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  1331پاییز   ،33پیاپی ،161-181 (،3)11 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

جنوبدرسنیوشیعههمسازیفرهنگیالگوهای(.6931)بهزادمریدی،ومحمدرضا؛مریدی،معصومه؛زادگان،تقی
.)بستک(هرمزگانتاناسغربو)الرستان(فارساستانجنوبدرتشیعوتسنناهلفرهنگیمیانحساسیتمطالعهایران:

 .616-681(،9)66،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه
8008-6881شاپا:  

آزاداست.نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز ( ) 

 
 ایران: جنوب در سنی و شیعه همسازی گیفرهن الگوهای

  در تشیع و تسنن اهل فرهنگی میان حساسیت مطالعه
 *)بستک( هرمزگان استان غرب و )الرستان( فارس استان جنوب

یدی ،1زادگان معصومه تقی یدی، 2محمدرضا مر  3بهزاد مر
 

 51/40/5931پذیرش:      51/40/5931دریافت: 

 چکیده
وحود »،«تقریو موهاه »دهمگرایویشویعهوسونی،شواملسوهگفتموانهایموجوددرموورگفتمان
ها،مقالوهحاضورالگوهوایفرهنگویهمسوازیفارغازگفتمانهستند،اما«انسجاماجتماعی»،و«اسالمی

میانشیعهوسنیدرمنطقۀالرستان)جنوباستانفارس(وبسوتک)غورباسوتانهرمزگوان(رابواروی ورد
هایکند.هدفاینمقاله،بررسیابعادمختلفایونالگوویفرهنگویاسوتوپرسو میاجتماعیمطالعه

پژوه عبارتندازاین ه:درجههمزیستیومدارایفرهنگیمیانشویعهوسونیدرایونمنطقوهتوا وهحود
گراییقومیومههبیدرمیانایندوگروهمههبی گونهاست؟بورایپاسو است؟همچنین،درجهتعص 

نفرازاهلتشیعوتسنندرمنطقوهالرسوتانو880ها،بهمطالعهمیدانیومصاحبهپیمایشیبااینپرس به
دهودکوهدرجنووباسوتانفوارس،همزیسوتی،همگرایوی،وایم.نتوای پوژوه نشوانمیبستکپرداخته

تنیدگیاجتماعیبینشیعیانواهلتسننوجوددارد.درهم
فرهنگی،اهلسنت،فرهنگجنوبایران،الرستان،بستک،الگویحساسیتمیاناهلشیعه ها: کلیدواژه

 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

رسید.انجامبهفارساستاناسالمیارشادوفرهنگکلادارهحمایتباکهاستپژوهشیطرحازمستخرجمقالهاین*
مطالعوا ویانسوانعلوومپژوهشوگاهارتباطوا ،ویفرهنگومطالعوا پژوهشو ده،یاجتماعارتباطا علوماریاستاد.1

مسئول()نویسندهایران،تهران،یفرهنگ
 
ایرانتهران،هنر،دانشگاههنر،عالیمطالعا ونظریمعلودانش ده،شناسیجامعهاستادیار.2
 
دانش دهزبانهایخارجیوزبانشناسی،دانشگاهپیامنور،شیراز،ایران،شناسیاستادیارزبان.3
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 مقدمه
انگیوزی تفرقوه.جهواناسوالماسوتیپیونددرهمیخطربزرگ،واهلسنتیانشیعاختالف
گاهانوهسیاسیبرکشورهایمسولمانواخوتالفۀغرببرایسلطجهان گاهانوهوناآ اف نویآ

خطورپیوسوتگیمیوانمسولمانانرابوه،داعو بوکوحراموالقاعده،ایمانندیسلفجهادگران
برایبی ازآن همسلمانانیپیوستگکهایمن تهپرداختهبهاینحاضردرمقاله.انداختهاست

دنبالپایداریرادردنیایفرهنگاینبایدباشد،سیاستپایداریخودنیازمندحمایتدنیای
وبوردهایازمودارا شودهالگویپهیرفتهسویهارابهآن،مسلمانانمیانیهمزیستها قرن.کرد
وجودآوردهاست.هارابهزیستفرهنگیومههبیآنۀشاکل

اهلسونتدرجنووبشیعیانوفرهنگیهمسازیمیانالگوهایلعۀمطا،مقالههدفاین
است.ن)بستک(فارس)الرستان(وغرباستانهرمزگااستانجنوب،طورمشخصایرانوبه

همف وری،خووبیهوابوه زیوراموردمایونطایفوه،داردفراوانیاهمیت،پرداختنبهاینمناطق
.همسوازیفرهنگویانددادهرانشانیانمیاناهلسنتوشیعوهمزیستی،همدلی،همسویی
بررسویرانقابولیافته،درسراسرجنوبوجنوبغربای گسترشای گونهبه،میانسنیوشیعه

دیگری ویروهروبویان،مناطق،مساجداهلسونتوشویعاینروستاهایبرخیازاست.در
همراهویی دیگررا،ازنمازپسوپی هایهرروزه، مالقا درشوندونمازگزاران ساختهمی

اسوتانۀننقطویتور یدرجنوبیاروستایبراکیدرشهرکو کلطیف،عنوانمثالکنند)به  می
دارد؛واجعهوسونیریمیوانشویوتعوامال اجتمواعاطقشهرینیزمراودا منفارس(.در

وپیوندازدواج،کنند اقتصادیمیشراکتشوند، خانهمیهمسایهوهمگریدی باایکه گونهبه
بندند. می

عهویانشویوومدارایفرهنگویمیستیدرجههمز»:ندازاین هعبارتاینمقالههای پرس 
ویقوومیویگرا درجوهتعصو »،همچنوین«اسوت؟تا هحدجنوبایران،درمنطقه،یسن

توانپرسیدکوه ها،می دنبالاینپرس به«درمیانایندوگروهمههبی گونهاست؟یمههب
رندویرابپههاتفاو توانند   گونهمی»و،«توانندموارداختالفراحلکند؟ ها گونهمیآن»
«هارادرککنند؟آن

هواپاسو داده ایونپرسو بوهکاررفتهاست،بهنمقالهیکهدراایینظریالگواساسبر
ایازواگرایی فرهنگیمیانخودرادر هدرجهیها تفاو ،اهلتسننوتشیع»شدکهخواهد
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تفاوتیفرهنگی(وهمگرایی)همدلی،پهیرشتفواو فرهنگویو وبی،،تحقیرییجو )برتری
ازروابطو هسطحیاینارزیابی»درنهایتاین ه«کنند؟ ارزیابیمیشدگیفرهنگی( هضم

و...(میوان،تعامال اجتماعی)ازدواج،هم اری،همسایگی،همسفری،شراکتاقتصوادی
 «؟دکن میپهیرام انهاراآن

یمدهو مونشانموییپرداز نرابطهشیعهوسنیمیییتبدرمقاله،ابتدابهسهروی رددراین
شناسویو بوهشورحروش،سوپس.کنود اجتماعیرادنبالمیمقالهحاضرروی ردانسجامهک

نظوری،الگوویبراسواس،ودرنهایوت،پردازیم نامهمیپرس روشتحقیقمیدانیوساخت
 شوند.گهاشتهمیآزمونبهشیوۀمیدانیبهو،ارائهپژوه هایهفرضی

 
 یان مذاهب. ادبیات نظری: وحدت، اتحاد، و تقریب م1

اکنونباگهشتبی ازیکقرنازطرحاندیشههمگراییکشورهایاسالمی، گوونگیطورح
بندیمسووئلهوایوونمبحووم،همچنووانموردمناقشووهاسووت.برخوویایوونمشوو لرادر ووور 

کهعالمهشهیدمطهوریدرتبیوینایونموضووی نوین ناندانند؛ هایناشیازآنمی فهمیک 
دازوحد امتاسالمی یست؟آیامقصودایوناسوتکوهازمیوانموهاه مقصو»اند:گفته

اسالمی،ی یانتخابشود،وسایرمهاه کنارگهاشتهشود؟یامقصودایناستکهمشترکا 
هاکنارگهاشتهشود،ومهه جدیدیبهایوننحووهمهمهاه گرفتهشود،ومفترقا همهآن

وجوه،هیچمهاه موجودنباشد؟یااین هوحد اسالمی،بهیکازاخترایشود،کهدرعینهیچ
ربطیبهوحد مهاه نداردومقصودازاتحوادمسولمین،اتحوادپیوروانموهاه مختلوف،

(.6983،896)مطهری،«درعیناختالفا مههبی،دربرابربیگانگاناست
رااندشدهنمطرحنوکهتاکیاسالمییهمگرایردهای توانرو یمیلیکبند دستهیکدر

نیوازایوک .هریوتقر.9؛اتحواد.8؛وحود .6رد:کویبنود هدستهیپاسهمفهومقال در
یدربعضوهواازآنوهرکودامهدآمودیپدیمتفاوتیاسیوسیاجتماعیها نهیدرزمردهای رو
روی وردیسووردهامارابهی نرویابریوتاهکمرور.هاستافتیانرشدبیشتری شورهاامک

.هدایتخواهدکردبهترییلیتحل
راآنیوز،نندک یاحساسنگرانیم«وحد »ازیعیطبطوربهیمههبهای انیجروحدت:

ی،ننگرانویوا.پندارند یدیگرمدوا ولخوددرمقابلمهه یآمدنازعقاوتاهکیمعنابهرا
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جوادینپرس راایا ،وحدطرحبحم،م.درواقعیهستنونشاهدآنکاههمکاستیتیواقع
هوایتفاو نبوردنیموهه وازبویوکلدومهه بهیتبد،ازوحد امنظوریهآکندک یم

ویهمواهنگعبوار اسوتاز،ا وطالحبوه«یوحد امتاسوالم» یمهاه است؟ترک
دینوی،اشوتراکا ۀدرسواین،درمیانمسلمانااخو وبرادرییوحاکمبودنفضایسازگار

اموا،(6988،18وا وولدیگور)هوادی،،نبوو ،معوادواعتقادبوهتوحیود،تراکاشانندم
تنویورشیبهپههناظر  ازآنیرابیز،استیدرونیذاتیناسازگارد ار،وحد ا طالح
فراخوانودنیهبوراکیسانک،رونیازا؛ داردیگرایی داکوتیسانی به،باشدیی ند دا
،نندک یوحد استفادهم،ازا طالحیاسیسیوهمبستگ،گووفت،گیستیبههمزمسلمانان

رابوهییبرتنویو ند ودایی داکوتیسانی حیبرترجیخودمبنیمعرفتیمبنا،عملدر
نقداست.اساسا یستۀشا،شناسانهمعرفتلحاظهبهکاستیزیمبنا نیاگهارند؛ ی مینما

اسوتوهومینشودنهومیعنوی،مطلووباسوتریوغیرعملویمفهومغیک،مفهوموحد 
هادردرون دگاهیتنویوتعددد.یسانی نهتنویاست،راآنچهمطلوباستیزیستنیاست،نبا

طیوشورا،انیو ادیتواری،زنودگۀتجربونود.ک ینمویمأوجنب راتوییای،پویجامعهاسالم
نند.کیرااثبا مینوحدتیمحالبودن نیهمگ،موجود

باحفظمهاه یهامتاسالمکاستانمعنهایب«یاسالماتحادامت»ا طالحاتحاد:
سونت،امبراسوالمیوم،پید،قرآنکریتوحا لانندمی،نیمشترکدنقاطخودشانوبرمحور

اتحوادوکنود،یدمیوتمواممسولمانانراتهداسوالموکها ولیمقابلخطراتو...دری،نبو
کننود.زیوو...پرهی،زبوانی،نوژادی،اسی،سیمههبیها ختالفداشتهباشندوازایهمبستگ
درعویمسولمانانین طبکوتووانوازموییو ازهر یجنب وحد اسوالمیرابو،درواقع

ی الشو،ه وال غوربکوقوتینحقیوا»رد.کبیایارزغربیباهجوماستعمارییارویرو
 بهجنوکموج شد،نییبودونهداسییوس،فرهنگی،اقتصادی وحود اسوالمیاساسوا 

خوودازوحود اسوالمی،گرطرفودارانیودنیالد دجمالیباشد.هر ندساسییسیجنبش
نفووذوسولطهخواسوتندبوههواموی اسیبود.آنیس،شان هیاماهدفاول،رهبرانمههبیبودند

وطیدرشورارشدمفهووماتحواد،(.6918،613)کاتم،«یاندهنداپایسمغرببرآسیالیامپر
مسولمانیشوورهاکسمعوربویونالیناسیها شهی بااندکیودرتریزیاستعمارستیها نهیزم

کیو(.ت6918،811س،یسمبنامند)لووئیاسالمراجنب پانآنیبرخکه،موج شددیگر دأ
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وحود »یوۀداعیروچیهوتنهوابوهرواناتحاداسالم،نوهیهپکداردفراوانیتیتهاهم ننیابر
زمانی،ۀردنددرآنبرهک یمهتالش بلدناسالمرانداشتند،کرمههبیکمعنایتهب«مهاه 
ا یوبوهمباحوماختالفن،ازدرافتادنینوپسیشیاسالمیپطلبان وحد ازارییبسبرخالف

(.6983راردوش،ینند)امکناراختالفا مههبیعبورکزندوازیبپره
هموراهیمتورکینادرسترهای باتعبیهومتقرشده،مفمطرح:برخالفدومفهومبیتقر
،دعالمانبوزر جهواناسوالمکیرموردتأیدرقرناخیمهاه اسالم یردتقری رواست.

 یالغطوا،وشواشوفک،مرحومینعاملیالد،عالمهشرفیاللهبروجردتیهمچونمرحومآ
بورخالفا وطالحبودهاسوت.یوعالمهقم، شلتو ی،شیمبشری سلیش،االزهرمصر

 موهاه یوتقردارد،ا وطالحیوعملویاجتمواعویاسیسۀهجنبک«یاسالماتحادامت»
هاتالشمطرحبودهاست.آنینیانعالماندیداشتهودرمیونظریعلمۀشترجنبیبی،اسالم
ۀنیزم،یواخالقیعلمیها تروشیوبارعایعلمیگوهاوبراساسمناظرا وگفتاندکرده
یهوا تفواهمنندودررفعسوءکگرراآمادهی دیا ولوفروییبامهاه اسالمبیشتریآشنای
روانیپشدنیکنزدیمعنا رابهیزتقریراننی مهاه ایتقریمجمعجهانب وشند.یمههب

ینیبهتئالفواخو دیابیمنظوردستگربهیدی ،باهدفتعارفوشناختیمهاه اسالم
(.6983جهوانیتقریو ،سوایتمجموعداند) یمیا اسالمکولمسلمومشتربراساسا 

اموا،اسوتروهروبویوی،گرا ازجملهتعصو وفرقوهی،ا عمدهیها با ال یهمگرایاندیشه
ورشیپوهیطرابورایشورا،یرانمههب انمتفیگوموگفتۀنیزمکردن بافراهمیتقرۀشیاند

د.کن میآمادهروانمهاه یانپیمینیدیمدارا
هواینفووذ،فعالیوت،وموفقیوتهریوکاز هایظهورهریکازاینروی ردهاوزمینه زمینه

هامتفاو است.اندیشۀاتحاداسالمی)یااتحادمسلمانان(درفضایاندیشهسیاسی،رشدوآن
دنبالاتحوادکشوورهایمسولمانبورایپرورشیافوت.درواقوع،روی ورداتحوادووحود ،بوه

گیریسیاسیمشترکدربرابرتهدیدهایجهاناسوالماسوت.اندیشوهتقریو درفضوای موضع
اندیشهمههبیرشدوپرورشیافت.اینروی رددرپیآشناییمهاه اسالمیباا ولوفروی

هواو میواندولوتهایمههبیاست.سطحکن درروی رداتحاد، تفاهمی دیگربرایرفعسوء
 جریان هوای سیاسیوحزبی،ودرروی ردتقری ،میانعلما،اندیشمندان،وجریوانهایکالن 

موردتأکیداست،«انسجام اجتماعی»رویکرد عنوانف ریاست،اماآنچهدرپژوه حاضربه



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

500 
 3،  شماره 11دوره

 1331پاییز 
 33پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 

معنایباروی ردهایپیشینمتفاو است.روی وردانسوجاماجتمواعی،درمیوانمسولمانانبوه
معنایسطحمطلوبیازمراودا وتعامال اجتمواعیاسوت.ازهبهتقری یااتحادنیست،بل 

ایاستکهبراساسآن،درسطحیکگروهیایکجامعه،هشناختی،انسجام،پدیددیدگاهجامعه
عبار دیگور،انسوجامهسوتند؛بوه ایمتقابل،نیازمندی ودیگرگونهاعضابهی دیگروابستهوبه

هرنظاماجتماعیاستوفقدانیامیزانپایینآن،نظاماجتماعیراایازعنوانبخ ضروریبه
.اتحوادووحود 6کند.جدولزیرسطوحمختلفهمگرایویشوامل د ار ال وآسی می

 دهد.  .انسجاماجتماعیوفرهنگیرانشانمی9.تقری مهاه ؛8سیاسی؛
 

 سطوح مختلف همگرایی شیعه و سنی (.1شماره )جدول 
 

 معنا سطح ممفهو 
مفهوماتحادمیان
شیعهوسنی

دنبالهاوفعاالنسیاسیبه اغل دولت
وحد هستند.

گیری معنایاتحادکشورهایمسلمانبرایموضعبه
سیاسیمشترکدربرابرتهدیدهایجهاناسالم

مفهومتقری میان
شیعهوسنی

های اغل فعاالنمههبیوشخصیت
اه هستند.دنبالتقری مهدینیبه

معنایآشناییمهاه اسالمیباا ولوفرویبه
هایمههبی تفاهمی دیگربرایرفعسوء

مفهومانسجاممیان
شیعهوسنی

تنیدگیاغل کنشگراناجتماعیبادرهم
دنبالانسجاماجتماعیهستند.فرهنگیبه

معنایتعامال اجتماعیمیانپیروانمهاه به
فزای مدارایاجتماعیوکاه اسالمیدرراستایا

تعصبا مخرب


دگفوتیودارنود،بایانظریالنکن کهسطحک مههبییبرخالفاتحادسیاسیوتقر

دیگر،عبار افراداست.بهۀ،ُخردودرحوزهتعامال روزمریانسجاماجتماعن درکسطح
درراستایینمهاه اسالمروایپانیمی تعامال اجتماعیافزایمعنا،بهیاجتماعانسجام

فرقهکویاجتماعی مدارایافزا انهاست.یگرا اه تعصبا  
روی ردهوایتواریخی،نیزبیشوتراندشدهاهلسنتانجامبارهکهتاکنوندرهاییپژوه 

انود؛بهمطالعهاجتماعیاهلسنتپرداختهاندکیتحقیقا بسیاراند.  یافقهیداشتهی،اسیس
هوای تعیوینسیاسوت»(بواعنووان6981)محسونالوویریپوژوه ها،پژوه ازجملهاین
،1یروشتحلیوولراهبووردبووااسووتفادهازکووهاسووت«بووینمووهاه رسوومیکشووورهمگرایووی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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وسعیدرضواعواملی،.همچنوینرابررسیکردهاسوتایرانمیانشیعهوسنیدریها تعارض
به«فرهنگیمیانهاوحساسیت شدندوجهانی»باعنوانپژوهشی(در6988حمیدهموالیی)

نود.ایوناهپرداختدراسوتانگلسوتانشویعیانفرهنگیاهلسونتومطالعهموردیروابطبین
حاضورتحقیوقهبیتحقیقوروشتحقیق،نزدی یوشباهتزیادازنظراهدافکهپژوه 

کنود کیدمویأها،ت وغیرترکمنهاضمنسنج حساسیتوتفاهمفرهنگیمیانترکمن،دارد
؛یابنود هاافزای یابود،بوهتفواهمفرهنگویبیشوتریدسوتمویفردیآنمیانکههر هروابط

هوای بورایکواه حساسویتراها تیونزدی یس ونتگاهیادغامجمعیها سیاست،روازاین
عنووانماهولسونترابوهیمسوتقطوربههکهاییپژوه ،حالباایندهد.  پیشنهادمیفرهنگی

؛ماستکاریبسنبپردازند،ینش یمناطقسنیدانیمۀنندوبهمطالعیونمونهبرگزیآمارۀعجام
شوان، انموردمشویعهوسونیدرزنودگیروزمورهیمروابطمتقابلمانندیمسائلبه،رونیازهم

و...،ماننودازدواج،معاشور ،مشوارکتدیگوریومسائلاجتماعی،گریدی بههانگرشآن
جویمادراینمسیراست.و،جستپژوه است؛درایندهشمترتوجهک

گررایدی ونوارکدریعهوسونیمسولمانانشوۀروزموریزندگیها درمقالهحاضر،تجربه
ویاسوالمیشوورهاکیهوا دولوتییههمسووکگونه همانکهمیرامعتقدیز،کنیم میبررسی

د،کنومسولمانانفوراهمیویهمگرایانهرابوریتواندزم یمیانعالماناسالمیم یتقرۀشیاند
دراداموهبوه،رونیوازا؛داردیویهمگرانیودرایزسهممهمیافرادنانیمیاجتماعیستیهمز

ویاجتمواعیهوا تیومپرداختوذهنیخواهعیاناهلسنتوتشیمیاجتماعمطالعهروابط
.بررسیخواهیمکردهاراانآنیمیتفرهنگیحساس


 فرهنگی  هش: الگوی حساسیت میان. چارچوب نظری پژو2
وهمگرایویسونج واگرایویدرپویحاضورپژوه ،دریملهگفتئگونهکهدربیانمس همان

میواناهولسونتوفرهنگویوهمسوازیفرهنگویتبیینشو افعبار دیگر،،یابهفرهنگی
یاندرجنوبوجنوبغربیکشورهستیم.شیع

مههبیشیعهییگرا عص ناشیازت،یفرهنگش اف،گفتتوان می ومیانافراددوفرهنگ 
موههبیشویعهوسونییگرای ناشیازنسبی،وهمسازیفرهنگیسنی، میانافوراددوفرهنوگ 
،تعبیرییابهیانبرایسنج میزانهمگراییوواگراییمیاناهلسنتوشیع،بنابراین؛است
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هواراآنگرایویفرهنگوی یونسوبیگرایو تعص میزانها،ش افوهمسازیفرهنگیمیانآن
.1سنجیدخواهیم،میلتونبنت«فرهنگی حساسیتمیان»الگویبراساس

بهسطحیسطحنظرراازیفرهنگ تمیانیهحساسکاستیپردازان هینظرکلتونبنتازاندیم
تیحساسوویا توسووعهالگووویدربنووت.هاسووتدکوورریپووهسوونج آنراوآوردهیاتیووعمل
هیدهود.فرضو یتوضیحمیفرهنگیها  تفاو دربرابرمردمراهای ،واکن خود2یفرهنگ  میان
شوود،ترودشوارتردهیچیپ،افرادیفرهنگنیتفاو بۀتجربکههر هناستیاالگونیایا ل

 ابد.ی ی میافزایفرهنگنیتوان فرددرروابطب


 ی تحقیقگیر  و مقیاس اندازه پژوهشنظری الگوی  (.2شماره )جدول 
 

فرهنگیگرایی نسبیفرهنگیگرایی تعص 

تفاو  باانطباقاو تفپهیرشتفاو  تقلیلتفاو ازدفایتفاو  ان ار
باآمیزیهم

تفاو 
ابعاد
الگوی
نظری

DMIS وارونگیبرتریتحقیرجداجوییانزوا
گراییجهان

زیستی
گراییجهان

بشری
نسبیت
رفتاری

نسبیت
ارزشی

کثرتگراییهمدلی
هضمم
شدگی

کنارهم
نشینی

های  نمره
طیف

دومیانواگراییوروابطدرش افوبحران
فرهنگ

نگرشتغییروانتقالمرحله
وبحرانحل

دومیانهمگرایی
فرهنگ

تفسیر
های نمره

طیف
 8001،88؛کاشیما،8009،ووایزمن،همر،بنتمنبع:



مدارانوهتوا تواندبررویپیوستاریازتعص قووم فرهنگیمی براساسنظربنت،حساسیتمیان
هوایدیگوردرستکهنگاهافرادانسانیرابهفرهنگطیفیا گراییقومیقرارگیرد.اینالگوی نسبی

،و3مودار گراوقوم کند:نگاهوشخصیتتعص متنروابطفرهنگیدردومرحلها لیبررسیمی
.هریوکازایونمراحول،بوهسوهزیرمرحلوهتقسویم4گرایفرهنگیوقومی نسبی نگاهوشخصیت

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

رابطهبهکهخیرخواهطاهرهپژوه توانمی،مثالعنوانبهدارد؛وجودایراندربنتمقیاسکاربردازندکیاهاینمونه.1
فرهنگیمیانرابطهبهکه(6981)هم اران واحمدزادهمصطفیتحقیقوپرداختهافغانیمهاجرانوایرانیانفرهنگیبین

کرد.اشارهپرداختههاآمری ایوایرانیان
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ونگواه3گرایوی ،وتقلیول2،دفوای1هایان ارموعهمدارشاملزیرمجگراوقوم  شود.نگاهتعص می
ترتی ،پیوستارنظریبنوتایناست.به6آمیزی،وهم5،انطباق4هایپهیرشگراشاملمرحله نسبی

 (.7،8009)پیاژهوهم اران شودآمیزیختممی  ان ارشرویشدهوبههم از
شو مرحلوهاسوتکوهارنودۀدربردبنوتالگوویدهد، گونهکهطیفباالنشانمی همان

انطباق.1؛پهیرشتفاو .8؛تقلیلتفاو .9؛دفایازتفاو .8؛ان ارتفاو .6عبارتنداز:
ارائوهشودهادامهشرحمختصریازایونشو مرحلوهآمیزیباتفاو .در هم.1؛هاتفاو با

 است.هشده(ارائ9شماره)اینمراحلدرجدولیمختصروابعادعملیاتریفع.تاست


 مراحل نظری و ابعاد تحلیلی در سنجش حساسیت فرهنگی (.3شماره )جدول 
 

یف مراحل سطوح  ابعاد تعر

گراییتعص 
فرهنگووووویو

قومی

مرحلوووه
اول

گاهیازتفاو ان اریابی ها؛.افورادحاضوردرایونتفاوتیویاناآ
انودولحاظفرهنگویهمگون،رشودکردههوایبوهمرحلهدرمحیط

اند.ویژگیاینهایدیگرداشتههایاندکیبااعضایفرهنگتماس
فرهنگوی،ومشاهدا خوامدربوارۀدیگری مرحله، هوایمتفواو  
هایسطحیدربارۀتساهلاست.گزاره

انووووزوایووووادوری
غیرعمد

دوری یا جداجویی
عامدانه

مرحلوووه
دوم

ایونمرحلوهازازتفواو ؛افوراددر دفایازتفاو یاارزیابیمنفی
تفاو وتمایزهراسدارندوموضعیکهدربرابراینتهدیوداتخواذ

«.نگریخووودمحافظووتازجهووان»کننوود،عبووار اسووتاز:می
هایذهنیآش ارومنفی،درایونهاوکلیشهآنودوقطبیتف ریما

مرحلهعمومیتدارند.

برتری
تحقیر

خودباختگی

مرحلوووه
سوم

تفاو باتأکیدبراشتراکفرهنگی؛افراددراینمرحلوه، نفروکاست
هوایهاتفاو شناسند،اماتفاو ازنظرآنمی رسمیتتفاو رابه

کیودوپافشواری هاهمچنانبورنقواطمشوترکسطحیاست.آن تأ
کنند.می

گراییفیزی یجهان

گراییزیستیجهان

گرایینسوووبی
فرهنگووووویو

قومی

مرحلوووه
 هارم

ها؛دراینمرحله،تمایزهوایفرهنگوی،هاودرکآنپهیرشتفاو 
هواهایفرهنگیدررفتاروارزششوند.تفاو شناساییودرکمی

گردد.تلقیمی شود،بل همطلوبتنهاپهیرفتهمینه

نسبیترفتاری

نسبیتارزشی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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یف مراحل سطوح  ابعاد تعر

مرحلوووه
پنجم

کننودتوابتواننودمی ها؛دراینمرحله،افرادتالشتفاو  انطباقبا
فرهنگ کنند.هایدیگر، گونهف رمیتصورکنندکهمردمان 

همدلی
پلورالیسم

مرحلوووه
ششم

ایونمرحلوه،افوراد یاهضمشدنفرهنگوی؛در هاآمیزیتفاو هم
طورکامولدرنوردیودهوتوانندمرزهایهویتپیشینخودرابوهمی

قدامکنند.هایهویتیاخود،برایتش یل ار وب

ارزیابیبافتی
کنووووارهمنشووووینی

سازنده

 
هایه،فرضویمطورحشودهاسوتیشناخت نظریوروشالگویدرآنچهبراساسدرادامه،

هایکیدبرتفاو أتمورددریاناهلسنتوشیعهای دیدگاه(.6)هیفرض:اندشدههئاراپژوه 
مورددریاناهلسنتوشیعهای دیدگاه(.8)فرضیه؛دارندیمیانشیعهوسنیتفاو معنادار

هایاهلسونتو دیدگاه(.9)فرضیه؛دارندیمیانشیعهوسنیتفاو معناداردفایازتفاو 
(.8)فرضویه؛دارنودمیانشیعهوسنیتفاو معنواداریهایتفاو فروکاستنبارۀدریانشیع

یمعنادارمیانشیعهوسنیتفاو ایهتفاو پهیرشمورددریانشیعاهلسنتوهای دیدگاه
میانشویعهوهایانطباقباتفاو مورددریاناهلسنتوشیعهای دیدگاه(.1)فرضیه؛دارند

ادغوامبوارهدریانعیهوایاهولسونتوشو دیودگاه(.1)فرضویه؛دارندسنیتفاو معناداری
هوایاهولسونتو دیودگاه(.1)فرضیه؛دارندمیانشیعهوسنیتفاو معناداریهایتفاو 
هایاهلسنت دیدگاه(.8)فرضیه؛دارندتفاو معناداریفرهنگییمدارقوممورددریانشیع

حساسیت(.3)فرضیه؛دارندتفاو معناداریقومیدرفرهنگگرایینسبیزمینۀدریانوشیع
تفاو معناداریبای دیگردارند.فرهنگیشیعهوسنی

 
 جش در میدان تحقیق. روش پژوهش: سن3

گیورد. مویفوارسرادربورحاضر،غرباستانهرمزگوانوجنووباسوتانپژوه یایجغراف
تابستکاسوت.جامعوهآمواریشوامل،خن ،گراش،الرمیدانتحقیقازشهرستان،درواقع
واستکهدرمرزجغرافیاییتحقیققراردارندییها درشهرستانهایواقع بخ شهریمراکز
شهرهایفیشور،اوز،الر،خورتابستک.تنداز:عبار

 نودمیوانهوایمشوترک منطقوهدرراسونتاهولواساس،اینپوژوه ،شویعیانبراین
ی،هوایسرشومار آماریبراساسدادهۀجامعتعیینتعداد،رونی؛ازهمگیرددربرمیشهرستان
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برابور،نالرسوتاننقواطشوهریشهرسوتاتیوجمع،حاضردرحال.نیستپهیرام ان ندان
بواوجمعیتنقاطشهریشهرسوتانبسوتکبرابور(69968)هزارو هاردهنفروسهسی دو

نزدیووکبووهجمعیتوویییعنوو،اسووت(61813ونهنفوور)هزاروهشتصدوشصووتشووانزده
تیوازایونتعودادبایودجمعتهبال.حضوردارندمطالعهپژوه نفردرمیدانهزار دوپنجاه

بورآوردتوردرمشو لبوزر اما،راکمکردکهقادربهارائهدیدگاهنیستندیدانوسالمنکودکان
ازتعوداداهولسونتدراختیوارایشودهیاستکهآماررسومیوسرشوماراینآماریجامعه
محاسووبهواریووانسونوواهمگنیدر،جغرافیوواییتحقیووقگسووتردهتوزیووع،نیهمچنوو.نیسووت
درشویعیان،جنووبفوارسمنطقهدرکند. یرامبهممیآزمونوتعمیمآنبهجامعهآمارپی 

توریازشوهرهاو کهاهلتسنندرحوزهگسوتردهدرحالی،هستندمتمرکزشهرهایالروگراش
بوربل وه،حجومنمونوهۀتنهابرمحاسوبکنند؛اینن تهنه کو کمنطقهزندگیمیروستاهای
گهارد.میثیرأنیزتگیری شیوهنمونه

تووانازجودولکهواریانسجامعهیادر دخطارادراختیوارنداشوتهباشود،میدرمواردی
مورگانبرایبرآوردحجمنمونهاستفادهکرد.براساسجدولمورگان،برایجامعۀآماریبوی از
 دهزارنفر،برآوردجامعهنمونه،سیصدوهشتادو هارنفرمحاسبهشدهاستوبورایجمعیتوی

انصدهزارنفر،برآوردجامعهنمونوه،برابور هار ودنفوراسوت.درپوژوه وپمیلیونبرابریک
هامیوان حاضر،با هار دوبیستنفرازشیعیانواهلسنت،مصاحبهشدهاست.توزیعنمونه

تورمتمرکوزهسوتندوبوا دوگروه،برابردرنظرگرفتهشد،زیرااگر هشویعیاندرشوهرهایبوزر 
سهمکمتریازتعدادنمونهدارند،ودرمقابل،اهولسونت،توزیوعاستداللهمگنیجغرافیایی،

تریدارنود؛هوایمنسوجم عنواناقلیتمههبی،اغل دیدگاهتریدارند،امابه جغرافیاییپراکنده
هادرمیدانپژوه برابردرنظرگرفتهشد. ها،تعدادمصاحبه بنابراین،برایتوزیعمناس نمونه

شدهتوسطمیلتونبنتنامهطراحیهایدیگریمانندپرس ازپژوه نامه،درتنظیمپرس 
(درمطالعوه6988مداریفرهنگیوپژوه سیدرضاعاملیوحمیدهمووالیی)  درسنج قوم

هوای گوهاری فرهنگیاهلسنتوشیعیاندراستانگلستاناستفادهشدهاسوت.نمورهروابطبین
تاییبود.گهاریپن   ور طیفلی ر بانمرهی،بهفرهنگپژوه برایسنج حساسیتمیان

از،شودهیطراحوۀنامووپرسو یگیریعنیدقتابزاراندازه،تاعتمادیقابلسنج برای
شدهدرسنج مفهومطراحیۀگوی63.برایمجمویشدهاستآلفایکرونباخاستفادهآزمون
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شوودهدرسوونج مفهووومهطراحوویگویوو63،و88/0برابوورفرهنگووی،مقوودارآلفوواگراییقوووم
سونج قبوولابوزارقابلاعتبارۀدهند دستآمدکهنشانبه88/0برابرباگراییفرهنگی،نسبی
هایآماریاستفادهشود کیت نبرایتعیین1اسمیرنوفکولموکروفازآزمون،نیهمچناست.

آزموونهوااز دادهدرسونج بنوابراین،نیسوت؛نرموال،هوا دادهونتیجهنشاندادکوهتوزیوع
د.شاستفاده2منویتنیوناپارامتریکیو

 
 های پژوهش . یافته4

شوود.نفوربورآوردمیهفتصودهزارتقریبوا ،درحالحاضر،جمعیتاهلسنتجنوبایوران
افوزای خلی فارسساکنهستند.درکشورهایعربینیزنفرهزارپنجاهنزدیکبراین،عالوه
ویژهبوه،بوهمقصودکشوورهایدیگور،وبستکبرایاشتغالطقهالرستانمهاجر ازمنروند

؛داشوتهاسوتفراوانویثیرأکواه جمعیوتاهولسونتتوفارس،درکشورهایحوزهخلی 
دلیولهجمعیتبوومیخوودرابواکثریت،جنوبیهاکهبسیاریازروستاهاوآبادیایگونهبه

آمیزاهولسونتومسوالمتیسوتیرسوایههمزدی،طفعلیشرادراند.ازدستدادهمهاجر 
شودناهولسونتبوهتویوتبودیلیتغییورا جمعباوجود،جنوبیایراندرشهرهایشیعیان

ادامهبهمطالعوهپیمایشویدراینمناطقبسیارفعالهستند.دریدینومراکزجدهامست،یاقل
پردازیم. شیعهوسنیدراینمنطقهمیروابط

 اوت میان شیعه و سنی. تأکید بر تف1-4
تأکیدبرتفاو )کهدرالگویحساسیتفرهنگیبنتباعنوانان ارتفاو نیزمطرحشدهاسوت(
میاناهلسنتوشیعیاننشاندادکهاهلسنتدرمقایسهباشیعیان،تمایلبیشوتریدارنودکوهدر

8/98تدرمقایسهبادر دازاهلسن1/11زندگیکنند.همچنین،هایخودشانمهه کنارهم
درمسائلاعتقادیبیشترآثارم تووبنویسوندگاناهولموهه دهنددر دازشیعیانترجیحمی

در دشویعیان،دیودگاه1/88در داهلسنتدرمقایسهبا8/89؛حتیخودشانرامطالعهکنند
هاییازموهه نبوهتوانوددرجتریدرمورداینمسئلهدارندکهاهلموهه دیگور،نمیجانبدارانه

(آزمونشد.6هادرفرضیهشماره)ترباشد.تفاو دیدگاهخودشبرحق
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ها انکار تفاوت بارۀدر  دیدگاه شیعه و سنی (.3شماره )جدول 
 

   
 کاملا 
 موافقم

 مخالفم تاحدی موافقم
 کاملا 

 2 آزمون مخالفم
 درجه
 آزادی

 سطح
 معناداری

ان ار
 ها تفاو 

مهه اهلکناردرتنهادهممیترجیح
 کنم.زندگیخودم

 8/81 0/90 3/86 3/68 0/60 شیعه
815/23a

 8/68 8/88 1/61 6/88 1/80 سنی /000 8 
تنهااعتقادی،مسائلدردهممیترجیح
مهه اهلنویسندگانم توبآثار

کنم.مطالعهراخودم

 1/61 6/88 1/80 0/80 8/68 شیعه
960/22a

 8000/  6/8 8/68 8/89 9/88 8/96 سنی
دردیگرمهه اهلکهاحتمالاین
ازباشندبرحقخودمهه ازهایی جنبه

است.منتفیاساس

 8/68 8/83 8/99 8/68 8/8 شیعه
556/23a

9/9 8/61 1/91 8/91 1/1 سنی /8000 
 

کید بـر تفـاوت دیدگاه(. 1فرضیه ) هـای میـان شـیعه و سـنی  های اهل سنت و شیعه در زمینۀ تأ
 تفاوت معناداری دارند.

استکه8/8عنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگینهایمیانشیعهوسنیبهتأکیدبرتفاو 
(کمتراسوت،یعنویدرجوه3متغیربامیانگینموردانتظار9ازمیانگینموردانتظار)ترکیبیاز

تراستکهحاکیازبحرانینبوودنوضوعیتان ارفرهنگیوقومیازسطحمتوسطنیزپایین
(تأییدشدونشواندادکوهان وارتفواو است.نتیجۀآزمونیومنویتنی)

هواعبار دیگر،تأکیدبراینتفاو فرهنگیدرمیاناهلتشیع،بیشترازاهلتسنناست؛به
یدورازانتظارنیست،زیرااهولسونتا)بانمرهکمتر(دراهلسنتبیشتراستواینمسئله

هوایاجتمواعیبورایتوسوعهخودشوان کننددراقلیتمههبیقراردارندورسانهکهتصورمی
کنند.هایفرهنگیخودبیشترتأکیدمیهایمههبیونگرشدراختیارندارند،برحفظدیدگاه

 ها میان شیعه و سنی . دفاع از تفاوت2-4
شانوشیوۀزندگیدینیهایفرهنگیزیادیبااهلتشیعدارند تفاو رندکهاهلسنت،برایننظ

در ودازاهولسونتمعتقدنود،8/19رفته،همدانند.روی هایدیگرمی راالگوییبرایفرهنگ
شود؛ایندیدگاهدراهلتشیعرعایتمیاخالقاجتماعیدرمیاناهلسنتبیشترازاهلتشیع

در ودازاهولتشویع8/11در دازاهلسنتدرمقایسهبا3/11نین،تراست.همچرنگکم
تنهاشیوۀمطلوببرایفرزندشان،زندگیبهشیوۀخودشانوانتخابمهه خودشانمعتقدند،

در دازاهلتشیعمعتقدندکوه3/91در دازاهلسنتدرمقایسهبا3/11است.همچنین،
در داهل3/19تریبرخوردارهستندویازاعتقادا قویهایاسالمهانسبتبهسایرگروهآن

اهولموهه خودشوان،درانجوامدر دازاهلتشیع،معتقدنودکوه8/99سنتدرمقایسهبا
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درپاس بهاینعبار که.دیدگاهاهلسنتوشیعیانکنندوظایفواح امدینی،بهترعملمی
1/89،دیودگاههماننودیدارنودو«هباشمحاضرنیستممهه دیگریجزمهه خودمداشت»

در دازشیعیانبرحفظمهه خودشانتأکیددارند.89در داهلتسننو


 ها (. دیدگاه شیعه و سنی دربارۀ دفاع از تفاوت5جدول شماره )
 


 کامال 

موافقم
مخال تاحدی موافقم

 فم
 کامال 
 مخالفم

درجووووهآزمون
آزادی

سوووووووطح
معناداری

دفایاز
هاتفاو 

هایفرهنگیمعتقدمکهبااهلمهه دیگر،تفاو 
زیادیداریم.

 8/66 0/83 8/98 1/61 1/60 شیعه
258/398000/  8/1 8/68 8/98 3/88 8/61 سنی

شیوۀزندگیدینیمابایدالگوییبرایسایرادیانو
مهاه باشد.

 1/66 3/61 0/68 1/81 3/98 شیعه
322/118008/  3/8 8/66 8/66 9/98 0/80 سنی

درمیانتمامادیانومهاه ،ا ولمهه من
تراست.قبولتروقابلعقالنی

 1/60 8/61 1/63 3/88 8/81 شیعه
219/128060/  8/9 6/66 9/80 8/98 3/98 سنی

تواندالگویمیاهلمهه خودمشیوهزندگی
المباشد.مناسبیبرایسایرمهاه جهاناس

 9/68 8/68 1/61 6/68 8/91 شیعه
821/258000/  3/6 8/8 0/63 1/88 1/81 سنی

اهلمهه خودمنظرماخالقاجتماعیدرمیانبه
شود.بیشترازپیروانمهاه دیگررعایتمی

 1/80 8/96 1/81 9/69 0/3 شیعه
622/518000/  3/8 8/69 1/63 0/90 8/99 سنی

تنهاشیوهمطلوببرایفرزندم،زندگیبهشیوهمنو
انتخابمهه خودماست.

 3/69 6/3 6/3 0/81 8/88 شیعه
039/15006/  3/8 6/8 3/68 8/89 1/18 سنی

هایاسالمیاهلمهه خودمنسبتبهسایرگروه
تریبرخوردارند.ازاعتقادا قوی

 1/61 1/63 8/81 8/68 1/68 شیعه
221/21000/  3/8 1/1 8/86 1/81 1/80 سنی

هایاسالمیدرنسبتبهسایرگروهاهلمهه خودم
کنند.انجاموطایفواح امدینیخودبهترعملمی

 1/68 0/90 1/61 8/61 1/61 شیعه
261/888000/  0/3 3/68 8/61 8/88 6/91 سنی

یگر،درنسبتبهاهلمهاه داهلمهه خودم
موردامورمختلفزندگی،دیدبازتریدارند.

 1/68 90 1/61 8/61 1/61 شیعه
595/208000/  3 3/68 8/61 8/88 6/91 سنی

مهه خودمحاضرنیستممهه دیگریجز
داشتهباشم.

 0/66 1/1 0/68 1/80 1/10 شیعه
163/68683/ 6/1 9/9 0/3 6/68 8/18 سنی

های اهل سنت و شیعیان، در مورد دفاع از تفاوت میان شیعه و سنی تفـاوت  (. دیدگاه2) فرضیه
 معناداری دارد.

اسوتکوهاز1/63عنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگینتفاو میانشیعهوسنیبهدفایاز
انگینمتغیربوامیو8میانگینموردانتظارکهنشانگرعدمتعص وجانبداریاست)ترکیبیاز

هوایفرهنگویوقوومیزیواد،یعنیجانبداریدردفوایازتفاو 1(کمتراست88موردانتظار
(تأییدشودونشواندادکوهجانبوداریازویتنی)است.نتیجهآزمونیومن

.2تفاو فرهنگیدرمیاناهلتسنن)بانمرهکمتر(بیشترازاهلتشیعاست
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

است.بیشترجانبداری،باشدمترکامتیازونمرههر ه.1
.استشیعیانازکمترسنتاهلمیانگیننمره،دهدمینشانهامیانگینجدولکهگونههمان.2
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 ها میان شیعه و سنی وت. فروکاستن تفا3-4
هایشوان؛هایشانتأکیدبیشتریدارندتاتفاو هاوفصلمشترکاهلسنتوشیعیانبردیدگاه

مم وناسوتدرظواهر»در دازشیعیانبرایننظرندکه3/16در دازاهلسنتو1/18
؛و«هسوتندهاواعتقادا بای دیگرسوهیم متفاو باشند،امادرباطن،دربسیاریازارزش

کیوودبووردر وودازشوویعیانمعتقدنوود،بایوودبووه8/88در وودازاهوولسوونتو3/86 جایتأ
هایشان،برشباهتبزرگشانکهمسلمانبودناست،تأکیدکنند.دربوارهدرسوتیاهول تفاو 

در دازاهل1/81ایکهگونههایمثبتوهمانندیوجوددارد؛بهسنتوشیعیاننیزدیدگاه
هامانعینداردوالبتهدیودگاهاندکهدوستیبینآندر دازاهلتشیعبیانکرده9/38سنتو

ازاهولسونت8/11ازاهولتشویعدرمقایسوهبوا6/81گونوهکوهشیعیانمثبتاست؛همان
هادرتواننددوستانخوبیباهومباشوند.تفواو ایوندیودگاههامیمعتقدند،باوجودتفاو 

آزمونشد.(9فرضیهشماره)


ها (. دیدگاه شیعیان و اهل سنت در مورد فروکاستن تفاوت6جدول شماره )
 

کاملا  
کاملا  مخالفم تاحدی موافقم موافقم

 آزمون  مخالفم
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

فروکاستن
هاتفاو 

موارداشتراکماومهاه دیگر)شیعهوسنی(بوی از
موارداختالفمیانمااست.

 9/1 6/3 1/88 9/811/90 شیعه
222/08016/

 3/6 1/61 1/81 0/90 8/89 سنی

توانندبانادیدهویژهاهلتسننوتشیعمیپیروانمهاه ،به
هادرکناری دیگرزندگیکنند.گرفتنتفاو 

 3/6 0/3 0/60 3/96 1/88 شیعه
911/18698/

 8/8 6/3 1/61 1/90 8/80 سنی

مم وناسوتموادرظواهرمتفواو باشویم،اموادربوواطندر
هاواعتقادا بای دیگرسهیمهستیم.بسیاریازارزش

 9/8 8/1 1/68 1/98 9/99 شیعه
931/88881/

 3/8 8/1 8/18 8/96 9/99 سنی

هایموان،بورشوباهتجایتأکیودبورتفاو بهتراستبوه
کنیم.بزرگمانکهمسلمانبودناستتأکید

 3/8 8/1 0/3 1/81 8/11 شیعه
392/58088/

 6 3/8 8/61 3/98 0/83 سنی

شوم.منازشنیدناخباراختالفشیعهوسنیناراحتمی
 9/9 6/8 66 8/89 8/19 شیعه

131/18690/
 8/9 1/68 6/61 8/89 9/89 سنی

اهلمهاه دیگور)شویعهوسونی(اگر وهبواموای سوان
توانندبرایمادوستانخوبیباشند.ستند،امامینی

 3/6 9/9 1/1 1/83 1/11 شیعه
213/218000/

 0/0 0/60 3/68 3/88 9/98 سنی

تنهاازپیروانمهاه دیگر)شویعهوسونی(دوریمننه
پهیرم.هارادرکنارخودمیکنم،بل هآننمی

 8/6 3/6 8/61 8/91 8/81 شیعه
013/28830/

 1/6 1/8 1/68 1/91 8/86 سنی

نظرمن،دوستیاهلتسننواهلتشیعمانعیندارد.به
 6 0/0 1/1 0/83 9/19 شیعه

322/398000/
 6 8/6 6/68 8/90 1/11 سنی
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های میـان شـیعه و سـنی  های اهل سنت و شیعیان دربارۀ فروکاستن تفاوت (. دیدگاه3فرضیه )
 ری دارند.تفاوت معنادا
استکهاز6/88عنوانیکمتغیرترکیبیدارایمیانگینتفاو میانشیعهوسنیبهفروکاستن

(بیشتراسوت،یعنویدرجوه88متغیربامیانگینموردانتظار8ترکیبیاز)میانگینموردانتظار
تفواو فرهنگویوقوومیازسوطحمتوسوطبیشوتراسوتکوهحواکیازموداراجوییوتقلیل
(تأییدشدونشانویتنی)ندپنداریفرهنگیاست.نتیجهآزمونیومنهمان

کههایفرهنگیدرمیاناهلتشیع،کمیبیشتراست؛درحالیدادکهدیدگاهفروکاستنتفاو 
دیدگاهتأکیدبرتفاو فرهنگیدراهلتسننبیشتراست.

 میان شیعه و سنیها  . پذیرش تفاوت4-4
در وداز8/91گونهکوههااست؛همانهاواختالفبرپهیرشتفاو ایفرهنگی،مبتنیمدار

طبیعیاستکهدربرخوردوارتباطباپیوروان»در دازشیعیانمعتقدند:3/96اهلسنتو
در ودازاهولسونتو8/18،و«پهیرندهاتأثیرمیمهه دیگر)شیعهوسنی(گاهیازآن

توانندآزادانهطبوقطرفدارانمهاه مختلفمی»اندکه:تشیعبیانکردهدر دازاهل1/13
در دازشیعیان3/86در دازاهلسنتو8/18براین،عالوه«.هایخودرفتارکنندارزش

هابرایننظرندکهتفاو اعتقوادا میوانشویعهوسونی،عوادیوطبیعویاسوت.ایونیافتوه
یفرهنگیشیعهوسنیدرمنطقهموردمطالعهاست.البتهتفاو دهندۀدرجهباالیمدارانشان
(بهآزمونگهاشتهشد.8هادرفرضیهشماره)دیدگاه


 ها (. دیدگاه شیعیان و اهل سنت درباره پذیرش تفاوت1جدول شماره )

 




کاملا 
کاملا موافقمتاحدیمخالفم مخالفم

موافقم
آزمون 
 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

هیرشپوووووو
هاتفاو 

وجودمهاه وادیوانمختلوفدریوککشوورامورمطلووبو
مناسبیاست.

 0/80 0/96 1/61 6/1 8/1 شیعه
868/180333/  1/90 3/96 1/81 1/1 9/8 سنی

/118/88019 0/93 6/88 8/66 8/68 0/3 شیعهدومهه تسننوتشیعبرتریذاتینسبتبهی دیگرندارند.  8/99 6/88 1/68 8/61 9/8 سنی
ازوجودتفاو  هاییکهمیاناهلتسننوتشیعوجودمنعموما 
دارد،احساسبدیندارم.

/810/818000 0/98 8/81 8/68 9/61 1/3 شیعه  1/61 9/98 1/88 1/61 8/9 سنی
مندرتعاملباپیروانموهه دیگور)شویعهوسونی(احسواس

کنم.خوبیپیدامی
 1/98 1/90 3/88 8/1 3/8 شیعه

181/688069/  8/89 1/91 0/83 6/8 8/6 سنی
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کاملا 
کاملا موافقمتاحدیمخالفم مخالفم

موافقم
آزمون 
 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

طبیعیاستکهدربرخوردوارتباطباپیروانمهه دیگر)شیعه
هاتأثیربپهیرم.وسنی(گاهیازآن

188/18 8/68 1/63 8/89 1/83 8/68 شیعه
898/  0/60 8/81 9/81 1/88 8/69 سنی

شدنبابرخیاعتقادا پیروانمهه دیگر)شیعهوسونی(آشنا
برایمنجال ومفیدبودهاست.

 9/88 1/90 6/81 0/66 6/1 شیعه
091/668081/  6/96 1/96 8/61 6/3 1/68 سنی

تواننودپهیرمکهطرفدارانموهاه مختلوفمیمناینامررامی
هایخودرفتارکنند.آزادانهبراساسارزش

 8/86 6/88 8/61 6/1 6/1 شیعه
831/18611/  6/88 1/81 3/68 1/3 3/8 سنی

هاواعتقاداتشاناین هپیروانمهه دیگر)شیعهوسنی(،ارزش
تاحدیبامامتفاو است،یکامرعادیوطبیعیاست.

 8/886/91 8/68 3/8 3/8 شیعه
988/18661/  8/91 8/91 6/68 1/1 3/8 سنی

تعاملمیانپیروانمهه دیگر)شیعهوسنی(دربسیاریموارد،
مفیدوسازندهاست.

/919/88013 6/86 8/91 9/61 8/9 3/8 شیعه
 0/96 1/91 8/86 6/8 3/8 سنی

 
میـان شـیعه و های  پذیرش تفاوتهای اهل سنت و شیعیان در مورد  دیدگاه(. 3فرضیه )

 د.سنی تفاوت معناداری دارن
استکه8/99عنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگینمیانشیعهوسنیبههایپهیرشتفاو 

(کمتراست،یعنیدرجوه81متغیربامیانگینموردانتظار3ازمیانگینموردانتظار)ترکیبیاز
تفاو فرهنگیوقومیازسطحمتوسوطبیشوتراسوتکوهحواکیازغیرنرموالنبوودنتقلیل

(تأییدشدونشاندادکهشیعیانست.نتیجهآزمونیومنویتنیوضعیتا
ازدرجهباالتریازمدارایفرهنگیبرخوردارهستند.

 ها میان شیعه و سنی . انطباق با تفاوت5-4
ها،درجهانطبواقخوودبوافرهنوگهایفرهنگیمم ناستبرایمقابلهباناسازگاری گروه

زای دهند.اینانطباقموج سازگاریفرهنگیمیدیگررااف در وداز8/11شود؛موثال 
تواننوددر در دازشیعیانبرایننظرندکهاهلتسننواهلتشویعموی9/88اهلسنتو

1/11در ودازاهولسونتو9/81برخیمراسممههبیی دیگرشرکتکنند.همچنین،
تواننوددربرخویمووارد هلتسننواهلتشویعمویا»اندکه:در دازاهلتشیعبیانکرده

ایندیدگاهازنظرآمارینیزتفاو معنواداری«.براساسدستورا دینیی دیگررفتارکنند
هاحاکیازدرجهباالیانطباقدهد.یافتهنداردکههمسوییدیدگاهشیعهوسنیرانشانمی

(آزموون1هوسونیدرفرضویهشوماره)هایشیعومدارایفرهنگیاست،اماتفاو دیدگاه
شدهاست.
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 ها (. دیدگاه شیعه و سنی دربارۀ انطباق با تفاوت8جدول شماره )
 

کامل 
 مخالفم

موافقمتاحدی مخالفم
کامل 
آزمون موافقم

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

باانطباق
هاتفاو 

خوباستاهلتشویعوتسوننازمحتووایموهاه 
اهشوند.ی دیگرآگ

 8/19 9/98 6/8 8/8 8/6 شیعه
811/1  8803/

 9/89 0/601/93 8/9 9/9 سنی
تواننوددربرخویمراسوماهلتسننواهولتشویعمی
مههبیی دیگرشرکتکنند.

 1/88 1/93 3/68 9/9 8/6 شیعه
680/808000/

 6/81 6/88 3/88 9/68 1/1 سنی
یقتباشناختموهاه وکنمدستیابیبهحقف رمی

افتد.ادیانمختلفاتفاقمی
 0/86 9/99 6/61 9/9 8/1 شیعه

061/88199/
 0/93 8/96 0/86 8/8 8/9 سنی

درارتباطباپیروانمهه دیگر)شیعهوسنی(سوعی
هارفتارکنم.کنممطابقمیلآنمی

 8/8 9/61 3/98 1/98 1/66 شیعه
811/618008/

 9/69 0/63 8/86 0/96 8/61 سنی
حاضرمبایکفردازپیوروانموهه دیگور)شویعهو

سنی(دریکم ان،مثلیکخانهزندگیکنم.
 8/96 0/96 3/88 0/66 8/9 شیعه

988/8  8119/
 0/99 6/90 8/88 8/1 9/1 سنی

تواننوددربرخویمووارداهولتسوننواهولتشویعمی
ی دیگررفتارکنند.براساسدستورا دینی

 3/88 8/99 8/81 3/66 8/1 شیعه
683/88081/

 3/89 8/89 9/81 8/16/63 سنی

 
های میـان شـیعه و سـنی  های اهل سنت و شیعیان در مورد انطباق با تفاوت (. دیدگاه5فرضیه )

 تفاوت معناداری دارد.
استکهاز68/88ترکیبی،دارایمیانگینعنوانیکمتغیرمیانشیعهوسنیبههایانطباقباتفاو 

انطبواق(بیشتراست،یعنیدرجوه68متغیربامیانگینموردانتظار1میانگینموردانتظار)ترکیبیاز
فرهنگیوقومیازسطحمتوسطبیشتراستکهحاکیهمسوییوسازگاریفرهنگویهایباتفاو 

(تأییدنشدونشاندادکوهی)شیعیانواهلسنتاست.نتیجۀآزمونیومنویتن
کنندوشباهتدارند. هاتالشمیانطباقباتفاو هردوگروهشیعهوسنیبرای

 میان شیعه و سنیها  . ادغام تفاوت6-4
ازدواجتنیدگیفرهنگیرانشانمیها،درجهباالییازهمسوییودرهمادغامتفاو  دهد؛مثال 
آمدهنیوزنشواندسوتتنیدگیاست.نتوای بهوهفرهنگی،نشانگرسازگاریودرهممیاندوگر

در دازشیعیانمعتقدنود،ازدواجمیوانپیوروان1/18در داهلسنتو1/88دهدکهمی
8/81در ودازاهولسونتو8/91مهاه مختلف)شیعهوسنی(مانعیندارد.همچنین،

هرابطهروزمرهباپیروانمهه دیگر،موج مثبوتشودناندکدر دازاهلتشیعبیانکرده
(بوهآزموون1هاشدهاست.تفاو دیدگاهشیعهوسونیدرفرضویهشوماره)نظرمندربارهآن

گهاشتهشد.
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ها (. دیدگاه شیعه و سنی درباره ادغام تفاوت3جدول شماره )
 

کاملا 
 مخالفم

مخال
فم

موافقمتاحدی
کاملا 
  آزمونموافقم

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

ادغام
هاتفاو 

رابطهروزمرهباپیروانمهه دیگر)شیعهوسنی(موجو 
هاشدهاستمثبتشدننظرمندربارهآن

1/31/801/9682883/69شیعه
138/88139/

0/31/616/810/908/61سنی

عهوازنظرمن،ازدواجمیانپیروانموهاه مختلوف)شوی
سنی(مانعیندارد.

6/18/663/680/901/98شیعه
903/868000/

1/618/669/888/866/81سنی

میان شیعه و سنی تفاوت های  ادغام تفاوتهای اهل سنت و شیعیان دربارۀ  دیدگاه(. 6فرضیه )
 معناداری دارند.

استکوهاز1/1کیبی،دارایمیانگینعنوانیکمتغیرترمیانشیعهوسنیبههایادغامتفاو 
است(کمیبیشتراست،یعنی1متغیربامیانگینموردانتظار8میانگینموردانتظار)ترکیبیاز

تفاو فرهنگیوقومیدارایسطحمتوسطکمویاسوتکوهحواکیازغیرنرموالادغامدرجه
(تأییدنشدونشاندادکهویتنی)نبودنوضعیتاست.نتیجهآزمونیومن

هایمشابهیدارند. ها،دیدگاهتفاو ادغامهردوگروهشیعهوسنیدرمورد
 مداری فرهنگی میان اهل سنت و شیعه . قوم7-4
موداریشود.دراینپژوه قوممداریفرهنگی،موج ش افدرروابطاجتماعیوفرهنگیمیقوم

هوا،سونجیدههوا،وفروکاسوتنتفاو ی،دفایازوجوودتفاو هایفرهنگبراساسان اروجودتفاو 
(آزمونشد.1مداریفرهنگیمیاناهلسنتوشیعیاندرفرضیهشماره)شد.سنج قوم

 مداری فرهنگی تفاوت معناداری دارند. های اهل سنت و شیعیان در مورد قوم (. دیدگاه1فرضیه )
استکه11/11انیکمتغیرترکیبیدارایمیانگینعنومیانشیعهوسنیبهمداریفرهنگیقوم

(انودکیکمتوراسوت،10متغیربامیانگینموردانتظوار80ازمیانگینموردانتظار)ترکیبیاز
اندکیازسطحمتوسطبیشتراستکهحاکیازوجوودوضوعیتکمویمداریقومیعنیدرجه

(ویتنوی)یوومننامتعادلدرروابطمیانشیعهوسنیاست.نتیجوهآزموون
موداریفرهنگویتأییدشدونشاندادکهدرمجموی،شیعیان)بانمرهمیانگینبیشتر(درجهقوم

مداریبیشتریدارند.کمترواهلسنت)بانمرهکمتر(درجهقوم
 گرایی فرهنگی میان اهل سنت و شیعیان . نسبی8-4

انعطافومدارایدوفرهنگاست.درایونپوژوه درجوهدهندۀدرجهگراییفرهنگی،نشاننسبی
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هاسونجیدهشود.ها،وادغامتفاو ها،انطباقباتفاو گراییفرهنگیبراساسپهیرشتفاو نسبی
(بهآزمونگهاشتهشد.8گراییفرهنگیمیاناهلسنتوشیعیاندرفرضیهشماره) سنج نسبی

گرایی قـومی در فرهنـت تفـاوت  یان دربـارۀ نسـبیهای اهـل سـنت و شـیع (. دیدگاه8فرضیه )
 معناداری دارند.

است03/18عنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگینمیانشیعهوسنیبهگراییفرهنگینسبی
(بیشوتراسوت،یعنوی16متغیربامیانگینموردانتظار61کهازمیانگینموردانتظار)ترکیبیاز

تراستکهحاکیازوجودوضعیتمطلوبوروابطعوادیوازسطحمتوسطبیشگرایینسبی
(تأییودشودو)ویتنویطبیعیمیانشیعهوسنیاست.نتیجهآزموونیوومن

گراییفرهنگیمیانشیعیانکمیبیشترازاهلسنتاست.نشاندادکهدرجهنسبی

(. میانگین متغیرها در آزمون فرضیات11جدول شماره )

انحرافمعیارمیانگینبیشترینکمترینهاتعدادنمونه

86896188/8186/8هاان ارتفاو 
80188018/63000/1هاتفاو ازدفای

86319161/88811/8هاتفاو فروکاستن
861668186/99181/1هاتفاو پهیرش
86119068/88888/9هاباتفاو انطباق
86386011/1008/8هاو تفاادغام
809633011/11813/66فرهنگیمداریقوم

866898803/18069/60قومیگرایینسبی
9318861811/668818/63حساسیتدرجه

(. مقایسه رتبه میانگین در آزمون یومن ویتنی در آزمون فرضیات11جدول شماره )

دو گروه 
مذهبی

تعداد 
 ها نمونه

اندازه رتبه 
میانگین

من  آزمون مجموع رتبه
 ویتنی

سطح معناداری  اندازه ویلکاکسون

هاان ارتفاو 
80816/81810/18188شیعه

100/68819100/91088908/1-000/ 86080/61110/91088سنی

هاتفاو ازدفای
80813/88900/83881شیعه

000/68881000/99931811/1-000/ 80816/61900/99931نیس

هاتفاو فروکاستن
80316/88110/81619شیعه

100/68116100/80861111/8-008/ 86091/63810/80861سنی
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دو گروه 
مذهبی

تعداد 
 ها نمونه

اندازه رتبه 
میانگین

من  آزمون مجموع رتبه
 ویتنی

سطح معناداری  اندازه ویلکاکسون

فرهنگیمداریقوم
63386/88910/88168شیعه

000/63811000/86808113/6-011/ 80886/61610/98881سنی

هاتفاو پهیرش
80836/86800/81198عهشی

100/63898100/80318311/6-083/ 80803/63800/86808سنی

هاباتفاو انطباق
80808/88010/81111شیعه

100/63808100/86319189/6-086/ 80831/63110/80318سنی

هاتفاو ادغام
80388/88010/81081شیعه

100/68318100/80831113/6-011/ 86089/63310/86319سنی

قومیگرایینسبی
80188/86110/88910شیعه

100/66311100/98881686/1-000/ 80116/63110/80831سنی

فرهنگیحساسیتمیان
63101/88810/88816شیعه

100/69198100/99198618/1-000/
80013/61810/99198سنی


 حساسیت در روابط فرهنگی میان اهل سنت و شیعیان .9-4

گراییفرهنگویدرگراییودرجهپاییننسبیمعنایوجوددرجهباالیقومحساسیتفرهنگیبه
جامعهاستکهبرایسنج آنبایدمیزانمودارایاجتمواعیبررسویشوود.فرضویها ولی

کوهتجربوۀتفواو نیالگویمیلتونبنتدرسنج حساسویتفرهنگویایوناسوتکوهزما
فرهنگیافزای  هادرروابطمیان ترودشوارترشود،قابلیتبالقوهآن فرهنگیافراد،پیچیده  میان

.شوود هاایجادموی سازگاریفرهنگیدرمیانفرهنگخواهدیافتودرنتیجه،سازگارییاعدم
ت.(آزمونشدهاس3درجهحساسیتفرهنگیشیعهوسنیدرفرضیهشماره)

 تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.( حساسیت فرهنگی شیعه و سنی 3فرضیه )
اسوت11/668عنوانیکمتغیرترکیبیدارایمیانگینمیانشیعهوسنیبهحساسیتفرهنگی

(کمیبیشتراسوت.666متغیربامیانگینموردانتظار91کهازمیانگینموردانتظار)ترکیبیاز
هوا)شویعهبرابور(تأییدشودومقایسوهمیانگینیتنی)ونتیجهآزمونیومن

(نشاندادکهدرجهحساسیتفرهنگیدرمیاناهلسنت)بوا13/618وسنیبرابر01/888
(و1آمدهازآزموونفرضویه)دسوتنمرهکمتر(بیشترازاهلتشیعاست.درمجمویبانتای به

عص وحساسیتفرهنگیدربیناهلسنتکمیبیشوترت(مشخصشدکهدرجه3فرضیه)
آمیزیختم(پیوستارنظریبنتکهازان ارشرویوبههم6ازشیعیاناست.درنمودارشماره)

شود،نشاندادهشدهاست.می
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 گرایی در حساسیت فرهنگی شیعه و سنی در منطقه جنوب گرایی تا نسبی (. تعصب1نمودار شماره )


کیودبورتفواو ،ودهد،درجهقومگونهکهنمودارنشانمیهمان مداری)ان ارتفواو ،تأ
دفایازتفاو (درمقایسهباوضعیتانتقالیومیانی)فروکاستنتفاو وپهیرشتفاو (رتبۀ

تریداردکهحاکیازبحرانینبودنوضعیتروابطمیواناهولسونتوشویعیاناسوت.پایین
تراست.گراییفرهنگی،پایینمداریدرمقایسهبادرجهنسبیقومحال،درجهبااین






 

 

 گرایی میان شیعیان و اهل تسنن در منطقه جنوب گرایی تا نسبی (. مقایسه تعصب2نمودار شماره )

 

گرایی)ان ارتفاو ،تأکیدبرتفواو ،وکهمیزانقوم1دهد (نیزنشانمی8نمودارشماره)
(میواناهولسونتبیشوترازشویعیاناسوت)درنمووداررتبوهکمتوریدارد(ودفایازتفاو 

هادرشیعیانبیشترازاهلسنتاست.فروکاستنتفاو 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

درجه،باشدکمترتقلیل(و،دفای)ان ار،نمودارراستسمتهاینمرههر هکهشوددقتبایدنموداراینبررسیدر.1
ومدارادرجه،باشدبیشترادغام(و،انطباقرش،ی)پهنمودار پسمتیهانمرهههر واستبیشتریمدارقوموتعص 
است.بیشترفرهنگینگرینسبی

درجه مداراجویی کاهش و تعصب افزایش 

 یابد می

گرایی افزایش و تعصب  درجه نسبی

 یابد کاهش می

 



91
90
81
80
61
60
1
0

11/1

68/88

86/9961/88

18/63

88/8

ان ارهادفایازتفاو هاهاتقلیلتفاو هاپهیرشتفاو هاانطباقباتفاو ادغامتفاو 
هاتفاو 



900
810
800
610
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10
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88/880

هاان ارتفاو هادفایازتفاو هاتقلیلتفاو هاهاپهیرشتفاو هاانطباقباتفاو ادغامتفاو 

89/633
08/880

31/631
36/868

03/638
16/881

91/638

13/889

16/619

16/818

8/611

 نگریدرروابطمرحلهانتقالوتغییرنگرشحلبحرانونسبیبحرانوتعص درروابط
سنیشیعه
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 گیری بحث و نتیجه
فردیوهومدرسوطحروابوطمیوانتعارضمیانشیعیانواهلسنت،همدرسطحروابطبین

بوههمگرایویمیوانشویعهوسونینیوزدررو،بایدشود؛ازهمینهاوجوامع،آش ارمی دولت
اند؛سطوحخردوکالنتوجهکرد.دراینمقالهسهسطحهمگراییازی ودیگرتف یوکشوده

سطحنخست،وحد یااتحاداسالمیاستکهاغل یکوحد سیاسویمیوانشویعیانو
اهلسونتمودنظراسوت؛دوم،سوطحتقریو موهاه کوهبراسواسآن،عالمواندینویبور

کنند؛درسطحسوم،برهمگرایویوهایدینیهمسوکنندهمیانپیرواناسالمتأکیدمی وایتر
شود.اینهمگراییبراساسیکبرنامۀسیاسیانسجاماجتماعیمیانپیروانمههبیتأکیدمی

هاهمزیستیفرهنگیوتعامال اجتماعیش ل آید،بل هطیقرن دستنمییاتوافقدینیبه
رمقالهحاضر،برمطالعهسطحسومهمگراییتأکیدشدهاست.گیرد.د می

هوایمیوان تووانگفوت،بخو مهمویازاخوتالف شدهمیبندیمطالعا انجام درجمع
عبار دیگر:الوف(بخو شیعیانواهلسنتدرایران،ماهیتاجتماعیداردنهمههبی؛به

ن،درنارضوایتیازمیوزانتوسوعههایمیوانشویعیانواهولتسونندرایورا مهمیازاختالف
اجتماعیمناطقاهلسنتریشهدارد.احساسنابرابریدرتوزیعمنابع،ام انا اجتماعی،و

نشینشدهودرمواردی،موجو هایشغلی،موج افزای نارضایتیدرمناطقسنی فر ت
عیانوهوایمیوانشوی شود؛ب(بخ دیگریازاختالف افزای احساستعارضمههبیمی

هایسیاسیتوسط هایقومیتیریشهدارد.تحریکحساسیت اهلتسنندرایران،دراختالف
هایقومیتی،موج افزای احساستعارضمههبیدربرخیمناطقشدهاست؛ برخیگروه

سنیدرایران،دررقابتاکثریتواقلیوتاجتمواعیوهایشیعی ج(بخ دیگریازاختالف
اییامنوزویودرموواردی، یابیحاشیه  شود،نوعیهویت داردکهموج میهاریشهبودنآن

مقاومتومنفیدربیناهلسنتشو لبگیورد.عمل وردرسوانه ایاکثریوتو نوعیهویت 
های سازیبرایمشارکتاقلیت،راهیبرایازبینبردنهویتمقاومتوکاه تعارض زمینه

سنیدرایوران،وهایشیعی ت؛د(بخ دیگریازاختالفاجتماعیمیاناقلیتواکثریتاس
فرهنگیاسوت.کومبوودنشوناختاجتمواعیهایارتباطیمیان ناشیازعدمآموزشمهار 

شوود.ایونامور هایمههبیوقومیتیازی دیگر،موانعافوزای مودارایاجتمواعیموی گروه
ن،زمینهرابرایافزای تعارضمیوانبرد.اینجریا هاباالمیحساسیتفرهنگیرادرمیانآن
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هوای کند.مقالهحاضر،موردآخر)بندد(ازمجموعوهتعوارض شیعیانواهلتسننایجادمی
 ور میدانی،مطالعهکردهاست.اجتماعیوفرهنگیرابه

درمقالهحاضر،برایارزیابیهمگراییوواگراییروابطاجتماعیاهلسنتوشیعیاندر
ایمکهیتحقیق)جنوبوجنوبغربایران(،بهتحلیلوارزیابیاینپرس پرداختهجغرافیا

گرایویفرهنگویدارد؟ گراییونسبی ایازتعص  تعامال میانشیعیانواهلسنت هدرجه
فرهنگویمیواناهولتسوننوشویعیان، وهسوطحیازواگرایوی عبار دیگور،حساسویتبه

اوتیفرهنگی(وهمگرایی)همدلی،پهیرشتفاو فرهنگوی،وتف جویی،تحقیر،وبی )برتری
دهد؟  شدگیفرهنگی(رانشانمی هضم

نتووای مطالعووهمیوودانیبوورایپاسوو بووهایوونپرسوو نشوواندادکووهاهوولسوونت،دیوودگاه
تریدرمقایسهباشیعیاندارندکهالبتهاینامردورازانتظوارنیسوت،زیورادرحوالمدارانه قوم

لسنتدروضعیتیکگوروهاقلیوتقوراردارنودوبورایبقوایاجتمواعیخوود،حاضر،اه
حوال،شویعیانازدرجوهکننود.بااین تریرادنبوالمویکارانوهومحتاطانوه هایمحافظهدیدگاه
گراییفرهنگیبیشتریبرخوردارهستند؛بهایونمعنواکوهدررویواروییبوااهولسونت نسبی

رشوحتویادغوامدارنود.همویندیودگاهاسوتکوهموجو مدارایفرهنگیوتمایلبهپوهی
تنیدگیاجتماعیشیعهوسنیدرجنوباستانفارسشدهاست.همزیستی،همگرایی،ودرهم
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 منابع
.برگرفتوهنسبت به ایرانیانفرهنگی آمریکاییان بررسی حساسیت بین(.6981احمدزاده،مصطفیوهم اران)

از:

هاینظریهوحود اسوالمیدرسودهسویزدهمهجوری.هاومقوم(.مؤلفه6983امیراردوش،محمدحسین)
برگرفتهاز

فرهنگیمهواجرانافغوانیوایرانیواننسوبتبوهی وودیگر(.بررسیحساسویتبووین6981خیرخواه،طاهره)
نامهکارشناسیارشد(.دانش دهعلوماجتماعیدانشگاهتهران.هایذهنوی)پایانبراساسانگاره

هاوحساسیتمیانفرهنگی:مطالعوهمووردی(.دوجهانیشدن6988سعیدرضا؛وموالیی،حمیده)عاملی،
.6-83(،8)8.فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایررانروابطبینفرهنگیاهلتسننوتشیعدراستانگلستان.

(ناسیونالیسمدرایران)مترجم:احمدتدین(.تهران:کویر.6916کاتم،ریچارد)

ن:تهوراعلیسوبحانی(.)متورجم:محسون: مطالعه تاریخ خاورمیانهظهور ترکیه نوین(.6918لوئیس،برنارد)
مؤلف.

 عالمره یادنامرهاهتمام(،)بهشهیدیسیدجعفردر:اسالمی.وحد والغدیر(.6983)شیهدمرتضیمطهری،
.کتاب بوستان قم: .(896)صامینی

کوارگروهگراییبینمهاه رسمیکشور،طرحپژوهشویدرهایهم(تعیینسیاست6981ن)الویری،محس
مدیریتکالندستگاههایفرهنگی،دبیرخانةشورایعالیانقالبفرهنگی.
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