اه یطابترا شنک اب رظانت رد :یتوعد شنک هیرظن ساسارب یگنهرفنایم تاطابترا

121

ارتباطات میانفرهنگی رباساس نظرهی کنش دعوتی :رد تناظر با کنش ارتباطی
1
اهربماس
حسن یوسفزاده

2

کریم خانمحمدی

3

چکیده

ارتباطات میانفرهنگی به ارتباط میان اعضای دو فرهنگ متفاوت اطالق میگردد؛ افرادی که در دو
جغرافیای فرهنگی قرار دارند با دشواری میتوانند همدیگر را درک کنند .در ادبیات موجود در حوزه
میانفرهنگی زبان ،قومیت ،نژاد ،جغرافیای سیاسی و مانند آن را مالک تمایز فرهنگی قلمداد کرده
اند .در صورتی که بتوان «دین» را مهمترین عنصر و مالک تمایز فرهنگی دانست ،تغییراتی در مفهوم

و قلمرو ارتباط میانفرهنگی رخ میدهد .با بررسی جایگاه معنا در کنش اجتماعی زاویه نگرش تغییر
می کند و مسأله جدیدی را پیش روی محقق قرار میدهد به اینشکل که :مالک تمایز فرهنگی از نگاه
اسالمی چیست؟ آیا میتوان ارتباطات میانفرهنگی را به ارتباطات میان مسلمانان با غیرمسلمانان
تقلیل داد؟ با تحلیل فرهنگ و معنای کنش از نگاه روششناسی بنیادین و نیز با بهره گیری از روش
تحلیل محتوای کیفی در متون اسالمی ،پاسخ مثبتی به پرسش مزبور داده میشود؛ چون هم تعریف
فرهنگ بهدلیل نقش پررنگ دین در آن و هم هدف و فلسفه ارتباط(بهویژه از نگاه اسالمی) بر این دیدگاه
اثر میگذارد و نتیجه آن در پیش گرفتن رویکرد تازه در جهت نظریه «کنش دعوتی» است که میتوان
با رویکردی تطبیقی ،آن را با کنش ارتباطی هابرماس مقایسه کرد.

کلیدواژه ها :ارتباطات میانفرهنگی ،کنش ،کنش دعوتی ،کنش ارتباطی

 .1تاریخ دریافت96 /09 /25 :

تاریخ پذیرش96/11 /20 :

 .2استادیار جامعه المصطفی العالمیه ،عضو انجمن مطالعات اجتماعی حوزهusefzadeh.h@gmail.com :
 .3دانشیار دانشگاه باقرالعلومKhanmohammadi49@yahoo.com :
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مقدمه
ارتباط و همزیستی مسالمتآمیز انسانها با عقاید و نحلههای گوناگون ،یک اصل پذیرفته شده
در اسالم است .داشتن ارتباط و زندگی اجتماعی عالوه بر همسویی و سازگاری با فطرت ،شرط
ضروری شکوفایی استعدادهای بشری است .جهتگیری اسالم به سمت شکلگیری جامعه
جهانی در راستای تحقق وعدههای الهی است .بدین لحاظ ،پیامهای قرآن نیز برای همه بشر در
همه زمانها و مکانهاست .اسالم داعیه جهانی دارد و قرآن همه مردم را به توحید و وحدانیت فرا
میخواند .بدیهی است که این مهم بدون تماس ،تعامل و ارتباط با دیگر انسانها از هر قوم و نژاد
ى سبِیلِ
و عقیده میسر نمیشود .دستور دعوت بر پیامبر اکرم ص همه بشر را دربر میگیرد .ا ْد ُع ِإلِ َ
َربِّ َ
كبِالْ ِح ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِع َظ ِةالْ َح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُهمبِالَّ ِتی ِه َی َأ ْح َس ُن؛ ای [پیامبر] مردم را با حکمت و اندرز نیکو،

به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه ،با آنان مجادله کن(.نحل )125 :آیات ،روایات و سیره و

روش پیامبر (ص) و پیشوایان دین ،به روشنی بر اصل مشروع بودن روابط با غیرمسلمانان داللت
دارند(ممتحنه )8:اما در عین حال بنظر میرسد اسالم این توصیهها را با حساسیت کافی نسبت به
محتوای تعامالت دنبال میکند .چون اینگونه ارتباطات به احتمال زیاد با «فرهنگپذیری» همراه
خواهد بود« .فرهنگپذیری عبارت است از یادگیری ،مشارکت و درونی کردن نمادها و رفتارهایی
که در محیط فرهنگی جدید رایج است .فرهنگپذیری اغلب با «فرهنگزدایی» یعنی فراموش
کردن یا جایگزین کرن شماری از نمادها و کردارهای مألوف فرهنگ اولیه همراه است(».دنزباخ،

 ،1390ص  )180بدین ترتیب ارتباطات میانفرهنگی دارای اصول و قواعدی از نگاه اسالمی است که
نحوه تعامالت و قلمرو آن در اختیار مومنان به این دین قرار میدهد.
پرسش تحقیق
ارتباطات در نگاه بدوی به سه گونۀ انسانی ،حیوانی و ماشینی دستهبندی میشود .به هرگونه
ارتباطی که یک طرف ارتباط در آن انسان باشد ،ارتباطات انسانی گفته میشود .چنانکه طرف
دیگر ارتباط نیز انسان باشد ،ارتباط انسان با انسان و در غیر این صورت ممکن است ارتباط انسان
با حیوان یا ارتباط انسان با ماشین باشد .در اینصورت ارتباط انسان با خودش ،خدا و مجردات
و حتی طبیعت نیز سنخی از ارتباطات انسانی است که البته در تقسیمبندیهای مرسوم به اینها
توجه نمیشود .در این میان از نگاه اسالمی همه ارتباطات در زمینه و محیط ارتباط با خدا صورت
میگیرد .بدین معنا که هیچ ارتباطی خارج از قلمرو حکومت خداوند ممکن نیست .چون «عالم
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محضر خداست» و لحاظ کردن این نگاه همه ارتباطات انسان را تحتالشعاع خود قرار میدهد.
ارتباطات انسانی دارای دو ُبعد کالمی و غیر کالمی است.
اگر سطوح ارتباطات انسانی را به درونفردی ،میانفردی ،گروهی و جمعی تقسیم کنیم ،ارتباطات
میانفرهنگی به سطح میانفردی مربوط میشود .با وجود تالشهای صورت گرفته برای گسترش
دامنه سطوحی که در آن ارتباطات میانفرهنگی رخ میدهد ،ادبیات نظری بحث نشان میدهد که
رویکرد میان فردی همچنان غلبه دارد(.دنزباخ ،همان) ارتباطات میانفرهنگی به آن نوع از ارتباطات
انسانی اطالق میشود که طرف ارتباط ،فردی باشد که از نظر فرهنگی با ارتباطگر تفاوتهای
بارزی دارد .تفاوتها چنان است که این دو فرد را در دو جبهه فرهنگی قرار میدهد« .فرد هنگامی
نیازمند آگاهی از راز و رمزهای ارتباطات میانفرهنگی میشود ک ه در یک حس فرهنگی خود را
متمایز از دیگرا ن ببیند»(  .)P7 ,1995 ,Jandtاگر فاصله این دو جبهه فرهنگی از هم زیاد باشد رسیدن
به تفاهم و چه بسا اصل برقراری ارتباط با دشواری مواجه میشود .در اینجا میتوان پرسید :مالک
تمایز فرهنگی چیست که براساس آن دو فرد در دو جغرافیای فرهنگی قرار میگیرد و تفاهم برای آنها
دشوار میشود؟ پیرو این پرسش اساسی و به منظور آسانی در پاسخگویی به آن میتوان پرسشهای
فرعی نیز مطرح کرد بدین صورت که :تفاوتهای فرهنگی از چه چیزی نشأت میگیرند؟ اسالم
چه سازوکارهایی برای سهولت در ارتباط میانفرهنگی ارائه میدهد .همچنین اسالم را با کدام
نگاههای ارتباطی موجود می توان مقایسه؟
ادبیات نظری
در عرصه ارتباطات میانفرهنگی در موضوع ارتباط میانفرهنگی پژوهشهای فراوانی در مغرب
زمین انجام شده است .اهمیت شناخت فرهنگها سبب شده تا در موضوعاتی نیز که بهظاهر
اهمیت چندانی ندارند پژوهشهای متعددی صورت گیرد .برای مثال چند اثر درباره جایگاه
«سکوت» در ارتباطات میانفرهنگی نوشته شده است .در این پژوهش فرصت و انگیزه پرداختن
به تکتک این آثار وجود ندارد .در یک نگاه کلی آثار موجود را میتوان در حوزههای نظری-
فلسفی ،نظریات ،مدل و توصیههای عملی دستهبندی کرد .البته در میان کتابهایی که درخصوص
ارتباطات میانفرهنگی نگاشته شده کمتر کتابی هست که به مبانی فلسفی آنها پرداخته باشد.
گادیکانست(معروفترین و پرآثارترین چهره ارتباطات میانفرهنگی) تالش کرده است با سامانبخشیدن به
نظریات ارتباطات میانفرهنگی ،به مبانی فلسفی آنها نیز تا تا حدودی توجه کند(گودیکانست.)1385 ،
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از نظریههای موجود در ارتباطات میانفرهنگی میتوان به نظریه «انطباق ارتباطی» هاوارد گیلز،
نظریه «مذاکره بر سر وجهه» استالتینگ تومی ،نظریه «کدهای گفتار» جری فیلیپسن(گرفین،)2009 ،
نظریه «تفاوتهای فرهنگی» هافستد(گودیکانست ،همان) ،نظریه «اهمیت فرهنگ» در ارتباطات
الری سموار( ،)2007نظریه «تاثیر عوامل فرهنگی» نپ(کاتاف و اسپنسر ،)2007 ،و نظریه «موانع ارتباط»
ناوینگر( ،)2001اشاره کرد.
در زبان فارسی با رویکرد اسالمی ،مهمترین اثر ،جهانگردی :ارتباطی میانفرهنگی است که
محمدهادی همایون آن را نگاشته است .این کتاب بهطور کلی در دو فصل تدوین شده است.
همایون ،جهانگردی را بهعنوان ارتباطی میانفرهنگی از نظر اسالم به بحث گذاشته و بهویژه بخش
دوم فصل دوم کتاب که اصول فلسفی ،اجتماعی و حقوقی جهانگردی در اسالم را بررسی میکند،
ِ
مطالب مفیدی برای استفاده مخاطب ارائه کرده است.

علی سلیمی مقالهای با عنوان «درآمدی بر نظریه ارتباط میانفرهنگی» نوشته که بهویژه از نقطه
نظر روشی اثری سودمند و کاربردی است .حمید عبداللهیان در مقالهای با عنوان «مسئله و حل
ّ
مسئله در ارتباطات بینفرهنگی :معرفتشناسی زبان و ارتباط مؤثر» به فهم فلسفی از ارتباطات
میانفرهنگی نزدیکتر شده و با تمرکز بر فهم مسأله ارتباطات از منظر معرفتشناسی ،دیدگاههای
عمیقتری در این خصوص ارائه داده است(عبدالهیان.)۱۳۸۷ ،
فیاض در مقالهای با عنوان «جامعهشناسی معرفتی آمریکایی و ارتباطات میانفرهنگی» سعی کرده
با تبارشناسی پارادایم اصلی ارتباطات میانفرهنگی آن را نقد کند(فیاض .)1387 ،فیاض فهم پیچیدگی
ارتباطات میانفرهنگی در کشورهای اسالمی و ایران را به فهم رابطه سنت و مدرنیته وابسته میداند.
او معتقد است نظریههای توسعهی غرب ،عقب ماندگیهای بیشتری را برای جوامع سنتی بهدنبال
دارد(همان) .او در مقاله دیگری ،میان دو نوع عقل تفاوت قائل میشود؛ عقل میانفرهنگی و عقل
فرهنگی .عقل میانفرهنگی ،عقل تجربی و طبیعی بشر است كه از آن به »عقل فطری بشر» نیز یاد
خودمداری فرهنگی ،عقلی جنگ طلب را
میشود .عقل فرهنگی تنها خود را عقل میداند و این
ِ
معرفتی ارتباطات میانفرهنگی ،میکوشد مدلی
بهدنبال دارد(فیاض .)1384 ،فیاض پس از تبارشناسی
ِ
بدیل برای ارتباطات میانفرهنگی مبتنی بر اندیشه دینی ارائه دهد(فیاض.)1385 ،

الویری مبتنی بر تاریخ پیامبر (ص) مجموعهای از آموزههای میانفرهنگی از جمله اهمیت «دعوت»
در سیره پیامبر اکرم را مطالعه کرده است(الویری .)1387 ،باهنر ارتباطات میانفرهنگی را با تبیین
دیدگاههای فقهی اسالم نسبت به غیرمسلمانان تبیین میکند .و مبتنی بر این دیدگاههای فقهی،
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محور حفظ
راهبردها(اصول) ارتباطات میانفرهنگی اسالم با گروههای دینی غیرمسلمان را در پنج
ِ
استقالل مسلمانان ،سیادت اسالمی ،اجرای قوانین و احکام اسالمی ،آزادی دعوت اسالمی و

حفظ تمامیت ارضی جامعه اسالمی خالصه کرده است(باهنر .)1378 ،بنابراین از نظر رویکرد ،مقاله
باهنر سنخیت بیشتری با مسأله این مقاله مییابد.
بررسی مفهومی
اصطالحات «میانفرهنگی»« ،بینفرهنگی» و «انتقال فرهنگی» سه اصطالحی هستند که به
دلیل شباهتهای معنایی و مصداقی در برخی از منابع بهجای هم بهکار رفتهاند؛ اما از همدیگر
متفاوتاند .اصطالح بینفرهنگی به جغرافیای سیاسی و مرزهای دولتملت نظر دارد که بهدنبال
فهم دیگران در آنسوی مرزهای جغرافیایی تعریفشده ،از طریق یادگیری زبان آنها دارد(,Kramsch

 )p28 ,2013,In: Dombi .81 .p ,1998اما اصطالح میانفرهنگی به تعامل افراد از فرهنگهای مختلف
اطالق میشود ،گرچه درون یک جامعه صورت گیرد( .)In: ibid .201 .p ,2001 ,Kramschبنابراین در
اولی زبان عامل تمایز است و در دومی فرهنگ .فرایز هم معتقد است که بینفرهنگی نظر به مقایسه
حداقل دو فرهنگ یا عناصری از آن فرهنگها میپردازد در حالی که میانفرهنگی تعامل میان دو
فرهنگ را مطالعه میکند( .)in: ibid ,2 .p ,2002 Friesگودیکانست هم میان این دو اصطالح اینگونه
تفاوت قائل میشود که ارتباطات بینفرهنگی ،شامل مقایسه ارتباطات میان فرهنگهاست در حالی
که ارتباطات میانفرهنگی شامل ارتباطات میان افراد از فرهنگهای مختلف میشود .گودیکانست
ارتباطات بینفرهنگی را حوزهای از ارتباطات میانفرهنگی قلمداد میکند(.)1 p ,2003 ,Gudykunst’s
اصطالح دیگری هم که بیشباهت به این دو واژه نیست ،عبارت از «انتقال فرهنگی» است .انتقال
فرهنگی ،به تبادل موفق ایدهها ،عواطف و اطالعات میان مردم از فرهنگهای متفاوت گفته می
شود .در این تعریف شباهت بیش از حد انتقال فرهنگی به ارتباطات میانفرهنگی سبب شده است
که بسیاری ایندو را بهجای همدیگر بهکار ببرند( .)29 p ,2013 ,In Judit ,2005 ,Freeترلو در بیان تفاوت
انتقال فرهنگی با میانفرهنگی و بینفرهنگی به این نکته اشاره میکند که انتقال فرهنگی عمدتا ناظر
به شرایط پست مدرن است که مهمترین ویژگی آن گشودگی فرهنگی در برابر فرهنگهای دیگر
و کیفیت انتقالی فرهنگهاست( .)29 p ,2013 ,In Judit .115-114 .pp ,2001 ,Thurlowبنابراین میتوان
قلمرو ارتباط میانفرهنگی را به شکل زیر ترسیم کرد:
پژوهش حاضر می کوشد به سه نکته در این خصوص تمرکز کند :نخست اینکه تفاوتهای
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فرهنگی از چه چیزی ناشی میشود؛ چه عامل فرهنگی موجب میشود یک ارتباطگر ،طرف
ارتباط خود را «دیگری» تلقی کند؟ آیا در این امر عواملی چون مرزهای جغرافیایی ،زبان ،نژاد،
قومیت ،مذهب یا جز اینها دخالت دارند؟ آیا میتوان گفت از نگاه اسالمی« ،دین» مهمترین
عنصر تمایز فرهنگی است؟ دوم ،اینکه آیا اسالم برای این سنخ از ارتباطات و برای تسهیل تفاهم
میان ارتباطگران سازوکاری اندیشیده است؟ بهتعبیر دیگر ،الگوی ارتباطی اسالم در عرصه ارتباط
میانفرهنگی چیست؟ نکته سوم هم اینکه چگونه میتوان به الگوی مورد نظر اسالم دست یافت؟
بیشتر آثار پژوهشی در حوزه ارتباطات میانفرهنگی« ،زبان» را بهعنوان مهمترین عامل تفاوت
فرهنگی و مانعی برای ارتباط موثر قلمداد میکنند و شمار پژوهشهایی که جغرافیای سیاسی را
مبنای تحلیل خود قرار دادند ،چشمگیر است .برای مثال پژوهشهایی که ارتباطات میانفرهنگی
آمریکاییها و ژاپنیها و یا چینیها و آمریکاییها را از این سنخاند .برخی از عالمان اجتماعی نیز
به تفاوتهای طبیعی همچون «نژاد» اشاره میکنند .در این میان دیدگاهایی که «دین» را بهعنوان
مهمترین و موثرترین عنصر تفاوتهای فرهنگی تلقی میکنند فراوانند( .)1997 ,fisherبدیهی است
که منظور از دین در این مطالعات «شریعت» است؛ چرا که جوهر دین که مطابق با فطرت انسانی
است نه تنها عامل تفاوت و تمایز نیست که راه تفاهم و اشتراک رأی را پیش پای معتقدان قرار می
دهد و در این پژوهش بر آن تاکید فراوان شده است .با این حال از آنجا که در مصادیق و تعینات
حقیقت دین و فطرت اختالفنظر زیاد هست« ،شریعت» بهمثابه تجلی جوهر دین و فطرت،
تعیینکننده خواهد بود .بنابر آیه  8سوره حدید ،ارجاع به فطرت ،ایمان به خدا را بهدنبال دارد« :چرا
به خدا ایمان نیاورید در حالی که رسول (او) شما را میخواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید ،و از
شما پیمان گرفته است (پیمانی از طریق فطرت و ِخرد) ،اگر آماده ایمانآوردن هستید(».حدید)8 :

دین عامل تمایز فرهنگی
بر این ادعا که اساسیترین عامل تفاوتهای فرهنگی به دین بر میگردد دستکم دو دلیل میتوان
اقامه کرد :اول اینکه :در بیشتر تعاریفی که از فرهنگ ارائه دادیم ،باورها و ارزشها در مقایسه با
سایر عناصر تشکیلدهنده فرهنگ ،از وزن بیشتری برخوردارند(عقاید دینی بخش بسیار مهمی از فرهنگ

قدسی حیات
دینی استزیباکالم ،تعلقات و تقویم دینی علوم ،در حسنی و دیگران ،علم دینی ،1392 ،ص  )23بنیانهای
ِ
اجتماعی همواره تکیه گاهی برای ایجاد نظم و نسق در زندگی روزمره بشر بوده است .افزایش نرخ

دگرگونیها و گسترده آن هم نمیتواند منجر به از دسترفتن نقش چنین بینانهایی در زندگی شود.
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اگرچه در زندگی سنتی ،دین ،اصلیترین عامل نظم و نسقبخشی به حیات اجتماعی و تمشیت
امور آن بوده ،اما در زندگی مدرن هم ،از اهمیت آن کاسته نشده؛ گرچه ممکن است از دامنه نفوذ
آن کاسته شده باشد .دین همچنان عامل اصلی قدسیتبخشیدن به هنجارها و ارزشهایی است
که اساس زندگی اجتماعی را تشکیل میدهند(نوربخش ،1391 ،ص  .)22دوم اینکه از نگاه اسالمی،
فرهنگ (با کمی چشمپوشی) همان دین محقق است(صرفنظر از ایراداتی که ممکن است به عملکرد مسلمانان

وجود داشته باشد) .در اینصورت آنچه یک مسلمان را از «دیگران» متمایز میکند ،همان مسلمانی
او و تعلق او به فرهنگ مسلمانی است که تجلیات آن در قالب اموری چون پوشش و تغذیه و آداب
معاشرت و مانند آن انتظار میرود .آموزههای دینی بر حفظ هویت مسلمانی تاکید میکنند .اسالم
به هر اندازه که بر همرنگی با مسلمانان توصیه نموده ،به تمایز با کفار نیز سفارش کرده است (در

فقه امامیه سرفصلهایی با عنوان «تشبه به کفار» وجود دارد که ناظر به تمایز هویتی میان مسلمانان و غیرمسلمانان است).
از این رو صرفنظر از وزن عقاید ،باورها و ارزشها در تعاریف فرهنگ ،اسالم در کلیت خود
غیر خود تفاوتهای آشکاری دارد و بنابراین جایی که یکی از
یک فرهنگ است که با فرهنگهای ِ
دو طرف ارتباطات میانفرهنگی مسلمان باشد ،پای مباحث ارتباط مسلمان با غیرمسلمانان پیش
کشیده خواهد آمد و این ،پاسخ به اولین پرسش فرعی است که «معیار تمایزفرهنگی از نظر اسالم
چیست؟» .با این بیان ،قلمرو مفهومی ارتباط میانفرهنگی بهصورت ذیل تغییر خواهد کرد:
ارتباط یک مومن را دستکم در چهار ساحت (ارتباط با خدا ،با خود ،با طبیعت و با همنوع) میتوان
بررسی کرد(مصباحالشریعه ،ن1400ق ،ص .)6تعامالت انسانی ،در ساحت اجتماعی (ارتباط با همنوع)،
بر مبنای حقوق و تکالیفی که یک مومن در روابط اجتماعی خود دارد ،شکل میگیرد« .درجات
متفاوت میان افراد از حیث قرب و بعد ،حقوق و تكالیف متفاوتى را اقتضا مىكند و این امر یكى از
معیارهاى اساسى در اختالف حقوق و تكالیف آنها در برابر یكدیگر خواهد بود و متقابال هرقدر
پیوند میان ایشان دورتر ،حقوق و تكالیف آنها كمتر و كمرنگتر خواهد شد (مالك و بعد را فرهنگ

جامعه عموما و نظام حقوقى و عرف خصوصا تعیین مىكند)» (شرفالدین.)۱۳۸۷ ،
مخاطب ارتباط یک مومن قرار میگیرند و نیز میزان مذهبی یا غیرمذهبی
تعلقات دینی کسانی که
ِ

بودن آنها در نوع ارتباط با آنها تاثیر میگذارد؛ یعنی هر اندازه افراد از حوزه باور به مسلمات
مومنان دورتر باشند ،ارتباط با آنها رو بهسردی و چهبسا انقطاع میگراید و همین امر سبب وجود
گسترههای ارتباطی متفاوتی شده است .بنابراین برای ارتباط یک مومن با دیگرانی که از نظر
فرهنگی با او تمایزاتی دارند ،دستکم چهار گستره قابل تصور است:
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الف) ارتباط یک شیعه با شیعهای در جامعهای دیگر که از نظر فرهنگی با جامعه مقصد تفاوت
هایی دارد؛
ب) ارتباط یک شیعه با فردی از اهل تسنن در جامعه خود یا جامعهای دیگر؛
ج) ارتباط یک شیعه با اهل کتاب؛
و د) ارتباط یک شیعه با کفار و مشرکین.
معنا و کنش
ارتباط بهمثابه «کنش» ،بهمجموع رفتار فرد و نیت و قصد درونی او بهعنوان «کنشگر» یا «ارتباط
گر» اطالق میشود و در مقابل «رفتار» یا حرکت بهکار میرود که به واکنش ارگانیسم زنده نسبت به
محیط خویش ،بدون وجود معنای درونی و نیت فرد رجوع میکند .توصیف کنش مستلزم توصیف
چند الیه است« .چند الیه از اینجهت که چنین توصیفهایی نه فقط شامل اشاره به حرکت
فیزیکی است ،بلکه شامل اشاره به قصد شخصی که آن حرکت را انجام میدهد و قواعد اجتماعی
است که در آن این حرکت معنا میگیرد»(فی ،1389 ،ص  .)157واژه «کنش» و یا «ارتباط» ،برخالف
«رفتار» ،حاصل معنامندی است .کنش درون یک چارچوبی رخ میدهد که حاصل آگاهی(پارسانیا،
جهانهای اجتماعی؛  ،1391ص ،)24تعامل نظام بینشی ،نظام ارزشی و نظام انگیزهها و اهداف (همان ،ص

 )25است .کنش بر خالف رفتار ،ارادی است(توسلی .)179 :1388 ،در واقع ،بهاستثنای کردارهایی که
صرفا محصول نیروهای روانی و زیستیاند ،و جزو کردارهای واکنشی و غریزی بهشمار میآیند،
کردارهای دیگر را میتوان مصداق کنش دانست»(  .)3 .p ,2006 ,Bruce, Steve and Steven Yearleyکنش
همان «انتخاب از میان گزینههای ممکن و مطلوب در موقعیتهای اجتماعی معین است»(هال،

 ،1391ص ( 9یادداشت مترجم) .در واقع ،رفتارهای معنامند(وبر  ،1947به نقل از تامپسون ،)179 :1392 ،کنش
هاییاند که از اصول و ارزشهای خاصی تغذیه میکنند .نظام بینشی و ارزشی نه تنها در جهت
گیری رفتار از طریق ترسیم اهداف و انگیزهها خود را نشان میدهد ،بلکه در انتخاب شیوه و روش
نیز موثر است .بنابراین ،میتوان گفت که ویژگیهای رفتاری افراد ،از جمله مومنان ،معرف اصول
و ارزشهایی است که شبکه هنجاری و یا ارتباطی بر آن استوار گردیده است .برخالف نظر ماکس
وبر ،که در تبیین انواع کنش در تیپ آرمانی خود ،کنش عقالنی را از کنش ارزشی جدا میکند،
از نگاه اسالمی ،کنش همزمان هم میتواند معطوف بهارزش و هم معطوف به هدف باشد؛ زیرا
ارزش ،در نسبت با هدف و غایت تعریف میشود .بهتعبیر رحیمپور در نقد عقالنیت وبر ،یک
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آن واحد هم مصداق «عمل هدفی» و هم مصداق «عمل ارزشی» باشد(رحیمپور،
عمل میتوند در ِ

 ،1389ص  .)21در دیدگاه اسالم ،تعریف هدف بر اساس ارزشها یعنی نگاه ترکیبی «دنیا -آخرت»
برای هر مسأله و راهحلهای آن است(همان ،ص .)28
معنا در حکم روح و جان کنش انسانی است(پارسانیا ،1391 ،ص  .)25معنادارى زندگى انسان برگرفته
از شیوه نگرش انسان به جهان و انسان و یا بهتعبیر دیگر ،تابع «جهانبینى و انسانشناسى» اوست.
جهانبینى نیز بهنوبهخود «نظام عقیدتى» ،و «نظام عقیدتى»« ،نظام ارزشى» را شكل مىدهد.

رفتارهاى انسان نیز تابعى از نظام ارزشى تایید شده او خواهند بود(مصباح یزدی ،1381 ،ص  14و 1376ج
 ،1ص .)101پس ،معناداری زندگی یعنی آرمانداری و جهتداری جریان تغییر انسانی(آکوچکیان،1392 ،

ص .)12معنا امتداد زمانی مکانی حرکت پدیدار انسانی و به تعبیری ،تبلور مجموع چراییها و
چگونگیهای زندگی آدمی رو به آرمان برگزیدۀ زندگی وی در موقعیت و وضعیت انسانیاش در
سطوح رو به باالتر نیازی وی است(آکوچکیان و صفری.)1393 ،
چكیده سخن آنكه معنادارى زندگى انسان در گرو انجام اعمال و رفتارهایى است كه در چارچوب
نظام ارزشى ویژه یك جامعه ،و در راستاى باورها و نظام عقیدتى آن جامعه انجام مىگیرد و چون
بینى حق و بهتبع آن تنها نظام عقیدتى و ارزشى صحیح ،دین
مطابق بینش اسالمى ،تنها جهان ِ

اسالم است ،ما مسلمانان عامل معنادارى و جهتدهنده زندگى انسان را «دین» مىدانیم(مصباح

یزدی ،محمدتقی ،1381 ،ص  .)15این رویکرد حتی با انسانیترین رویکردهای جامعهشناختی مثل
رویکرد تفسیری که «زندگی روزمره را اصلیترین قلمرو تولید معنا»(الجوردی ،ص  )359قلمداد می
کند ،فاصله زیادی دارد.
پیوند معنامندی کنش با اصول ارزشی
در نگاه كلی ،الگوها به دو دسته توصیفی و هنجاری تقسیم میشوند .الگوهای توصیفی امر موجود
را توصیف میكنند و الگوهای هنجاری آنچه را باید انجام شود توضیح میدهند .بر این اساس
الگوی ارتباط میانفرهنگی ،میتواند الگویی هنجاری باشد .الگوی هنجاری در قلمرو تعامالت
اجتماعی ناظر به کنشهایی است که از اصول و ارزشهای خاصی ناشی میشوند .بدینمعنا که
اصول خاصی رعایت شود ،تعامالت اجتماعی چگونه باید شکل بگیرد؟
اگر قرار باشد ارزشها و ِ
برای مثال ،اگر قرار باشد عزت یک مسلمان در ارتباطی میانفرهنگی حفظ شود ،آن مسلمان
چگونه باید عمل کند .چه چیزهایی را باید در تعامالت اجتماعی خود رعایت کند .ارتباطگران
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مسلمان باید چگونه عمل کنند تا ماهیت ارزشها و اصول مفروض حفظ شود؟ این نوع الگوها
ناظر بهبایدها و نبایدها در تعامالت اجتماعی است .نمونهای از این نوع الگوهای هنجاری مواردی
هستند که مککوایل در ذیل نظریههای هنجاری رسانهها بهنقل از سیبرت آورده است« .اصول
کلی هنجاری و فلسفی وجود دارند که بهرابطه صحیح مطبوعات با جامعه میپردازند ،رابطهای که
احتماال بین نخبگان ،رسانهها و مردم در مورد آن توافقهایی وجود دارد ،حتی اگر ّ
مدون نباشند.
همین توافقها را ما «نظریههای هنجاری مطبوعات» میخوانیم؛ اگرچه دربرگیرنده پیشفرض
های کلی ایدهئولوژیکی باشند از قبیل آزادی ،مسئوولیت اجتماعی و عقالنیت»(مککوایل ،1388 ،ص

 .)87اصول نامبرده (که مجموعهای از بایدها و نبایدهاست) در حقیقت الگوی عملکرد رسانه در جامعه را
گوشزد میکند(ر.ک :مککوایل ،1388 ،ص  .)194- 159ترکاشوند نیز در بررسی الگوهای هنجاری رسانه
با اشاره به این نظریه ها ،در جمعبندی نظریههای هنجاری رسانهها میگوید« :الگوی هنجاری
رسانه برآیند مجموعهای از بایدها ونبایدها در حوزههای مختلف است( ».ر.ک :همان ،ص  )92این
برداشت از الگوی هنجاری بسیار نزدیک است به چیزی که در این پژوهش دنبال میشود .یعنی
الگوی ارتباط میانفرهنگی از نگاه اسالمی نیز به اصول کلی ارتباطات میانفرهنگی و نمودهای
اجتماعی میانفرهنگی ناظر خواهد است .دین اسالم برای پیشبرد
رفتاری آن اصول در تعامالت
ِ
اهداف خود در جامعه اسالمی ،اصولی راهبردی (بنیادینی) را ارائه میکند که ناظر به زمان و مکان

خاصی نیست بلکه در همه زمانها و تحت هر شرایطی بهعنوان راهنمای فعالیت انسانها تلقی
میشوند .برای نمونه اصل «دعوت» ،اصل «نفی سبیل» ،اصل «سعادت دنیوی و اخروی» و ...
از جمله اصول راهبردی و زیرساختی جامعه اسالمی بهشمار میروند .ناصر باهنر نیز در مقاله
«ارتباطات در جامعه اسالمی متکثر فرهنگی» از چنین اصولی تحتعنوان «راهبردهای ارتباطات
میانفرهنگی» تعبیر کردهاند .او مینویسد« :اسالم از  1400سال پیش تاكنون دیدگاههای روشنی
نسبت به نقش و جایگاه اقلیتهای دینی در جامعه اسالمی داشته است و علیرغم اختالف
نظرهایی كه در جزئیات احكام و مصادیق آنها مطرح بوده است ،در كلیات این موضوع اختالف
جدی وجود نداشته است»(باهنر.)1378 ،
منابع الهامبخش هنجارها در مکاتب گوناگون متفاوت است .مهمترین منبع الهامبخشی هنجارهای
ارتباطی برای مسلمانان و جوامع اسالمی ،قرآن کریم و سیره و سنت معصومین علیهمالسالم
است .البته از آنجا که قرآن کتابی برای جهانیان است ،الگوی ارتباطی آن نیز کاربرد جهانی
خواهد داشت .الگوی ارتباطات اسالمی ناظر بهحرکت ،رشد و تعالی بشر است و تالش میکند
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تا نگرش انسان به خود ،خدا و دنیا را در جهت شناخت حقیقی تغییر دهد و لذا همه کنشها را
در این سمتو سو هدایت میکند .شاید این نگاه در ظاهر با برخی نظریههای هنجاری مطرح
در جامعهشناسی و ارتباطات نزدیک باشد؛ اما تفاوت ظریفی میان نظریه اسالمی و نظریههای
هنجاری مطروحه از سوی جامعهشناسان و فالسفه اجتماعی(ر.ک :شوتس ایشل ،مبانی جامعه شناسی
ارتباطات ،1391 ،ص  )303وجود دارد .الگوی ارتباطی اسالم مبتنی بر کنش راهبردی (برای تغییر نگرش

به هر نحو ممکن) یا مبادله(همان ،1391 ،ص  )411نیست؛ زیرا پیشوایان اسالم هرگز برای تغییر نگاه
مردم و مخاطبان از اقتدار خود استفاده نمیکردند .همچنانکه در قبال کنشهای خود انتظار فواید
مادی نداشتند(شوری .)۲۳ :پیامبر اسالم که قرآن کریم او را الگوی حسنه برای عالمیان معرفی می
کند ،طبیبی است که برای درمان بیماران سیار است(نهج البالغه ،خطبه ،108میزان الحکمه،ج،2ص،28ح.)2024
حضور پیامبر اکرم (ص) در میان جمع و اصحاب خود چنان متواضعانه بود که افراد تازه وارد بهمکه
و مدینه از شناختن آن حضرت در میان جمع عاجز میماندند .جلسات پیامبر با اصحاب معموال
بهصورت حلقهای تشکیل میشد و هیچ فردی بهلحاظ محل نشستن بر دیگری امتیازی نداشت(ابن

ِ
عبدالبر ،ااالستیعاب ،1997 ،ج ،2ص  )751و چه بسا پیامبر با مزاح کردن زمینه را برای راحتی مخاطب خود
فراهم میکرد(نوری ،مستدرکالوسائل ،ج ،8ص  .)407کنش پیامبران الهی ،و ائمه معصومین علیهمالسالم
و حتی پیروان آنها نه از نوع کنش راهبردی ،و حتی «کنش ارتباطی» بلکه «کنش دعوتی» ُملهم
از عقالنیت وحیانی بود.
نکته مهم دیگر اینکه ،هنجارها و قواعدی که در جامعه اسالمی بهمنظور تنظیم امور زندگی
اجتماعی جعل میشوند« ،مشروعیت» خود را از وفاق عمومی و عقل جمعی نمیگیرند .چنین
مشروعیتی ضمانت اجرا ندارد .هیچ تضمینی وجود ندارد که انسانها در مقام عمل منافع شخصی
خود را به دیگران مقدم ندارند .نظریههای هنجاری جامعهشناختی که عمدتا ریشه در اومانیسم
و سکوالریسم دارند ،در این خصوص ابهام دارد .آنها مشروعیت را با روشنفکران جامعه پیوند

میدهند .اما در نگاه اسالمی این ابهام برطرف میشود .عالمه طباطبائی باورهای دینی را ضمانتی
برای تحقق بخشیدن به یافتههای عقالنی دانسته و آنها را توسعهدهنده معنای «منافع» ارزیابی
کرده است(خانمحمدی .1391 ،به نقل از :طباطبائی ،۱۳۶۳ ،ج ،۱۱ص.)۱۵۵
ارتباطات دینی زمانی جریان پیدا خواهد نمود که چهارچوب آن بر مبنای اعتقادات ،باورها
و ارزشهای دینی نهاده شده و اصول بنیادین بر آن حاکم باشد .در غیر اینصورت هر نوع از
ارتباطات ،از جمله ارتباطات درونفردی ،میانفردی ،گروهی ،سازمانی ،عمومی و جمعی،
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غیردینی خواهند بود .لذا قطعا وجه تمایز ارتباطات دینی از ارتباطات غیردینی در جنبه حاکم بودن
یا نبودن چهارچوب اصول دین در جریان ارتباطات است .الگوی ارتباطات دینی با الگوی متداول
در ادبیات ارتباطات که بر پایه علوم ریاضی(،ر.ک :مککوایل )۱۳۸۳ ،تجربی ،انسانی(ر.ک :همان) .و
اجتماعی ریخته میشود متفاوت است .همانگونه که با آغاز عصر روشنگری و منورالفکری،
غرب بهتدریج زندگی دنیوی را از زندگی اخروی تفکیک کرد ،شیوه اخالقی زندگی روزمره تا آنجا
که با اخالقیات عمومی در تعارض نباشد بهوجدان فردی موکول شد .این امر تنها در اروپا و امریکا
رخ داد .با وجود کوشش نوگرایان و جریان تجددگرایی ،این جداسازی هرگز در اسالم راه نیافت .در
ارتباطات دینی ،پیام و اطالعات که محتویات هرگونه ارتباطاتی را ارائه میدهد ،خنثی و بیارزش
نیست .در سراسر جوامع اسالمی نه تنها دین ،فرد را بهطور کامل تحت نظر دارد؛ بلکه درباره کردار
افراد و قواعد اجتماعی نیز سخنها دارد .یکی از خواص مهم جوامع اسالمی ،بنا شدن این جوامع
بر پایه ارزشها و اخالق اسالمی در طول تاریخ اسالم است(موالنا« .)۱۳۸۷ ،همانا بهترین شما نزد
خدا با تقواترین شماست»(حجرات.)۱۳:
این پژوهش بر این تاکید می کند که الگوی ارتباط میانفرهنگی ناظر به اصول حاکم بر رفتارهای
مومنان در تعامل با «دیگران» است .بدین ترتیب الگوی ارتباط میانفرهنگی یعنی پیدا کردن
جایگاه اصول راهبردی و نحوه عمل آنها در تعامالت مومنان .ممکن است این پرسش مطرح شود
که در مواجعه با کسانی که از نظر فرهنگی (و البته بیشتر دینی) با ما اشتراک ندارند چگونه باید عمل
کنیم؟ قطعا بهعنوان یک مسلمان باید بدانیم موضع دین در چنین موقعیتهایی چیست .قرآن چه
توصیههایی در این زمینه ارائه میکند .معصومین علیهمالسالم در مواجهه با شرایط مشابه چه
میکردند .چون ممکن است در اثر تغییر شرایط نتوانیم عین رفتارهای معصومین علیهمالسالم را
تکرار کنیم ،قاعدتا بایستی به اصول کلی رفتارهای آنان تمسک کنیم .بهتعبیر امام موسی صدر:
«این کافی نیست که بدانیم پیامبر آن روز چه کرد ،بلکه باید بدانیم اگر آن بزرگوار امروز بود چه
میکرد» و این ممکن نیست مگر با ترسیم الگوی رفتاری آن بزرگواران با توجه به منطق و اصول
حاکم بر رفتارهای آنان.
در ارائه الگوی ارتباطات میانفرهنگی ،اعتقادات اصلی و باورهای مشترك جامعه ریشههای الگو
را تشكیل میدهد و همانگونه كه ریشه در درخت نقش اساسی در حفظ شكوفایی ،رشد و نیز
ماندگاری این موجود زنده ایفا میكند ،اعتقادات اصلی و باورها و فروض مشترك نیز در فرهنگ هر
جامعه چنین نقشی را بر عهده دارند و بهمثابه ریشههای درخت پایدارتر و اساسیتر هستند .نظام
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ارزشی و نظام اهداف محصول جهانبینیاند که روابط این دو نظام با همدیگر ،اصول راهبردی را
در اختیار ما قرار میدهد و در نتیجه آن نظام هنجاری و نظام ارتباطی شکل میگیرد در اینصورت،
باورها و ارزشها همچون خونی است که در حیات اجتماعی مسلمانان جاری می گردد و به
همه آن رنگ و بوی دینی میبخشد .پس جهانبینی و اعتقادات به تفاوت در اخالق و در سبک
زندگی(نمودهای رفتاری) منجر میشود.
در هرحال ،برقراری ارتباط ،چیزی فراتر از بهکارگیری فنون و روشهای خاص است .فنون ارتباطی
فقط تا آنجا سودمندند که موجب تسهیل بیان خصوصیات ضروری انسانی شوند(رک :بولتون،1388 ،

ص  .)378-359فردی که بر مهارتهای ارتباطی تسلط یافته ،درباره اصول حاکم بر ارتباطات بینش
ندارد ،ممکن است از نگاه هنجاری ،ارتباطات زیانباری داشته باشد.
جایگاه اصول در الگوی کنش ارتباطی میانفرهنگی اسالمی
معناداری و پیرو آن ،دینداری ،مالزم با نوعی الگوی زیست در حیات اجتماعی است« .هر
«رفتاری» با هر «ایمانی» سازکار نیست لذا «مومن بهمعارف اخالق توحیدی» از نظر منطقی حق
ندارد هرگونه رفتار فردی اجتماعی از خود بروز دهد .فقه و باید و نبایدهای شریعت تکملهی ایمان
اسالمی است .جداسازی دین از زندگی منشاء اصلی رویکردهای سکوالریستی است»(رحیمپور،

 ،1388ص  .)103تمایز رفتار مومنانه از غیر آن بهدلیل پیروی از الگوهای متفاوت است .الگو راهنمای
عمل است و مسیر حرکت و رشد مومنان در ابعاد فردی و اجتماعی را تسهیل میکند .آن کسانی
که اسالم را درست فهمیدهاند و طبق آن عمل کردهاند ،بهترین الگو و معیار برای سنجش رفتارها و
مناسبات اجتماعی مسلمانان هستند.
حضرت علی علیهالسالم در شرح آیه  33سوره مبارکه احزاب میفرماید که شما از پیامبر پاک و
پاکیزهتان تأسی و پیروی کنید؛ او نمونه خوبی برای پیروی کردن ،و انتساب عالی برای کسی است
که بخواهد منتسب شود .محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که به پیامبرش تأسی کند و پا
در جای پای او بگذارد .پیامبر اینگونه بود که «روی زمین غذا میخورد ،مثل بندهها مینشست،
کفش خود را با دست خود پینه میزد ،لباس خود را ،خود وصله میزد ،سوار بر مرکب بیزین و
بیوسیله میشد و  »...باید هر کس از پیامبرش پیروی کند و راه او را پی بگیرد(نهجالبالغه ،خطبه.)۱۵۹
الگوگیری از پیامبر اکرم به چه معناست؟ آیا مومنان امروز باید مثل آن حضرت مثال بر مرکب
بیزین سوار شوند و روی زمین غذا بخورند؟ نمونههایی در تاریخ آمده است که نشان میدهد
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آنچه مهم است توجه به اصول حاکم بر رفتار پیامبر اکرم (ص) میباشد نه عین رفتار آنحضرت.
برای نمونه ،شخصی بهامیرالمومنین علی علیهالسالم اعتراض میکند که چرا آنحضرت محاسن
خود را خضاب نمیکند در حالی که پیامبر خضاب میبست و سفارش میکرد که خضاب بکنید.
حضرت در پاسخ به او میفرماید دستور پیامبر به اینخاطر بود که مسلمانان در اقلیت بودند و
پیامبر نمیخواست مسلمانان بهشکل یهودیان باشند (نهجالبالغه ،حکمت  .)۱۷شبیه همین حکایت در
مورد حضرت امام رضا علیهالسالم نقل شده است« .در روایتی جالب امام رضا (ع) در جواب
این پرسش که چرا لباسهای فاخر و گرانبها میپوشید ،در حالی که اجداد و نیاکان شما ،پیامبر
صلیالله علیه و آله و سلم و امام علی علیهالسالم چنین لباسهایی نمیپوشیدند؟ فرمود :زمان
رسول خدا صلیالله علیه و آله و سلم فقر عمومی بود و پوشش مناسب آنزمان همان بود که
ّ
جد ما میپوشید .ولی زمان ما رو به توسعه و گسترش است و اگر بخواهیم مانند نیاکان خود
بپوشیم در نظر دیگران خوار میشویم و بهما اهانت میکنند»(.وسائل الشیعه ،ابواب المالبس ،باب  )8امام
رضا علیهالسالم توجه بهلباس خوب را نوعی احترام بهدیگران دانسته و میفرمایند« :لباس مظهر
ُ
خارجی انسان است نمیتوان نسبت به آن بیتوجه بود .حرمت مومن ایجاب میکند که انسان در
مالقات با او ،شئون خود و وی را رعایت کند و مقید باشد که پاکیزه و خوش لباس باشد»( ر.ک:

قرشی ،1382 ،ص  )60-59امام رضا علیهالسالم فرمود« :بپوش ،و زیبا بپوش؛ زیرا جدم علیبنالحسین
علیهالسالم روپوش (عبای خز که قیمت آن پانصد درهم بود ،میپوشید) هم چنین ردای پنجاه دیناری داشت
که زمستان را در آن میگذرانید و چون زمستان تمام میشد آن را میفروخت و پولش را به بینوایان
میداد»(کلینی ،ج ،6ص451؛ مسند االمام الرضا علیهالسالم ،ج ،2ص.)360
دقت در سیره زندگی اهل بیت علیهمالسالم و تأسی به شیوه رفتاری و سبک زندگی آن بزرگواران
همواره میتواند ما را در رسیدن به الگوی مطلوب و اتخاذ روش صحیح زندگی و رسیدن به حیات
آرمانی رهنمون سازد.
حال میتوان بهطور جدی پرسید که پیامبر در چه چیزی الگوست؟ آیا الگو بودن ایشان به این معنا
نیست که پیروان آن حضرت نیز بهمانند ایشان رفتار کنند؟ اگر چنین است ،عمل حضرت علی،
امام صادق و امام رضا علیهمالسالم چگونه توجیه میشود؟ اگر قرآن پیامبر را اسوه معرفی کرده
ً
قاعدتا باید اسوه را بیان کند .بهبیان شهید مطهری ،اگر بنا بود پیامبر برای بشر الگو نباشد ،خدا
بهجای او فرشته میفرستاد(مطهری ،۱۳۷۱ ،ص .)۳۴
این پرسش پس از رحلت حضرت رسول اکرم تا به امروز همواره میان پیروان آن حضرت مطرح
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بوده است .بسیاری از آثار متعلق بهتاریخنگاری ،سیرهنگاری ،شمائلنگاری(مانند شمائل النبویه ترمزی

و شمائل الرسول ابن کثیر) ،فضائلنگاری ،اخالقنگاری و سنن با همین انگیزه نگاشته شده است .همه
این آثار بهدنبال بازسازی سبک زیست پیامبر و معصومین علیهمالسالم بودند .حتی فقه با همه
علومی که در حاشیه آن رشد کرد ،نیز در همین راستا شکل گرفته است .اما بهنظر میرسد برای
ّ
دسترسی به الگوی زیست مومنانه و سبک زندگی اسالمی بازخوانی جدی این آثار ضرورت
دارد .شاید الزم نباشد عین رفتارهای معصومین علیهمالسالم را تکرار کنیم بلکه باید تالش کنیم
روح حاکم بر این رفتارها را کشف و طبق آن عمل کنیم .روح حاکم بر رفتارهای معصومین علیهم
السالم در اصول حاکم و یا منطق حاکم بر رفتارهای آنان متجلی میگردد .این اصول و منطق
و بهعبارت امروزی ،قوانین ،با تفسیر رفتار معصومین علیهمالسالم بدست میآید .وقتی زندگی
پیامبر اکرم و معصومین علیهمالسالم را بررسی میکنیم ،از پیامبر گرفته تا آخرین ائمه ما همة
زندگیشان تابع قواعدی است که میتوان از آن تحت عنوان وحدت معصومین تعبیر کرد .شهید
مطهری میگوید ما شیعیان  ۲۷۳سال سیره داریم ۲۳ ،سال دوره پیامبر و  ۲۵۰سال دوره حضور
ائمه .اگر قاعدهای در  ۲۷۳سال تغییر نکرده و همه به آن عمل کردهاند و تحت هر شرایطی بوده به
آن قاعده عمل شده معلوم میشود قاعده ثابتی است(ر .ک :مطهری ،همان ،ص .)۹۱
بدین ترتیب «اصول ّاولیه اخالق و معیارهاى ّاولیه انسانیت بههیچ وجه نسبى نیست؛ مطلق است،
ولى معیارهاى ثانوى نسبى است ،و در اسالم هم ما با این مسأله مواجه هستیم و از سوی دیگر ،در
سیره رسول اكرم و ائمه معصومین علیهمالسالم یك سلسله اصول را مىبینیم كه اینها اصول باطل
و ملغى است(همانند :اصل غدر ،اصل تجاوز ،اصل انظالم و استرحام ،اصل اعمال زور)؛ (ر.ک :مطهری ،مجموعهآثار،

ج ،16ص )۸۷ -79 :یعنى پیامبر در سیره و روش خودش ،در منطق عملى خودش هرگز از این روشها
در هیچ شرایطى استفاده نكرده است ،همچنانكه ائمه دیگر هم از این اصول و معیارها استفاده
نكردهاند .اینها از نظر اسالم بد است در تمام شرایط و در تمام زمانها و مكانها.
بنابراین ،چیزی که ما را با قرآن و سنت پیوند میدهد ،عمل بهاصول مستخرج از قرآن کریم ،سیره
و سنت معصومان علیهمالسالم است .چنین رویکردی را برخی از مقاالت نیز دنبال کرده اند.
برای مثال ،ناصر باهنر با عنوان راهبردهای ارتباطات میانفرهنگی اسالم ،از پنج اصل و راهبرد
نام میبرد .آن راهبردها عبارتند از :حفظ استقالل مسلمانان ،سیادت اسالمی ،اجرای قوانین و
احکام اسالمی ،آزادی دعوت اسالمی و حفظ تمامیت ارضی جامعه اسالمی(باهنر .)1387 ،همایون
در کتاب جهانگردی :ارتباطی میانفرهنگی ،مباحث خود را ناظر به اصول فلسفی ،اجتماعی و
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حقوقی بسط داده است(ر.ک :همایون .)1384 ،خانمحمدی در مقاله تحلیلی بر سیره ارتباطات میان
فردی پیامبر اسالم ،از پنج ویژگی تحتعنوان :گشودگی ،همدلی ،حمایتگری ،مثبتگرایی و
مساواتطلبی نام برده و بهنوعی سیره ارتباطی میان فردی پیامبر را در متن این پنج ویژگی جای
میدهد(خانمحمدی )1388 ،و رضوانی ،ارتباطات بینالملل از منظر قرآن کریم را ذیل شش اصل می
گنجاند(ر.ک :رضوانی ،بیتا).
به هرحال ،داشتن یک ارتباط مفید و موثر نیازمند تمهید مقدمات الزم و رعایت اصول و معیارهایی
است که بستر هر ارتباط بسته به ویژگیهای خاص خود ،ضرورت آن را الزام میکند(شرفالدین،

 .)1388در این پژوهش به شش اصل راهبردی (اصول ثابت در هر زمان و مکان) دست پیدا کردیم .برخی
از اصول حاکم بر ارتباطات میانفرهنگی از منظر اسالم (از جمله اصل «دعوت» و اصل «کرامت») ناظر به
فلسفه ارتباطات میانفرهنگی ،برخی (همچون اصل حفظ عزت و سیادت اسالمی) ناظر به مصالح کلیتر
است که از رابطه یک فرد مسلمان با جهان اسالم ناشی میشود و برخی دیگر (اصول اخالقی از قبیل اصل

عدالت و اصل احسان که برخاسته و منطبق با فطرت بشری است) عمدتا بر شیوه تعامالت اجتماعی نظر دارند.
اصل «تولی و تبری» و نیز اصل «طبقهبندی» مخاطبان غیرمسلمان ،حد و مرز گسترش تعامالت
را گوشزد میکنند .بدین معنی که همه مخاطبان را نمیتوان به حریم خصوصی و مسلمانی راه داد.
ویژگی مخاطبان است که آنان را به حریم مسلمانان نزدیک و یا از آن دور میکند .بهعنوان مثال اهل
کتاب بهدلیل باور به خدای یگانه در نگاه مسلمان با کفار و مشرکین متفاوتند.
اصول ،راهنمای کنشاند و اینکه در موقعیتهای خاص چه کنشی باید انجام داد ،نیازمند
الگوهای رفتاری است(آمارتیاسن ،1392 ،ص  )386که در ادبیات جامعهشناختی «هنجار» نامیده می
شود« .هنجارها روابط اجتماعی را تنظیم میکنند و از آن طریق نظم اجتماعی بوجود میآید و نظم
اجتماعی یک عامل حیاتی برای زندگی اجتماعی انسانهاست(رفیعپور ،1392 ،ص  .)187هنجارهای
فرهنگی ،هنجارها یا شیوههای رفتاری هستند که منطبق بر ارزشهای اجتماعیاند و با رعایت آن
هاست که جامعه نظاممند میشود؛ زیرا آنها راهنمایان آشکاری هستند که رفتار مردم یک جامعه
را در شرایط خاص تعیین میکنند(ابوالقاسمی و سجادی ،1385 ،ص  .)23اگر ذیل هر اصل ،مجموعهای از
هنجارها و قواعد رفتاری در سیره و سنت معصومین علیهمالسالم بهعنوان نمونه آورده شود ،ارتباط
اصول با کنش ،روشنتر خواهد گشت .به هر اندازهای که از سطح اصول به سطح هنجار پایین
برویم و الگوهای رفتاری بیشتری را نشان دهیم ،خاصیت اسوه بودن را بیشتر نمایان ساختهایم.
مخاطبان طیف وسیعی را شامل میشوند و نمیتوان همه آنها را به یک چشم نگاه کرد .مخاطبانی
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که به توحید باور دارند و خدا را پرستش میکنند با افراد ملحد و مشرکین متفاوتاند و همین
تفاوتها در سطح تعامالت میانفرهنگی تاثیر میگذارد .بهعنوان مثال چنانچه از نظر فقهی حکم
به طهارت اهل کتاب داده شود ،به طور قطع پیامدهایی را برای شیوه تعامالت مومنان با آنها خواهد
داشت .از همین منظر طبقهبندی مخاطبان بهعنوان یک اصل در ارتباطات میانفرهنگی مطرح شد.
تعامالت یک شیعه با شیعه دیگر چنانچه در قلمرو ارتباطات میانفرهنگی قرار گیرد ،همواره بر
محور امر به معروف و نهی از منکر شکل میگیرد .چنانچه تفاوت نگرش در میان شیعیان و اهل
تسنن آنچنان زیاد باشد که تفاهم میان آنان را دشوار سازد ،ممکن است تعامالت میان آنان را به
ارتباطات میانفرهنگی تبدیل خواهد کرد و در این صورت دعوت به مشترکات تقدم رتبی بر امر به
معروف و نهی از منکر خواهد بود .اما ارتباط میانفرهنگی با اهل کتاب و کفار و مشرکین تفاورت
بارزی با دو شکل پیشین دارد .چنانچه مخاطب غیر مسلمان باشد ،بهدلیل وجود برخی مشترکات،
ابتدا دعوت به مشترکات صورت میگیرد .مهمترین امر مشترک بین مسلمانان و اهل کتاب ،باور
به توحید است .التزام به توحیدباوری و ریشه مشترک ادیان ،بهطور طبیعی آنان را به سوی پذیرش
ادیان دیگر بهخصوص دین اسالم سوق خواهد داد .اما تعامل یک مسلمان با مخاطبی که هیچ امر
مشترکی ،جز انسانیت ،در میان نیست ،از مسیر توجه به فطرت آغاز میگردد .ارجاع به فطرت و
الزامات آن مسیر درستی را در اختیار فرد قرار میدهد .بدین ترتیب اصل طبقهبندی مخاطب به یک
اصل جدی در ارتباطات میانفرهنگی از نگاه اسالمی تبدیل میشود.
کنش دعوتی ،بنیان ارتباط میانفرهنگی اسالمی

نظام ارزشی و نظام اهداف برخاسته از جهانبینی اسالمی عمال اصولی را در اختیار مومنان قرار
میدهد که از ظرفیت کافی برای شکلدادن نظام هنجاری و پیرو آن نظام ارتباطی برخوردارند .این
اصول عالوهبر اینکه فرازمانی و فرامکانیاند و در هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شوند ،دارای
ویژگی راهبردی نیز میباشند؛ یعنی افقهایی برای پیشرفت تعامالت اخالقی در جامعه ایمانی
فراهم میکنند که میتوان با برنامهریزیهای مناسب به افقهای تعریف شده نایل شد .از همین
رو میتوان از تعبیر اصول راهبردی نیز استفاده کرد .عملکرد این اصول با همدیگر و ارتباطات
درونی آنها منجر به شکلگیری یک نظام هنجاری میگردد که الگوی عمل در هر موقعیت را
ترسیم مینماید .کنشی که با الهام از اینگونه نظام هنجاری رخ میدهد ،کنش ارتباطی اسالمی
یا «کنش دعوتی» نام دارد که ثمره آن در میدان عمل یا «میدان کنش ارتباطی» حاصل میگردد.
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کنش دعوتی که البته بهصورت تیپ آرمانی در اینجا مطرح است ،محصول و برآیند عملکرد اصول
فرد مسلمان یک فرهنگ و بهتعبیر بهتر ،یک
حاکم بر ارتباطات میانفرهنگی است .در این نگاه هر ِ
امت است .مخاطب هم بایستی بههمین شیوه دیده شود .مخاطب هم اگرچه در ظاهر یک فرد،
ولی در واقع یک امت تلقی میگردد؛ یعنی برآیند تعامل مجموعه عوامل فرهنگی بهشمار میرود.
نقش فرهنگ بهصورت کلی و زبان بهعنوان تسهیلکننده یا مانع ارتباط میانفرهنگی در فضای
کنش ظاهر میگردد .برخورداری از مهارتهای الزم ارتباطی و نیز شناخت کافی از مخاطب در
موفقیت یا ناکامی ارتباطات میانفرهنگی نقش زیادی دارد.
آنچه در اینجا اهمیت زیادی دارد استفاده از تجربیات تاریخی معصومین علیهمالسالم در بافت
ارتباطات میانفرهنگی است .با توجه به این که در موضوعات استراتژیک نمیتوان از شیوه آزمون و
خطا استفاده کرده و تدریجا به یک برنامه مناسب رسید نیاز به یک پشتوانه علمی بدون خطا ،کامال
محسوس و روشن است .دین بهعنوان یک منبع فکری و طراح برنامه زندگی انسان در امور حیاتی
و استراتژیک صاحب نظریه و برنامه است و با پشتوانه حیاتی خود ضریب اطمینان الزم را تضمین
کرده است(واسطی .)420 ،1388 ،برای کشف نگرشها و برنامهها در کنار گزارههای عقلی و تجربه
بشری به گفتارها و رفتارهای معصومین باید مراجعه کرد .منابع گفتاری در اسالم ،آیات قرآنی و
متن روایات هستند .تاریخ و سیره پیامبر اسالم و معصومین علیهمالسالم نیز منابع رفتاری اسالم
را تشکیل میدهند .مهمترین نکته در دستیابی به نگرشها و برنامهها ،دستیابی به ضریب
حساسیت و میزان اهمیت و محدوده تاثیرگذاری است که صاحب نگرش برای موضوع مورد نظر
قائل است .توجه به منابع دین با یک دید نظامواره و سیستماتیک ،قابلیت دستیابی به موارد فوق
را ایجاد میکند(همان) .دین بهعنوان منبع اطالعاتی که گزارههای آن برآیند محاسبهی بدون خطای
تمام متغیرهای مرتبط با موضوع در شبکهی هستی است ،نقشی حیاتی در تصمیمسازی دارد.
اگر فردی پذیرفته باشد که دین علم خداوند است که در اختیار بشر قرار گرفته است نمیتواند از
تالش برای کشف استراتژی مورد نظر دین و اولویتدادن به خطمشی آن اغماض نماید .بسیاری
از گزارههای دین ،استراتژیک و تصمیمساز هستند و اولویتها ،ضریب اهمیتها و نقطهی ثقلها
در شبکه موضوعات را مشخص میکنند(واسطی .)46 ،1388 ،آرمانها را از خدا میگیریم و راهبردهای
رسیدن به آن را از پیامآوران او میخواهیم و با تفکر خالق بهدنبال تغییر وضعیت موجود و خلق
شرایط زمانی و مکانی مطلوب هستیم و خود را در دام هماهنگی با شرایط زمانی و مکانی که
دیگران ساختهاند نمیاندازیم(همان.)62 ،
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بهبیان دیگر ،اگرچه اصول برخاسته از منابع چهارگانه اسالمی راه درست(نقشه راه) را برای مومنین
نشان میدهد لکن مرور تجربیات تاریخی و سیره معصومین علیهمالسالم الگویی عملی برای
ارتباط میانفرهنگی در اختیار ما قرار میدهد چرا که رسول گرامی اسالم اسوه نیکویی برای
مسلمانان است .ائمه معصومین نیز بسط همان اسوه در تاریخ  250ساله بودهاند .از اینرو
بازخوانی سیره  273ساله تاریخ حضور معصومین علیهمالسالم ،نمونههای عینی از شیوههای
ارتباط میانفرهنگی را در اختیار ما قرار میدهد .الهامگیری از این پشتوانه غنی فرهنگ دینی،
تعامالت مسلمانان با دیگران را در قلمرو کنش دعوتی قرار میدهد .کنش یک مسلمان زمانی از
سنخ «کنش دعوتی» خواهد بود که براساس اصول پیشگفته صورت گیرد و میدان کنش میان
فرهنگی جایی است که اثرات همه پشتوانههای معرفتی خود را نشان میدهد .در حقیقت آنچه
قابل مشاهده و بررسی است همان رفتاری است که در ارتباط میانفرهنگی رخ میدهد و به میزانی
که از جهانبینی و اصول اسالمی متاثر باشد ،اثرات مثبتی بر مخاطب خواهد گذاشت و این همان
انتظاری است که دین اسالم از پیروان خود دارد(الکافی ،ج ،2ص78؛ وسائلالشیعة ،ج ،1ص76؛ و ج ،15ص.)246
و مجموعه آموزههای اسالمی درباره ارتباط با غیرمسلمانان ذیل کنش دعوتی جای میگیرند.
کنش دعوتی را میتوان در تناظر با کنش ارتباطی هابرماس مطرح کرد .هابرماس کنش ارتباطی خود را
گفتگو مینامد( .)439 :1982 ,Habermasهابرماس کنشهای اجتماعی زیادی را مورد مطالعه قرار میدهد
تا بهترین کنش را میان فرد و جهان اجتماعی مشخص نماید .او سخن از سه کنش بهمیان میآورد؛
کنش راهبردی ،کنش نمایشی و کنش هنجاری .از نظر او هیچکدام از این کنشها ،رابطهی کاملی
میان فرد ،فرهنگ و جهان اجتماعی برقرار نمیکند .بنظر او هنگامی میتوان یک کنش ایدهال داشت
که سه چیز را به رسمیت شناخته شود و به همهی آنها ارجاع شود؛ «فرد»« ،دیگری» و «امری مشترک
میان آن دو» .هنگامی که یک یا دو عنصر از این سه عنصر مغفول باشد کنش از اعتبار کاملی برخوردار
نخواهد بود .کنش راهبردی ،دیگری و فرد را مورد توجه قرار نمیدهد و تنها در پی تغییر در جهان عینی
است ،در کنش نمایشی دیگری مورد توجه نیست بلکه فرد در چارچوب فرهنگ عمل میکند و در
کنش هنجاری فرد از دایره توجه خارج است و عاملیت مغفول میماند .بر این اساس باید سه جهان
در نظر گرفتهشود« :من ،فرهنگ ،دیگری /جهان ذهنی ،جهان عینی ،جهان اجتماعی».
هابرماس کنشی که به تمام این سه جهان ارجاع دارد را کنش ارتباطی مینامد .بنابر نظریه
کنش ارتباطی ،یک وضعیت آرمانی برای گفتگو وجود دارد که با ارجاع به جهانهای سهگانه
پدید میآید (شوتسایشل  ،1391ص .)322
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اگر بخواهیم کنشی را با عنوان دعوت شناسایی نماییم و آن را با کنش ارتباطی مقایسه کنیم باید
داعیههای اعتباری آن و ارجاعات آن را مورد تحلیل قرار دهیم .کنش دعوتی به سه جهان بهشیوهی
خاصی ارجاع دارد :ارجاع به جهان عینی از طریق حکمت ،ارجاع به جهان اجتماعی از طریق جدال
و ارجاع به جهان ذهنی از طریق موعظه .اما ارجاع کنش دعوتی تنها محدود به این سه جهان نیست
بلکه ارجاعی مهم دارد که اهمیت بسیار بیشتری نسبت به این سه جهان دارد و بدون آن کنش دعوتی،
بیاعتبار خواهد بود .هابرماس در ارتباط حضور سه مولفهی من ،دیگری و امر مشترک را دریافت اما
در ارتباط ،امر چهارمی وجود دارد که بر تمام گفتگو حاکم است و آن را هدایت میکند .امر چهارم
عبارت از حضور همهجایی خداست .اینجا مسأله بر سر این نیست که خدا خالق انسانهاست؛
مسئله این است که آیا هنگام گفتگو خدا حضوری تعیینکننده دارد؟ در نگاه قرآنی ،هر ارتباطی در
محضر خداست(مجادله )7 :و حضور خداست که ارتباط را ممکن میکند.
در کنش دعوتی ،گفتگوی دو نفر« ،در مسیر ربوبیت» صورت میپذیرد .کنش دعوتی وقتی تکمیل
میشود که یک یا دو طرف دعوت به حضور این امر چهارم ارجاع دهند .این امر چهارم ناظر به
جهان غیب است و داعی به آن ایمان دارد و خود را در محضر آن میبیند و به آن ارجاع میدهد(آل

عمران .)20 :بنابراین کنش دعوتی به جهان غیب(یا من الیعلم الغیب اال هو) ارجاع دارد که از آن به «مسیر
ربوبی»(نحل )125 :تعبیر شده است.
به غیر از آنکه سه داعیهی اعتباری «صادقانه بودن»« ،صحیح بودن» و «واقعی بودن» تحت
عنوان حکمت ،موعظه در دعوت وجود دارد ،باید داعیهی «حق بودن» تحت عنوان «سبیل
ربک» را نیز به انها افزود.
دعوت بر این اعتقاد بنا شده است که اموری از دایره درک و قدرت داعی خارج است و تنها خداست
که بر آن محیط است(انعام .)117 :اما این اعتقاد بهمعنای آن نیست که جهان غیب از دسترس انسان
خارج است بلکه داعی متوجه آن است و با قرارگرفتن در مسیر آن ،معنیدار و هدفدار میشود.
در همین سیاق در آیات  120و  123سوره نحل سخن از مشرک نبودن داعی و دلیلی بر این است
که کنش دعوتی به وحدانیت خداوند و حضور بیقید و شرط او ارجاع دارد که هیچ رقیبی ندارد و
بر تمام جهانهای دیگر (بهخصوص سه جهان فوق) اشرف و محیط است.
ارجاع به جهان غیب تنها به داعی محدود نمیشود بلکه به گفتگو نیز جهت و هدف میدهد(ر.ک:

نحل .)125 :کنش ارتباطی تنها ناظر به ایجاد تفاهم است و با ایجاد تفاهم محقق میشود اما کنش
دعوتی وقتی محقق است که بهسوی جهان غیب (ایمان به غیب) جهتگیری شود .کنش دعوتی
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تحقق تفاهم شرط الزم آن است نه شرط کافی.
همانند کنش ارتباطی ،مبتنی بر تفاهم است اما
ِ
بنابراین داعی به جهان غیب بهعنوان هدف و بهعنوان شرط کنش دعوتی ارجاع میدهد(یوسف.)108 :

بنابراین باید «حق بودن» را در مرتبهای باالتر از ادعاهای اعتباری سهگانه قرار داد:
در نتیجه کنش دعوتی به چهار ادعای اعتباری پاسخ میگوید؛ صادقانه بودن ،صحیح بودن ،واقعی
بودن و حق بودن .کنش ،وقتی دعوتی است که متکی بر ایمان به خدا باشد .این ایمان در یک سطح
شامل یک کنش گفتاری نیز میشود(األمالی شیخ طوسی ،ص )1414 ،370 :و بیانگر «حق بودن» کنش
دعوت است .ایمان به خدا ،یکی از مهمترین مولفههای زندگی انسانی یعنی ربوبیت را متجلی
میسازد و جهانهای دیگر را مورد قضاوت قرار میدهد :فرهنگ حق و فرهنگ باطل ،جامعهی
حق و جامعهی باطل ،انسان مومن و انسان کافر .در عین حال کنشهای گفتاری را نیز در سه جهان
دیگر تغییر میدهد و کنش را بهسمت «حق» سوق میدهد .موعظه ،کنشی گفتاری است که قلب
و احساسات درونی انسانی را در جهت حق ،برمیانگیزاند(مفردات فی غریب القرآن ،مدخل وعظ) جدال
احسن ،کنش گفتاری است که با توجه به فهم دیگری شکل میگیرد اما برای مجادله از هر اندیشه
ای استفاده نمیکند بلکه از اندیشههای حقی استفاده میکند که دیگری آنها را فهمیده و درک کرده
است .جدال احسن الزاما نیاز به برهان عقلی و عملی ندارد بلکه داعی آنچه را که طرف دعوت
«بهتنهایی یا او و همه مردم قبول دارند»(طباطبایی ،ذیل آیه  125سوره نحل) استفاده میکند .البته داعی
میتواند از حکمت نیز بهره ببرد .حکمت ،وجهی گفتاری دارد که با حقایق تعینیافته (واقعی) ،کنش
دعوت را قوام میبخشد .حکمت ،اندیشهای است که در زندگی انسانی تعین یافته است و مستقل
از آنها حضور دارد؛ با این خصوصیت که از حق نشات گرفته است(نساء )113 :و حق را نیز نتیجه
میدهد(.ر.ک :یوسفزاده ،غمامی و اسالمی)1394 ،
هم کنش عقالنی ماکس وبر ،هم کنش ارتباطی هابرماس(عظی مزاده ،روزنامه جام جم 2 ،اسفند )1386

و هم کنش دعوتی ملهم از اندیشه عالمه ،از سنخ کنشهای آرمانی بهشمار میروند .مهمترین
دغدغه ماکس وبر کارآیی و حصول نتیجه بود که از راه عقالنیت معطوف به هدف ممکن می
شود؛ هرچند وبر بعد برای خالصی از قفس آهنین ناشی از ساختارهای عقالنی ،جایگاهی نیز
به ارزشها داده است .کنش ارتباطی هابرماس در مقایسه با کنش عقالنی وبر ،انسانیتر است.
هابرماس مبتنی بر عدالت و اخالق انسانی در روابط اجتماعی ،فهم واقعبینانهتری از انسان ارائه
میدهد .به تعبیر دیگر ،هابرماس عقالنیت را در حداقلی از عدالت جستجو میکند .برخالف
ماکس وبر که دیوانساالری و بروکراسی را نمودی از عقالنیت دنیای مدرن میبیند ،هابرماس
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آن را نشانه دوری از تعهدات فرهنگی تلقی میکند .عقالنیت هدفمند وبر در نظر هابرماس،
همان عقالنیت ابزاری است .رویکرد هابرماس در نقد عقالنیت وبر کامال درست است .او به
دنبال رهایی است .اما مشکل تز هابرماس در اینجاست که او راه نیل به حقیقت را فهم «بین
االذهانی» یا «توافقی» میداند .کنش دعوتی با تفسیر دینی از هستی ،و جای دادن انسان در دل
آن ،نگاه کاملتری از حقیقت انسانی را در اختیار میگذارد .چون کنش دعوتی ،باالتر از توافق و
تفاهم ،مسیر نیل به حق و حقیقت است .حق ،نه توافقی ،که دستیافتنی از طریق حکمت است.
بنابراین کنش ارتباطی از کنش عقالنی و کنش دعوتی از کنش ارتباطی تکاملیافتهتر است .یعنی
هر قدر شناخت انسان دقیقتر و کاملتر باشد ،شناخت کنش و مبنای آن نیز متکاملتر خواهد
بود .مفهوم کنش دعوتی در حقیقت یک کنش آرمانی است و از این قابلیت برخوردار است که
رفتارهای میانفرهنگی مسلمانان بهخصوص شیعیان را صورتبندی و توصیف کند .بهتعبیر وبر «با
ساختن این نمونه در موقعیتی خواهیم بود که به گونه ای تجربی تعیین کنیم که رفتار عینی چقدر
به آن نمونه نزدیک و از چه جنبههایی از آن دور است»(کوزر 1390 ،چ ،17ص  .)307لکن برخالف نظر
وبر که معتقد است« :نمونه آرمانی به آرمانهای اخالقی راجع نیست؛ چرا که می توان یک نمونه
آرمانی هم از یک عشرتکده و هم از یک نمازخانه به دست داد»(همان ،ص  ،)306و «آرمانیبودن
هیچ وجه مشترکی با کمالمطلوب بودن در معنای اخالقی آن ندارد و هیچ عنصر سرمشق گرفتنی
ندارد»(فروند 1368 ،ص ،)19و «هرگز نمیتوان آن را در واقعیت پیدا کرد»(کوزر ،همان ،ص  ،)307کنش
دعوتی از خاصیت مطلوبیت و سرمشقی دارد و از یک مدل ارزششناختی نشئت میگیرد .عالوه
بر این که در واقعیت نیز پیدا میشود که نمونه بارز آن رفتارهای معصومین علیهمالسالم است.
کنش دعوتی ریشه در رفتار معصومین علیهمالسالم با غیرمسلمانان دارد.
نکتهی اخیر آنکه دعوت تنها یک کنش گفتاری نیست بلکه کسانی که دعوت میکنند امتی هستند
که باید الگوی خیر و معروف نیز باشند .بهعبارت دیگر کنش دعوتی ذیل کنش امتی قرار میگیرد.
کنش امتی اشاره به الگو بودن دارد و این جز با عمل ،ممکن نیست .عالمه طباطبایی نیز در تفسیر
خود معتقد است حسن بودن موعظه و احسن بودن جدال اشاره بههمین عامل بودن داعی دارد و
اگر داعی به آنچه حق است عامل نباشد «دعوت به خالف حق است»(المیزان ،ج ،12ص .)536در این
صورت باید گفت که دعوت از طریق حکمت ،گفتگویی است که عمل̊ آن را پشتیبانی میکند.
دینانی هم بر این مطلب صحه گذاره است« .باید در نظر داشته باشیم که حکمت با فلسفه تفاوت

دارد ،فلسفه ،علمی نظری است اما حکمت ،علمی است که توأم با عمل است»(دینانی.)1393 ،
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بنابراین کنش ارتباطی هابرماس تنها ناظر به گفتگو و تفاهم است؛ زیرا به سه جهان از جهانهای
انسانی ارجاع میدهد و در نتیجه سه داعیه را پاسخ میدهد« :صادقانه بودن»« ،صحیح بودن» و
«واقعی بودن» .در نگاه دینی یک ارتباط باید از جنس دعوت باشد زیرا هدفدار است ،به چهار جهان
ارجاع میدهد و داعیهی اعتباری «حق بودن» را عالوه بر سه داعیهی اعتباری دیگر مطرح میکند.
جهتگیری کنش دعوتی ،هم برخالف «کنش عقالنی» ماکس وبر و هم برخالف «کنش ارتباطی»
هابرماس بهسوی شکلگیری «حیات طیبه» است .هر کنشی که در این سمتو سو صورت گیرد
مصداقی از عمل صالح بهشمار میرود که زمینه نیل به حیات طیبه برای زندگی بشر را فراهم می
سازد(نحل .)97 :وضعیت مطلوب در جهتگیری تعامالت اجتماعی اسالم بهسمت حیات طیبه
است .خالصه مقاله در نمودار ذیل قابل ارائه است.
نتیجهگیری
ارتباطات میان فرهنگی ،ارتباط میان اعضای دو فرهنگ متفاوت اطالق میگردد .درباره اینکه چه
مالکی ،دو فرد را در دو جغرا فیای فرهنگی جای میدهد و ارتباط آنها را در قلمرو ارتباط میان
فرهنگی قرار دهد اختالفنظر هست .برخی از دانشمندان بر زبان ،برخی بر جغرافیای سیاسی،
برخی بر قومیت و نژاد و برخی نیز به دین اشاره کردهاند .در این پژوهش که با رویکرد اسالمی
و با استفاده از روش مقایسهای صورت گرفت ،با اقامه سه دلیل ،عامل اخیر یعنی دین ،بهعنوان
مهمترین مالک تمایز فرهنگی تلقی گردید .دین در سطح عمیقتر جهانبینی و ارزشها را نیز
شامل میشود .در حقیقت ،الیههای زیرین فرهنگ ،برکنش در ارتباط میان فرهنگی اثر میگذارد و
در تصور وضعیت ایدهآل ،موجب تفاوت کنش مسلمان با غیر مسلمان میگردد .از آنجا که کنش
ارتباط میانفرهنگی از نگاه اسالمی ،برپایه دعوت به شکل گفتگو استوار است از این جهت با
کنش ارتباطی هابرماس که آن نیز مبتنی بر گفتگوست مقایسه شد .در این میان ،کنش دعوتی از
جهت رهاییبخشی و مبنای مفاهمه ،فراتر و انسانیتر از کنش ارتباطی است.
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 -آمارتیا ،سن ،1392 ،توسعه یعنی آزادی ،ترجمه محمدسعید نوری نائینی ،تهران ،نشر نی. -باقرشریف ،قرشی ،1382 ،پژوهشی دقیق در زندگی علی بن موسی الرضا،تهران :دارالکتب االسالمیه -باهنر ،ناصر« ،1387 .ارتباطات در جامعه اسالمی متکثر فرهنگی» در :تعامل دین و ارتباطات ،حسنبشیر ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 -ادیبی ،حسین و عبدالمعبود انصاری ،۱۳۵۸ ،نظریههای جامعه شناسی ،تهران ،و توسلی ،نظریههایجامعهشناسی.۱۳۸۸ ،
 -پارسانیا ،حمید؛  ،1391جهانهای اجتماعی؛ قم :کتاب فردا. -ترکاشوند ،علیاصغر ،1388 ،الگوی هنجاری رسانه ملی(از دیدگاه رهبران جمهوری اسالمی ایران) ،مرکزتحقیقات و پژوهشهای رسانه.
 -حسنی ،سیدحمیدرضا؛ مهدی علیپور و سیدمحمدتقی موحد ابطحی؛  ، 1392علم دینی ،قم :پژوهشگاهحوزه و دانشگاه ،چ.6
 -خانمحمدی ،کریم؛ بهار  ،1388تحلیلی بر سیره ارتباطات میانفردی پیامبر اسالمی ،تاریخ اسالم،ش ،37ص.66-37
 -خانمحمدی ،1391 ،مقایسه عقالنیت ارتباطی با عقالنیت وحیانی(براساس دیدگاههای هابرماس وعالمه طباطبائی)،
 -دنزباخ ،ولفگانگ؛  ،1390دانشنامه بینالمللی ارتباطات ج ،1ترجمه غالمرضا آذری و دیگران ،تهران:دانشگاه امام صادق.
 -دینانی ،غالمحسین « ،1393 ،سعدی معلم اخالق» ،برگرفته از وبگاه اینترنتی دینانی(�http://ebra )himi-dinani.comبه تاریخ 8 :آبان.
- -رحیمپور (ازغدی) ،حسن؛  ،1389گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی؛ تهران ،طرح فردا.،
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 -رحیمپور(ازغدی) ،1388 ،حسن ،مدارا ،نه از راه پلورالیزم ،تهران ،طرح فردا ، ،چاپ ششم. -رضوانی ،ارتباطات بینالملل از منظر قرآن کریم ،برگرفته از وبگاه مرکز فرهنگ معارف قرآن: -رفیعپور ،فرامرز؛  ،1392آناتومی جامعه؛ تهران :شرکت سهامی انتشار.، -شرفالدین ،سیدحسین ،1378 ،تحلیلی اجتماعی از صله رحم ،قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی ره،
 -ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ« ،1388 ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎنﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﯾﻚ ﻧﮕـﺎه» ﻣﻌﺮﻓـﺖ ،ش ،139ص-۱۳۳.۱۵۶
 -شوتس ایشل ،رینر ،1391 ،جامعه شناسی ارتباطات ،ترجمه کرامت الله راسخ ،تهران :نشر نی، -طباطبائی ،محمدحسین ،1372،المیزان فیتفسیرالقرآن ،تهران ،دار الكتب االسالمیه. -عظی مزاده ،اسماعیل؛ « ،1386گفت و شنود آرمانی»؛ روزنامه جام جم 2 ،اسفند. -فروند ،ژولین؛  ،1368جامعهشناسی ماکس وبر ،عبدالحسین نیکگوهر ،تهران ،رایزن. -فی ،برایان؛  ،1389پارادایمشناسی علوم انسانی؛ ترجمه مرتضی مردیها؛ تهران :دانشگاه امام صادق وپژوهشکده مطالعات راهبردی.
 -کلینی ،کافی ،1365 ،تهران ،دارالکتب االسالمیه. -حر عاملی ،حسن1409 ،ق ،وسائلالشیعة ،قم :موسسه آلالبیت. -کوزر ،لوئیس؛  ،1390زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ،ترجمه محسن ثالثی؛ تهران :علمی ،چ.17 -الجوردی ،هاله؛  ،1393نظریه و روش تفسیر انتقادی در جامعهشناسی فرهنگی»؛ مندرج در :میرزاییحسین؛ روششناسی مطالعات فرهنگی؛ تهران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی.
 -مصباح یزدی ،محمدتقی ،1376 ،اخالق در قرآن ج1؛ تحقیق و نگارش محمدحسین اسكندرى ،قم:مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره).،
 -مصباح یزدی ،محمدتقی ،1381 ،پرسشها و پاسخها :دین و مفاهیم نو ،نظارت استصوابى ،قم :مؤسسهآموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره).
 -منسوب به جعفربن محمد(ع) ،امام ششم ،1400 ،مصباح الشریعة[ ،بینا].  -مطهری ،مرتضی؛  ،1371سیری در سیره نبوی؛ قم :صدرا؛ چ دهم. -مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار ،ج ،16قم :صدرا. -مككوایل ،دنیس ،1382 ،درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی ،ترجمه پرویز اجاللی ،تهران. -موالنا ،حمید« ،مفهومشناسی ارتباطات دینی» سخنرانی در پژوهشکده باقرالعلوم ،تاریخ  ۱۶دی ۱۳۸۷؛سایت  -باشگاه اندیشه ،نشر1388/02/03
 -میرزایی ،حسین؛  ،1393روششناسی مطالعات فرهنگی؛ تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی.- -نوربخش ،یونس(به کوشش) ،1391دین و همزیستی مسالمتآمیز ،تهران :دانشگاه امام صادق ع و مرکز
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دوفصلناهم مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

.مطالعات بینالملل دینی دانشگاه تهران
. آلالبیت: قم، مستدرکالوسائل،ق1408  حسین؛،نوری-  موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف: مشهد، نگرش سیستمی به دین،1388 ،واسطی عبدالحمید- .اسالم
. نشر نی: تهران، فرهنگ و زندگی روزمره؛ ترجمه احمد گلمحمدی، معنا،1391  استوارت؛،هال- ، ترجمه علی پیمان و مهدی رحمانی، گونهی ایدهآن و نظریه اجتماعی معاصر، وبر،1391  سوزان؛،هکمن- . رخداد نو:تهران
.) دانشگاه امام صادق(ع: ارتباطی میانفرهنگی؛ تهران: جهانگردی،۱۳۸۴  محمدهادی؛،همایون- -
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