین راما  السالم همیعلتیر  در تیره معصومین 
یی مسالمین  جاو  برائتدر مواجهه با پ ی ه  السالم هیعلط آنجا که امام صادق تازد یم

از این کار نهی فرموده و در توضیح دلیل این امر به اپالالر   از یل یگر، ایشان را
در روایلای نقال  ا ه کاه روز  در      طن یفرما یممسلمانان در درجات ایمان ا اره 

به میان   تنت اهل] بحث درباره گروهی از مسلمانان السالم هیعلمحضر امام صادق 
  زاریا هاا ب  ما از آن لذا ،ن ارن اعلقاد  م،یمعلق  ماآنچه آم  و گفله    که ایشان به 

 ییزهاا یچ نیاز ماا  »: نا  فرمود الساالم  هیعلدر پاتخ به این  تص، امام  ؛مییجو یم
را از  هاا  آنتاپس   «م؟ییبجاو   از  اما تبارت    یما با ایآ ؛ یدان یکه  ما نم میدان یم
مر با  یعیان نیسلن  نهی و به دوتلی با ایشان ا  هیعق هماز دیگرانی که  جسلن  رتب 

(ط نلله م نظر در ایان روایات توجاه باه     ۱۱۸ - ۱۱۷: ۱۳۸۴)عطارد ،  (12)فرمودن 
اپلالر مسلمانان در درجات ایمان و پرهیز از پودبرتربینی اتتط بنا بار فرماایش   

  پایبن  اتت، نبای  با برتردانسلن پاود نسابت   ا  هیعقکسی که به  السالم هیعلامام 
مسایر دوتالی و    هاا  آنبه غیرمعلق ین به آن از ایشان بیزار  بجوی ؛ بلله بای  باا  

از متالفاان را   جسالن   زاریبمحبت را پیش گیردطچنین نگر ی راه پودبرتربینی و 
ه یلا یگر   رفین ارتبا  نسبت با  جهیدرنلط بن د یم  مسلمان فرد انیم گر ارتبا بر 

همای در  متوانا  گاام    احساس نزدیلی و همگرایی بیشلر  پواهن  دا ت که مای 
 با  ط زیانگ تفرقهجهت تحقق یک ارتبا  مؤثر و کم کردن اپلالفات و مسائل 

 یریگ جهینتبحث و 

ارتبا  و تعامل میان پیروان ادیان و مذاهو در  و  تاریخ یک امر پیچی ه و دارا  
تتط امروزه نیز به دلیال  ارایط پااص داپال کشاور و نیاز       زوایا  ملع د بوده ا
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عنوان یاک امار فراتار از     جهان اتالم، این موضوع دارا  اهمیت فراوان اتت و به
ط چراکاه دارا  تبعاات فرهنگای، اجلمااعی و      یا آ یما  امار   مذهبی به صرفاًامور 

تیاتی مهمی اتت که در موارد بسیار با حیات جامعه اتالمی پیون  پورده اتتط 
در کشاور ایاران را باه دلیال      ژهیا و باه  تانت  اهال ی  ایعه و  فرهنگ انیمارتبا ات 

   ماذهبی باا یلا یگر دارنا ،    ها  گاهیداپلالفاتی که دو گروه در عقای ، باورها و 
ایان   رغام  یعلبررتی کردط البله « دیگر »و « پود»در قالو اصو  ارتبا   وانت یم
، به دلیل ا لراکاتی که ذیل عنوان مسلمانی میان ایشاان و  تنت اهل« دیگر  بودن»

و نیز اتحاد و انسجام اجلماعی که جامعه ایران و جهاان اتاالم     یعیان وجود دارد
  هاا  چاالش عه با ایشاان افازایش یافلاه و    به آن نیاز دارن ، بای  دامنه تعامالت  ی

ارتبا ی موجود که باعاث واگرایای و دور  پیاروان ایان دو ماذهو از یلا یگر       
 ، بر رر  ودط ود یم

و تحلیال نلاات    مؤثرقطعیت در ارتبا   بررتی اصو  م یریت اضطراب/ع م
و ، اصاو   هاا  ناه یزما لراکات معنادار  میان  ده  یماز روایات نشان    ه اتلتراج

 الساالم  همیعلا در تاتنان معصاومین     ا ه  انیباه ار م نظر این نظریه و معارر 
 وجود دارد که در این مقاله تالش    بتشی از نلایج آن تبیین و اتلتراج  ودط

دادن پاود در   قارار و « تنت هم لی با اهل»بر دا لن  السالم همیعل تیب اهل -
ط ایان امار موجاو    انا   فرماوده برا  تنظیم روابط اجلمااعی توصایه   جایگاه ایشان 

باا او برتا ط    یو به درک مشالرک فرد از دی گاه متا بش به مسائل بنگرد   ود یم
و  تانت  اهال در ارتباا  باا    ا الراک معناا   رتای ن باه   درک مشلرک منجر باه  نیا

 همگرایی بیشلر با او پواه    ط

از   گار یبتاش د  «تاوهین باه مق تاات   و  یاز ب زبان زیپرهکالم و  عفت» -
 طدها   یرا باه پاود اپلصااص ما     اتیدر روا السالم همیعل نیمعصوم  ها تفارش
 ی،ماذهب   ها گروه گریاز اهانت به مق تات د انیعی  یبا نه السالم همیعل تیب اهل
 کاه  یهنگام طان  ده و از اپلالر بر حذر دا لهکررا به آرامش و منطق دعوت  شانیا

موجاو باروز   ، ایان مسائله    ود   حفا نش ه یا به مق تاتش توهینگریاحلرام د
 کیا   ط لاذا برقارار  در او پواه   ا  به ادامه ارتبا  رغبت  و ع منفرت و انزجار 
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عقایا  و   حفا زبان از تتنان ناپسن  و احلارام باه   ازمن یتنت ن با اهل مؤثرارتبا  
قطعیات   ان و کاهش ع مکه نلیجه آن افزایش همگرایی با ایش اتت ایشان مق تات

 ی پواه    طفرهنگ انیمو اضطراب در ارتبا ات 

 حسان »   ه ا ارهبه آن  السالم همیعل تیب اهل اتیکه در روا  گرید محور -
  گریتعامل با د شی  افزاواص با اتیاز روا دتله نیاتتط ا «تنت اهلمعا رت با 

 ماؤثر در ارتباا    تیقطع ع م/اضطراب  تیریم  هیدر نظر و رعایت احلرام دیگر 
باا    وارجهم نو حس کیدا لن ارتبا ات نزد براین اتاس طتطابق و نزدیلی دارد

  اود  یامار موجاو ما    نیط اد و یم شانی ناپت ما از ا شیتنت منجر به افزا اهل
آن  جاه یکاه نل  میتجرباه کنا   ایشاان را در ارتبا  با   کملر تیقطع اضطراب و ع م
 پواه  بودطر و همگرایی بیشل نزدیلی اجلماعی

« تانت و  ارکت در اجلماعاات مسالمانان     با اهال  راهیهم»بر  گریاصل د -
ی،  تیا از اباراز اپلالفاات عق   زیا پره قیمهم از ر نیابراتاس روایات داردط   یتأک

باا   یمحبات و مهرباان  و امهاار    رکت در مراتم عباد  و مناتک اجلماعی آناان 
 اباهت   شیبا اصل افزا توان یرا م اتیدتله از روا نیتحقق اتتط ا قابل تنت اهل
و  مراهای اتااس ه  نیط برادانستمنطبق   گریبا د یو هم ل ییو همگرا  گریبه د

 شاان یباا ا  تیمیصام  شیمنجار باه کااهش اپلالفاات و افازا       گریبا د همگرایی
و  گاران یو کاهش اضطراب در ارتباا  باا د   تیقطع شیامر افزا نیا جهیط نل ود یم

  پواه  بودط شانیبا ا تحقق ارتبا ات تازن ه
« اهل تنتاز  ییجو و برائت ینیاز پودبرترب زیپره»به  اتیروا گریبتش د -
 مان،یبا ا اره به اپلالر مسلمانان در درجات ا السالم همیعل نیط معصومداردا اره 

را به  شانیو ا کرده یمسلمانان نه گریاز د ییجو و برائت ینیرا از پودبرترب انیعی 
دارنا ،   یو ماذهب  ی تیا عق اتاپلالفا  شاان یکه با ا یانیعیر یت با غو محب یدوتل
باا   یو هما ل  یای همگرا»با اصو   توان یمرا  اتیدتله از روا نیا طان  دهکر ویترغ
در  تیا قطع عا م  /اضاطراب  تیریم  هیدر نظر « گریاحلرام د تیرعا»و  « گرید

 توان  یمدر قالو اصو  مذکور  اتیروا نیکار بسلن ا منطبق دانستط به مؤثرارتبا  
 تیا فیتاطح ک  ودآن بهبا  جاه ینل کاه  نجاما  یتانت ب  و اهال  انیعی  انیبه احلرام م
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 دو گروه پواه  بودط نیا یفرهنگ انیارتبا ات م

 ها شنهادیپ

فرهنگای کاه    در جوامع چن فرهنگی اهمیت باال  کاربست نظریات ارتبا ات میان
، امار  انلارناپاذیر   پاردازد  یما   متللا   ها فرهنگبه بررتی تعامالت میان افراد 

  نظیر جامعه ایران که افاراد دو ماذهو   ا جامعهاتتط مطالعه مسائل این حوزه در 
هاا دارا    و روابط میان آن دهن  یمتنت غالبیت جمعیت آن را تشلیل   یعه و اهل

ربسلن کا   برپوردار اتتط بها ژهیوفرهنگی زیاد  اتت، از اهمیت  حساتیت میان
توانا  باه     اود، مای   فرهنگی که  ی  ملنوعی را  امل مای  نظریات ارتبا ات میان

فرهنگی و بهبود  رایط ارتبا ات میان افاراد ماذاهو و    ها  میان کاهش حساتیت
رتا    نظرمای  هاا  متللا  در جامعاه ایاران کماک  اایانی کنا ط لاذا باه          قومیت
فرهنگی برا  رفاع   با ات میانحوزه ارت تیانظر ازها  کاربرد  که بلوان   پژوهش
ان یشی کن ، از نیازهاا    ها  فرهنگی، اجلماعی و تیاتی جامعه ایران چاره چالش

اتاس برپی عناوین که به لحاظ موضاوع   اتاتی کشور و جهان اتالم اتتط براین
 به پژوهش حاضر ارتبا  دارن ، در ادامه پواه  آم :

 تنت در ایران اهلفرهنگی  یعه و  ها  ارتبا ات میان چالش -

 تنت در ایران فرهنگی  یعه و اهل ها  تیاتلی ارتبا ات میان توصیه -

   همبسلگی اجلماعی مذاهو اتالمی در ایرانها مؤلفه -

 تنت در ایران   واگرایی اجلماعی و تیاتی اهلها نهیزم -
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  ها نوشت پی
رَهْ کا وَ ا کمَا تُحِوُّ لِنَفْسِ کرِیفَأَحْبِوْ لِغَ کرِینَ غَیوَ بَ کنَیمَا بَیزَاناً فِیمِ کاجْعَلْ نَفْسَ یبُنَ ط۱

مَاا   کوَ اتْلَقْبِحْ مِانْ نَفْسِا   یکحْسَنَ إِلَیمَا تُحِوُّ أَنْ کرَهُ لَهَا وَ ططط وَ أَحْسِنْ للَهُ مَا تَ
 طکقَا َ لَیططط وَ الَ تَقُلْ مَا الَ تُحِوُّ أَنْ کرِیتَسْلَقْبِحُ مِنْ غَ

 رٍیْکَ ِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ پَ …إِلَّا مَنِ  عَلُنَایمَا  ِ ط۲
اللهمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا  اهُمْ:یمْ إِلانَ تَبِّلَقُلْلُمْ مَ …مْ لنَّلنَ، وَلَیونُوا تَبَّابِلمْ أَنْ تَلرَهُ لَکأَ یانِّ ط۳

 نِهِمْ، وَاهْ ِهِمْ مِنْ ضَلَالَلِهِمْینِنَا وَبَیوَدِمَاءَهُمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَ

لِّ أُمَّاٍٍ  لا نَّاا لِ یزَ کذلِکرِ عِلْمٍ یسُبُّوا اللَّهَ عَ ْواً بِغَی ْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَینَ یوَ ال تَسُبُّوا الَّذِ ط۴
 ط۱0۸، انعام: عْمَلُونَیانُوا کنَبِّئُهُمْ بِما یرَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَ یإِلعَمَلَهُمْ ثُمَّ 

 عْبُا ُ یَمَاا   سُبُّونَیَالْمُشْرِکُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ  عْبُ ُیَمَا  سُبُّونَیَکَانَ الْمُؤْمِنُونَ  ط5
 نَیالْلُفَّارُ إِلَهَ الْمُؤْمِنِ سُوَّیَ الَ یْاللَّهُ عَنْ تَوِّ آلِهَلِهِمْ لِلَ یهَالْمُؤْمِنُونَ فَنَ

رِ یالنتاسِ، واصطِناعُ التَ ینِ اللَّوَدُّدُ إلَیه و آله: رَأسُ العَقلِ بَع َ ال ِّیاهلل عل یرتو ُ اللته صل ط6
 لِّ بَرٍّ وفاجِرٍک یإل

مَاا  یلَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِ ینْبَغِی َ کیهِ اَلسَّالَمُ یعَبْ ِ اَللَّهِ عَلَ یقَا َ: قُلْتُ لِأَبٍَِ بْنِ وَهْوٍ یعَنْ مُعَاوِ ط۷
فَقَاا َ تُاؤَدُّونَ اَلْأَمَانَاٍَ    قَاا َ   ؟نَ پُلَطَائِنَا مِنَ اَلنَّااسِ یوَ بَنَنَا یمَا بَینَ قَوْمِنَا وَ فِینَنَا وَ بَیبَ
 هِمْ وَ تَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ تَشْهَ ُونَ جَنَائِزَهُمْیدَةَ لَهُمْ وَ عَلَمُونَ اَلشَّهَایهِمْ وَ تُقِیإِلَ

عُاودُونَ  یصْانَعُونَ فَاوَ اللَّاهِ إِنَّهُامْ لَ    ینَ تَقْلَ ُونَ بِهِمْ فَلَصْنَعُونَ مَاا  یمُ الَّذِلأَئِمَّلِ ینْظُرُونَ إِلَتَ ط۸
ؤَدُّونَ الْأَمَانَاٍَ  یا هِمْ وَ یمُونَ الشَّاهَادَةَ لَهُامْ وَ عَلَا   یقِیشْهَ ُونَ جَنَائِزَهُمْ وَ یمَرْضَاهُمْ وَ 

 هِمْطیإِلَ

مَسَااجِ ِهِمْ وَ   ی ُ پَاالِقُوا النَّااسَ بِأَپْلَااقِهِمْ صَالفوا فِا     یا زَی قاَ َه الس الم یعن الصادق عل ط9
 عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ ا ْهَ ُوا جَنَائِزَهُمْ

 ه و آلهیاهلل عل یپَلْ َ رَتُو ِ اللَّهِ صل یمَنْ صَلَّکانَ کالصَّ ِّ األو  ِ  یمَعَهُمْ فِ یمَنْ صَلَّ ط۱0

مِن احْلِمَاا ِ أَمْرِنَاا تَالْرُهُ     ططط قُو ُ:یالسالم  هی، قَا َ: تَمِعْتُ أَبَا عَبْ ِ اهللِ علیعَنْ عَبْ ِ الْأَعْل ط۱۱
، وَقُلْ لَهُمْ: رَحِمَ اهللُ عَبْ اً اجْلَارَّ مَاوَدَّةَ النَّااسِ    السَّلَامَ رِ أَهْلِهِ، فَأَقْرِئْهُمُیانَلُهُ مِنْ غَیوَصِ
 رُونَلنْیعْرِفُونَ، وَاتْلُرُوا عَنْهُمْ مَا ینَفْسِهِ، حَ ِّثُوهُمْ بِمَا  یإِل

قُولُونَ مَاا  یإِنَّا نَبْرَأُ مِنْهُمْ؛ إِنَّهُامْ لَاا   کجعلت ف ا عب اهلل  ی]ألب ر قوم فقلتکذ  ثم  جر ط۱۲
قَاا َ: قُلْاتُ: نَعَامْ،    « قُولُونَ مَا تَقُولُونَ، تَبْرَؤُونَ مِنْهُمْ؟یلَوَلَّوْنَا وَلَا ی»نَقُو ُ، قَا َ: فَقَا َ: 

قَا َ: قُلْتُ: لَا، جُعِلْاتُ  « مْ؟للَنَا أَنْ نَبْرَأَ مِنْ ینْبَغِیمْ، فَکسَ عِنْ َیفَهُوَ ذَا عِنْ َنَا مَا لَ»قَا : 
 لَااوَاهللِ قَاا َ: قُلْاتُ:    «سَ عِنْا َنَا، أَفَلَارَاهُ ا َّرَحَنَاا؟   یوَ هُوَ ذَا عِنْ َ اهللِ مَا لَ»، قَا َ: کفِ َا

 وَلَا تَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ؛ فَلَوَلَّوْهُمْ ، مَا نَفْعَلُ قَا َ:کجُعِلْتُ فِ َا



 

 

 و ماخذمنابع 
بحاران   لی(ط ارتبا ات بحاران: تبا   ۱۳9۱) ویمل گر،یا ط ت یموتیاولمر، رابرت آر؛ تلنو، ت

( تهاران: دانشاگاه   یگیباا  یبیو محم حسن پط چیقل یبه فرصتط )ترجمه: مرتض
 طالسالم هیامام صادق عل

ط تهااران: عهیمسااائل الشاار لیتحصاا یالاا عهی(ط وتائاللشاا۱۳۸۷ابااوجعفر ) ،یالعااامل الحاار
 طهیاتالم یکلابفرو 

القارآنط قام:    ریتفسا  یق(ط البرهاان فا   ۱۴۱5) مانیها م بن تل  یالس ،یالبحران ینیالحس
 موتسٍ البعثٍط

ط قام: دفلار   هیا الفق حضاره یق(ط مان ال   ۱۴۱۳الصا وق( )  خی)الشا  یمحم  بن عل ،یالقم
 قمط هیحوزه علم نیجامعه م رت یانلشارات اتالم

 طٍیط تهران: المللبٍ اإلتالمیق(ط  ر  اللاف ۱۳۸۲محم صالح ) ،یالمازن ران
در  ،ی( در ارتبا اات اتاالم   یا /اممیپور و رجاء)ب تیریم  هی(ط نظر۱۳9۷حسن ) ر،یبش

 طهالسالمیط تهران: دانشگاه امام صادق علیفرهنگ انیمطالعات م ر،یحسن بش
 انیا م  در تازگار تیاضطراب/ع م قطع تیری(ط م ۱۳90) نیحسن؛ ترفراز، حس ر،یبش

 ط۳۲-۱(، ۱6)6 ،یفرهنگ انیهاط مطالعات م بهیغر یفرهنگ
 )ره(ط ینیو نشر آثار امام پم می(ط کلاب الطهارةط تهران: موتسه تنظ۱۳۸0اهلل ) رو  ،ینیپم

(ط ۲0 ینا ی)موتاوعٍ اإلماام التم   ٍیو االصول ٍیق( الرتاالت الفقه ۱۴۳۴اهلل ) رو  ،ینیپم
 طینیو نشر آثار اإلمام التم میقم: موتسٍ تنظ

و  ری: حسان بشا  راتالاران یارتبا ااتط )و  یالمللا  نی(ط دانشنامه ب۱۳90ولفگانگ ) دنزباخ،
 طالسالم هی(ط تهران: دانشگاه امام صادق عل مسعود کوثر

ط یط جلا  او  اصاو  و مباان   یدر علوم اجلماع قیتحق  (ط رو ها۱۳۷۲باقرط ) ،یتاروپان
 طیو مطالعات فرهنگ ینسانتهران: پژوهشگاه علوم ا

ابوالحسان و  ایخ زاده، محما      ،یها یفق  ؛یمحم تاع  ،یحسن؛ تسالیم  ، جعفر  عاب 
(ط تحلیل مضمون و  بله مضاامین: رو ای تااده و کارآما  بارا  تبیاین       ۱۳90)

 ط۱9۸-۱5۱(، ۱0) ط ان یشه م یریت راهبردفییالگوها  موجود در دادهها  ک
 ،یو گفلماان حقاوق   ینفرهنگا ی(ط ارتبا ات ب۱۳۸۷نجمه ) ،یمحم پان  رضا؛یتع ،یعامل

 ط۷۸-۴۱(، ۴)۱ ،یفرهنگ قاتیط تحقیرانیا  و رتانها یآموز 
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 ؛یفرهنگا  نیب  لهای  نها و حسات ی(ط دوجهان۱۳۸۸)  هیحم ،ییموال  رضا؛یتع ،یعامل
 قاات یدر اتلان گلسلانط تحق عیاهل تنت و تش یفرهنگ نیروابط ب  مطالعه مورد

 ط۳0-۱(، ۷) یفرهنگ
ط هماالسالمیجعفر بن محم  عل عب اهللیق(ط مسن  اإلمام الصادق أب ۱۳۸۴) زاهللیعز ، عطارد

 تهران: عطاردط

 یقرآنا   الگاو  ؛یفرهنگا  ی(ط همشنات۱۳95تنها، اصغر ) یاتالم ؛یمحم عل  یت ،یغمام
 ط تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتبا اتطیفرهنگ انیارتبا ات م

(ط ترجمه و  ر  نهجالبالغهط تهران: تازمان چااپ  ۱۳6۸) یتق یعل ،یاصفهان ضاالتالمیف
 طهیو انلشارات فق

 طثیط تهران: دارالح یق(ط اللاف ۱۴۳0) عقوبیمحم  بن  ،ینیکل
ط )حسان  یفرهنگا  انیا دربااره ارتبا اات م    هپردازی(ط نظر۱۳96) یب امیلیو لانست،یگاد

 طهالسالمیلملرجم( تهران: دانشگاه امام صادق ع ر،یبش
 (،  ش مقالهط تهران: ص راط۱۳۸۷) یمرتض ، مطهر

  الاو  یبان ابا   یط قم: م رتٍ امام علا ٍیق(ط  نفحات الوال ۱۴۲6ناصر ) ، رازیالش ملارم
 طالسالم هیعل
 طهینمونهط تهران: دار الللو االتالم ری(ط تفس۱۳۷۴ناصر ) ، رازی  ملارم
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