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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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ارتباطات میان شیعه و اهلسنت بهدلیل اختالفاتی که دو گروو در زمینرههرای مختلر
ازجمله فوهنگی با یکدیگو دارند ،در حوز ارتباطرات میرانفوهنگری قابرلبورسری اسرت
«نظویه مدیویت اضطواب/عدمقطعیت در ارتباط مؤثو» یکری از نظویرات نرویر ارتباطرات
میان فوهنگی به شمار میرود که هدف آن مدیویت اضطواب و عدمقطعیت در تعامل ما با
غویبه (دیگوی) و نگهداشتر آن در سطح مطلوب  -جایی میان آستانه حداکثو و حداقل-
بهمنظور بوقواری یک «ارتباط مؤثو» با «دیگوی» است در ایر پرووه

ترالش شرد برا
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مقدمه
کشور ایران از دیرباز عرصه تعامل و زیست پیروان اقلیتها و گروههاا متللا
قومی ،دینی و مذهبی باوده اتاتط ای قارون اپیار پیاروان دو ماذهو ایعه و
اهلتنت همواره غالبیت جمعیت این کشاور را تشالیل مایدادهانا و در اعصاار
گوناگون یک همزیسلی مشلرک را با همه فرازونشیوهایش تجربه کردهانا ط افاراد
گروهها قومی ،دینی ،فرهنگی و مذهبی متلل

در ایران پیوتله با هم در ارتباا

بوده و عضویت هریک از آنها در گاروههاا قاومی ،دینای ،ماذهبی و فرهنگای
پاص ،نمود بارز از تعامالت و ارتبا ات میانفرهنگی در جامعه ایران اتاتط در
چنین جامعه ا که از تنوع قومی ،دینی ،فرهنگای و جغرافیاایی برپاوردار اتات،
مطالعه علمی تعامالت اجلماعی افراد و تالش پژوهشگران برا حال چاالشهاا
آن از اهمیت ویژها برپوردار اتتط دراینمیان نظریات ارتبا ات میانفرهنگی که
اپها از آن به مطالعه توصی

یا تبیین ارتبا ات بین مردم ملعلق به فرهنگها

گوناگون میپردازد بای به عنوان یک موضاوع بسایار مهام تلقای اود (عااملی و
محم پانی)۴۲ :۱۳۸۷ ،ط
تفاوت ها و اپلالفاتی که در معلق ات و باورها مذهبی ایعه و اهالتانت
وجود دارد ،تابو ا ه تعاامالت پیاروان آنهاا در برپای برهاههاا زماانی از
حساتیت پاصی برپوردار با ن ط حساتیتها میاانفرهنگای ارتباا

ایعه باا

اهلتنت در ایران در تاطو فرهنگای ،اجلمااعی ،دینای و حلای تیاتای و نیاز
چارچوبها برقرار این ارتبا نیازمن باز ناتی و اللزام به آن از تاو افاراد
دو مذهو اتتط بیاحلرامی به مق تات مذهبی ،تعامل انا ک و عا م اناپت یاا
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ناپت ناقص رفین از یل یگر ،رفلارها ملعصبانه ،پودبرتربینی و بایاپالقای
در روابط اجلماعی ازجمله مسائلی هسلن که تحقق یاک ارتباا همگارا را میاان
یعه و اهلتنت با مشلل مواجاه مایتاازن ؛ بناابراین بایا باا کماک نظریاات
ارتبا ات میانفرهنگی درجهت کاهش این مشلالت گام بردا تط
یلی از نظریات نوینی که در حوزه ارتبا ات میانفرهنگی مطر

ه اتات،

نظریه م یریت اضطراب  /ع مقطعیت در ارتبا مؤثر ویلیام بی گادیلانست اتتط
او که مطالعات پود در زمینه ارتبا ات میانفرهنگی را از دهه  ۱9۷0میالد آغااز
کرده بود (گادیلانست ،)۱۳96 ،مطالعه بر نحوه ارتبا افراد فرهنگهاا ملفااوت
را موردتوجه قرار داده و با اتلعانت از تایر نظریات حوزه ارتبا ات میانفرهنگی،
این نظریه را در نستهها متلل

ارائه داده و بهت ریج با توتعه و ترکیاو آن باا

دیگر نظریات ،نظریه م یریت اضطراب  /ع مقطعیت در ارتبا ماؤثر را ارائاه دادط
این نظریه ایجاد اضطراب  /ع مقطعیت را در ارتبا ما باا افاراد غریباه یاا بیگاناه
بهعنوان پیشفرض درنظرگرفله و مسئله اصلی آن ،نحوه م یریت میزان اضطراب /
ع مقطعیلی اتت که در تعامل ما با غریبهها به وجاود مایآیا تاا نلیجاه کاار باه
للگیر یک ارتبا مؤثر و کارآم منلهی ودط
آنچه اهمیت این نظریه را در پژوهش حاضر رو ان مایتاازد ،اضاطراب و
ع مقطعیلی اتت که در جریان تعامالت افراد مذاهو متلل

 -در اینجاا ایعه و

اهلتنت -به وجود میآی که چنانچه این رایط م یریت نشود ،ارتبا میان ایان
افراد با اپالال مواجاه پواها

ا ؛ چاالشهاا یاد ا ه در تعاامالت ایعه و

اهلتنت تا ح زیاد اضطراب و ع مقطعیات دو ارر را باه هنگاام ارتباا باا
یل یگر تحتتأثیر قرار داده و از آتلانه آن پارج تازدط برا برقرار یک ارتباا
مؤثر ،این چالشها بای بر رر ون ط گادیلانست در اثنا تبیاین نظریاه پاویش
اصو ملعارفی را برا م یریت اضطراب  /ع مقطعیت در ارتبا با غریبهها مطر
میتازدط بهکارگیر این اصو در ارتبا ات میانفرهنگای باا بیگانگاان مایتوانا
منجر به کاهش چالشها ارتبا ی در رفین ا ه و باه تحقاق فهام مشالرک و
ا لراک معنا برا دا لن ارتبا ی مؤثر کمک کن ط
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در تحقیق حاضر تالش

ه با کنلااش در روایاات معلبار اتاالمی و تایره

معصومین علیهم السالم بایسله هایی پیرامون ارتبا ات میانفرهنگی با اهالتانت از
دی گاه این بزرگواران با تلیه بر نظریه مزبور اتلتراج ودط بهدلیل در اقلیتباودن
یعیان و پیروان اهلبیت علیهمالسالم در دوران حیات ایشان در جامعاه اتاالمی،
تیره عملی و گفلار ایشان مشحون از توصایههاایی درزمیناه مساائل اپالقای و
اجلماعی اتت که در آن یوه تعامل نیلو و همگرا باا حاکماان غیر ایعه و عاماه
اهلتنت را به یاران ان ملذکر

ه و آموپلهان ط گفلنای اتات ،رابطاه اهالبیات

علیهمالسالم با اهلتنت پصوصاً بزرگان این ماذهو علایرغام هماه اپلالفاات
مبنایی و عقی تی ،رابطها نزدیک و از تر م ارا و اتحاد بوده اتتط تاجایی که در
گزارشهایی در کلو معلبر تشیع نظیر وتایلالشیعه یخ حر عاملی نقال ا ه کاه
امام حسن و امام حسین علیهماالسالم در نماز جماعت باه ماروان بان حلَام کاه
پلیفه امو و از متالفان اهلبیت علیهمالسالم بود ،اقل ا کردهان (پمینای:۱۳۸0 ،
)55۳ط تیره عملی و گفلار اهلبیت علیهمالسالم مملو از گزارشهایی اتات کاه
حاکی از تعامل نزدیک و تازن ه ایشان با بزرگان و عامه اهلتنت اتتط
لذا به نظر میرت بهکارگیر توصیهها اپالقی-اجلمااعی ایان بزرگاواران
بلوان به ارتبا گران یعه کمک کن تا با رعایت اصو رفلار برگرفلاه از تعاالیم
اهلبیت علیهمالسالم در تعامل با اهلتنت ،اضاطراب و عا مقطعیات پاویش در
تعامالت میانفرهنگی با «دیگر » را م یریت کرده و به درک مشلرکی از پیامهاا
ملباد

ه فیمابین دتت یابن ط نلیجه این امر حصو ا الراک معناا در ارتبا اات

روزمره و کاهش یا بر رر

ن اپلالالتی اتت کاه ارتباا ماؤثر میاان ایعه و

اهلتنت را با چالش مواجه میتازدط
براین اتاس پرتشی که پژوهش حاضر درص د پاتخ به آن اتات باه ار
زیر پواه بود:
داللااتهااا تاایره معصااومین علاایهمالسااالم باارا م ا یریت اضااطراب و
ع مقطعیت در ارتبا ات میانفرهنگی اهلتنت ک ام اتت؟
در ادامه به بررتی چارچوب نظر و پیشینه پژوهش پواهیم پرداپتط ابلا ا
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پیرامون «ارتبا ات میانفرهنگی» و تاریتچه و برپی تعاری

آن توضایحاتی بیاان

پواهیم کردط تپس به تشریح «نظریه م یریت اضطراب  /عا مقطعیات در ارتباا
مؤثر» گادیلانست و ذیل آن مفاهیم «غریبه»« ،اضطراب»« ،ع مقطعیات» و «ارتباا
مؤثر» پاواهیم پرداپاتط پاس از آن باه بررتای و تحلیال روایااتی از اهالبیات
علیهمالسالم که در آن توصیههایی درباره تعامل با اهلتنت دا لهان و نسابت آن
با نظریه گادیلانست پواهیم پرداپتط در پایان نیز جماعبنا
ارائه پواه

از نلاایج پاژوهش

ط

 .1چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
 .1-1چارچوب نظری
 .1-1-1ارتباطات میانفرهنگی

۱

ارتبا ات میانفرهنگی عنوان حوزها از ارتبا ات اتت کاه باه مطالعاه ارتبا اات
میان افراد فرهنگها و گروهها اجلماعی متلل
ارتبا ات میپردازدط این ر له به توصی

ی

یا چگاونگی تاأثیر فرهناگ بار
وتایعی از فراینا ها ارتباا ی و

مسائلی میپردازد که به ور بیعی در یک تاازمان یاا بافات اجلمااعی ملشالل از
افراد دارا پیشینه مذهبی ،اجلماعی ،قومی و تربیلی گوناگون بروز پیا ا مایکننا ط
در این مفهوم ،این ر له در پی درک آن اتت که چگونه مردم ملعلق به کشورها و
فرهنگها گوناگون عمل میکنن  ،با یلا یگر ارتباا برقارار مایکننا و جهاان
ا رار پود را درک میکنن ط بسیار از افراد دپیل در امر ارتبا ات میانفرهنگای
اتل ال میکنن که فرهنگ تعیینکنن ه این امر اتت که افراد چگونه پیامها پود
را رمزگذار میکنن  ،چه رتانها برا ارتا آنها انلتاب میکنن و چگونه باه
تفسیر پیامها میپردازن

(2011: 234

)Lauring,ط گادیلانسات و ماود ( )۲00۱در

کلاب ارتبا ات بینالمللی و میانفرهنگی 2ارتبا اات میاانفرهنگای را باه اورکلی
1. Intercultural Communication
2. International and Intercultural Communication
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امل ارتبا چهره به چهره میان مردم از فرهنگها متلل

ملی میداننا ط آنهاا

معلق نا  ،مطالعااه ارتبا ااات میاانفرهنگای از مطالعااات انسااان ناتااانه فرهنگاای
فرآین ها ارتبا ات در فرهنگها متلل

نشاأت گرفلاه اتات (

& Gudykunst

)Mody: 2011ط بق نظر گادیلانست ارتبا اات میاانفرهنگای ناوعی از ارتبا اات
میانگروهی اتتط او از پن اره «غریبه »1بهمثابه یک مفهاوم مرکاز تاازماندهنا ه
اتلفاده کرده اتتط «غریبهها» در این دی گاه بهعنوان افراد تعری

می اون کاه

در یک موقعیت حضور دارن  ،ولی عضو درونگروهی بهحساب نمیآین (دنزباخ،
)5۲۸ :۱۳90ط
 .1-1-1-1مدیریت اضطراب/عدمقطعیت ( )AUMدر ارتباطات مؤثر

نظریه م یریت اضاطراب/ع مقطعیات ازجملاه نظریاات ناوین حاوزه ارتبا اات
میانفرهنگی به مار میرودط ه ر از تبیین این نظریاه را مایتاوان کساو تاوان
م یریت ارتبا ات انسانی دانست که در موقعیت ،بافات یاا زمیناه فرهنگای دیگار
مورداتلفاده قرار میگیردط این نظریه ایجاد اضطراب/ع مقطعیات را در ارتباا ماا
با افراد غریبه یا بیگانه بهعنوان پیشفرض درنظرمیگیرد و مسئله اصالی آن ،نحاوه
م یریت میزان اضطراب/ع مقطعیلی اتت که در تعامل ما باا غریباههاا باه وجاود
میآی تا نلیجه کار منجر به تازگار میانفرهنگی ودط ویلیاام بای گادیلانسات

2

مب ع این نظریه از دهه  ۱9۸0مطالعات پاود در ایان زمیناه را آغااز کارده باود و
بهت ریج نستهها ج ی و تلاملیافله این نظریاه را منلشار مایتااپت (بشایر،
)۲۲5 :۱۳9۷ط او نظریهاش را باعنوان «م یریت ع مقطعیت/اضاطراب »3ارائاه داد و
دو مفهوم «اضطراب» و «ع مقطعیت» را بارا دو واکانش ملفااوت باه کاار بارد؛
اضطراب بهعنوان نوعی واکنش احساتی که بیانگر نگرانی فرد اتت و ع مقطعیت
که واکنشی ناپلی اتت که از بیا العی فرد ترچشامه مایگیاردط وقلای میازان
اضطراب یا ن ا لن اضطراب بااال با ا  ،ارتباا ی میاان غریباههاا رخ نمایدها ط
1. Stranger
2. William B. Gudikunst
)3. Anxiety/Uncertainty Management Theory (AUM
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همین ور وقلی نبود قطعیت یا قطعیت ما نسابت باه وضاعیتهاایی کاه در آن
غریبهها را مالقات میکنیا بااال با ا  ،انگیازها بارا ارتباا نتواهیا دا ات
(غمامی و اتالمی تنهاا)۸9 :۱۳95 ،ط باهبیااندیگار «وقلای اضاطراب و تردیا مان
(ع مقطعیت) در بیشلرین یا کملرین ح قرار دا له با  ،نمیتوانیم ارتبا ی ماؤثر
برقرار کنیمططط اما در ح فاصل این دو آتلانه ،اضطراب و تردیا بار رواباط ماؤثر،
تأثیرگذار اتت» (گادیلانست ،۱۳96 ،ج)۱۲9 :۲-ط
نظریه م یریت اضطراب /ع مقطعیت که این مقاله به آن اتلناد میکن عمومااً
در ارتبا ات میاانفارد و میاانگروهای مورداتالفاده قارار مایگیاردط در اینجاا
بهکارگیر این نظریه در ارتبا ات میانفارد

ایعه و اهالتانت ما نظر اتات؛

ارتبا اتی که یکتو آن افراد مذهو تشیع بهعنوان پود و تو دیگر آن افراد
مذهو تسنن قرار دارن که از آنها در این مجا با عنوان «دیگر  »1یاد می ودط
درادامه الزم اتت به برپی مفاهیم اتاتی مورداتلفاده در نظریاه ،باهتفصایل
بیشلر ا اره ودط این مفاهیم عبارتن از« :غریبه»« ،عا مقطعیات»« ،اضاطراب» و
«ارتبا ات مؤثر»ط ب یهی اتت ناپت این مفاهیم بهویژه در ارتبا ات میاانفارد
میتوان ما را در فهم بهلر نظریه م یریت اضطراب  /ع مقطعیت یار کن ط
۱ط غریبه

2

از نگاه گادیلانست واژه غریبه دو مفهوم نزدیلای و دور را بیاان مایکنا :
نزدیلی از این نظر که غریبه از لحاظ فیزیلی نزدیک اتت و دور ازایننظار کاه
غریبه ارزش و روشها ملفاوتی برا انجام کارهاا دارد (گادیلانسات ،۱۳96 ،ج
)۱۲۲ :۲ط باارایناتاااس مفهااوم «غریبااه» در پااژوهش گادیلانساات همااان مفهااوم
«دیگر » یعنی اهلتنت در پاژوهش حاضار درنظرگرفلاه ا ه اتات چراکاه در
جامعها که یعه و اهلتنت در تعامل نزدیک با یل یگر زیست میکنن  ،گرچاه
به لحاظ فیزیلی به هم نزدیلن  ،اما از نظر ارز ای ،عقیا تی ،رفلاار و حلای در
موارد ملع د ازحیث نوع پو ش و لباس ،تفاوتها آ لار با یلا یگر دارنا
1. Other
2. Stranger
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که این نزدیلی فیزیلی و دور فلار

ایعه و اهالتانت هماان پصالتهاا

«غریبه» در نگاه گادیلانست را نمایان میتازدط لذا در اینجاا اهالتانت باهعناوان
دیگر

یعه مطر پواه بودط
۲ط ع مقطعیت

1

ع مقطعیت که از نظر اولمر و هملاران )۱۳9۱( 2بهمعنا نااتوانی در تشاریح
وضعیت کنونی و پیشبینی آین ه اتت (ص  ،)۴۸پ ی ها

ناپلی به امارمیرود

که بر رز فلر ما درباره افراد نا ناس تأثیر میگذاردط ع مقطعیت درواقع موقعیلی
اتت که فارغ از رایط زن گی ،کار و تن به تجربه ما درمیآی ط ماثالً دانشاجویان
در مورد ترمها درتی بع

 ،نمرهها و آین ه پود با ع مقطعیات مواجهنا ط لاذا

آنها بایا بارا فاراز و نشایوهاایی کاه در آینا ه باا آن مواجاه پواهنا باود،
برنامهریز ها و پیشبینیها الزم را انجام دهن (اولمار و هملااران)۴۸ :۱۳9۱ ،ط
ماریس )۲00۳( 3اتل ال میکن که «ع مقطعیت از ریق تصورات قبلای ماا پلاق
می ود ططط چراکه حوادث تنها در برپی زمینهتاز ها اه ار و انلظارات مانظم،
غیرقطعی بهنظرمیرتن ط آنچه ع مقطعیت را بنا میگذارد به چیز بسلگی دارد که
میپواهیم آن را پیشگویی کنیم؛ یعنی آنچه میتوانیم پیشگویی کنیم و آنچه مملن
اتت بلوانیم درباره آن انجام دهیم»

(2003: 16

)Marris,ط برا ع مقطعیت حا اقل

و ح اکثر وجود دارد درصورتیکه ع مقطعیات از آتالانه حا اکثر بیشالر یاا از
آتلانه ح اقل کملر با  ،مملن نیست بلوانیم ارتبا پوبی با افراد برقارار کنایمط
اگر ع مقطعیت بیشلر از مرز بیشینه با  ،رفلار افراد غریبه پیشبینیناپذیر باهنظار
میرت و هنگامیکه از کمینه آتلانه کملر با  ،بسیار محلمل اتت که پیغاامهاا
افراد غریبه را به ا لباه تعبیر کنیم؛ زیرا درنظرنمیگیریم که مملن اتات بردا ات
ما از پیام آنهاا ا الباه با ا (گادیلانسات)۱۲5 :۱۳95 ،ط بارایناتااس ما یریت
ع مقطعیت در ارتبا با دیگر مهم به امارمیرود و درصاورت نااتوانی در آن،
احلما بروز توءبردا ت در ارتبا با دیگر باال پواه بودط گادیلانست معلقا
1. Uncertainty
2. Ulmer et al
3. Marris
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اتت برقرار ارتبا درتت و تازگار و انطباق با فرهنگها دیگر نیازمن این
امر اتت که ع مقطعیت ما بین آتلانهها کمینه و بیشینه قرار گیارد (

Gudykunst,

)1993 & 1995ط
۳ط اضطراب

1

اضطراب را میتوان معااد یاا هامعارض عاا فی ،احساتای عا مقطعیات
درنظرگرفتط بیعی اتت که ما هنگام ارتبا باا غریباههاا میزانای از اضاطراب را
تجربه کنیمط اضطراب برپاتله از احساتات نااراحلی ،نگرانای یاا بیمنااکی اتات
نسبت به آنچه در تعامل ما با میزبانان رو میده ط اضطراب مبلنی بر پیشبینی ماا
از عواقو منفی حاصل از تعاملمان با میزبانان اتت (
157

Stephan, W. G. & Stephan,

)1985:ط گادیلانساات باارا اضااطراب نیااز آتاالانههااا بیشااینه و کمینااه

درنظرگرفلهاتت ()Gudykunst, 1991ط به گفلاه او اگار اضاطراب یاا عا مقطعیات
بیشلر یا کملر از آتلانهها با ن تغییرات ناگهانی و

در انطباق و تاازگار

ی

با فرهنگ میزبان رخ پواه داد (بشیر)۲۲9 :۱۳9۷ ،ط درصاورتیکاه اضاطراب ماا
بیش از آتلانهها بیشینه با

آنچنان ناراحت و پریشان پواهیم

که نتواهیم

توانست با میزبان آن ارتبا برقرار کنیم و چنانچه در زیار آتالانه با ایم ،حا اقل
آدرنالین کافی در تیسلم ب نی ما وجود نتواه دا ت تا انگیزه الزم برا ارتباا
مؤثر با غریبه را بهوجودآورد (گادیلانست ،۱۳96 ،ج )۱۲۷ :۲؛ بناابراین اضاطراب
ما بای پایینتر از ح اکثر آتلانه و باالتر از ح اقل آتلانه با

تا ما را برا ارتبا

تحریک کن (گادیلانست ،۱۳96 ،ج )۱۲9-۱۲۷ :۲ط
۴ط ارتبا مؤثر

2

موثربودن ارتبا ات یا آنچه از آن بهعنوان ارتبا مؤثر یاد مای اود ،دغ غاها
اتت که موردتوجه تع اد از نظریهپردازان ارتبا اات قرارگرفلاه و موضاوع برپای
پژوهشها این حوزه بوده اتتط آنچه در ارتباا ماؤثر اهمیات دارد ،ایجااد درک
مشلرک از پیام در فرتلن ه و گیرن ه آن به بهلرین لل مملان اتات تاا درنهایات
1. Anxiety
2. Effective Communication
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منجر به ا لراک معنا ودطگادیلانست ( )۲005بیان میدارد که ارتبا ماؤثر ارتباا ی
اتت که تصی پیام بامعنایی را از فرد مشتص تفسیر کن و معنا آن را دریاب ط
تعری

دیگر اینچنین اتت :ارتبا ی مؤثر اتت که بیشلرین قابلیات فهام را دا اله

با ط راجرز و کینلِیا  )۱9۸۱( 1از اصاطال «درک ملقابال »2و ماک لئاود و اافه

3

( )۱9۷۳از اصطال «دقت و صحت »4اتلفاده کردهان ()Gudykunst, 2005: 289ط
فیل ینگ )۲006( 5معلق اتت ارتبا ماؤثر باه افاراد کماک مایکنا تاا باا
هملار یل یگر ا مینان حاصل کنن که معنا ایجاد ه برا همه یلسان اتت
و ا لراک معنا وجود دارد ()Fielding, 2006: 11ط اوتز  )۲0۱۷( 6در مطالعاها کاه
پیرامون ارتبا ات میانفرهنگی گروهی انجاام داده اتات ،بیاان مایدارد باه نلاایج
مهمی دراینزمینه دتتیافله اتتط او بیان میدارد که در یک گروه به هر میزان که
افراد ناهمگنتر با ن  ،احلما برقرار ارتبا ماؤثر کملار پواها باود (
3

Oetzel,

)2017:؛ بنابراین میتوان نلیجه گرفت که همگونی افراد تعاملکنن ه در یک گروه

و مشابهت هرچه بیشلر ان به یلا یگر در برقارار ارتباا ماؤثر تاأثیر بیشالر
پواه دا تط
5ط اصو ملعارر نظریه
گادیلانست در کلاب «نظریهپرداز درباره ارتبا ات میانفرهنگای» در تبیاین
«نظریه م یریت اضطراب  /ع مقطعیت در ارتبا مؤثر» به اصو ملعارفی 7در ایان
نظریه ا اره میکن که هریک از آنها به ارتبا گر میانفرهنگی کمک میکن تا باا
ایجاد تعاد در اضطراب و ع مقطعیت پود ،بلوانا ارتباا ماؤثر باا غریباههاا
برقرار کن طگادیلانست در این نسته از نظریه ما یریت اضاطراب  /عا مقطعیات
پود  ۴۷اصل ملعارر را ذیل موضوعات مارتبط باا نظریاه برمای امردط در ایان
1. Rogers & Kincaid
2. mutual understanding
3. McLeod & Chaffee
4. accuracy
5. Fielding
6. Oetzel
7. axiom
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پژوهش تالش

ه موارد از آن اصاو کاه باه موضاوع پاژوهش ارتباا دارد،

بهصورت پالصه عنوان ه و ذیل عناوینی مشتص دتالهبنا

و تبیاین اون ط

بهنظرمیرت بهکارگیر هریک از این اصاو مایتوانا در ما یریت اضاطراب و
ع مقطعیت ارتبا گر میانفرهنگی با دیگر تأثیر مثبلی دا له با ا کاه نلیجاه آن
میتوان در برقرار یک ارتبا مؤثر با دیگر نمایان ودط
ال ط همگرایی و هم لی با دیگر
همگرایاای و هما لی از لااوازمی اتاات کااه تحقااق یااک ارتبااا مااؤثر میااان
ارتبا گران را تسهیل میکن ط هم لی بهمعنا درک احساتات دیگاران و مشااه ه
دنیا از دی آنان اتتط اینله آنان از چه چیز ناراحت می ون  ،چگوناه مایتاوان
پود را جا ایشان گذا ت و احساس آنان را درک کرد ،موضوع هما لی اتاتط
هم لی باعث می ود افراد حریم دیگران را محلرم امرده و احساتاات ،نیازهاا،
نگرانیها ،عالیق و نظرات آنها را به هنگام تعامل ،ما نظر قارار دهنا تاا بلواننا
به ور مؤثر با ایشان ارتبا برقرار کنن ط از نگاه گادیلانست افازایش اباهتهاا
فرد میان ما و غریبهها میتوان موجو کاهش اضطراب و ع مقطعیت در تعامال
با غریبهها و افزایش توانایی برا پیشگویی رفلار آنها ود (گادیلانسات،۱۳96 ،
ج )۱50 :۲ط
اصل متعارف :هرچه میزان توانایی هم لی و درجه همگرایی ماا باا غریباههاا
افزایش یاب  ،اضطراب ما کاهش و توانایی برا پیشبینی دقیق رفلار آنها افازایش
مییاب ط
بط ارتقا

ناپت از دیگر

گادیلانست بر افزایش ناپت آگاهانه از غریبه و نقا ا لراک و افلاراق باا
او در برقرار ارتبا ات میانفرهنگی تأکی داردط او معلق اتت هرچه میازان ایان
ناپت بیشلر با  ،ارتبا مؤثرتر میاان پاود و دیگار برقارار پواها

ا ط

درواقع میان میزان درک ما از باهتها و تمایزها گروهمان با گروهها غریباه و
میزان اضطراب و ع مقطعیلی که در ارتبا باا ایشاان تجرباه مایکنایم ،رابطاها
معلوس برقرار اتتط
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اصل متعارف :هرچه میزان درک و فهم ما از باهتها و تفاوتها گروهمان
با گروهها غریبه ،افزایش یاب  ،اضطراب و ع مقطعیت ما کاهش و توانایی ماا در
پیشبینی رفلار آنها افزایش پواه یافت (گادیلانست ،۱۳96 ،ج )۱50 :۲
اصل متعارف :درصورت افزایش دانش ما از زبان یا گویش غریبهها ،اضطراب
ما کااهش و تواناایی ماا بارا پایشبینای صاحیح رفلاار آناان افازایش ماییابا
(گادیلانست ،۱۳96 ،ج )۱6۳ :۲ط
جط افزایش تعامل با دیگر
بحث دیگر که توتاط گادیلانسات در قالاو نظریاه ما یریت اضاطراب/
ع مقطعیت در ارتبا مؤثر مطر

ه ،پیرامون کمیت و کیفیات ارتباا باا افاراد

غریبه و دیگران و رابطاه آن باا میازان اضاطراب و عا مقطعیات در ارتباا گاران
میانفرهنگی اتتط نظریه کاهش ع مقطعیت برگر و کاالبرس ( )۱9۷5بیان میدارد
هرچه فرآوردهها لفظی و زبانی که ما در ارتبا مان با غریبهها به کاار مایباریم،
بیشلر با  ،اضطراب ما در تعامل با آنها کاهش پواه یافتط همچنین صامیمیت
بیشلر در ارتبا با دیگران باعث اضطراب کملر می ود (گادیلانست ،۱۳96 ،ج :۲
)۱5۴ط در این بتش تع اد و انواع ارتبا ها تعیینکنن هان ط او معلق اتت کمیات و
کیفیت ارتبا ات با دیگران و میزان وابسلگی ما باا غریباههاا ،تعیاینکننا ه میازان
اضطراب و ق رت پیشبینیکنن گی ما در تعامل با غریبهها هسلن ط
اصل متعارف :افزایش در کمیت و کیفیت ارتبا ات ما با افراد غریبه و اعضا
گروهها آنان منجر به کاهش اضطراب ما

ه و همچنین ق رت پیشبینی درتت

ما درباره رفلار آنان را افزایش میده (گادیلانست ،۱۳96 ،ج )۱55 :۲ط
اصل متعارف :افزایش وابسلگی ملقابل ما با افراد غریبه باعث کاهش اضطراب
و موجو افزایش ق رت و توانایی ما در پیشبینی رفلار آنان می ود (گادیلانست،
 ،۱۳96ج )۱55 :۲ط
دط رعایت احلرام دیگر
ازنظر گادیلانست رعایت جنبهها اپالقی در ارتبا با غریباههاا باا میازان
اضطراب ما در تعامل با غریبهها رابطه معلوس دارد؛ یعنی به هر میزانی که احلارام
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به غریبه افزایش یاب  ،اضطراب ما در تعامل با او کاهش پواه یافتط
اصل متعارف :افزایش احلرامگذا لن به غریبهها موجو کااهش اضاطراب ماا
می ود (گادیلانست ،۱۳96 ،ج )۱5۸ :۲ط
 .2-1پیشینه پژوهش

در حوزه ارتبا ات میانفرهنگی با غریبهها پژوهشهاا ملعا د در محایطهاا
علمی داپل و علیالتصوص پارج از کشور صورت گرفلاه اتاتط باا توجاه باه
تابقه چن دهتاله مطالعات میانفرهنگی در ایاالتملح ه و اروپا و اهلماامی کاه از
دهه  ۱950میالد ازتو نظریهپردازان آمریلاایی باه ایان حاوزه معطاور ا ،
اه نمونهها برجسلها در نشریات علمی پارجی هسلیمط درمقابل در فضاا
علمی داپل کشور اما ارتبا ات میانفرهنگی بهعنوان یک حوزه کملر اناپله ا ه
موردتوجه قرارگرفله اتتط علیالتصوص به نظر میرت فضا دانشگاهی کشور
با ضع

بزرگی در زمینه مطالعات اتالمی در ارتبا ات میانفرهنگی مواجه اتاتط

اه این موضوع نیز تع اد ناچیز کلابها چاپ ا ه باه زباان فارتای در ایان
حوزه اتت که از ع د انگشلان یک دتت نیز تجاوز نمایکنا ط البلاه ایان دغ غاه
ازتو برپی مراکز علمی ،دانشگاهها و پژوهشگاهها موردتوجه قرارگرفله و نلیجه
آن انلشار ص ها عنوان مجله ،پایاننامه و مقاله در این زمینه بوده اتتط باااینحاا
بهمنظور جلوگیر از ا ناب تتن در این مجا به ذکار نموناههاا داپلای ایان
پژوهشها اکلفا می ودط
درمیان پایاننامههایی که بیشلرین ارتبا را با موضاوع ایان پاژوهش دارنا ،
میتوان به پایان ناماه «الگاو ارتبا اات میاانفرهنگای در اتاالم» نو اله حمیا
یوت ا زاده ( )۱۳9۳در دانشااگاه باااقرالعلوم علی اهالسااالم ا اااره کاارد کااه در آن
پژوهشگر تالش کرده اصو حاکم بر ارتباا میاانفرهنگای را از تعاالیم اتاالمی
اتلتراج کن ط درمیان مقاالتی که به بررتی تیره معصومین علیهمالسالم در تعامال
با اهلتنت پرداپلهان  ،میتوان به پایاننامه «تیره ارتبا ی امام باقر علیاهالساالم و
امامصادق علیهالسالم در مواجهه با فرق و ماذاهو دیگار» نو اله میاثم تالیمانی
جو قانی ( )۱۳9۳در دانشل ه علوم ح یث ا اره کرد کاه ای آن پژوهشاگر باه
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بررتی اصو و روشها علمای و عملای ،روشهاا برپاورد و تاازوکارها
تعامل با فرقهها در تیره امامین صادقین علیهماالسالم پرداپله اتتط
همچنین مقاالتی درزمینه ارتبا ات میاانفرهنگای اقاوام و ماذاهو در ایاران
منلشر

ه که ازمیان آنها میتوان به مقاله «کیفیت روابط میانفرهنگای در جامعاه

ایران و عوامل مؤثر بر آن» نو له ابراهیم حاجیانی و آزیلا اپالقای (پااییز ،)۱۳9۱
مقاله «الگوها فرهنگی همساز

یعه و تنی در جنوب ایران :مطالعه حساتایت

میانفرهنگی اهل تسنن و تشیع در جنوب اتلان فارس (الرتالان) و غارب اتالان
هرمزگان (بسلک)» نو له تقیزادگان و هملاران ( ،)۱۳9۷مقاله «دوجهانی

نهاا

و حساتیتها بینفرهنگی مطالعه مورد روابط بینفرهنگی اهلتسانن و تشایع
در اتلان گلسلان» نو له عاملی و موالیی (تابسالان  )۱۳۸۸و مقالاه «تاأثیر رواباط
میانفرهنگی بر یوه زمام ار از دی گاه حضارت علای (ع)» نو اله ولیتاانی و
رحملی (بهار و تابسلان  )۱۳9۱ا اره کردط دررابطه با نظریه ما یریت اضاطراب و
ع م قطعیت نیز کار علمای انا کی در ایاران صاورت گرفلاه کاه مقالاه «ما یریت
اضطراب/ع مقطعیت در تازگار میان فرهنگی غریبهها» نو اله بشایر و تارفراز
( )۱۳90از این جمله اتت که به بررتی زمینهها ملغیر فرهنگی در ایجاد ،کاهش
یا افزایش اضطراب و عا مقطعیات تااکنان ماوقلی فرهناگهاا ج یا میزباان
پرداپله اتتط
نگاهی به پیشینه پژوهش نشان میده موضوع ارتبا ات میانفرهنگی یعه و
اهلتنت به ویژه در دی گاه معصومین علیهمالسالم تاکنون از منظر نظریه ما یریت
اضطراب  /ع مقطعیت در ارتبا مؤثر بررتی نش ه اتاتط ایان مسائله ضارورت
تحقیق پیرامون یوهها بهبود و توتعه روابط ایعه و اهالتانت باا اتالفاده از
نظریات ارتبا ات میانفرهنگی بهویژه نظریه مزبور را که بهدنبا ارائه راهلارهاایی
برا کاهش اضطراب و ع مقطعیت در تعامل با غریبهها و رتی ن به فهام و درک
مشلرک اتت ،آ لار میتازدط
 .2چارچوب روشی و فرایند پژوهش
روش بهکاررفله در ایان پاژوهش مطالعاه اتاناد و کلابتاناها در گاردآور و
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رویلرد توصیفی-تحلیلی در اتلنلاج یافلههاتتط ابازار گاردآور ا العاات تهیاه
فیش از منابع مللوب بوده و تالش

ه با جسلجو در کلو روایای معلبار ایعه،

روایات مرتبط با تعامل با اهلتنت که در دتلورات اهلبیت علایهمالساالم بار آن
ه ،بررتی اودط بارا ایان منظاور جهات گاردآور روایاات مربو اه

تأکی

مجموعها از کلی واژهها و عباراتی را در یک فراین رفت و برگشلی با پنجتان از
کار ناتانی که هم در حوزه علوم و معارر اتالمی و هم در حوزه علم ارتبا ات
ه تا اعلبار و بسن گی آنها جهت جسلجو در ملون روایی

پبرگی دارن  ،مطر

مورد تنجش قرار گیارد و باا جسالجو ه فمنا در روایاات نلاایج دقیاقتار
بهدتتآی ط درنهایت کلی واژه ها نیلویی و حسانمعا ارت ،ما ارا ،تقیاه ،تقیاه
م اراتی و حضور در اجلماع عامه با بااالترین میازان وثاوق ،ازتاو کار ناتاان
موردتایی قرارگرفتط در مرحله بع کلی واژهها مذکور در محیط تایت کلابتانه
م رته فقاهت 1که یک کلابتانه برپط رایگان برا اتلفاده پژوهشگران و حااو
 6.۴۲6عنوان کلاب در قالو  ۱5.0۸۷جل از کلابهاا فقهای ،اصاولی ،حا یثی،
تفسیر و ططط اتت ،جسلجو ا ط تاپس فایشهاایی از میاان انباوه روایااتی کاه
بیشلرین تناتو و ارتبا موضوعی با پژوهش حاضر را دارن  ،جماعآور

ا و

با اتلفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررتی قرار گرفتط
ج و مشتصات پبرگانی که جهت اتلتراج کلی واژهها به ایشاان مراجعاه
به ر زیر اتت:
جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی خبرگان پژوهش

خبره
خبره 1
خبره 2
خبره 3
خبره 4

رشته تحصیلی
ارتباطات بینالملل
فرهنگ و ارتباطات
فرهنگ و ارتباطات
حوزوی  /فرهنگ و ارتباطات

مقطع
استاد تمام
دکتری
دکتری
سطح دو /دکتری

خبره 5

حوزوی

سطح سه

تخصص
ارتباطات میان فرهنگی و بینالملل
ارتباطات میان فرهنگی و میان دینی
ارتباطات میان فرهنگی و بینالملل
ارتباطات میان فرهنگی و میان دینی
ارتباطات میان مذهبی و بینالملل  -مبلّغ و
فعال میدانی وحدت اسالمی

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

مدیریت اضطراب /عدمقطعیت در ارتباطات میانفرهنگی با اهلسنت ،مطالعهای روایی 51

 .1-2تحلیل مضمون

روش تحلیل مضمون ،از روشهایی اتت کاه در یا

گسالردها از روشهاا

نظر و معرفت ناتی میتوان از آن اتلفاده کردط از این روش میتاوان باهعناوان
یک ابزار تحقیقاتی منعط

و مفی برا تحلیل حجم زیاد از دادهها پیچیا ه و

مفصل ،اتلفاده کردط براون و کالرک 1تحلیل مضامون را رو ای بارا

ناتاایی،

تحلیل و گزارش الگوها موجود در دادهها کیفی میدانن ط باه گفلاه آنهاا ایان
روش فرآین

برا تحلیل دادهها ملنی بوده و دادهها پراکنا ه و ملناوع را باه

دادهها غنی و تفصیلی تب یل میکن ()Braun, V & Clarke, 2006: 6ط
فرآین کامل تحلیل مضمون را می توان به ته مرحله کالن ،ش گام و بیست
اق ام تقسیم کرد (عاب
ذکر

جعفر و هملاران  )۱۷۸ :۱۳90که در ج و

ماره دو

ه ان ط یلی از مراحال تحلیال داده در تحلیال مضامون ،مرحلاه ک گاذار

اتتط در این مرحله دادهها پراکن ه بای در مجموعههایی معنادار 2گردهمآین تاا
کار تحلیل تسهیل ودط ه ر اصلی در ک گذار  ،تادهتااز کاار در اتالفاده از
پاتخها ،از ریق جمعآور پاتخها مشابه و ازنظر محلو یلسان در گروههاا و
مقوالت کوچاکتار اتات (تااروپانی)۴۱۲:۱۳۷۲ ،ط پاسازآن مضاامین اولیاه از
گزارهها موجود در ملن مورد تحلیال ،اتالتراج مای اون ط تاپس آن دتاله از
مضامین اولیه که ا لراکات موضوعی و مفهومی باا یلا یگر دارنا ذیال مضاامین
تازماندهن ه دتلهبن

ه و این دتله از مضامین نیز بههمینترتیو ذیال بتاش

دیگر از مضامین که با عنوان مضمون فراگیر ناپله می اون  ،قارار مایگیرنا ط
پس از مشتص

ن مضامین فراگیر و تازماندهنا ه ،ابلها از ایان مضاامین

ترتیم و تحلیل مرتبط باا یافلاههاا حاصال از تحلیال مضامون دادههاا نگا اله
می ودط
فرآین گامبه گام تحلیل مضمون و تحلیل بله مضامین در ج و  ،دتلهبن
ه و به نمایش درآم ه اتت:
1. Braun & Clarke
2. Meaningful Ensembles

52

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوششم ♦ پاییز 1399

جدول  .2فرآیند گامبهگام تحلیل مضمون و تحلیل شبکه مضامین (عابدی جعفری و همکاران)178 :1390 ،

گام

مرحله

 .1آشنا شدن با متن
 .1تجزیه و توصیف
متن

 -2ایجاد کدهای اولیه و
کدگذاری
 -3جستوجو و شناخت
مضامین

 .2تشریح و تفسیر
متن

 -4ترسیم شبکه مضامین

 -5تحلیل شبکه مضامین

 .3ترکیب و ادغام
متن

 -6تدوین گزارش

اقدام
 مکتوب کردن دادهها (در صورت لزوم) مطالعه اولیه و مطالعه مجدد دادهها نوشتن ایدههای اولیه پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه قالب مضامین تفکیک متن به بخشهای کوچکتر کدگذاری ویژگیهای جالب دادهها تطبیق دادن کدها با قالب مضامین استخراج مضامین از بخشهای کدگذاشته متن پاالیش و بازبینی مضامین بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج مرتب کردن مضامین انتخاب مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر ترسیم نقشه (های) مضامین اصالح و تأیید شبکه (های) مضامین تعریف و نامگذاری مضامین توصیف و توضیح شبکه مضامین تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح آن استخراج نمونههای جالب دادهها مرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانینظری
 -نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیلها

 .3یافتههای پژوهش
پس از تحلیل مضمون روایات اتلتراج ه از مناابع معلبار ایعی ،درنهایات ۳۸
مضمون اولیه ۱6 ،مضمون تازمان دهن ه و  5مضامون فراگیار ناتاایی ا کاه
درادامه این بتش و پس از ترتیم بله مضامین ،هریک از مضاامین فراگیار ذیال
یک زیربتش تشریح پواهن
و فراگیر ج و هایی تهیه

ط بهمنظور اتلتراج مضامین اولیه ،تاازماندهنا ه
که نمونها از آن در ادامه آم ه اتتط
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جدول  .3نمونه جدول استخراج مضامین اولیه ،سازماندهنده و فراگیر در تحلیل متن روایات

گزاره
در مساجد عامه و اهل سنت نماز
بگزارید
اگر توانستید امام جماعت نماز اهل
سنت شوید این کار را بکنید
اگر توانستید مؤذن نماز اهل سنت
شوید این کار را بکنید
با آن ها نماز بگزار که نمازگزارنده با
آنها در صف اوّل مانند کسی است که
در راه خدا شمشیر کشیده است
حسن و حسین علیهما السالم پشت سر
مروان نماز گزاردهاند و ما نیز با ایشان
نماز میگزاریم
بر مسلمانان الزم است که بکوشند با
هم در ارتباط باشند
بر مسلمانان الزم است به یکدیگر توجه
کنند
آنچه را میفهمند به آنها بگویید و
آنچه را نمیپذیرند از آنها بپوشید.
با سایر مسلمانان در ظاهر دربیامیزید و
در باطن باا آنها مخالفت کنید
اگر دانستید کسى (امر امامت و احادیث
مخصوص ما را) فاش میکند ،او را از
آن بازدارید

مضمون اولیه

مضمون
سازماندهنده

مضمون
فراگیر

شرکت در نماز اهل سنت
امام جماعت شدن در نماز اهل
سنت
موذن شدن در نماز اهل سنت

شرکت در مراسم
عبادی و مناسک
اجتماعی اهل سنت

نمازخواندن در صف اول اهل سنت

شرکت ائمه در نمازهای اهل سنت

تقویت ارتباط با مسلمانان
اهتمام مسلمانان به امور یکدیگر
آشکارنکردن اختالفات با اهل
سنت
کتمان مخالفت ظاهری با اهل
سنت

شرکت ائمه در
مراسم عبادی و
مناسک اجتماعی
اهل سنت
افزایش ارتباطات و
تعامالت با مسلمانان

همراهی با
اهلسنت و
شرکت در
اجتماعات
مسلمانان

ابرازنکردن اختالفات
با اهل سنت

کتمان اسرار اهلبیت

در لل زیر بله مضامین حاصل از تحلیل مضمون روایات باه نماایش درآما ه
اتتط
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شکل  .1شبکه مضامین مدیریت اضطراب/عدمقطعیت در ارتباطات میان فرهنگی با اهل سنت

معاشرت نیکو با اهل سنت
معاشرت نیکوی ائمه با اهل سنت
دوستی با سایر مسلمانان
امانتداری در قبال اهل سنت

حسن معاشرت با
اهل سنت

خوش خلقی و نیک رفتاری با اهل سنت
مدارا ی با اهل سنت
خیرخواهی برای اهل سنت
یکسان نگری و انصاف داشتن با اهل
سنت
پرهیز از توهین و بدزبانی
نیکوسخن گفتن با مردم
برائت نجستن از اهل سنت
عدم خودبرتربینی در قبال اهل سنت

همدلی با اهل
سنت
مدیریت اضطراب/عدم
قطعیت در ارتباطات
عفت کالم و پرهیز
میان فرهنگی با اهل
از بدزبانی و توهین
سنت
به مقدسات
پرهیز از
خودبرتربینی و
برائت جویی از اهل
سنت

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

همراهی با
اهلسنت و شرکت
در اجتماعات
مسلمانان
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 .1-3همدلی با اهل سنت

هم لی 1یک مفهوم در علم روانشناتی و به معنا قراردادن پود در جا دیگار
و دی ن مسائل از دی اوتتط این مسئله به افراد کمک میکن موقعیات و افلاار
که دیگر در ارایط پااص دارد ،درک کارده و بلواننا بارا دا الن ارتباا ی
مؤثرتر رفلارهاا او را باهدرتالی تحلیال کننا ط در روایاات اتاالمی نیاز ااه
توصیههایی به ابراز هم لی باا ماردم هسالیمطامیرالمؤمنین علیاهالساالم در ناماها
پطاب باه فرزن اان اماام حسان علیاهالساالم ضامن توصایههاایی باه ایشاان،
تفارشهایی اپالقی پیرامون هم لی با دیگر افراد جامعه را مطر تاپلن ط ایشاان
در پال نلات ان در این روایت میفرماین « :فرزن م در آنچه بین تاو و دیگار
اتت پود را ترازو قرار دهط پس برا دیگر بپسن آنچه برا پود میپسان

و

نتواه برا دیگر آنچه برا پود نمیپواهی ،ططط و نیلای کان چنانلاه دوتات
دار به تو نیلی ود و ز ت دان از پود آنچه را از دیگر ز ت پنا ار  ،ططط و
آنچه دوتت ن ار برایت گفله ود مگو(( »)1فیضاالتالم اصافهانی ،۱۳6۸ ،ج :5
)9۲۳ط از این روایت و روایات مشابه آن میتوان فهمی که ارتبا گر باا قارار دادن
پود در جایگاه دیگر میتوان به تع یل رفلارش در ارتبا ات میانفرد بپاردازد
و نیز به درک صحیحتر از حاالت و موقعیت متا و در ارتبا دتت یابا ط لاذا
ذهنیت و درنلیجه رفلار او در تعامل با غریبه اصال

ه و باه فهام بیشالر کاه باه

همگرایی میانجام  ،دتت پواه یافتط
 .2-3عفت کالم و پرهیز از بدزبانی و توهین به مقدسات

از دیگر عوامل دپیل در برقرار یک ارتبا مؤثر ،رعایت عفتکالم و پاوددار
از بهکاربردن کلمات ناپسان در تعامال باا افاراد اتاتط حفاا احلارام و جایگااه
ا تاص از اولویتها برقرار یک ارتبا تالم و موفق اتتط این نللاه نیاز در
توصیهها اهلبیت علیهمالسالم ماورد اهلماام باوده اتاتط روایلای از اماام بااقر
علیهالسالم در این باب نقل ه که در آن امام علیاهالساالم ویژگایهاایی را بارا
یعیان حقیقی برمی مرن و به این جمله میرت که «ططط با ماردم هماواره تاتن
1. Empathy
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نیلو گفله و زبانتان را از تتن ب بازداریا ططط(( )2المازنا رانی ،۱۳۸۲ ،ج -۲۲6 :۸
)۲۲۷ط» در روی اد دیگر که در جریان جنگ صفین رخ داد ،حضرت امیرالمؤمنین
علیهالسالم ملوجه

ن که دو تن از یاران ان اهالی ام را د نام میدهنا ط اماام

علیهالسالم ایشان را پواتت و از این کار نهی ان فرمودط آنها تاؤا کردنا کاه
مگر ما برحق و آنها بر نیسلن ؟ حضرت در پاتخ فرمودن  :آر طگفلن « :پس چارا
ما را از د نام آنان نهی میکنی ؟» امام علیهالسالم در پاتخ به آن دو فرمودن « :زیرا
من نمیپسن م که ما د انامدهنا ه با ای »ط تاپس از ایشاان پواتالن باهجاا
ناتزاگویی برا ه ایت گمراهان ،وح ت مسلمین و پاموش ا ن آتاش جناگ
دعا کننا (( )3ملاارم ایراز  :۱۴۲6 ،ج )69-6۷ :۸ط اماام علیاهالساالم باا نهای از
ناتزاگویی ،به یاران پویش میآموزد که حلی اگر در موضع حق با ان  ،نبایا از
هیچ تال ی درجهت کاتلن از تنشها در جامعه اتالمی و اتحاد صفور مسالمین
 هرچن گروهی از آنان به د منی با ما برپاتله با ن  -دریغ ورزن ط توجاه باهاین نلله حائزاهمیت اتت که ن ا لن عفاتکاالم در تعامال باا دیگار و را از
ادامه ارتبا میانفرد بازدا له و پایهها یک ارتبا مؤثر را به تسلی میکشان ط
توجه به حرمت مق تات افراد یلی دیگر از توصیههایی اتات کاه در قارآن
کریم و روایات معصومین علیهمالسالم مورد تأکی قرار گرفلاه اتاتط درایانبااره
پ اون در آیه  ۱0۸توره انعام بیان مایدارد کاه «هایچگااه باتهاا و معبودهاا
مشرکان را د نام ن هی  ،زیرا این عمل تبو می ود که آنها نیز نسبت به تاحت
ق س پ اون همین کاار را از رو تالم و ناادانی انجاام دهنا (»)4ط اماام صاادق
علیهالسالم در تبیین این آیه فرمودنا کاه «مؤمناان باه باتهاا مشارکین د انام
میدادن و در رر مقابل کفار هم همین کار را مایکردنا ط لاذا پ اونا از تاو
بتها ایشان نهی کرد تا آنها پ ا مؤمنان را تو نلنن (( »)5الحسینیالبحرانای،
 ،۱۴۱5ج )۴6۷ :۲ط ازنظر ملاارم ایراز ( )۱۳۷۴علات صا ور چناین دتالور
ازتو پ اون این اتت که هر گروه و مللای نسابت باه عقایا و اعماا پاود،
تعصو دارد و توهین و فحا ی به مق تات ایشان نلیجها جز ناراحلی و واگرایی
آنها بهدنبا نتواه دا ت (ملارم یراز  ،۱۳۷۴ ،ج )۳۷۳ :5ط توهین و با گویی
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به آنچه برا فرد مق س به امارمیرود ،باعاث برانگیتلاه ا ن حساتایتهاا
عقی تی و مذهبی او

ه و اپلال در ارتبا مؤثر را بهدنبا پواه دا تط

 .3-3حسن معاشرت با اهلسنت

بتش مهمی از روایات اتالمی درزمینه اپالق مربو به پاوشرفلاار و حسان
معا رت با مردم اتتط ابراز محبت و مهربانی با عماوم مسالمانان از توصایههاا
ویژه معصومین علیهم السالم بوده و در روایات اتالمی بر ضرورت تعامل نیلاو و
همجوار با دیگر مسلمانان تأکی فراوان

ه اتتط در ایان زمیناه پیاامبر اتاالم

صلیاهلل علیه و آله در روایلی بر پوبی و پیرپواهی مطلق با همه انسانها اعام از
پوب و ب و دوتلی با مردم تأکی فرموده و این تبک رفلاار را اوج پردمنا
فرد پس از دین ار دانسلهان ()6ط در روایلی دیگر یلی از یااران اماام صاادق علیاه
السالم از ایشان پیرامون نحوه رفلار با مردمی که با آنهاا معا ارت دارنا  ،تاؤا
میکن که حضرت به او مایفرمایا « :امانات را باه آناان برگردانیا  ،اگار از اما
هادت پواتلن  ،در هادت و گواهی آنها رکت کرده ،بیماران ان را عیادت و
جنازه آنان را مشایعت کنی (( »)7الحر العاملی ،۱۳۸۷ ،ج )۳9۸ ،۸ط در بیانی دیگر از
همین روایت حضرت بیان میدارن که ائمه معصومین علیهمالسالم نیاز در تعامال
نیلو با عامه و اهلتنت بههمین لل عمل میکنن ط «ططط به پا ا تاوگن آناان باه
عیادت بیماران غیر یعه میرون و بر جنازهها
ضرر آنها [هرچه حق با ا

ان حاضر می ون و باه تاود و

گاواهی مایدهنا و اماناتهاا آناان را باه آنهاا

برمیگردانن » و به یعیان توصیه میکنن که ما نیز «به پیشوایان پود نگااه کنیا
و از آنان پیرو کنی  ،آنگونه که آنان [باا اهالتانت رفلاار مایکننا

اما نیاز

همان ور رفلار کنی (( »)8کلینی ،۱۴۳0 ،ج )6۳6 :۲ط
تعامل نزدیک امام صادق علیهالسالم با بزرگان و امامان فِرَق اهالتانت یلای
دیگر از نمونهها این معا رت نیلو اتتط بهگونها که تمامی امامان اهالتسانن
بالواتطه یا معالواتطه اگرد ایشان بوده و نزد ایشان تلمذ کاردهانا ط ابوحنیفاه و
مالک بن انس امامان دو مذهو حنفی و ماللی از معاصران امام بوده و نازد ایشاان
اگرد کردهان ط افعی امام افعیان نیز کاه در دوره بعا زنا گی مایکارده ،از
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اگردان مالک و اگرد اگردان ابوحنیفه به حساب میآی ط احم بن حنبال اماام
حنابله نیز تلسلهنسبش در اگرد در یاک جهات باه اماام صاادق علیاهالساالم
میرت (مطهر )۱۳۳-۱۳۲ :۱۳۸۷ ،ط
توجه به این روایات نشان از تأکی تیره عملی امامان معصومین علیهمالساالم
بر معا رت نیلو و ارتبا فعا با اهلتنت و پرهیز از ج ایی و واگرایی با ایشاان
داردط ب یهی اتت دا لن رفلار پوب با همه انسانها از هار قاوم ،ناژاد و ماذهو،
موجااو باارانگیتلن احساتااات مثباات در ایشااان اا ه و بااه بهبااود تعااامالت
میانفرهنگی کمک ایانی میکن ط ارتبا «دیگر » با فرد یا افراد کاه باا و باا
مهربانی رفلار کرده و روابط اجلماعی نیلویی دارنا  ،باا ا میناانپاا ر و آراماش
بیشلر صورت پواه گرفاتط نلیجاه ایان حاس آراماش ،کااهش اضاطراب در
رفین ارتبا و حصو ا لراک معناا درجهات برقارار ارتباا ماؤثر و تاازن ه
اتتط
 .4-3همراهی با اهلسنت و شرکت در اجتماعات مسلمانان

همراهی و همنوایی با افراد جامعه و حضور یلپارچه در اجلماعات عماومی یلای
از عوامل مهم احساس نزدیلی در روابط اجلماعی اتات کاه ایان نللاه در تایره
ارتبا ی اهلبیت علیهمالسالم با اهلتنت و توصیهها ایشان دراینزمینه بهپاوبی
قابلمشاه ه اتتط در کلاب من ال یحضره الفقیه یخ عباس قمی ،روایلای از اماام
صادق علیهالسالم نقل

ه که ایشان در آن به یعیان توصایه مایفرماینا کاه باا

اهلتنت مطابق با آداب و اپالق پود ان رفلار کنن  ،در نماز جماعات و مراتام
تشییعجنازه ان رکت کرده و از بیماران اان عیاادت باه عمالآورنا (()9القمای،
 ،۱۴۱۳ج )۳۸۳ :۱ط
تفارشها ملع د در روایات وجود دارد که ایعیان را باه اقاماه نمااز در
تجمعات عامه مسلمین دعوت کرده و ایشاان را از جا ا لبی و انازوا اجلمااعی
برحذر میداردط امام صادق علیه السالم در روایلی نماز با اهل تانتت در صا
را معاد با اقامه نماز در ص

او

او پشت تر رتو پا ا صالتی اللتاه علیاه و آلاه

میدانن (( )10الحر العاملی ،۱۳۸۷ ،ج )۳۸۱ :5ط در روایلی از امام کاامم علیاهالساالم
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نقل

ه اتت که حسن و حسین علیهماالسالم پشت تر مروان نماز گزاردهانا و

ما نیز با ایشان نماز میگزاریم (پمینی)55۳ :۱۳۸0 ،ط مفهوم همه ایان روایاات بار
تحریض و تشویق یعیان برا حضور در مجامع دینای اهال تانت و ارتباا باا
ایشان تأکی دارد که این حضور ازنظر امامپمینی(ره) ( )۱۴۳۴مسللزم ترک برپای
از اجزا و رایط [عمل و انجام برپی امور ممنوعه [در فقه یعه اتت (پمینای،
 )۴۳ :۱۳۴۳که ازنظار معصاومین علایهمالساالم جهات تا اوم ارتباا

ایعیان و

اهلتنت و حضور ایشان در فضا جامعه حلی مایتاوان از برپای اماور واجاو
چشمپو ی کرده و برپی امور ممنوعه را بهجا آوردط
اجلناب از آ لارتاز متالفت پود با عقای دیگران و کلمان اترار اهلبیت
علیهمالسالم از دیگر تأکی ات روایات یعی اتتط در روایلای دیگار اماام صاادق
علیهالسالم در بیان ویژگیها

یعه حقیقی تأکی میفرماین که یعیان بای صارفاً

درباره آنچه اهلتنت بر آن ناپت دارن و آن را مایفهمنا باا ایشاان مساألها
مطر تازن و از تتنگفلن پیرامون آن مسائلی که آنها نمایپذیرنا و انلاارش
میکنن  ،پرهیز کنن ط به فرموده امام صادق علیهالسالم یعیان بای باورها پود را
از متالفان پنهان دا له و با ایشان از تر محبت و مهربانی رفلار کنن تا ب ینوتیله
توده جامعه اهلتنت به دوتلی و مودت اهلبیت علایهمالساالم ملمایال اون

()11

(کلینی ،۱۴۳0 ،ج )56۳ :۳ط با بررتی روایات اتالمی مشاه ه می اود کاه تأکیا
معصومین علیهم السالم بر تعامل دوتلانه و محبتآمیز با اهلتنت و پرهیز از بیان
نلات اپلالفی بوده که منجر به تفرقه و تنشآفرینی در جامعه می ودط ایان یعنای
همگرایی و مشابهت را در ارتبا ات میانفرهنگی با اهلتنت بای موردتوجه قارار
داد و از ابراز مسائلی که منجر به بروز اپلالر و واگرایی با ایشان می ود ،پرهیاز
کردط نلیجه اتتاذ این تبک رفلار با دیگر فرهنگی ،افزایش میزان مشابهت با او
و درنلیجه کاهش اضطراب در ارتبا و همبسلگی بیشلر پواه بودط
 .5-3پرهیز از خودبرتربینی و برائتجویی از اهلسنت

عضویت افراد جامعه در گروهها قومی ،مذهبی ،ناژاد  ،فرهنگای ،تیاتای و ططط
متللا  ،مجموعااها از عقایا و نگاارشهااا را در ایشااان پ یا آورده و هااویلی
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چن بع

را برا آنان رقم میزن ط بیعی اتت که هار فارد نسابت باه عقیا ه و

مللبی که به آن باور دارد ،تعصو دا له و آن را پیرالموجودین ب انا ط ایان نگااه
به ویژه هنگامیکه این امور صبغه مذهبی و مق س باه پاود مایگیارد ،باا ا ت
بیشلر دنبا می ود و گاهی به رد و نفی متالفاان عقیا تی و ماذهبی ازتاو
افراد میانجام ط این رز نگاه میتوان دالیال متللفای دا اله با ا کاه تعصاو،
پودبرتربینی و ضع

ناپت از دیگر گروهها از جمله آن هسلن ط

تیر در تیره معصومین علیهمالسالم ما را به واه

دراینزمینه رهنماون

میتازدط آنجا که امام صادق علیهالسالم در مواجهه با پ ی ه برائتجاویی مسالمین
از یل یگر ،ایشان را از این کار نهی فرموده و در توضیح دلیل این امر به اپالالر
مسلمانان در درجات ایمان ا اره میفرماین ط در روایلای نقال ا ه کاه روز در
محضر امام صادق علیهالسالم بحث درباره گروهی از مسلمانان [اهلتنت به میان
آم و گفله

که ایشان به آنچه ما معلق یم ،اعلقاد ن ارن  ،لذا ما از آنهاا بیازار

میجوییم؛ در پاتخ به این تص ،امام علیهالساالم فرمودنا « :ماا نیاز چیزهاایی
میدانیم که ما نمیدانی ؛ آیا ما بای از اما تبارت بجاوییم؟» تاپس آنهاا را از
تبر جسلن از دیگرانی که همعقی ه با یعیان نیسلن نهی و به دوتلی با ایشان امر
فرمودن (( )12عطارد )۱۱۸ - ۱۱۷ :۱۳۸۴ ،ط نلله م نظر در ایان روایات توجاه باه
اپلالر مسلمانان در درجات ایمان و پرهیز از پودبرتربینی اتتط بنا بار فرماایش
امام علیهالسالم کسی که به عقی ها پایبن اتت ،نبای با برتردانسلن پاود نسابت
به غیرمعلق ین به آن از ایشان بیزار بجوی ؛ بلله بای باا آنهاا مسایر دوتالی و
محبت را پیش گیردطچنین نگر ی راه پودبرتربینی و بیزار جسالن از متالفاان را
بر ارتبا گر میانفرد مسلمان میبن دط درنلیجه رفین ارتبا نسبت باه یلا یگر
احساس نزدیلی و همگرایی بیشلر پواهن دا ت که مایتوانا گاام مهمای در
جهت تحقق یک ارتبا مؤثر و کم کردن اپلالفات و مسائل تفرقهانگیز با ط
بحث و نتیجهگیری
ارتبا و تعامل میان پیروان ادیان و مذاهو در و تاریخ یک امر پیچی ه و دارا
زوایا ملع د بوده اتتط امروزه نیز به دلیال ارایط پااص داپال کشاور و نیاز
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جهان اتالم ،این موضوع دارا اهمیت فراوان اتت و بهعنوان یاک امار فراتار از
امور صرفاً مذهبی به امار مایآیا ط چراکاه دارا تبعاات فرهنگای ،اجلمااعی و
تیاتی مهمی اتت که در موارد بسیار با حیات جامعه اتالمی پیون پورده اتتط
ارتبا ات میانفرهنگی ایعه و اهالتانت باهویاژه در کشاور ایاران را باه دلیال
اپلالفاتی که دو گروه در عقای  ،باورها و دی گاهها ماذهبی باا یلا یگر دارنا ،
میتوان در قالو اصو ارتبا «پود» و «دیگر » بررتی کردط البله علیرغام ایان
«دیگر بودن» اهلتنت ،به دلیل ا لراکاتی که ذیل عنوان مسلمانی میان ایشاان و
یعیان وجود دارد و نیز اتحاد و انسجام اجلماعی که جامعه ایران و جهاان اتاالم
به آن نیاز دارن  ،بای دامنه تعامالت یعه با ایشاان افازایش یافلاه و چاالشهاا
ارتبا ی موجود که باعاث واگرایای و دور پیاروان ایان دو ماذهو از یلا یگر
می ود ،بر رر ودط
بررتی اصو م یریت اضطراب/ع مقطعیت در ارتبا مؤثر و تحلیال نلاات
اتلتراج ه از روایات نشان میده ا لراکات معنادار میان زمیناههاا ،اصاو و
اه ار م نظر این نظریه و معارر بیان ا ه در تاتنان معصاومین علایهمالساالم
وجود دارد که در این مقاله تالش

بتشی از نلایج آن تبیین و اتلتراج ودط

 اهلبیت علیهمالسالم بر دا لن «هم لی با اهلتنت» و قارار دادن پاود درجایگاه ایشان برا تنظیم روابط اجلمااعی توصایه فرماودهانا ط ایان امار موجاو
می ود فرد از دی گاه متا بش به مسائل بنگرد و به درک مشالرکی باا او برتا ط
این درک مشلرک منجر باه رتای ن باه ا الراک معناا در ارتباا باا اهالتانت و
همگرایی بیشلر با او پواه

ط

 «عفتکالم و پرهیز از ب زبانی و تاوهین باه مق تاات» بتاش دیگار ازتفارش ها معصومین علیهم السالم در روایات را باه پاود اپلصااص مایدها ط
اهل بیت علیهمالسالم با نهی یعیان از اهانت به مق تات دیگر گروهها ماذهبی،
ایشان را به آرامش و منطق دعوت کرده و از اپلالر بر حذر دا لهان ط هنگامیکاه
احلرام دیگر حفا نش ه یا به مق تاتش توهین ود ،ایان مسائله موجاو باروز
نفرت و انزجار و ع مرغبت به ادامه ارتبا در او پواه

ا ط لاذا برقارار یاک
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ارتبا مؤثر با اهلتنت نیازمن حفا زبان از تتنان ناپسن و احلارام باه عقایا و
مق تات ایشان اتت که نلیجه آن افزایش همگرایی با ایشان و کاهش ع مقطعیات
و اضطراب در ارتبا ات میانفرهنگی پواه

ط

 -محور دیگر که در روایات اهل بیت علیهمالسالم به آن ا اره

ه «حسان

معا رت با اهلتنت» اتتط این دتله از روایات با اصو افزایش تعامل با دیگر
و رعایت احلرام دیگر در نظریه م یریت اضطراب /ع مقطعیت در ارتباا ماؤثر
تطابق و نزدیلی داردط براین اتاس دا لن ارتبا ات نزدیک و حسن همجوار باا
اهلتنت منجر به افزایش ناپت ما از ایشان می ودط این امار موجاو مای اود
اضطراب و ع مقطعیت کملر را در ارتبا با ایشاان تجرباه کنایم کاه نلیجاه آن
نزدیلی اجلماعی و همگرایی بیشلر پواه بودط
 اصل دیگر بر «همراهی با اهالتانت و ارکت در اجلماعاات مسالمانان»تأکی داردط براتاس روایات این مهم از ریق پرهیاز از اباراز اپلالفاات عقیا تی،
رکت در مراتم عباد و مناتک اجلماعی آناان و امهاار محبات و مهرباانی باا
اهلتنت قابلتحقق اتتط این دتله از روایات را میتوان با اصل افزایش اباهت
به دیگر و همگرایی و هم لی با دیگر منطبق دانستط برایناتااس همراهای و
همگرایی با دیگر منجار باه کااهش اپلالفاات و افازایش صامیمیت باا ایشاان
می ودط نلیجه این امر افزایش قطعیت و کاهش اضطراب در ارتباا باا دیگاران و
تحقق ارتبا ات تازن ه با ایشان پواه بودط
 بتش دیگر روایات به «پرهیز از پودبرتربینی و برائتجویی از اهل تنت»ا اره داردط معصومین علیهمالسالم با ا اره به اپلالر مسلمانان در درجات ایمان،
یعیان را از پودبرتربینی و برائتجویی از دیگر مسلمانان نهی کرده و ایشان را به
دوتلی و محبت با غیر یعیانی که با ایشاان اپلالفاات عقیا تی و ماذهبی دارنا ،
ترغیو کردهان ط این دتله از روایات را میتوان با اصو «همگرایای و هما لی باا
دیگر » و «رعایت احلرام دیگر » در نظریه م یریت اضاطراب /عا مقطعیات در
ارتبا مؤثر منطبق دانستط بهکار بسلن این روایات در قالو اصو مذکور میتوان
به احلرام میان یعیان و اهالتانت بینجاما کاه نلیجاه آن بهباود تاطح کیفیات
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ارتبا ات میان فرهنگی این دو گروه پواه بودط
پیشنهادها
در جوامع چن فرهنگی اهمیت باال کاربست نظریات ارتبا ات میانفرهنگای کاه
به بررتی تعامالت میان افراد فرهنگها متللا

مایپاردازد ،امار انلارناپاذیر

اتتط مطالعه مسائل این حوزه در جامعها نظیر جامعه ایران که افاراد دو ماذهو
یعه و اهلتنت غالبیت جمعیت آن را تشلیل میدهن و روابط میان آنهاا دارا
حساتیت میان فرهنگی زیاد اتت ،از اهمیت ویژها برپوردار اتتط بهکاربسلن
نظریات ارتبا ات میانفرهنگی که ی

ملنوعی را امل مای اود ،مایتوانا باه

کاهش حساتیت ها میان فرهنگی و بهبود رایط ارتبا ات میان افاراد ماذاهو و
قومیت هاا متللا

در جامعاه ایاران کماک اایانی کنا ط لاذا باهنظرمایرتا

پژوهش ها کاربرد که بلوان از نظریات حوزه ارتبا ات میانفرهنگی برا رفاع
چالش ها فرهنگی ،اجلماعی و تیاتی جامعه ایران چارهان یشی کن  ،از نیازهاا
اتاتی کشور و جهان اتالم اتتط برایناتاس برپی عناوین که به لحاظ موضاوع
به پژوهش حاضر ارتبا دارن  ،در ادامه پواه آم :
 چالشها ارتبا ات میانفرهنگی یعه و اهلتنت در ایران توصیهها تیاتلی ارتبا ات میانفرهنگی یعه و اهلتنت در ایران مؤلفهها همبسلگی اجلماعی مذاهو اتالمی در ایران -زمینهها واگرایی اجلماعی و تیاتی اهلتنت در ایران
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پینوشتها
۱ط بُنَی اجْعَلْ نَفْسَک مِیزَاناً فِیمَا بَینَک وَ بَینَ غَیرِک فَأَحْبِوْ لِغَیرِک مَا تُحِوُّ لِنَفْسِک وَ اکارَهْ
لَهُ مَا تَلرَهُ لَهَا وَ ططط وَ أَحْسِنْ کمَا تُحِوُّ أَنْ یحْسَنَ إِلَیک وَ اتْلَقْبِحْ مِانْ نَفْسِاک مَاا
تَسْلَقْبِحُ مِنْ غَیرِکططط وَ الَ تَقُلْ مَا الَ تُحِوُّ أَنْ یقَا َ لَکط
۲ط مَا ِیعَلُنَا إِلَّا مَنِ …کَ ِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ پَیْرٍ
۳ط انِّی أَکرَهُ لَلمْ أَنْ تَلونُوا تَبَّابِینَ ،وَلَلنَّلمْ … َقُلْلُمْ مَلانَ تَبِّلمْ إِیاهُمْ :اللهمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا
وَدِمَاءَهُمْ ،وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَینِنَا وَبَینِهِمْ ،وَاهْ ِهِمْ مِنْ ضَلَالَلِهِمْ
۴ط وَ ال تَسُبُّوا الَّذِینَ ی ْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیسُبُّوا اللَّهَ عَ ْواً بِغَیرِ عِلْمٍ کذلِک زَینَّاا لِلالِّ أُمَّاٍٍ
عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلی رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَینَبِّئُهُمْ بِما کانُوا یعْمَلُونَ ،انعام۱0۸ :ط
5ط کَانَ الْمُؤْمِنُونَ یَسُبُّونَ مَا یَعْبُ ُ الْمُشْرِکُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَسُبُّونَ مَاا یَعْبُا ُ
الْمُؤْمِنُونَ فَنَهَی اللَّهُ عَنْ تَوِّ آلِهَلِهِمْ لِلَیْ لَا یَسُوَّ الْلُفَّارُ إِلَهَ الْمُؤْمِنِینَ
6ط رتو ُ اللته صلی اهلل علیه و آله :رَأسُ العَقلِ بَع َ ال ِّینِ اللَّوَدُّدُ إلَی النتاسِ ،واصطِناعُ التَیرِ
إلی کلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ
۷ط عَنْ مُعَاوِیٍَ بْنِ وَهْوٍ قَا َ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْ ِ اَللَّهِ عَلَیهِ اَلسَّالَمُ کی َ ینْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِیمَاا
بَینَنَا وَ بَینَ قَوْمِنَا وَ فِیمَا بَینَنَا وَ بَینَ پُلَطَائِنَا مِنَ اَلنَّااسِ؟ قَاا َ فَقَاا َ تُاؤَدُّونَ اَلْأَمَانَاٍَ
إِلَیهِمْ وَ تُقِیمُونَ اَلشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَیهِمْ وَ تَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ تَشْهَ ُونَ جَنَائِزَهُمْ
۸ط تَنْظُرُونَ إِلَی أَئِمَّلِلمُ الَّذِینَ تَقْلَ ُونَ بِهِمْ فَلَصْنَعُونَ مَاا یصْانَعُونَ فَاوَ اللَّاهِ إِنَّهُامْ لَیعُاودُونَ
مَرْضَاهُمْ وَ یشْهَ ُونَ جَنَائِزَهُمْ وَ یقِیمُونَ الشَّاهَادَةَ لَهُامْ وَ عَلَایهِمْ وَ یاؤَدُّونَ الْأَمَانَاٍَ
إِلَیهِمْط
9ط عن الصادق علیه السالم قاَ َ یا زَی ُ پَاالِقُوا النَّااسَ بِأَپْلَااقِهِمْ صَالفوا فِای مَسَااجِ ِهِمْ وَ
عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ ا ْهَ ُوا جَنَائِزَهُمْ
۱0ط مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّ ِّ األو ِ کانَ کمَنْ صَلَّی پَلْ َ رَتُو ِ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله
۱۱ط عَنْ عَبْ ِ الْأَعْلی ،قَا َ :تَمِعْتُ أَبَا عَبْ ِ اهللِ علیهالسالم یقُو ُ :ططط مِن احْلِمَاا ِ أَمْرِنَاا تَالْرُهُ
وَصِیانَلُهُ مِنْ غَیرِ أَهْلِهِ ،فَأَقْرِئْهُمُ السَّلَامَ ،وَقُلْ لَهُمْ :رَحِمَ اهللُ عَبْ اً اجْلَارَّ مَاوَدَّةَ النَّااسِ
إِلی نَفْسِهِ ،حَ ِّثُوهُمْ بِمَا یعْرِفُونَ ،وَاتْلُرُوا عَنْهُمْ مَا ینْلرُونَ
۱۲ط ثم جر ذکر قوم فقلت [ألبی عب اهلل جعلت ف اک إِنَّا نَبْرَأُ مِنْهُمْ؛ إِنَّهُامْ لَاایقُولُونَ مَاا
نَقُو ُ ،قَا َ :فَقَا َ« :یلَوَلَّوْنَا وَلَا یقُولُونَ مَا تَقُولُونَ ،تَبْرَؤُونَ مِنْهُمْ؟» قَاا َ :قُلْاتُ :نَعَامْ،
قَا « :فَهُوَ ذَا عِنْ َنَا مَا لَیسَ عِنْ َکمْ ،فَینْبَغِی لَنَا أَنْ نَبْرَأَ مِنْلمْ؟» قَا َ :قُلْتُ :لَا ،جُعِلْاتُ
فِ َاک ،قَا َ« :وَ هُوَ ذَا عِنْ َ اهللِ مَا لَیسَ عِنْا َنَا ،أَفَلَارَاهُ ا َّرَحَنَاا؟» قَاا َ :قُلْاتُ :لَااوَاهللِ
جُعِلْتُ فِ َاک ،مَا نَفْعَلُ قَا َ :فَلَوَلَّوْهُمْ وَلَا تَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ؛

منابع و ماخذ
اولمر ،رابرت آر؛ تلنو ،تیموتی ا ط تیگر ،ملیو ()۱۳9۱ط ارتبا ات بحاران :تبا یل بحاران
به فرصتط (ترجمه :مرتضی قلیچ و محم حسن پطیبی باایگی) تهاران :دانشاگاه
امام صادق علیهالسالمط
الحاار العاااملی ،ابااوجعفر ()۱۳۸۷ط وتائاللشایعه الای تحصایل مسااائل الشااریعهط تهااران:
کلابفرو ی اتالمیهط
الحسینی البحرانی ،السی ها م بن تلیمان ( ۱۴۱5ق)ط البرهاان فای تفسایر القارآنط قام:
موتسٍ البعثٍط
القمی ،محم بن علی (الشایخ الصا وق) ( ۱۴۱۳ق)ط مان ال یحضاره الفقیاهط قام :دفلار
انلشارات اتالمی جامعه م رتین حوزه علمیه قمط
المازن رانی ،محم صالح ( ۱۳۸۲ق)ط ر اللافیط تهران :المللبٍ اإلتالمیٍط
بشیر ،حسن ()۱۳9۷ط نظریه م یریت پور و رجاء(بیم/امیا ) در ارتبا اات اتاالمی ،در
حسن بشیر ،مطالعات میان فرهنگیط تهران :دانشگاه امام صادق علیهالسالمط
بشیر ،حسن؛ ترفراز ،حسین ()۱۳90ط م یریت اضطراب/ع م قطعیت در تازگار میاان
فرهنگی غریبه هاط مطالعات میان فرهنگی۳۲-۱ ،)۱6(6 ،ط
پمینی ،رو اهلل ()۱۳۸0ط کلاب الطهارةط تهران :موتسه تنظیم و نشر آثار امام پمینی (ره)ط
پمینی ،رو اهلل ( ۱۴۳۴ق) الرتاالت الفقهیٍ و االصولیٍ (موتاوعٍ اإلماام التمینای )۲0ط
قم :موتسٍ تنظیم و نشر آثار اإلمام التمینیط
دنزباخ ،ولفگانگ ()۱۳90ط دانشنامه بین المللای ارتبا ااتط (ویراتالاران :حسان بشایر و
مسعود کوثر )ط تهران :دانشگاه امام صادق علیهالسالمط
تاروپانی ،باقرط ()۱۳۷۲ط رو ها تحقیق در علوم اجلماعیط جلا او اصاو و مباانیط
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیط
عاب جعفر  ،حسن؛ تسالیمی ،محم تاعی ؛ فقیهای ،ابوالحسان و ایخ زاده ،محما
()۱۳90ط تحلیل مضمون و بله مضاامین :رو ای تااده و کارآما بارا تبیاین
الگوها موجود در دادهها کیفیط ان یشه م یریت راهبرد (۱9۸-۱5۱ ،)۱0ط
عاملی ،تعی رضا؛ محم پانی ،نجمه ()۱۳۸۷ط ارتبا ات بینفرهنگای و گفلماان حقاوقی،
آموز ی و رتانها ایرانیط تحقیقات فرهنگی۷۸-۴۱ ،)۴(۱ ،ط
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)ط دوجهانی نها و حساتیلها بین فرهنگای؛۱۳۸۸(  حمی ه، تعی رضا؛ موالیی،عاملی
مطالعه مورد روابط بین فرهنگی اهل تنت و تشیع در اتلان گلسلانط تحقیقاات
ط۳0-۱ ،)۷( فرهنگی
 ق)ط مسن اإلمام الصادق أبیعب اهلل جعفر بن محم علیهماالسالمط۱۳۸۴(  عزیزاهلل، عطارد
 عطاردط:تهران
)ط همشناتی فرهنگای؛ الگاو قرآنای۱۳95(  اصغر، تی محم علی؛ اتالمی تنها،غمامی
 هنر و ارتبا اتط، پژوهشگاه فرهنگ:ارتبا ات میان فرهنگیط تهران
 تازمان چااپ:)ط ترجمه و ر نهجالبالغهط تهران۱۳6۸(  علیتقی،فیضاالتالم اصفهانی
و انلشارات فقیهط
 دارالح یثط: ق)ط اللافیط تهران۱۴۳0(  محم بن یعقوب،کلینی
)ط نظریهپرداز دربااره ارتبا اات میاان فرهنگایط (حسان۱۳96(  ویلیام بی،گادیلانست
 دانشگاه امام صادق علیهالسالمط: ملرجم) تهران،بشیر
 ص راط: ش مقالهط تهران،)۱۳۸۷(  مرتضی، مطهر
 م رتٍ امام علای بان ابای الاو: ق)ط نفحات الوالیٍط قم۱۴۲6(  ناصر، ملارم الشیراز
علیهالسالمط
 دار الللو االتالمیهط:)ط تفسیر نمونهط تهران۱۳۷۴(  ناصر، ملارم یراز
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