
  

  

  

  

  

  

  فرهنگیارتباطات بین الگویی دینی پیرامون
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  چکیده

 ونتمیل ،هاي اخیر مطرح شده است. در این بین ل   فرهنگی از جمله مباحثی است که در ساارتباطات بین 

مداري مطلـق  نحوه مواجهه با تفاوت فرهنگی را مطرح کرده است که از قوم اي ازبنت طیف شش مرحله

شود. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا  الگوي مبتنی بر گرایی مطلق را شامل میتا نسبی

فرهنگـی  براي ارتباطات بینمنابع اسالمی با یکی از شش مرحله فوق تطابق دارد و یا الگوي مستقلی را 

مـذکور   مراحـل کدام از  دهد که این الگو در چارچوب هیچها نشان می مطرح نموده است؟ نتیجه بررسی

در این مقاله تالش شده اصول اساسـی آن بـا تکیـه بـر آیـات و       .است اي مستقل گنجد، بلکه نظریهنمی

  روایات اسالمی تبیین گردد.

  واژگان کلیدي

  .فرهنگی، الگوي دینیفرهنگی، ارتباطات بینهاي بین تفاوت
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  مقدمه 

ــی از   ــاگونی فرهنگ ــوع و گون ــود تن  وج

هاي جهان معاصر بـه شـمار    ترین ویژگی مهم

که امروزه شاهد حضور تعداد  طوري آید، بهمی

هستیم. ها در سراسر جهان  کثیري از فرهنگ

ــگ  ــدام از فرهن ــوم،    هرک ــا آداب و رس ــا ب ه

ها، رفتارها، عقاید  و ... بسـیار متفـاوتی    ارزش

شـوند. اکنـون   با یکدیگر از هم بازشناخته می

هاي جـدي بشـر امـروز، پیـدا     یکی از دغدغه

هـایی اســت کـه از طریــق آن    حــلکـردن راه 

ها  دسـت یافـت و    توان به درك این تفاوت به

هاي  و همزیستی بین فرهنگتفاهم در نهایت 

که آنچـه در   مختلف را تسهیل نمود؛ در حالی

هـا و اقـوام مختلـف     ها بین فرهنگ طول قرن

هـا،   وجود داشته، ستیز و تخاصم بین فرهنگ

هـا بـوده کـه در نتیجـه آن      ها و ملـت  قومیت

اي رقم خورده است. هاي بسیار گسترده جنگ

 هاي هاي اخیر نیز نظریه جنگ تمدن در سال

ــان ــطح  گینتهـ ــادي در سـ ــال زیـ تون جنجـ

المللی و محافل علمی به راه انـداخت کـه    بین

هاي  حل نهایی در برابر پدیده تفاوتدر آن راه

فرهنگی را نه در تفـاهم، کـه در جنـگ بـین     

دید و در پی آن بود تا از ایـن طریـق،    آنها می

هـا   ها و تمدن تمدن غرب را بر سراسر فرهنگ

ایـن پرسـش جـدي     چیرگی و برتري بخشد.

چه سیاسـت و موضـعی را    شود که مطرح می

فرهنگی اتخـاذ   باید در مورد گوناگونی و تنوع

ود آیـا ایـن امکـان وجـ     و ؟و آن را اعمال کرد

ایی هـ  حـل دارد که در جهان کنونی، بتوان راه

  ؟آمیز یافتبراي زندگی مسالمت

در ابتدا با تعریف  این مقاله تالش دارد تا

ــین ف ــج   رهنگــی، مــدلارتباطــات ب ــاي رای ه

مواجهه با تفـاوت فرهنگـی را مطـرح کنـد و     

سپس به طرح الگویی پیرامون ارتباطات بـین  

فرهنگی بپردازد که  برگرفتـه از منـابع دیـن    

اسالم، آیات قرآن و روایات اسالمی است و در 

عین حال متفاوت از الگوهاي رفتـاري مطـرح   

 اسـالم را در  باشـد. بـه بیـان دیگـر، نگـاه     می

فرهنگــی مـورد واکــاوي قــرار  بــینارتباطـات  

دهـد کـه    مـی این پرسش پاسخ به و  دهد می

هـاي فرهنگـی    فاوتدیدگاه اسالم نسبت به ت

ا پـیش پــاي  ر چیسـت و اسـالم چــه الگـویی   

  گذارد؟  پیروان خود می

گانه در مواجهـه  مراحل شش -1

  فرهنگیهاي بین با تفاوت

فرهنگـی از دهـه   مسئله ارتباطـات بـین  

پردازان مختلف قـرار  مورد توجه نظریه 1960

. (Guirdham, 1999, p.193)گرفتــه اســت 

هم  فرهنگی متوجه سه قلمرو بهارتباطات بین

مـرتبط و در عــین حــال مســتقل از یکــدیگر  

ــارت  ــه عب ــت ک ــیت  اس ــد از: حساس ــاي  ان ه

فرهنگــی و هــاي بــین فرهنگــی، ذهنیــت بـین 
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ــین  روش ــی بــ ــاي آموزشــ ــی. هــ فرهنگــ

فرهنگی به عنـوان یکـی از   هاي بین حساسیت

مطـرح   1این قلمروها، اولین بـار توسـط بنـت   

فرهنگـی  شد. بنا به تعریف او، حساسیت بـین 

ــیف     ــراي توص ــارچوب ب ــک چ ــوان ی ــه عن ب

هاي فرهنگـی   هاي افراد به تفاوت العمل عکس

) 44، ص 1387است (عـاملی و محمـدخانی،   

هاي مختلفی است  و متغیر مهمی در موقعیت

کـار   هـا بـه   با افراد سایر گـروه  که براي تعامل

. او مدل (Greenholtz, 2000, p.412)رود می

کند که بـه  خود را به شش مرحله تقسیم می

هاي فزاینده به  صورت پیوستاري از حساسیت

گرایـی در حرکـت اسـت. یعنـی     سوي نسـبی 

ــل ــومحرکـــت تسلسـ ــه وار از قـ ــداري بـ مـ

دیگرمداري که هر مرحله بـا انـواع خاصـی از    

هـاي   هـا و رفتارهـا نسـبت بـه تفـاوت      نگرش

 ,Fuller, 2007)فرهنگی توصیف شده اسـت  

p.324)  لذا مدل بنت یک مدل توصـیفی از  .

هـاي   انواع رفتارهاي ممکـن در برابـر تفـاوت   

فرهنگی است. اما سؤال این است کـه آیـا   بین

را در این مـدل ترسـیم   توان نقطه هفتمی می

کرد که با شش مرحله یا طیف بنت متفـاوت  

تر، آیا مرحلـه هفتمـی    باشد؟ به عبارت دقیق

وجود دارد که در عین داشـتن مشـترکات بـا     

هـایی   بعضی مراحل مختلف مدل بنت، تفاوت

                                       
1. Milton Bennett 

کـه بتـوان آن    طوري نیز با آنها داشته باشد، به

اي جداگانـه بـه حسـاب آورد؟ ایـن     را مرحله

در پی آن است که نوع و شیوه فکري و  الهمق

کننده مرحلـه  رفتاري را نشان دهد که ترسیم

اي مرحلـه  هفتمی از ایـن مـدل طیفـی شـش    

است. این شیوه فکري و رفتاري در پرتو دین 

یابد و لذا الگوي هنجاري دینـی بـه   تبیین می

آیـد کـه مـدل توصـیفی بنـت را      حساب مـی 

زم اسـت تـا   کند. اما پیش از آن التکمیل می

  تري از مدل بنت صورت گیرد. تبیین دقیق

ــار ــه اول: انک مرحل
2
ــاوت  ــاي  تف ه

 ،دهـد کـه فـرد   زمانی رخ مـی  فرهنگی: بین

فرهنــگ خــود را تنهــا فرهنــگ حقیقــی     

ــاره  مارد و از دیگــر فرهنــگشــ برمــی هــا کن

). در ایـن مرحلـه فـرد    1998(بنت،  گیرد می

ی هاي فرهنگ پذیرد، به تفاوتها را نمی تفاوت

کنـد و معتقـد اسـت فرهنـگ     توجهی مـی بی

. این شده وي تنها حقیقت موجود استتجربه

اعتقاد ممکن اسـت بـه انـزواي اجتمـاعی یـا      

هاي فرهنگی منجـر   فیزیکی فرد از سایر گروه

شـود (انــدیکوت 
3

، همــر2003و همکـاران،  
4

و 

افراد حاضر در ایـن   )؛ چراکه2003همکاران، 

هنگــی هــاي بــه لحــاظ فر مرحلــه در محــیط

هـاي   تمـاس  انـد و یـا   رشد پیدا کرده ،همگن

                                       
2. Denial 
3. Endicott 
4. Hammer 
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انـد.   هاي دیگر داشته اندکی با اعضاي فرهنگ

و  5گـروه انـزوا  این مرحلـه خـود داراي دو زیر  

کـه   (Paige, 2003, p.469)است  6جداسازي

از اعضــاي  انــزوا دوري غیرتعمــدي در حالــت

 واسـطه موانـع محیطـی    هاي دیگر به فرهنگ

دومین مرحله کـه دوري  آید و در وجود می به

 بـا  جـداجویی  ، جداسازي یـا باشد تعهدي می

گیـرد  صورت مـی  هدف حفظ انزواي فرهنگی

ــاران،  ج، پــــی .)1384(احمــــدزاده و همکــ

نخســت بنــت  مرحلــه هــاي زیــر را از گــزاره

  :استخراج کرده است

جامعــه وضــعیت بهتــري خواهــد الــف) 

هـاي مختلـف جـدا از هـم      گـروه  اگـر  ،داشت

  د.بمانن

 م بـا افـرادي از  مند نیسـت  عالقهمن  ب)

  .هاي دیگر معاشرت داشته باشم فرهنگ

دفـاع  :مرحله دوم
7
هـاي   تفـاوت  از 

فرهنـگ   ،در این مرحلـه فـرد   فرهنگی:بین

 شـده  د را تنها فرهنگ خوب موجود تجربهخو

(بنـت،   دانـد مـی  یا فرهنگ عملی و کامیـاب 

ــران، 1998 ــر و دیگـ ــوعی 2003، همـ ) و نـ

هــاي  هــا و تفــاوت ارزیــابی منفــی از دیــدگاه

افـراد   .(Paige, 2003, p.470) فرهنگـی دارد 

کمتر تمایل به جـدایی دارنـد،    در این مرحله

                                       
5. Isolation 
6. Separation 
7. Defense 

هــراس  احســاس نیــز تمــایز از تفــاوت و امــا

موضعی کـه در برابـر ایـن تهدیـد      کنند و می

محافظـت از  «اسـت از   عبارت ،کنند اتخاذ می

آنهـا   -قطبی تفکري ما دو». دنگري خو جهان

و منفـی در ایـن   سـازي آشـکار    و استریوتایپ

د (انــدیکوت و دیگــران، مرحلــه عمومیــت دار

دو گویه زیـر را بـراي ایـن زیـر      پیج .)2003

  :کنند می مجموعه استخراج

 شـیوه زنـدگی فرهنـگ مـن بایـد      الـف) 

  .مابقی جهان باشد مدلی براي

 هاي دیگر مانند افـراد  مردم فرهنگ ب)

 .فکر باز ندارند ،فرهنگ من

ــوم ــه س ــک :مرحل ــماريکوچ ش
8
 

زمـانی اسـت کـه     فرهنگی:هاي بین تفاوت

فرد تمامی عناصـر فرهنگـی خـود را جهـانی     

اهمیـت  کند و فرهنگ دیگري را بـی تلقی می

در این مرحله افـراد   ).1998(بنت،  شماردمی

شناسند، اما تفاوت از  می تفاوت را به رسمیت

؛ هاي سـطحی فرهنگـی اسـت    نها تفاوتآنظر 

آنها ها در کل برابر هستند.  چراکه همه انسان

هـاي   ها بـین گـروه   و شباهت اما بر اشتراکات

ــاي نــک مــیتأکیــد  مختلــف فرهنگــی د و پ

، پـیج،  2003(اندیکوت و دیگران،  فشارند می

ــه  آشــباهت  ).2003 ــزي اســت ک در «ن چی

ي اسـت  چیـز  شـود و آن  عکس میدیگران من

                                       
8. Minimization 
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ــار (احمــدزاده و  »داننــد خــود مــی هکــه درب

این مرحلـه خـود داراي دو    ).1384همکاران، 

  :است زیر مرحله

 گرایی فیزیکی: که بر شـباهت  جهان -1

شناســی آنــان تأکیــد  د روانعــهــا در ب انســان

انـه و  ایگر هـاي تقلیـل   نگاه سویه این کند. می

  .در خود نهفته دارد را پوزیتیویستی

 کننـده گرایی اسـتعالیی: بازگو  جهان -2

عزیمـت مـا     هاین فرضیه است کـه اگـر نقطـ   

 ،هاي کـالن سیاسـی و روحـی باشـد     یتلعام

هــاي  رمــانآ .یکــدیگر هســتند مــردم شــبیه

نگـاه فـوق    ي و فرهنگ مدرنیسـم در روشنگر

هاي زیـر   مرحله گویه از این د. پیجزن موج می

 ت:اسکردهرا استخراج 

 هاي ظـاهري  رغم تفاوت مردم علی الف)

  .مشابه هستند ،بیرونی

مـــن از اینکـــه همیشـــه شـــنونده ب) 

 ،سـازد  باشم که مردم را متفاوت می چیزهایی

همگـی مـا بایـد ایـن نکتـه را       .ام خسته شده

 که در نهایت همه انسان هسـتیم  تأیید کنیم

 )2003(پیج، 

پذیرشمرحله چهارم: 
9

هـاي   تفاوت 

نخسـتین مرحلـه   این مرحلـه،   فرهنگی:بین

گرایــی  همـان نســبی یــا نگــري قـومی   نسـبی 

فرهنـگ   ،زمانی است که فردو  فرهنگی است

                                       
9. Acceptance 

هــاي موجــود  ا یکــی از فرهنــگخــود را تنهــ

ــی ــت،   م ــد (بن ــه،  1998دان ــن مرحل ). در ای

هــاي فرهنــگ یــک شــخص در ســایر زمینــه

» پـذیرش «شـود و  فرهنگـی نیـز تجربـه مـی    

قائـل شـدن بـراي    ها به معناي احترام  تفاوت

هاي فرهنگی است (اندیکوت و دیگران،  تفاوت

ــذا2003 ــاوت   ). ل ــورد تف ــراد در م هــاي  اف

فرهنگی کنجکاو هستند و در عـین حـال    بین

و بـراي آنهـا    نگرنـد با دیده احترام به آنها می

تمـایزات  . در ایـن مرحلـه   ارزش قائل هستند

 فرهنگی مورد شناسـایی و درك و فهـم قـرار   

ها نـه   در رفتار و ارزش ها تفاوتن ایگیرد.  می

تلقـی   بلکـه مطلـوب   ،شـود  پذیرفته مـی  تنها

 د و تفاوت بافت فرهنگی در مرجعیـت درگ می

. لـذا  شـود  استدالل به رسـمیت شـناخته مـی   

هاي افراد با استانداردهاي گروه خودي  تفاوت

؛ 1388شوند (عاملی و مـوالیی،  سنجیده نمی

مهـم در  ). اصـل  1384احمدزاده و همکاران، 

این مرحله پـذیرش نسـبیت فرهنگـی اسـت؛     

طور ذاتی بهتـر   بدین معنی که یک فرهنگ به

 ,Paige)هـا نیسـت    یا بدتر از سـایر فرهنـگ  

2003, p.471). دو زیرمرحلــه ، مرحلــه ایــن

  :دارد

ــف ــاي   )ال ــه الگوه ــاري: ک ــبیت رفت نس

چنـد   معنـادار بـراي دیگـران را هـر     رفتـاري 
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بـه رسـمیت    ،متمایز از الگوهاي خویش باشد

  .شناسد می

 نسبیت ارزشی: که فراتر از شناسایی )ب

رود و  الگوهـــاي متفـــاوت رفتـــاري مـــی   

ــام ارزشیتغی ــذیري نظ ــا را در  رپ ــا و باوره ه

 شناسـد  فرهنگـی بـه رسـمیت مـی     هاي بافت

). پـیج در ایـن   1384(احمدزاده و همکـاران،  

  است:  دو گویه زیر را استخراج کرده مورد

ـ  الف)  هـاي   از تفـاوت  طـور کلـی   همـن ب

هـا   بین خود و مردمان دیگـر فرهنـگ   موجود

 .برم لذت می

 این نکتـه درسـتی اسـت کـه مـردم      ب)

هـایی   ها و ارزش هاي دیگر لزوماً هدف فرهنگ

 .)2003(پیج، فرهنگ من ندارند  مانند

انطباقمرحله پنجم: 
10

هاي  با تفاوت 

اي اسـت کـه در آن   : مرحلـه فرهنگـی بـین 

ك و رفتاري متناسب در ،تجربه فرهنگ دیگر

(بنت،  کندبا آن فرهنگ را براي فرد ایجاد می

کند کـه  ). در این مرحله فرد تالش می1998

دیدگاه طرف مقابل را جذب کند، لذا دیدگاه 

ــدازه  ــا ان ــرد ت ــیف ــترش م ــه  اي گس ــد ک یاب

هـا را شـامل    ساختارهاي نسبی سایر فرهنـگ 

). تغییـري  1388شود (عـاملی و مـوالیی،   می

دهد صرفاً شناختی ین مرحله روي میکه در ا

شود. مردم در نیست، بلکه شامل رفتار نیز می

                                       
10. Adaptation 

ــد تجربیــات فرهنگــی  مرحلــه تطبیــق، قادرن

ــار     ــات و رفت ــکل احساس ــایگزین را در ش ج

افـراد در ایـن    مناسب فرهنگی بیان کنند. لذا

کـه چگونـه    دریابندکنند تا  می مرحله تالش

اگر فرآیند تغییـر   کنند. مردمان دیگر فکر می

چارچوب رفتار و عقاید فرهنگی، عمیق و بـه  

اي بــراي صـورت عـادت درآمــده باشـد، پایـه    

شـود  دوفرهنگی یـا چنـدفرهنگی شـدن مـی    

خــود مرحلـه  ایــن  ).2003(همـر و دیگـران،   

  :باشد داراي دو زیر مجموعه می

تغییر  همدلی: که به توانایی افراد در -1

هاي  نگري اناندازهاي خود در جهت جه چشم

  .بدیل فرهنگی دیگران راجع است

فـرد   پلورالیسم: عبارت است از اینکه -2

 را نگـري خـاص   بیش از یک جهـان توانا باشد 

رفتـار   خود درونی سازد و در ایـن حالـت،  ر د

بـدون زحمـت و تـالش آگاهانـه بـه       تواند می

ــ« ــردد  ارچوبچ ــاع برگ ــاوت ارج ــاي متف » ه

ــ). 1384(احمــدزاده و همکــاران،  هــاي  هگوی

  :ازاند  عبارت پیج هشد استخراج

کـنم اگـر مرجـع     من احساس مـی  الف)

بـیش از یـک فرهنـگ باشـد، بسـیار       تعریـف 

  .سودمند است

 از دیگـر  وقتی کـه مـن بـا مردمـی     ب)

م کـه  متوجه شـد کنم، ها برخورد می فرهنگ
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دیگـران   ناآگاهانه بـراي انطبـاق بـا    را رفتارم

  .)2003(پیج، دهم  تغییر می

ــم:  ــه ششـ ــارچگیمرحلـ یکپـ
11
 

وضعیتی است که  فرهنگی:هاي بین تفاوت

تجربه فرد از خود تا تغییـر در درون و بـرون   

کنـد  فرهنگی توسعه پیدا مـی هاي بین دیدگاه

ــک ) و جهــان1998(بنــت،  ــیش از ی ــی ب بین

شود و در نتیجه فرهنگ براي فرد نهادینه می

توانـد درون و  کند که میفرد هویتی پیدا می

ــر ــاي ارزشــی خــاص خــود   ون چــارچوبب ه

وآمد کند. در ایـن مرحلـه فـرد انعطـاف      رفت

فرهنگـی پیـدا   بیشتري در حل تضادهاي بین

). ایــن 2003کنـد (انــدیکوت و دیگـران،   مـی 

  شود:مرحله نیز دو زیر مجموعه را شامل می

ــابی -1 ــر اســاس ارزی ــاي  ارچوبچــ ب ه

افـراد در رجـوع بـه     : که بـه توانـایی  فرهنگی

هاي فرهنگی مختلف جهـت اسـتناد    ارچوبچ

موقعیـت ویـژه    ارزیـابی یـک   درو  گردد برمی

هـاي مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرار       چارچوب

  .گیرند می

این  : درهاي هویتی ارچوبتشکیل چ -2

تواننـد مرزهـاي    حالت افراد به نحو کاملی می

 نوردیــده و خـود پیشــین خـود را در هویـت  

م هاي هویتی اقـدا  ارچوبنسبت به تشکیل چ

گرایـان را   سـازنده بر این گروه با عنـوان  کنند.

                                       
11. Integration 

 دانست »اي هاي مرجع حاشیه گروه« توان می

دهنـده   توانند با موفقیت زیادي انتقـال  که می

(احمدزاده و همکاران،  باشند فرهنگی عناصر

1384.(  

تـوان گفـت مـدل بنـت     در مجموع مـی 

هــا و رفتارهــاي   دربرگیرنــده افکــار، ارزش 

هاي فرهنگـی   برابر تفاوتممکنی است که در 

شـود. در ادامـه مقـدمات    در پیش گرفته مـی 

  گردد.نظري الگوي اسالمی تبیین می

ــدگاه  فــرضپــیش -2 هــاي دی

ــات   ــون ارتباط ــالمی پیرام اس

  فرهنگی بین

 چه اسالم دینتوان پرسید که اکنون می

ــون  ــتی پیرام ــر برداش ــه دارد و  تکث در جامع

هــا و  بــا تنـوع فرهنـگ   رابطـه  در دیـدگاه آن 

هـاي   تنـوع  و هـا  تفـاوت  هـا چیسـت؟   قومیت

  ؟ی را چگونه باید ترسیم و تفسیر کـرد فرهنگ

و   ؟پـذیرد یـا خیـر   آیا کثرت و تفاوت را مـی 

باالخره اینکه الگوي مورد نظر تعالیم اسالمی 

هـایی دارد؟ مبـانی ایـن     چیست و چه ویژگی

اي استوار است و ابعاد مختلف الگو بر چه پایه

موعه پاسخ بـه ایـن سـؤاالت    آن چیست؟ مج

تواند راهنمایی باشـد بـراي اینکـه بـدانیم     می

دیدگاه اسالم در طیـف مـورد نظـر بنـت، در     

تـوان ایـن   گیرد و آیا می کدام مرحله قرار می

دیدگاه را منطبق بر یکی از این شش مرحلـه  
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کـدام از ایـن شـش مرحلـه      دانست یا در هیچ

ی در گنجد و به تعبیر دیگر الگوي مستقلنمی

آیـد،  فرهنگی به حساب میباب ارتباطات بین

این مقاله مدعی الگوي مستقل اسالم در ایـن  

تـوان مرحلـه   باب است، بدین معنـا کـه مـی   

هفتمی را براي این مراحل در نظرگرفـت کـه   

دیدگاه اسالمی در آن مرحلـه قـرار دارد. امـا    

هــاي دیــدگاه  فــرضپــیش از آن، بایــد پــیش

وان بـه درسـتی ایـن    اسالمی روشن شود تا بت

  دیدگاه را تبیین نمود:

  نسبت دین و فرهنگ  .2-1

 دینـی الگـوي  بـراي درك  اول نیـاز  پیش

فرهنگی، فهـم رابطـه و نسـبت    ارتباطات بین

تواند متضمن نوع  دین و فرهنگ است که می

فرهنگـی باشـد. بـراي    مطلوب ارتباطات بـین 

ورود به این مسئله ابتدا باید مفهـوم فرهنـگ    

  شود. شناخته

تعـــاریف بســـیار  "فرهنـــگ"از لغـــت 

ــددي  ــه اســت متع ــع .صــورت گرفت ــور رفی پ

اندیشــمندان علــوم  ) نظـرات مختلــف 1380(

بـاره ذکـر کـرده    را در این انسانی و اجتماعی

بـه   "ها ارزش" این اندیشمندان، به باور است.

لی و قوي در فرهنـگ مطـرح   عنوان عنصر اص

    .)1959، 13، رادولف1961، 12است (کروبر

                                       
12.  Kroeber 
13.   Rudolph 

، فرهنگ یک سیستم 14ریجويه به عقید

گوهـاي مشـخص   هاست که در قالب الاز ایده

. )1983گیرد (ریجوي،  مورد استفاده قرار می

، شناس فرهنگینیز به عنوان جامعه 15مارتین

فرهنگ را شامل تمامی محتواهـاي فکـري و   

زندگی که زندگی انسانی را از  داندمی ارزشی

زد (مـارتین،  سـا حیوانی متمایز و برجسته می

ایـه و  را پ "ها ارزش"توان ). بنابراین می1976

  ).1384، راداساس فرهنگ دانست (محسنیان

؟ امـــا ارزش بـــه چـــه معنـــی اســـت  

: کنـد ارزش را چنین تعریـف مـی   16کلوکهون

رد و یک ارزش یک تصور و درك براي یک ف«

ــاره مطلوبیــت اســت ــر روي کــ گــروه درب ه ب

» گـذارد تأثیر میها، ابزار و عمل  ب روشانتخا

. بر ایـن اسـاس   )395، ص 1967(کلوکهون، 

و بنـدي  بنـدي، طبقـه  ارزش یک نوع درجـه «

از خوب تـا بـد یـا از    هاست  پدیدهامتیازبندي 

 83ص ،1978، 17(ساینسکی» مثبت تا منفی

پـور،   به نقـل از رفیـع   19ص ،1974، 18مورل

  .)269، ص 1380

بـه عنـوان   » هـا  ارزش«در تعابیر دینـی،  

ــوم  هســته  ــب مفه ــگ، در قال ــادین فرهن بنی

 ،بینـی جهـان  مطرح گردیـده و » بینیجهان«

                                       
14.  Ridgewey 
15.  Martin 
16.  Kluckhohn 
17.  Sicinski 
18.  Morel 
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شود تعریف می» شناخت و ارزیابی از هستی«

هــا (یــا همــان  ارزش . لــذا)1357، (مطهــري

بینــی از جهــان ايهــا) بخــش عمــده ارزیــابی

هـاي  بینـی دهنـد. جهـان  ها را شکل می انسان

 هـا  هاي متفاوت انسـان  گذاريگوناگون، ارزش

هـاي   رهنگف ،آن را به دنبال دارد و در نتیجه

امـا بایـد   . گیـرد متفاوت و گوناگون شکل می

ها نیز به نوبه خود بینیتوجه داشت که جهان

وتی هـاي متفـا  توانند منشأها و سرچشـمه می

توانـد  هـا مـی  بینـی داشته باشند. ایـن جهـان  

از آداب و رسوم تاریخی و اجتمـاعی،  برگرفته 

ی . دین نیز یکا نظایر آن باشدعلم، فلسفه و ی

رود و لـذا مـا   بینی به شمار میاز منابع جهان

ذهبی بینـی دینـی و مـ   توانیم شاهد جهانمی

هـاي   گـذاري  باشیم که به دنبـال خـود ارزش  

و در نهایت فرهنگ دینی دینی را در پی دارد 

نیز به عنوان یک دین  . اسالمدهدرا شکل می

ص خــود اســت و بــه بینــی خــا داراي جهــان

بینی یا به تعبیر دیگر  انجهپیروان خود،  این 

  کند. هاي خاص خود را اعطاء می ارزش

فرهنــگ را همچــون  تــوانبنــابراین مــی

همـان   ،پوسـته آن  در نظر گرفت کهگردویی 

اشــکال زنــدگی شــامل آداب و رســوم، ابــزار، 

 ،ها و... است و مغـز و بنیـان آن   سمبل البسه،

ها و تعالیمی است که اشکال  اعتقادات، ارزش

 اند و شکل گرفته  اساس آن بنا شده بر زندگی

ــدي،  ــابع   1388(معتم ــی از من ــن یک ) و دی

آیـد. بـا   ها به حساب می بخش این ارزش الهام

توجـه بــه ایـن نســبت و رابطـه بــین دیــن و    

فرهنگی را بـه  توان ارتباطات بینفرهنگ، می

منبـع  بخشی ایـن   اي سامان داد که الهامگونه

هاي فرهنگی نه تنها دچـار   در نسبت با ارزش

خدشــه نگــردد، بلکــه بــه ارتقــاء جایگــاه آن  

  بینجامد.

  اصل غایت  .2-2

اصول بنیادین فطـرت و غایـت مسـیر و    

فرهنگی را بر اساس تعـالیم  نوع ارتباطات بین

کند. این دو اصـل در واقـع   اسالمی تبیین می

ظریـه  از موارد افتراق بین نظریـه اسـالمی و ن  

ــات   ــئله ارتباطـ ــی در مسـ ــبیت فرهنگـ نسـ

  فرهنگی است.   بین

در نظریه نسبیت فرهنگی هیچ مسـیري  

و یـا راهبــردي بـراي ایــن ارتباطـات ترســیم    

شود و لذا هر چیز شگفتی را براي انتقـال  نمی

داند (سجودي، پذیر میبه فرهنگ دیگر امکان

 ي فرهنگـی هـا  تفـاوت  . در این نظریه،)1388

 ،شـود  پذیرفته مـی  تنهاها نه  زشدر رفتار و ار

(عاملی و موالیی،  دردگ تلقی می بلکه مطلوب

).  در نتیجه، هیچ معیار و میزانی براي 1388

ارزیــابی و ســپس انتخــاب فرهنــگ مطلــوب  

گـردد. در ایـن حالـت یـک نـوع      معرفی نمـی 

شـکلی و رهـایی فرهنگـی در مواجهـه بـا       بی
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کـه   هاي دیگـر وجـود دارد؛ در حـالی    فرهنگ

نظریه مبتنی بر تعـالیم اسـالمی بـر پایـه دو     

اصل فطرت و غایت، مسیر و فرآینـد مطلـوب   

  نماید.این ارتباطات را مشخص می

اصل غایـت بیـانگر آن اسـت کـه همـه       

ارتباطات، تبادالت و تعامالت فرهنگی باید در 

جهــت و چــارچوب هــدف و غایــت مشــخص 

صورت گیرد و این هـدف و غایـت مشـخص،    

طور خـاص   به» توحید«ور کل و ط به» اسالم«

ــالمی  ــدگاه اس ــذا از دی ــت. ل ــه در  اس چنانچ

مـدنظر  » غایـت «فرهنگی ایـن  ارتباطات بین

قرار گیرد، پذیرفتنی اسـت. قـرآن توجـه بـه     

ــگ   ــا فرهن ــه ب ــت را در رابط ــاي  اصــل غای ه

ان «گوناگون اینگونه مد نظر قرار داده اسـت:  

ــادوا والنصــاري و      ــذین ه ــذین آمنــوا وال ال

االخـر و عمـل    ین من آمن بـاهللا والیـوم  الصابئ

صـالحا فلهــم اجــرهم عنــد ربهــم و ال خــوف  

     )62(بقره/ »علیهم و ال هم یحزنون

ــ« ــه کســانی یدرســته ب ــؤمن ک ــدا م  و ن

 ،هسـتند  یصابئ و ینصران و يیهود که کسانی

 و باشند معتقد دیگر يدنیا و خداه ب کدام هر

 پـیش  آنهـا  پـاداش  ،کننـد  شایسـته  يکارهـا 

ــه ؛اســت پروردگارشــان ــه و دارنــد یبیمــ ن  ن

دهـد کـه   این آیه نشان مـی   .»شوند غمگین

چنانچه غایت یعنی ایمان به خـدا و آخـرت و   

هـاي   عمل صالح حفظ شود،  ادیان و فرهنگ

مختلف در کنـار هـم قابـل پـذیرش اسـت و      

هاي فرهنگـی بـا درنظـر گـرفتن ایـن       تفاوت

  چارچوب محترم است.  

نظریـه نسـبیت    این در حالی اسـت کـه  

هـاي فرهنگـی را    فرهنگی، احترام بـه تفـاوت  

ــر گــرفتن قیــد و چــارچوب      بــدون در نظ

دهد و بـه بیـان   مشخصی مورد تأکید قرار می

هاي  ها و ارزشگرایان، ایدهدیگر در نظر نسبی

، 19طور یکسان اعتبار دارنـد (وارد همه افراد به

گـرا،  ). البته اندیشمندان متأخر نسـبی 1384

ــه  ــنخــود ب ــدازه از  ب ــن ان بســت رســیدن ای

گرایی را اعالم کرده و در نهایت به ایـن   نسبی

هـاي کلـی و    اند کـه بایـد نظـام    اعتقاد رسیده

، 1384مشترك بازنمایی به وجود آیند (وارد، 

پاسـخ  ) اما همچنان این سؤال را بـی 262ص 

گذاشــتند کــه بــا چــه معیــار و میزانــی ایــن 

اصل غایت گیرند. هاي مشترك شکل می نظام

هـاي   مبین همین مسئله است که بایـد نظـام  

فرهنگــی شــکل مشــترکی در ارتباطــات بــین

هاي مشـترك بـا رجـوع بـه      گیرد و این نظام

منابع اسالمی (همچون آیه ذکرشده در فوق) 

  گردد.آشکار می

  اصل فطرت .2-3

اصل فطرت نیز مبتنـی بـر ایـن فرضـیه     

کـه  ها اشتراکات فراوانی دارند  است که انسان

                                       
19. Ward 
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هـا اسـت و لـذا     اهمیت آنها بـیش از  تفـاوت  

فرهنگـی برقـرار شـود،    چنانچه ارتباطات بین

توان این ارتباط را بر مبناي این اشتراکات می

بنــا نهــاد و ســپس تعــامالت و ارتباطــات در  

فرهنگی را بر پایـه ایـن   هاي بین سطح تفاوت

ــه    ــه منزل ــن امــر ب ــا شــکل داد. البتــه ای مبن

فرهنگــی اي بــینهــ شــماري تفــاوتکوچــک

(آنچنان که در مرحله سوم طرح بنـت آمـده)   

نیست، بلکه اشتراکات انسانی را پایه مبنـایی  

  نماید.فرهنگی مطرح  میدر ارتباطات بین

تأکید بر این اصـل در تعـالیم اسـالمی،     

نقطــه افتــراق دیگــري را بــا نظریــه نســبیت  

سـازد. در نظریـه نسـبیت    فرهنگی آشکار می

ــ ــل اوفرهنگ ــاوت   ی، اص ــر تف ــد ب ــه تأکی لی

هـاي مختلـف اسـت و اشـتراکات      فرهنگ بین

شـوند و یـا   ها یا نادیده گرفته می بین فرهنگ

شـوند.  ها پذیرفته مـی  به عنوان فرع بر تفاوت

به عبارت دیگر در نظریـه مبتنـی بـر تعـالیم     

ــین  ــون ارتباطــات ب ــی، اســالمی پیرام فرهنگ

اشتراکات فرهنگی پایـه و مبنـاي ارتبـاط بـه     

کــه در نظریــه  آینــد؛ در صـورتی مــی حسـاب 

هاي فرهنگی مبنـاي   نسبیت فرهنگی، تفاوت

  گیرند.فرهنگی قرار میارتباطات بین

گیري این دیدگاه در نظریـه  زمینه شکل

ــد در    ــز بای ــی را نی ــبیت فرهنگ ــت «نس هوی

دانسـت. در نظـر اندیشـمندان    » مـدرن  پست

ثابت و یکپارچه همیشـه  » خود«مدرن،  پست

فاقـد ماهیـت   » خـود «ده و لذا خیالی خام بو

ــت (وارد،  ــی اس ). در 163، ص 1384مشخص

اساسـاً اجتمـاعی اسـت و    » خود«نظر ایشان، 

یــا » مــدرنخــود پســت«الگوهــاي متفــاوت 

» خـود «بر اسـاس ایـده   » مدرنهویت پست«

، ص 1384انـد (وارد،  اجتماعی سـاخته شـده  

هـا   ). به بیان دیگر هویت یا خـود انسـان  160

اصل ثابت و مشترك پیشـینی  مبتنی بر هیچ 

ــن اجتمــاع اســت کــه هویــت را   نیســت و ای

سـازد. همـین دیـدگاه اسـت کـه اصـالت        می

گرایـی  هاي فرهنگی را در نظریه نسبی تفاوت

کـه جوامـع بـا    سازد، چـرا فرهنگی آشکار می

ــه    ــتند و در نتیجـ ــاوت هسـ ــدیگر متفـ یکـ

هاي برخاسته از آن جوامع نیز متفـاوت   هویت

هـا نیـز متفـاوت     آن فرهنگشود و به تبع  می

  گردد.می

اما در دیدگاه اسالمی اعتقـاد بـه وجـود    

هاسـت   مشترکاتی بنیادین بین تمامی انسـان 

مطرح شده اسـت  » اصل فطرت«که با عنوان 

شـود:  در قرآن به صراحت به آن اشـاره مـی   و

فاقم وجهـک للـدین حنیفـا فطرتـاهللا التـی      «

ــق اهللا    ــدیل لخلـ ــا ال تبـ ــاس علیهـ فطرالنـ

» القیم ولکن اکثرالناس ال یعلمـون  الدین ذلک

  ).30(روم/



ن
 بی

ت
طا

با
رت

ن ا
مو

را
پی

ی 
ین

 د
ی

وی
لگ

ا
 

ی
نگ

ره
ف

 

 

 

18 

پس روي خود بـه سـوي دیـن حنیـف     «

کن که مطابق فطرت خداسـت، فطرتـی کـه    

خدا بشر را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش 

خدا دگرگونی نیست؛ این است دین مستقیم، 

  »دانند.ولی بیشتر مردم نمی

اصل را اشتراکات انسانی دانسـته و   قرآن

کند. عالمه ها را در حول آن تعریف می تتفاو

طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیـه  

انسـان کـه در ایـن نشـئه     «کنـد:  تصریح می

کند، نوع واحدي است که سودها و زندگی می

هایش نسبت به بنیه و ساختمانی کـه از   زیان

روح و بدن دارد، سود و زیان مشترکی اسـت  

ــتالف   ــف اخـ ــراد مختلـ ــه در افـ ــدا  کـ پیـ

کند....براي انسانیت سنتی اسـت واحـد و    نمی

ثابت به ثبات اساسش که همان انسان است و 

همین سنت اسـت کـه آسـیاي انسـانیت بـر      

هـاي   گـردد؛ و همچنـین سـنت   محور آن مـی 

ها  ها و زمان جزئی که به اختالف افراد و مکان

» زنـد شـود، پیرامـون آن دور مـی   مختلف می

  )269 ، ص16، ج1359(طباطبایی، 

بنابراین با مبنا قرار دادن دو اصل فطرت 

و غایت و با توجه به نسـبت دیـن و فرهنـگ    

فرهنگی توان مسیر و فرآیند ارتباطات بینمی

مطلوب را ترسیم کرده و با لحاظ نمودن آنها، 

نظریه مبتنی بـر تعلیمـات اسـالمی پیرامـون     

  فرهنگی را تدوین نمود.ارتباطات بین

رتباطــات الگــوي اســالمی ا -3

  فرهنگیبین

توان بـا عنایـت بـه ایـن سـه      اکنون می 

سرفصل  و یـا بـه تعبیـري مقـدمات نظـري،      

فرهنگی را الگوي دینی پیرامون ارتباطات بین

تدوین نمود. اما پیش از آن باید نکاتی را مـد  

اي است کـه  نظر داشت. اول، این الگو به گونه

توانـد در مـورد غیرمسـلمانان کـاربرد     هم می

داشته باشد و هم شامل مسـلمانان شـود. بـه    

بیان دیگر الگو شامل یک طرح کلی است که 

تواند در رابطه با مسـلمان و  البته در ادامه می

غیرمســلمان احکــام خــاص خــود را نیــز دارا 

باشد. دوم، ایـن الگـو تنهـا الگـویی فکـري و      

هـاي فرهنگـی    رفتاري در مواجهه بـا تفـاوت  

ــط اســت و شــامل احکــام حقــوقی  و یــا رواب

الملـــل در حـــوزه حکومـــت اســـالمی  بـــین

  گردد. نمی

عالوه بر این، منبع استخراج ایـن اصـول   

از یکسو کالم الهی یعنی قرآن است که کتاب 

کننـده   راهنماي مسلمانان و بنـابراین ترسـیم  

الگوهاي رفتاري مطلـوب در دیـن اسـالم بـه     

آید و از سوي دیگر، رفتار و کـردار  حساب می

ص) به عنـوان فرسـتاده خداونـد    رسول خدا (

ــایر    ــراي س ــویی ب ــه سرمشــق و الگ اســت ک

شـود تـا بتواننـد بـر     مسلمانان محسـوب مـی  

اساس آن، سبک زندگی خود را سامان دهنـد  
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هـاي   و لذا این رفتار و یا به تعبیر دیگر سـنت 

رسول خدا (ص) نیز به عنـوان منبعـی بـراي    

فهم الگوي مورد نظـر اسـالم در نظـر گرفتـه     

ت. ضمن اینکه باید توجه داشـت کـه   شده اس

این الگو منطبـق بـر دیـدگاه وحـی و تعـالیم      

اسالمی است و لزوماً با آنچه در طـول تـاریخ   

در جوامع اسـالمی بـه وقـوع پیوسـته اسـت،      

بـا عنایـت بـه ایـن نکـات،       باشـد. متفاوت می

فرهنگی از دیدگاه گانه ارتباط بین اصول هفت

  گردد:اسالم در زیر ارائه می

مطابق تعـالیم اسـالمی، پایـه     -ل اولاص

فرهنگـی   فرهنگی بر اشـتراکات ارتباطات بین

بـه   ها وجـود دارد.  قرار دارد که در بین انسان

هـا یـک مبـانی     تعبیر دیگر بین همـه انسـان  

ــه   ــانی پای ــن مب ــه ای مشــترك وجــود دارد ک

فرهنگی و نقطه آغاز آن هرگونه ارتباطات بین

امور مشترك  رجوع به«آید. لذا به حساب می

تواند ارتباطات فرهنگـی   می» در بین نوع بشر

تري را رقم زند و هر چـه میـزان    بهتر و کامل

ایــن اشــتراك بیشــتر باشــد، ســطح و عمــق  

یابـد. در  فرهنگـی افـزایش مـی   ارتباطات بین

ها مانند مرحلـه سـوم بنـت     عین حال تفاوت

شود، بلکه مبنا اشتراکات کوچک شمرده نمی

در ادامه به آن اشاره خواهد فرهنگی است که 

  شد.

اما تعـالیم اسـالمی چـه مـواردي را بـه      

کند؟ بـر  عنوان اشتراکات فرهنگی معرفی می

اولین مبنـاي  » توحید«اساس آیات و روایات، 

هاسـت و لـذا ایـن اصـل      مشترك بین انسـان 

پایـه ارتباطـات   « شود کهگونه تکمیل می این

رد و فرهنگی بر اشتراکات فرهنگی قرار دا بین

تـرین امـر مشـترك     ترین و مهمتوحید اصلی

بایـد مبنـاي ایـن    هاسـت کـه مـی    بین انسان

  62پـیش از ایـن، آیـه    ».  ارتباط قـرار گیـرد  

سوره بقره در این رابطه ذکر شد. آیه دیگـري  

که با صراحت بیشتر و بـا توجـه بـه دو اصـل     

فرهنگـی را بـر   فطرت و غایت، ارتباطات بـین 

ــانی    ــد و مب ــاي توحی ــترك دینــی  مبن مش

سـوره آل عمـران    64ریـزي کـرده، آیـه     پایه

قُلْ یأَهـلَ الْکتَـابِ تَعـالَوا إِلـی کلمـۀٍ      « است: 

ــه و ال    ــد إِال اللَّ بأَال نَع ــنَکم یب ــا و ــواء بینَنَ س

نُشرِك بِه شیئاً و ال یتَّخذَ بعضـنَا بعضـاً أَربابـاً    

تَولَّـوا فَقُولُـوا اشـهدوا بِأَنَّـا     من دونِ اللَّـه ِفَـإِن   

  ).64(آل عمران/ »  مسلمونَ

یـد بـه ســوي   یبگـو اي اهـل کتــاب بیا  «

اي که تمسک به آن بـر مـا و شـما الزم     کلمه

است و آن این است که جز خدا را نپرستیم و 

چیزي را شـریک او نگیـریم و یکـدیگر را بـه     

اگـر   .جاي خـداي خـود بـه ربوبیـت نگیـریم     

ــدنپذیر ــا   یبگو ،فتن ــه م ــید ک ــاهد باش ــد ش ی

  .»مسلمانیم
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یکـی از آیـات اصـلی پیرامـون     این آیـه  

فرهنگـی اسـت کـه تأمـل در آن     ارتباط بـین 

  اي است:حاوي نکات ارزنده

الف) این آیه نقطه آغاز مبنـاي مشـترك   

ــان  ــین انس ــا را ب ــتش« ه ــی» پرس ــد و م دان

ــه اصــل » پرســتش خــداي واحــد« ــر پای را ب

تمــامی بشــر عنــوان فطــرت، مشــترك بــین 

گوینـد کـه   کند. پرستش آن حالتی را می می

کنـد از ناحیـه   انسان یک توجهی می«در آن، 

باطنی خودش به آن حقیقتی که او را آفریده 

بیند، است، و خودش را در قبضه قدرت او می

بینـد؛ در  خودش را به او نیازمند و محتاج می

واقع سیري است که انسان از خلق بـه سـوي   

، صـص  1374(مطهـري،  » کندخود می خالق

). انسان در حال پرستش از وجـود  293-292

کنـد و بـه حقیقتـی    محدود خویش پرواز می

یابد که در آنجا نقص و کاستی و فنا پیوند می

ــتش    ــادت و پرس ــابراین عب ــدارد. بن ــود ن وج

در » میـل «و یـک  » امکـان «دهنده یک  نشان

 انسان است: امکان بیرون رفـتن از مـرز امـور   

مادي و میل پیوستن به افق باالتر و وسـیعتر  

ــري،  ــص 1358(مطه ــوع 26-27، ص ). مجم

پرسـتش جـزو   دهد که تعاریف فوق نشان می

. یعنـی چنانچـه   آیدبه حساب می» ها ارزش«

ها را هسته اصلی فرهنـگ   ذکر شد، اگر ارزش

بدانیم، پرستش یکـی از مقـوالت ارزشـی بـه     

کل آید که فرهنگ بـر پایـه آن شـ   حساب می

گیرد؛ بدین معنا که نوع پرستش و موجود می

دهنـده  دهنـده و شـکل  مورد پرستش، جهـت 

ــذا   ــا و اعمــال انســانی اســت. ل ســایر رفتاره

ــوانپرســتش را مــی تــرین ارزشــی  کــانونی ت

انسـانی بـر آن   هـاي   دانست که کلیه فعالیـت 

  پایه قرار دارد.  

ــوالت ارزشــی  » پرســتش«ب)  جــزو مق

کنـد. بـه   نمـی است که در طی زمـان تغییـر   

هـاي ثابـت همگـانی     تعبیر دیگر یکی از خلق

وقـت   ناپذیر که زمان هـیچ تغییرناپذیر و نسخ

تواند در آن تأثیر داشـته باشـد، موضـوع    نمی

، ص 1374عبادت و پرستش است (مطهـري،  

). حس نیایش و پرسـتش از پایـدارترین   292

تجلیات ابعاد وجود و روح آدمی  بـه حسـاب   

تـوان  و لذا آن را می )1358آید (مطهري، می

ي انســان تلقــی کــرد جــزو امــور فطــري بــرا

بنابراین با رجوع دوباره بـه  ). 1382(مطهري، 

گردد که خداوند در ایـن  این آیه مشخص می

فرهنگـی را بـر پایـه امـري      آیه ارتباطات بین

هـا و در عـین    مشترك در بین تمامی انسـان 

ــام    ــه ن ــان ب ــول زم ــذیر در ط ــال تغییرناپ ح

  قرار داده است.» تشپرس«

ــوي     ــر الگ ــه ب ــاداتی ک ــی از انتق ج) یک

شود، فرهنگی مطرح میاسالمی ارتباطات بین

است. منتقدان معتقدند که در » زبان«مسئله 
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هاي متعدد در جهان وجود دارد  که زبان حالی

هـاي متعـدد را در    که به دنبال خود فرهنـگ 

توان امر مشترك فرهنگی پی دارد، چگونه می

فرهنگی قـرار  ا آن را پایه ارتباطات بینیافت ت

داد؟ با دقت بیشتر در این آیه بخشی از پاسخ 

گردد. در این آیـه از پرسـتش خـدا    آشکار می

اي کــرده اســت  کــه در » کلمــه«تعبیــر بــه 

نسبت یکسانی با همه بشر قرار دارد. بنابراین 

هـاي مشـترك    دهد که امور یا کالمنشان می

دارد. همچنین نسـبت  ها وجود  در بین انسان

ها دارد و لـذا اختصـاص    مساوي با همه انسان

تـر از همـه    به فرهنگ خاصی ندارد. امـا مهـم  

، متذکر این نکته شـده  »کلمه«اینکه با تعبیر 

اســت کــه وراي الفــاظی کــه منجــر بــه      

تــوان شــود، مــیهــاي گونــاگون مـی  فرهنـگ 

هـا و   اي یافـت کـه در بـین همـه زبـان      کلمه

رد و در عـین حـال وراي   ها وجـود دا  فرهنگ

هاي مختلف است. عالمـه طباطبـایی در    زبان

نویسـد:  تفسیر المیزان، ذیل آیـه مـذکور مـی   

در حقیقت دعوت به این است که همه بـر  «...

، بـه  معناي یک کلمه متفق و مجتمـع شـویم  

این معنا که بر مبناي آن کلمه واحـده عمـل   

، براي و اگر نسبت را به خود کلمه داده کنیم

ن بوده که بفهمانـد کلمـه نـامبرده چیـزي     ای

زنند و بر سر همـه   میاست که همه از آن دم 

ا مردم هم معمـول  ، در بین خود مهاست زبان

م در ایـن تصـمیم   : مـرد یمیگـو  است که مـی 

فهماند کـه در   ، و این میندا یکدل و یک زبان

ــ ــاد و اعت ــه  اعتق ــاعه آن هم راف و نشــر و اش

مـورد بحـث   ه در نتیجـه معنـاي آیـ    .متحدند

یـد همـه بـه ایـن کلمـه      یشـود: بیا  چنین می

بـه لـوازم آن    چنگ بـزنیم و در نشـر و عمـل   

ــایی، » دســت بــه دســت هــم دهــیم  (طباطب

  ).389، ص 3، ج1359

توان در تأیید این نکتـه  می اي کهنمونه 

در « اسـت. » اعمـال حـج  «به آن اشاره کـرد،  

، هـا  ما شـاهد تنـوع و تکثـر جـدي زبـان      حج

هـا و اقـوام هسـتیم ... در عـین ایــن      فرهنـگ 

ــرت  ــرکت  کث ــه در حــج ش ــانی ک ــه کس هم

. مثـل  رسـند کنند، به نـوعی وحـدت مـی    می

یک پیـام  . همین لباس خود وحدت در لباس

است ... پس از این مرحله، وحدت در رفتارها 

مثالً همه یک مسیر مـدون را   .گیردشکل می

شند نوکنند. همه از یک منبع آب میطی می

ــی و ســرا ــاز م ــر آغ ــدت تفک ــودنجام وح  »ش

بنابراین اعمـال حـج    .)1383(محسنیان راد، 

به مسـلمانان ایـن پیـام را دارد کـه در عـین      

تنوع، همه حول یـک نقطـه کـانونی بـه نـام      

  حرکت کنند.» توحید«

ــش    ــذکور، بخ ــه م ــش دوم آی د) در بخ

فرهنگـی را تبیـین   دیگري از ارتباطـات بـین  

ط و برتـري  کند و آن تأکید بر عـدم تسـل  می
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هــا و  یــک  گــروه و فرهنــگ بــر ســایر گــروه

هاست. اگر معناي مشترك که همـان   فرهنگ

عبادت خدا و عدم شـریک قـراردادن بـراي او    

است، شکل گیرد؛ دیگر فرهنگی امکان تسلط 

توانـد  جـویی فرهنگـی را نمـی   و ادعاي برتري

جویی فرهنگی بکند. بنابراین هم اجازه برتري

یر ممکن و مطلوب براي دهد و هم مسرا نمی

  کند.جویی را معرفی میعدم برتري

دوم،  در تعالیم اسالمی، اصـل  -اصل دوم

هاي فرهنگـی اسـت. مطـابق     پذیرفتن تفاوت

شـود و آن  ها انکار نمـی  این اصل وجود تفاوت

دانـد. در   ها می را پدیده طبیعی در بین انسان

فـوق   این برداشت قرآن آیات متعددي درباره

آیـات  توان به است که از جمله می بیان شده

ــره /  ــونس / 213بق ــران ، آل19، ی و  64/ عم

ترین آیـه   . اما شاید مهماشاره کرد 92انبیاء / 

  :قرآن در این زمینه این آیه باشد

یا ایهاالناس انـا خلقنـاکم مـن ذکـر و     " 

و قبائـل لتعـارفوا ان    انثی و جعلنـاکم شـعوبا  

 "علـیم خبیـر   اهللا  اکرمکم عنـداهللا اتقـیکم ان  

شـما را از   اي مردم ما همـه " ).13(حجرات / 

ها و  آفریدیم و شما را گروهیک مرد و یک زن 

وسیله یکدیگر را ها قرار دادیم تا به این قبیله

ــی  ــید و گرام ــرینبشناس ــدا   ت ــزد خ ــما ن ش

به درسـتی کـه خـدا    . پرهیزکارترین شماست

    "داناي باخبر است.

هـاي   وتتفـا  بر اساس این آیه، قرآن بـه 

کــه در جامعــه وجــود دارد، اذعــان  فرهنگــی

تنها بدین منظـور در بـین آنـان    «کند اما  می

تا  وجود آمده که یکدیگر را بشناسند هتفاوت ب

نظـام   ،اجتماعی که در بینشان منعقـد شـده  

رد و ائتالف در بینشان تمام گردد. چـون  بپذی

اگر شناسایی نباشد، نـه پـاي تعـاون در کـار     

 پس غرض از اختالفی که .ئتالفآید و نه امی

در بشر قرار داده شده، این بوده، نه اینکه بـه  

، ج 1359(طباطبـایی،  » یکدیگر تفاخر کننـد 

  ).204، ص 36

توان گفت نظریه مـورد  بر این اساس می

نظر اسالم،  شـکل رفتـاري در مرحلـه اول از    

پـذیرد.  کنـد و آن را نمـی  طیف بنت را رد می

فرهنگی انکار فاوت بیندر مرحله اول، وجود ت

شود که با مبانی دینی ناسازگار است، چرا می

که در این آیه تصریح دارد کـه جوامـع داراي   

قبایل و شعوب مختلفی هستند که هر کـدام  

آیین خاص خود را به عنـوان   آداب و رسوم و

آیـات   باشـند. بخشی از رفتار فرهنگی دارا می

از آن بـاره وجـود دارد کـه    دیگري نیز در این

  توان به این آیه اشاره کرد:جمله می

»    ضِ واألَر و توخَلْـقُ السـم ـهتاینْ ءم و

  ک الَیـاَتإِنَّ فی ذَل کمأَلْواَن و کمنَتلَاف أَلْساخْت

یکی از آیات او خلقـت  ). «22(روم/ »لِّلْعالمینَ

هـاي شـما و    ها و زمین و اختالف زبان آسمان
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ست که در اینها آیاتی است براي هایتان ا رنگ

  ».دانایان

هاي فرهنگی همچون  در این آیه اختالف

هـاي الهـی   تفاوت زبانی و نـژادي را از نشـانه  

دانسته است. به بیان دیگر خداوند وجود ایـن  

ها را یکی از وجوه خلقت خـود معرفـی    تفاوت

ــی ــود   م ــر وج ــاالترین تصــریح ب ــه ب ــد ک کن

  است.هاي فرهنگی در جامعه  تفاوت

 مطـابق ایــن اصـل، اســالم   -اصـل ســوم 

، هـیچ  من اذعان به تنوع فرهنگی در جهانض

هـا   بر دیگـر فرهنـگ  قوم و نژاد و فرهنگی را 

به بیان دیگر هیچ فرهنگی  .برتري نداده است

بــر فرهنـــگ دیگـــر بــر پایـــه ممیـــزات و   

ــاخص ــر    ش ــر دیگ ــودش ب ــی خ ــاي فرهنگ ه

ها برتري و رجحان ندارد کـه آیـات و    فرهنگ

یات بر این مسـئله تصـریح دارنـد. لـذا بـر      روا

اساس تعلیمات اسالمی، تبعیضاتی بر مبنـاي  

گـردد.  نژاد، رنگ پوست، زبان و... ملغـی مـی  

ــرد    ــا رویک ــین در تضــاد ب ــن اصــل همچن ای

مدرنیستی است کـه یـک فرهنـگ را برتـر از     

هاي دیگر به واسطه سطح تکنولـوژي   فرهنگ

ـ  دانـد. یا میزان توسعه آن جوامع مـی  ر ایـن  ب

توان گفت نظریه مورد نظـر اسـالم    اساس می

شده در مرحله دوم از طیف بنت را  رفتار بیان

پذیرد.  در مرحلـه  کند و آن را نمینیز رد می

ــا فرهنــگ خــود را فرهنــگ خــوب   دوم، تنه

داند که مطابقتی با محتواي منـابع  موجود می

دینی ندارد. در زیر برخی مستندات پیرامـون  

  ر شده است:این مسئله ذک

حجرات کـه   13در قسمت دوم آیه  الف)

ذکر شد، برتري یک فرهنگ بر فرهنگ دیگـر  

هاي مادي فرهنگ ماننـد   نفی شده و شاخص

رنگ، نژاد، زبان و ...  به عنوان شاخص برتري 

گـردد. در ایـن آیـه صـرفاً     اعتبار تلقی مـی بی

کند کـه  فراتـر   مالکی را براي برتري ذکر می

ک فرهنگ خاص است و بـه  هاي یاز مشخصه

هـا   تعبیر دیگر معیار عام براي ارزیابی فرهنگ

توانـد  شود و لذا هیچ فرهنگـی نمـی  تلقی می

  ها گردد. مدعی برتري بر دیگر فرهنگ

حادیـث نیـز   همچنین در روایـات و ا ب) 

ذکر داده شده است این مطلب به طور مرتب 

یـک بـه طـور     هاي مختلـف هـیچ   که فرهنگ

هـا نـدارد کـه     گـر فرهنـگ  بر دی خاص برتري

هـایی چـون تحـف     هاي آن را در کتـاب نمونه

ــول (ص  ــام (ج  34العق ــن هش ــیره اب ، 2)، س

ــی داوود  )414ص ــنن اب ) و 624، ص2ج(، س

  .توان یافت) می137، ص21بحاراالنوار (ج

ز ، حـدیثی ا یکی از مشهورترین احادیـث 

ایهـا  ": پیامبر اکـرم(ص) اسـت کـه فرمودنـد    

مـن تـراب، ال فضـل     الناس کلکم آلدم و آدم

(تحف العقول/  "لعربی علی عجمی اال بالتقوي

  ).34ص
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ــه "  ــردم! هم ــدان آدم   اي م ــما فرزن ش

ریــده شــده اســت، هســتید و آدم از خــاك آف

 ،تواند بر غیرعرب دعوي برتري کندعرب نمی

    ."مگر به پرهیزگاري

این حدیث و احادیث نظایر آن، این ایده 

همـه را بـه    مکند که اسالرا دوباره مطرح می

رتري را تنها براي تقوي بیند و بیک چشم می

قائل است. لذا پیروان دین اسـالم نیـز تـالش    

اصول انسانی کنند که براي پیشی گرفتن، می

هـا را اصـالت    ت کننـد و تفـاوت  را بیشتر رعای

نکته قابل توجه این است کـه خطـاب   . ندهند

ها (نه فقط مؤمنـان)   در این حدیث کل انسان

باشند و این بدان معناست کـه ایـن اصـل    می

ــث     ــر از بح ــی فرات ــرح کل ــک ط ــاس ی براس

  دینی مطرح است.  دینی و برون درون

در عمل نیز ما در طول تاریخ اسـالم   ج)

ایـم کـه   در موارد گوناگون شاهد ایـن بـوده   و

هاي مختلف در کنار همـدیگر   افراد از فرهنگ

با سالمت و همزیستی و بدون وجود هرگونـه  

انـد.  اي زنـدگی کـرده  قبیلـه  –قومی   بتعص

، سلمان فارسـی  افرادي همچون صهیب رومی

و بــالل حبشــی در کنــار یکــدیگر و در کنــار 

، در یـک  دیگر مسلمانان همچون ابوذر غفاري

رهنگـی  محیط فرهنگی واحد به همزیسـتی ف 

. )1381، یـار اند (تیشه بسیار عالی دست یافته

نکـه مسـلمان   زیرا تمام این افـراد فراتـر از ای  

و اصـل   "تقواي الهی"باشند یا خیر، براساس 

اسالمی عدم برتري یک قوم بر قوم دیگـر بـا   

  نمایند. یکدیگر رفتار می

 د) یکی از ایراداتی که به الگوي اسـالمی 

قــرآن » زبـان عربـی  «شـود، مسـئله   وارد مـی 

است.  طراحان این اشکال معتقدند بـه دلیـل   

ص مطـرح  یـک زبـان خـا    آنکه آیات الهی بـه 

شده، لذا در دین اسالم، زبان عربی بـر سـایر   

هـا تـرجیح داده شـده و ایـن بـه نـوعی        زبان

هاسـت.   بر سایر زبان» زبان«برتري دادن یک 

قرآن در یکی از آیـات بـه نـوعی پاسـخ ایـن      

  اشکال را داده است:

»   ـهمسـانِ قَوسولٍ إِال بِلن رسلْنَا ما أَرم و

فَی ُمینَ لهبیـن   لي مـدهی و شاءن یم لُّ اللَّهض

یمکزِیزُ الْحالْع وه وشاء4ابراهیم/» « ی(  

هیچ پیغمبري را جز به زبـان مـردمش   «

نفرستادیم، تا (احکام را) براي آنان بیان کند، 

گمـراه و هـر کـه را     ،خدا هر که را بخواهـد  و

نماید و او عزیـز و حکـیم    هدایت می ،بخواهد

    »است

علـت عربـی بـودن    «اساس این آیات،  بر

هـا   قرآن کریم، مزیت این زبان بر سـایر زبـان  

نیست، بلکه علت نزول قرآن به زبـان عربـی،   

این موضوع بوده که قرآن در بین مردم عـرب  

، ج 1384راد، (محسـنیان » نـازل شـده اسـت   

علـت عربـی   «). به بیـان دیگـر   248اول، ص 
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مرد شـ بودن قرآن را عرب بودن مردمی برمـی 

که پیامبر اسالم (ص) در بین آنها برانگیختـه  

هـا   شده، نه اینکه زبان عربـی بـر دیگـر زبـان    

، ج 1384راد، (محسنیان» برتري داشته باشد

). لذا در تعالیم اسالمی بحث برتري 247اول، 

بخشیدن بر اساس معیـار فرهنگـی همچـون    

  زبان منتفی است.

تحقیـر،   هیچ فرهنگی حق -اصل چهارم

توهین، تمسخر و نظایر آن را نسبت به سـایر  

هـا نـدارد. ایـن اصـل در ادامـه اصـل        فرهنگ

پیشین و در عین حـال متفـاوت از آن اسـت.    

مطابق الگوي اسالمی، نه تنها هـیچ فرهنگـی   

هـاي خـودش    توانـد بـر اسـاس شـاخص    نمی

مدعی برتري شود، بلکه حـق تـوهین را هـم    

  کنند:ر تأکید میندارد. آیات متعدد بر این ام

باره دستور الف) در سوره حجرات در این

  شود:صریح به مسلمانان داده می

یأَیها الَّذینَ ءامنُواْ لَا یسخَرْ قَوم من قَومٍ «

سیع    ـآءن نِّسم آءسلَا نو منْهراً مکُونُواْ خَیأَن ی

سنَّ   یعنْهراً مکُنَّ خَیأَن ی   ـکُمـزُواْ أَنفُسلَا تَلْمو

بِ بِئْس الاسـم الْفُسـوقُ بعـد    اولَا تَنَابزُواْ بِالْأَلْقَ

»  نِ ومن لَّم یتُب فَأُولَئـک هـم الظَّلمـونَ   اَالْإِیم

  )11(حجرات/

ایـد! مبـادا    کـه ایمـان آورده   یکسان يا«

ــوم ــاید    یق ــد، ش ــر را مســخره کن ــوم دیگ ق

کنندگان باشند  تر از مسخرهشدگان به مسخره

و زنان، زنان را مسخره نکنند، شاید آنان بهتر 

 یاز اینان باشند و در میان خودتـان عیبجـوی  

بـد نخوانیـد.    يهـا  نکنید و یکدیگر را با لقـب 

اسـت،   ی(زیرا) فسق بعد از ایمـان، بـد رسـم   

و بـدنام بـردن دیگـران،     یعیبجوی (مسخره و

کـه سـزاوار    خروج از مدار ایمان و فسق است

شما نیست) و هر کس (از ایـن اعمـال) توبـه    

    ».ندا ن  نکند، پس آنان همان ستمگرا

مطابق این آیه، هیچ قومی حق تمسـخر  

قوم دیگر را ندارد. یکی از نکات مهم این آیـه  

آن است که به هنگام نهی از تمسـخر، کلمـه   

، تـا شـاید   »فـرد «به کار برده شده نه » قوم«

مسخر در هنگام مواجهه نشان دهد که عمل ت

هاي فرهنگی امکـان بـروز بیشـتري     با تفاوت

هاي فرهنگی  دارد. در این مواقع، اقوام و گروه

هـا را مایـه تمسـخر     مختلف نباید این تفـاوت 

قرار دهند، چرا که مطابق آیه، شاید آن قوم و 

گروه بهتـر از آنهـا باشـد. عـالوه بـر ایـن بـه        

دیگر دهــد کــه از یکــمســلمانان اجــازه نمــی

جویی کـرده و یـا همـدیگر را بـا القـاب       عیب

زشت خطاب کنند تا ارتباطات بین فرهنگـی  

  دچار اختالل شود. 

ب) آیه دیگري که در نفی تـوهین ذکـر   

  سوره انعام است: 108شده، آیه 

»   ونِ اللَّـهـن دونَ معدینَ یواْ الَّذبلَا تَس و

    کَذَالک زینَّـا لکـلُ    علْمٍفَیسبواْ اللَّه عدوا بِغَیرِْ 
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ربهِم مرْجِعهم فَینَبئُهم بِما   یأُمۀٍ عملَهم ثُم إِل

  ).108(انعام/» کاَنُواْ یعملُون

 اهللا يکــه آنــان بــه جــا یچیزهــایبــه «

هیچ  یخوانند، دشنام مدهید که آنان نیز ب یم

ــه ي، از رویدانشــ ــوز کین ــه اهللا يت م  دشــناب

را در  یدهنــد. اینچنــین عمــل هــر قــوم    

ایم. پس بازگشت همگان به  چشمشان آراسته

که  یپروردگارشان است و او همه را از کارهای

  ».دساز یآگاه م ،اند کرده

در این آیه، افزون بر محتـواي آیـه قبـل    

هـاي فرهنگـی    مبنی بر نهـی تمسـخر گـروه   

مختلف مسلمانان از یکـدیگر، بـه ایـن نکتـه     

د که مسلمانان حتی  اجـازه ندارنـد   اشاره دار

که به غیر مسلمانان (اعم از ادیان دیگـر و یـا   

مشرکان) توهین کنند. این بدان معنی اسـت  

که  حتی اگر بر اساس معیارهاي فرافرهنگی، 

این یقین حاصل شد کـه گروهـی بـه لحـاظ     

فرهنگی دچار انحطاط است، حق تـوهین بـه   

ــر در ارتبا  ــن ام ــدارد. ای ــود ن ــان وج ــات آن ط

فرهنگی بسیار حائز اهمیت است، چرا که  بین

بسیاري از تضادهاي فرهنگی ناشی از همـین  

هــا یــا تمســخرهایی اســت کــه یــک  تــوهین

دارد. فرهنگ نسبت به فرهنگ دیگـر روا مـی  

شود، آنچه از مجموع دو آیه فوق استنباط می

فرهنگی است. نفی عوامل مخل ارتباطات بین

مختلف فرهنگی را  به تعبیر دیگر هر آنچه که

بـرد، نهـی   به سمت تضاد فرهنگی پـیش مـی  

  شده است.

در تعامل و ارتباط بـا دیگـر    -اصل پنجم

اصـل   ها سه احتمال امکان وقوع دارد. فرهنگ

پنجم متضمن  نحوه مواجهه بـا احتمـال اول   

است که در آن تفاوت فرهنگی بـین فرهنـگ   

اسالمی و فرهنگ مورد نظر در تضاد با کانون 

ی باشـد کـه دیـن آن را ترسـیم نمـوده      ارزش

است. در این حالت، دیدگاه اسالم  مبتنی بـر  

آن است که تفاوت مورد نظر رد شده و کنـار  

هاي متعددي در قرآن در شود. نمونهگذاشته 

باره آمده است که بـه دو مـورد آن اشـاره    این

  شود:می

هاي چنین رویکـردي،  الف) یکی از نمونه

زنـده بـه گـور    «پدیـده   در برخورد اسـالم بـا  

در فرهنـگ عـرب جاهلیـت    » کردن دختـران 

ها در میـان   است. این پدیده فرهنگی که سال

اعراب رواج داشت، به واسـطه آنکـه در تضـاد    

هاي انسانی بود، به شدت نفی و طرد  با ارزش

گونه اصل پـنجم تبلـور یافـت. در     شد و بدین

  گونه اشاره شده است: قرآن به این مطلب این

 »و     ـههجم بِـاألُنثی ظـلَّ وهدشرَ أَحإِذَا ب

  ن سـوءمِ منَ الْقَوي مرتَویم، یکَظ وه ا ودسوم

ما بشرَ بِه أَیمسکُه علـی هـونٍ أَم یدسـه فـی     

  ).59-58(نحل/»  الترَابِ أَال ساء ما یحکُمونَ
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 ،شان را بشارت دختر دهند و چون یکی«

از قباحـت  زده شود. یره گردد و غماش ت چهره

از قوم نهـان   ،اند چیزي که بدان بشارتش داده

دارد یــا در  ذلـت نگـه   شـود و ندانـد آن را بـه   

؟ چه بد است قضـاوتی کـه   دخاکش نهان کن

    .»کنند می

نمونه دیگر این برخورد که در قـرآن   ب)

» قـوم لـوط  «کریم به آن اشاره شده، داستان 

در بین آنهـا  » بازي جنس هم«است که پدیده 

مرسوم بود و به فرهنگ رایج در میان آن قوم 

تبدیل شده بود. به دلیل آنکه این عمل مغایر 

هاي بنیادین انسـانی بـود، آن قـوم از     با ارزش

ایــن عمــل نهــی شــد و در نهایــت بــه علــت 

نافرمانی دچار عذاب الهی شد. در قرآن آیـات  

از متعددي به داستان این قوم اشاره دارد کـه  

  جمله آیات زیر است:

، إِذْ قَالَ لهُـم   کَذَّبت قَوم لُوط الْمرْسلینَ«

، إِنی لَکُم رسولٌ أَمـینٌ،   أَخُوهم لُوطٌ أَال تَتَّقُونَ

فَاتَّقُوا اللَّه و أَطیعونِ، و ما أَسـئَلُکُم علَیـه مـنْ    

أَتَـأْتُونَ  ،  أَجرٍإِنْ أَجـرِي إِال علـی رب الْعلَمـینَ   

، و تَذَرونَ مـا خَلَـقَ لَکـم     الذُّکْرَانَ منَ الْعلَمینَ

» ربکُـم مــنْ أَزوجِکُــم بــلْ أَنــتُم قَــوم عــادونَ 

  ).166-160(شعراء/

ــو   « ــامبران را دروغگ ــز پی ــوط نی ــوم ل ق

می که برادرشان لوط به ایشان هنگا. شمردند

من  ؟شوید رس و پرهیزکار نمیتآیا خدا گفت

از خـدا   .هسـتم  پیغمبري خیرخواه براي شما

مـن از شـما بــراي    بترسـید و اطـاعتم کنیـد.   

خواهم که مزد مـن جـز    پیغمبریم مزدي نمی

به عهده پروردگار جهانیـان نیسـت. چـرا بـه     

و همسرانتان را کـه  ؟ کنید مردان زمانه رو می

 ،گذاریـد  پروردگارتان براي شما آفریده وا مـی 

   .»متجاوزید راستی که شما گروهی

آنچه در این آیه بـه طـور خـاص اشـاره     

شده، اشاره ضمنی به فلسفه نفـی ایـن عمـل    

هـاي اسـالمی اسـت. طباطبـایی در     در آموزه

فطـرت   . پـس ..«نویسـد:  تفسیر این آیـه مـی  

سوي ، او را به انسانی و خلقت مخصوص به او

کنـد، نـه ازدواج بـا     ازدواج با زنان هدایت مـی 

وي ازدواج با مـردان  را به سو نیز زنان  مردان

ــی مثــل   هــدایت مــی ــا زن ــه ازدواج ب کنــد، ن

یعنـی بلکـه شـما     -بل انتم قوم عادون ...خود

مردمی متجاوز و خارج از آن حـدي هسـتید   

ــیم    ــان ترسـ ــت برایتـ ــرت و خلقـ ــه فطـ کـ

 ،از همـه مطالــب گذشــته  پــس....اســت کـرده 

روشن شد که کالم خـداي تعـالی بـر اسـاس     

ه آن حجـت اشـاره   که بـ حجتی برهانی است 

، ص 15، ج1359(طباطبـایی،  » فرموده است

436.(  

مطابق این تفسیر، ایـن عمـل بـه دلیـل     

آنکه مخالف فطرت الهی اسـت، نفـی شـده و    

هـاي   این امر معیاري براي مواجهه بـا تفـاوت  
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فرهنگی اسـت. ایـن نمونـه بـه نـوعی دیگـر       

تفاوت دو رویکرد اسالمی و نسبیت فرهنگـی  

ر جهـان معاصـر غـرب بـا     دهد. درا نشان می

جـوامعی مواجـه هسـتیم کـه همـین پدیــده      

در بین آنها رواج دارد و بـه  » گراییجنسهم«

جاي نفی آن، در تالش هستند که آنها را بـه  

ــأمین    ــا را ت ــوق آنه ــناخته و حق رســمیت ش

ــه   ــان در توجیــه رویکــرد خــود، ب نماینــد. آن

کننـد و معتقدنـد   نسبیت فرهنگی استناد می

هـا بایـد بتواننـد در سـطح      که همـه فرهنـگ  

جامعه با حقوق مساوي حضور داشته باشـند.  

اما آنچه رویکرد اسـالمی بـر آن تأکیـد دارد،    

نفی هرگونه فرهنگ مغایر بـا فطـرت انسـانی    

است. بنـابراین توجـه بـه مسـئله فطـرت در      

فرهنگـی  ترسیم الگوي اسالمی ارتباطات بـین 

بسـیار حــائز اهمیـت اســت، چـرا کــه معیــار    

یا نادرستی یک فرهنـگ و در نهایـت    درستی

ــذیرش آن را مشــخص مــی  ــا پ کنــد. طــرد ی

هـاي   بنابراین اصـل پـنجم بـه طـرد فرهنـگ     

معارض با فطرت انسانی که بالطبع در تضاد با 

  هاي اسالمی نیز هست، تأکید دارد. ارزش

الگـوي   دهـد کـه  ج) این اصل نشان می

مورد تأیید دین اسالم در موضـوع ارتباطـات   

نگی، مرحله پـنجم و ششـم از طیـف    فرهبین

کند. مرحلـه پـنجم مـدعی    بنت را تأیید نمی

و تـا    فرهنگی اسـت هاي بین انطباق با تفاوت

فرد توانا باشد بـیش از   رود کهجایی پیش می

خـود درونـی   ر د نگـري خاصـی را   یک جهـان 

نـد بــه  توا فتـار مــی ر سـازد و در ایـن حالــت،  

در  . ایـن هاي متفاوت ارجاع برگـردد  ارچوبچ

حالی است که دین اسالم بـر یـک چـارچوب    

طور کل و  ها یعنی دین به مشترك بین انسان

هنگی فرارتباطات بینطور خاص  توحید بهدر 

ــی  ــد م ــل ارتباطــات  ورزد و لــذا راهتأکی ح

فرهنگـی،  فرهنگی را نـه در انطبـاق بـین    بین

بلکه انطباق با مرجعیتی فراتر از فرهنگ خود 

پـیش از ایـن بـا عنـوان     داند که و دیگري می

  از آن یاد شد.» تقواي الهی«

وضـعیتی   در مرحله ششـم نیـز مـدعی    

است که تجربه فرد از خود تا تغییـر در درون  

فرهنگی توسـعه پیـدا    هاي بین و برون دیدگاه

این حالت افـراد بـه نحـو کـاملی     ر د .کندمی

توانند مرزهاي هویـت پیشـین خـود را در     می

ــود  ــده و خـ ــه  نوردیـ ــبت بـ ــکیل  نسـ تشـ

. این مرحلـه  هاي هویتی اقدام کنند چارچوب

ــاوت  ــارچگی تفـ ــتار یکپـ ــاي  کـــه خواسـ هـ

هـاي اسـالمی در   فرهنگی است، با آمـوزه  بین

تنافر است، چراکه دین اسالم بر حفظ هویـت  

ــین ــد اســالمی در ارتباطــات ب فرهنگــی تأکی

 ورزد.  می

دهـد کـه انطبـاق و    آیات قرآن نشان می

فرهنگـی نفـی   بـین هـاي   یکپارچگی با تفاوت
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دهـد کـه   شده است و به مسلمانان اجازه نمی

تالش نمایند بـا هـر فرهنـگ دیگـري پیونـد      

برقــرار نماینــد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه 

فرهنگــی، گــوهر چنانچــه در ارتباطــات بــین

اصلی دین دچار خدشه گردد، ارتباطات نفـی  

گردد. در آیه دیگري که بر این معنا تأکید می

و مـن یبتـغ غیـر    «رمایـد:  فشـده اسـت، مـی   

(آل عمـران/  » االسالم دینـاً فلـن یقبـل منـه    

کسی که دینی غیر از اسالم را برگزیند، )«85

  »از او پذیرفته نیست.

کند که یک دین تنهـا  این آیه تأکید می

پذیرفته است و چنانچه اسالم را تسلیم بودن 

در برابر امـر خـدا بـدانیم، هـر امـري کـه در       

باشـد، مـورد قبـول قـرار      مخالفت با امر خـدا 

ــی ــام   نم ــع اله ــن را  منب ــه دی ــرد. چنانچ گی

ها در هسـته فرهنـگ بـدانیم، از منظـر      ارزش

قــرآن بــه هــیچ عنــوان نبایــد هســته اصــلی  

ها دچار خدشـه گـردد و    فرهنگ یعنی ارزش

لذا به مسلمانان حق تغییـر هویـت خـود بـه     

معناي تغییر دین (نه تغییر شیوه زنـدگی بـا   

هـــاي  پـــارچگی تفــاوت حفــظ دیــن) و یک  

فرهنگــی را چنانچــه مســتلزم تغییــر در  بــین

دهد. این امر تأییـد  کانون فرهنگی باشد، نمی

اي است بر اینکه دین اسالم بـا مرحلـه    دوباره

پنجم و ششم طیـف بنـت همخـوانی نـدارد،     

ــذیراي     ــرد پ ــه، ف ــن دو مرحل ــه در ای چراک

  هاي گوناگون است. هویت

کـه   احتمال دومِ این اسـت  -اصل ششم

اسـالمی و   تفاوت فرهنگی در راستاي فرهنگ

هاي کانونی آن قرار گیرد. اصـل   به ویژه ارزش

ــال را     ــن احتم ــا ای ــه ب ــوه مواجه ــم نح شش

کند: در ایـن حالـت بـه    گونه ترسیم می بدین

دلیل آنکه دین اسالم  برنامه خود را بهتـرین  

داند، شاید به نظر رسد کـه خـود را   برنامه می

گیري ع ترکیب فرهنگی و بهرهنیاز از هر نوبی

ها بداند. امـا اسـتراتژي دیـن     از دیگر فرهنگ

هـا در  اسالم مبتنی بر استفاده از ایـن پدیـده  

هـاي اسـالمی   جهت تقویـت و تبیـین آمـوزه   

است. عالوه بر این در بعضـی مواقـع، صـورت    

یک عمل مورد تأیید است، اما محتواي آن بر 

لـت،  باشـد. در ایـن حا   خالف دین اسالم مـی 

ــا حفــظ صــورت، تــالش دارد   دیــن اســالم ب

محتواي فرهنگی خود را جایگزین کرده تـا از  

هاي مورد نظر خود را تثبیت  این طریق ارزش

شـود،  نماید.  لذا نه تنها تفاوت پذیرفتـه مـی  

گــردد و شـاهد نــوعی  بلکـه توصـیه نیــز مـی   

ــالمی و    ــگ اس ــین فرهن ــی ب ــب فرهنگ ترکی

ادین فرهنگ مورد نظـر بـا حفـظ اصـول بنیـ     

هــاي متعــددي در ایــن خــواهیم بــود. نمونــه

زمینه وجود دارد کـه بـه چنـد مـورد اشـاره      

  شود: می
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هــا، در حــوزه الــف) یکــی از ایــن نمونــه

مسائل فکري روي داده است. اسالم به لحـاظ  

اصول فکري، اصول بسیار متقنی دارد کـه در  

قرآن و روایات بر آن تأکید زیادي شده است. 

به علوم فکري دیگر اجـازه   با این حال اسالم،

داده است که با ورود به حوزه تفکر اسـالمی،  

با اصول اسالمی پیوند برقرار کننـد. بـه بیـان    

دیگر، از آن علوم اسـتفاده شـد تـا در مـوارد     

مورد نیاز، اصول اسالمی به واسطه آنها تبیین 

این رویداد از جمله در حـوزه فلسـفه      گردد.

ه بـه مفهــوم  بـه وقـوع پیوسـته اســت. فلسـف    

ــالمی، از    ــورهاي اس ــوزه کش ــارف، در ح متع

ترجمه کتب دیگران یعنـی یونانیـان و احیانـاً    

هندیان آغاز گشـت و ایـن کـار در قـرن دوم     

). اما نکتـه مهـم   1377هجري شد (مطهري، 

این است که تحت تـأثیر تعلیمـات اسـالمی،    

هاي خـود  رنگ مخصوص پیدا کرد و با مشابه

هایی داشـته   ی تفاوتدر خارج از حوزه اسالم

  ).  1360و دارد (مطهري، 

بنـابراین در الگــوي اسـالمی، اســالم بــه   

شود. سـپس علـوم   عنوان پایه ثابت فرض می

دیگر در جهـت تبیـین بهتـر آن بـه خـدمت      

شوند. ایـن بـه خـدمت گـرفتن بـه      گرفته می

اي است که آنهـا در چـارچوب محتـواي    گونه

گیري لاند و لذا شاهد شکاسالمی قرار گرفته

ــا » فلســفه اســالمی« ــان اســالمی«و ی » عرف

هســتیم. نتیجــه ایــن فرآینــد نــوعی ترکیــب 

فرهنگی در حوزه اندیشـه اسـت کـه در ایـن     

حالت بـا نظریـه نسـبیت فرهنگـی مشـترك      

است؛ با این تفاوت که در الگوي اسالمی، این 

ترکیب در چارچوب غایـات اسـالمی صـورت    

چ گیرد، امـا نظریـه نسـبیت فرهنگـی هـی     می

چارچوبی را براي ترکیـب فرهنگـی مشـخص    

  نماید.نمی

ب) مثال دیگر در ایـن رابطـه، رسـومی    

بود که در زمان عرب جاهلی وجـود داشـت و   

با ظهور اسالم، اصل و صورت این رسوم حفظ 

شد و  محتواي آن مطابق با مـوازین اسـالمی   

گشت. از جمله این رسوم، اعمـال حـج و بـه    

این عمل قبـل از  طور خاص عمل طواف بود. 

ظهـور اســالم، در بــین عـرب جــاهلی وجــود   

داشــت، امــا دچــار تحریفــات و یــا محتــواي  

آلود شده بود. بـا ظهـور اسـالم، شـکل     شرك

طواف حفظ شـد و محتـواي آن بـه مفـاهیم     

اسالمی و توحیدي  تغییر یافت. نمونـه دیگـر   

عمل قربـانی در حـج اسـت کـه در فرهنـگ      

هـا انجـام    بتجاهلیت عرب، به عنوان قربانی 

شد، اما با ظهور فرهنگ اسالمی، با حفـظ  می

گیري دینی بـه آن  شکل قربانی کردن، جهت

  ).1370بخشیده شد (سبحانی، 

هـاي   حالـت سـوم تفـاوت    -اصـل هفـتم  

 هـا  فرهنگی، هنگامی است که این تفـاوت  بین
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نه در تضاد با فرهنگ اسالمی و نه در راستاي 

ن آنکـه ایـن   آنها قرار دارند. در این حالت ضم

شده و با دیده احتـرام بـه آن   تفاوت پذیرفته 

گـردد بـه همـین    شود، تالش مینگریسته می

ها جهت و سمت و سویی در راسـتاي   فرهنگ

هاي دینی داده شود. نمونه آن روایـاتی   ارزش

فرهنـگ  «است که از ائمه اطهار(ع) پیرامـون  

در بین ایرانیان مطرح گردیـده اسـت.   » نوروز

روایات تالش شده ضمن پـذیرش  مطابق این 

این تفاوت فرهنگی، جهت دینی و اسالمی به 

آن بخشیده شود. از جمله از امام صـادق (ع)  

روز نوروز، روزي اسـت  «روایت شده است که: 

که خداوند در آن روز از بندگان پیمان گرفت 

که او را بپرسـتید و چیـزي را شـریکش قـرار     

و بـه  هـاي او   ندهند و بـه پیـامبران و حجـت   

ــد  ــان بیاورن ــان ایم ــاراالنوار، ج» امام ، 59(بح

  ).92ص

اي در عین حال اگر هم در روایات اشاره 

هاي فرهنگـی نشـده باشـد،      به اینگونه تفاوت

مطابق ایـن اصـل دلیلـی بـر نفـی آن وجـود       

ها اختیار دارنـد   ندارد؛ بلکه در این امور انسان

پسندند، رفتار نماینـد.  تا هرگونه که خود می

هـا   بعضـی «نویسـد:  بـاره مـی  ري در ایـن مطه

کننـد کـه   دهند، خیال میجمود به خرج می

چون دین اسالم دین جامعی است، پس بایـد  

در جزئیات هم تکلیف معینـی روشـن کـرده    

کنـد   باشد... اتفاقاً جامعیت اسالم ایجـاب مـی  

که اساساً در بسیاري از امـور دسـتور نداشـته    

ه باشد، بلکه باشد. نه اینکه هیچ دستور نداشت

دستورش این است که مردم آزاد باشند و بـه  

اصطالح تکلیفی در آن امور نداشته باشـند. از  

اهللا  جمله حدیثی اسـت بـه ایـن مضـمون: ان    

یحب ان یؤخذ برخصه کمـا یحـب ان یؤخـذ    

بعزائمـه... خـدا دوســت دارد در مسـائلی کــه    

مـردم را آزاد گذاشـته اسـت، مـردم هـم آزاد      

ئل آزاد را آزاد تلقـی بکننـد،   باشند. یعنی مسا

از خود چیزي درنیاورند. آنکه رخصت است را 

  ).291، ص 1374(مطهري، » آزاد بدانند

البته باید توجه داشت که اصول اخالقـی  

ــر    ــتخوش تغیی ــن دس ــرعی دی ــوازین ش و م

ها تنها در مواردي کـه دیـن    شود و انسان نمی

تواننــد چــارچوبی تعیــین نکــرده اســت، مــی

داننـد، عمـل نماینـد.    صـالح مـی  طور کـه   آن

امیرالمـؤمنین در حــدیثی ایـن مطلــب را بــه   

  :دارندصراحت بیان می

ــال   «  ــرائض، ف ــیکم ف ــرض عل ان اهللا افت

تضیعوها؛ و حد لکم حـدوداً، فـال تعتـدوها؛ و    

نهاکم عن أشیاء، فال تنتهکوها؛ و سـکت لکـم   

» عن أشیاء و لم یدعها نسـیاناً، فـال تتکلفوهـا   

ــا). «105(نهــج البالغــه/ حکمــت  خــدا  همان

واجباتی را بر شما الزم شـمرده، آنهـا را تبـاه    

شما معین فرموده، اما نکنید، و حدودي براي 
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از آن تجاوز نکنید، و از چیزهایی نهی فرمود، 

ــه     ــبت ب ــد، و نس ــاه داری ــا را نگ ــت آنه حرم

نه از روي فراموشـی،   ،چیزهایی سکوت فرمود

پس خود را درباره آنها به رنج و زحمت دچار 

  ».نسازید

چنانچه در حـدیث ذکـر شـده،  غیـر از     

ر واجبات و نـواهی دینـی، در بقیـه مـوارد هـ     

توانــد بــر آن مســیر و گــروه و جمــاعتی مــی

دانـد، عمـل کنـد. در    طریقی کـه صـالح مـی   

هـا و آداب و   همین نقطه اسـت کـه فرهنـگ   

گیـرد. مطهـري بـا    رسوم مختلـف شـکل مـی   

تفکیک اخـالق و آداب بـه عنـوان دو بعـد از     

مـا یـک   «فرهنگ به همین نکته اشـاره دارد:  

ــا آداب     ــه آنه ــه ب ــم ک ــوري داری ــله ام سلس

ویند و یک سلسله امور دیگر داریـم کـه   گ می

گویند... اخالق مربوط اسـت   به آنها اخالق می

به اینکه انسان بـه غرایـز خـودش، یعنـی بـه      

طبیعت خودش چه نظامی بدهـد، خـودش را   

چگونه بسازد... حال آیا اخـالق کـه معنـایش    

ها فرق  تقسیم حقوق روي غرایز است، با زمان

ها یکی است.  زمانکند؟... نه، این در تمام  می

شوند... امـا آداب  ها که عوض نمی چون انسان

رسـوم   بنـدي غرایـز نیسـت...    مربوط به سـهم 

شـود گفـت   میان مردم است. اینها را نـه مـی  

شـود گفـت بـد اسـت...     خوب است و نه مـی 

جمله دیگري را هم در دیوانی که منسوب به 

اند و امیرالمؤمنین است، به ایشان نسبت داده

است: بنی اذا کنـت فـی بلـده غریبـه     آن این 

فعاشر بآدابها، یعنی بچه جان! اگر در شـهري  

غریب بودي، به آداب آن شهر معاشرت بکـن.  

اینجا صحبت آداب اسـت... مـا اگـر بـه آنجـا      

رفتیم بایـد مطـابق آداب آنهـا عمـل بکنـیم،      

نظـري داشـته باشـد و    دیگر آدم نبایـد تنـگ  

مـان  خواهم بـه آداب خود بگوید من فقط می

 -276، صـص  1374(مطهـري،  » عمل بکـنم 

282.(  

بنابراین مطابق الگوي اسالمی، در مـواردي  

هاي  هاي فرهنگی در تضاد با چارچوب که تفاوت

توان با حفـظ شـروطی کـه    دین قرار ندارند، می

ذکر شد، به سمت ترکیب فرهنگی حرکت کرد. 

بــدین معنــا کــه یــک فــرد مســلمان بــا دیگــر  

و آداب و سـنن دیگـر   ها منطبـق شـده    فرهنگ

ها را بپذیرد. با عنایت به همین الگـو اسـت    ملت

در » تمـدن اسـالمی  «که در گذشـته تـاریخی،   

هـا، آداب،   هـاي پهنـاوري کـه فرهنـگ     سرزمین

ها و نژادهاي بسیار گوناگونی حضـور   رسوم، زبان

  داشتند، توانست شکل بگیرد.  

رسـد کـه الگـوي    در مجموع به نظر مـی 

فرهنگـی در  رتباطـات بـین  اسالمی پیرامـون ا 

بین مرحله سوم و چهارم قرار گرفتـه و مـدل   

دهد کـه بـا   جدیدي را در این طیف شکل می

هـایی دارد و در   هر کدام اشـتراکات و تفـاوت  
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اي نیسـت؛  عین حال در تطابق با هیچ مرحله

کنـد. در  بلکه خود الگوي نوینی را ترسیم می

ــه واســطه    ــه ب ــت ک ــوم از آن جه ــه س مرحل

ها کوچـک شـمرده شـده و     ها، تفاوت شباهت

شود؛ بـا تعـالیم اسـالمی    سطحی انگاشته می

  تطابق ندارد.

هـا را   مرحله چهارم نیز تفـاوت در ارزش 

دانـد؛  نه تنها پذیرفته، بلکه آن را مطلوب مـی 

ها به  که در تعالیم اسالمی، باید ارزش درحالی

ــرات    ــگ از تغیی ــلی فرهن ــته اص ــوان هس عن

و مـواردي را کـه در    بنیادین مصـون بماننـد  

کند. بنابراین عالوه تضاد با آنها باشد، نفی می

بر داشتن اشتراکات با مراحل سوم و چهـارم،  

هــایی بـا آنهــا نیـز دارد و لــذا الگــوي    تفـاوت 

دهنده مرحلـه هفتمـی از مـدل    اسالمی نشان

هـاي   پیشنهادي بنت براي مواجهه بـا تفـاوت  

  آید.فرهنگی به حساب می

   فرجام

در این مقاله تالش شـد بـا اسـتفاده از     

منابع اسالمی، الگویی دینـی بـراي ارتباطـات    

فرهنگی ترسیم گردد کـه مـدل جدیـدي    بین

هـاي   در میان طیف متنوع مواجهه بـا تفـاوت  

آیـد. ایـن الگـو بـا     فرهنگی به حساب میبین

مبنــاي مباحــث فطــرت و غایــت در دیــدگاه 

که  بـه   اسالمی،  بر پایه هفت اصل قرار دارد

ــارت  ــه عب ــور خالص ــانی   ط ــود مب ــد از: وج ان

ــین تمــامی انســان  ــا،  مشــترك فرهنگــی ب ه

هـا،   هاي فرهنگـی بـین انسـان    پذیرش تفاوت

ها با یکدیگر با معیارهـاي   عدم برتري فرهنگ

فرهنگی، منع تمسخر و توهین به دیگـر  درون

هاي فرهنگی مخـالف بـا    ها، رد تفاوت فرهنگ

و عدم مخالفت  هسته بنیادین دین و پذیرش

هاي فرهنگی که در راسـتاي هسـته    با تفاوت

بنیادین دین بوده و یا نسـبت بـه آن ممتنـع    

هستند. البته بایـد تـأمالت نظـري بیشـتري     

صورت گیرد تا نواقص این الگو شناخته شـده  

و در نهایت تکمیل گـردد. عـالوه بـر ایـن در     

توان این الگو را هاي بعدي این تحقیق می گام

بردي در سطح جوامـع اسـالمی   رکا به صورت

به آزمون گذاشت تا مشـخص گـردد تـا چـه     

شـود. آنچـه   کـار بسـته مـی    میزان این الگو به

میان آنچه اسالم توصـیه کـرده و    مسلم است

 ،شـود  نچه اکنون توسط مسلمانان اجـرا مـی  آ

   فاصله وجود دارد که باید ابعاد آن تبیین گردد.
رسـد کـه اگــر   در مجمـوع بـه نظـر مــی   

فطرت انسانی  ها همگی بر پایه پذیریم انسانب

ــرار دار ــري ، ق ــد (مطه ــین 1382ن ) و همچن

گـــاه روح جمعـــی، فطـــرت انســـانی تکیـــه

در نهایــت  ؛)1370، هاســت (مطهــري انســان

و  جهـانی واحـد   آینده جوامع انسانی جامعه«

هـاي   شارز یافته است کـه در آن همـه   تکامل

کنار و در » رسدامکانی انسانیت به فعلیت می
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جانبـه دارد.  ها حضوري همـه  آن تنوع فرهنگ

به بیان دیگر در سطح جوامع، شـاهد وحـدت   

ــین وحــدت   ــرت در ع ــرت و کث ــین کث در ع

این نظریه  فلسفی بر این اعتقاد  خواهیم بود.

است که وجود کـه تنهـا امـر عینـی و اصـیل      

است، حقیقت واحـد اسـت، ولـی  درجـات و     

ه و مراتــب مختلفــه دارد. ماهیــات متکثــر   

شود، از مختلفی که بر عقل و حس نمودار می

شـود. ایـن   مراتب و درجات وجود انتـزاع مـی  

وجودات مراتـب حقیقـت واحدنـد و اخـتالف     

وجودات از یکدیگر به شدت و ضعف و کمـال  

). 1382و نقص است (طباطبـایی و مطهـري،   

چنانچه این ایده در حوزه فلسـفه را در مـورد    

تـوان مـدل    بی مـی کار بریم، به خو فرهنگ به

فرهنگی را تبیین نمود. اسالمی ارتباطات بین

بر این اساس، در الگوي اسالمی، فرهنگ یک 

حقیقت واحد دارد که این حقیقت واحد، تنها 

امر عینی و اصیل است. این حقیقت یا هسـته  

باشـد.   اصلی فرهنگ برگرفته شده از دین می

هاي مختلفـی کـه حضـور دارنـد،      اما فرهنگ

ه آن حقیقت واحد را حفـظ نماینـد، از   چنانچ

مراتــب و درجــات مختلــف ایــن فرهنــگ بــه 

شـوند و لـذا   حساب آمده و از آن انتـزاع مـی  

گیري وحـدتی در عـین کثـرت و    شاهد شکل

کثرتــی در عــین وحــدت در عرصــه فرهنــگ 

  خواهیم بود.

 منابع فارسی
ــی ")، 1384( احمــدزاده، مصــطفی و دیگــران  .1 بررس

ها نسبت به  یفرهنگی امریکایهاي بین حساسیت

، تهــران، تحقیــق جمعــی درس ارتباطــات "ایرانیــان

 ره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.فرهنگی دو بین

نگـاهی تـاریخی بـه    "، )1380 (پـاییز  یار، مانـدانا تیشه .2

ــاگونی ملــی  ، "قــومی در جهــان اســالم –پدیــده گون

  ، سال سوم.9، شماره فصلنامه مطالعات ملی

، معنویـت در فـیلم  )، 1383رت کـی ( جانستون، راب .3

 .ترجمه فتاح محمدي، تهران، بنیاد سینمایی فارابی

، تهـران،  آناتومی جامعـه  ،)1380رفیع پور، فرامـرز (  .4

 شرکت سهامی انتشار.

، قـم، سـازمان   فروغ ابدیت)، 1370سبحانی، جعفر ( .5

 تبلیغات اسالمی.

فرهنگی: ارتباطات بین")، 1388سجودي، فرزان (بهار  .6

ــه ــرد  ترجم ــدهاي جــذب و ط ــأثیر آن در فرآین ، "و ت

   .5، دور دوم، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی

ترجمـه   ،المیـزان  ،)1359طباطبایی، محمدحسـین (  .7

، 16، 15، 3 ، جلـدهاي سیدمحمدباقر موسوي همدانی

 .، تهران، کانون انتشارات محمدي36و  18

)، 1382طباطبایی، محمدحسین و مرتضـی مطهـري (   .8

 ، تهران، صدرا.3، جو روش رئالیسم اصول فلسفه

)، 1387عاملی، سعیدرضا و نجمه محمدخانی (زمستان  .9

فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشـی و  ارتباطات بین "

، سال فصلنامه تحقیقات فرهنگی،  "اي ایرانیرسانه

 .4اول، شماره 

 )،1388عاملی، سعیدرضا و حسین مـوالیی (تابسـتان    .10

فرهنگـی:   هـاي بـین   حساسـیت هـا و  جهانی شـدن دو"

فرهنگی اهل تسنن و تشـیع  مطالعه موردي روابط بین

، دوره فصلنامه تحقیقات فرهنگی، "استان گلستان

 .6دوم، شماره 
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حـج نمـایش   "، )1383 بهمـن راد، مهـدي ( محسـنیان  .11

نشـریه    ،"اشتراکات به جاي پرداختن بـه اختالفـات  

 . 25، شماره زائر

ــنیان .12 ــدي (محس ــه، )1384راد، مه ــی جامع شناس

 . ، جزوه درسیتبلیغات

، جهان بینـی توحیـدي  ، )1357مطهري، مرتضـی (  .13

 .تهران، امیر

 ، قم، صدرا.انسان در قرآن)، 1358( ---------- .14

آشنایی با علوم اسالمی: منطق، )، 1360( ---------- .15

 ، قم، صدرا.فلسفه

 . صدرا، ، تهرانجامعه و تاریخ، )1370( ---------- .16

، ج اسالم و مقتضیات زمـان )، 1374( ---------- .17

  اول، تهران، صدرا.

ــالم و  ،)1377( ---------- .18 ــل اس خــدمات متقاب

 .صدرا، ، تهرانایران

 .صدرا، ، تهرانفطرت، )1382( ---------- .19

تعلـیم و تربیــت  ")، 1388 تابسـتان ( معتمـدي، بشـیر   .20

فصـلنامه    ،"اسالمی: راهکار خـروج از فقـر فرهنگـی   

 شماره پنجم.، سال دوم، وارثین

، ترجمه قادر فخر مدرنیسمپست)، 1384وارد، گلن ( .21

 رنجبري و ابوذر کرمی، تهران، ماهی.
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