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Abstract

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،161-181 ،)3(11 ،پیاپی ،33پاییز1331

شاپا8008-6881:

تقیزادگان،معصومه؛مریدی،محمدرضا؛ومریدی،بهزاد(.)6931الگوهایفرهنگیهمسازیشیعهوسنیدرجنوب

میانفرهنگیاهلتسننوتشیعدرجنوباستانفارس(الرستان)وغرباستانهرمزگان(بستک).
ایران:مطالعهحساسیت 
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.616-681،)9(66،

 نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست) .

(

الگوهای فرهنگی همسازی شیعه و سنی در جنوب ایران:
مطالعه حساسیت میانفرهنگی اهل تسنن و تشیع در
جنوب استان فارس (الرستان) و غرب استان هرمزگان (بستک)
معصومه تقیزادگان ،1محمدرضا مریدی ،2بهزاد مریدی

*

3

دریافت 5931/40/51 :پذیرش5931/40/51 :

چکیده
گفتمانهایموجوددرمووردهمگرایویشویعهوسونی،شواملسوهگفتموان«تقریو موهاه »«،وحود 

فارغازگفتمانها،مقالوهحاضورالگوهوایفرهنگویهمسوازی

هستند،اما

اسالمی»،و«انسجاماجتماعی»
میانشیعهوسنیدرمنطقۀالرستان(جنوباستانفارس)وبسوتک(غورباسوتانهرمزگوان)رابواروی ورد
میکند.هدفاینمقاله،بررسیابعادمختلفایونالگوویفرهنگویاسوتوپرسو های
اجتماعیمطالعه 
پژوه عبارتندازاین ه:درجههمزیستیومدارایفرهنگیمیانشویعهوسونیدرایونمنطقوهتوا وهحود
است؟همچنین،درجهتعص گراییقومیومههبیدرمیانایندوگروهمههبی گونهاست؟بورایپاسو 
بهاینپرس ها،بهمطالعهمیدانیومصاحبهپیمایشیبا880نفرازاهلتشیعوتسنندرمنطقوهالرسوتانو
بستکپرداختهایم.نتوای پوژوه نشوانمیدهودکوهدرجنووباسوتانفوارس،همزیسوتی،همگرایوی،و

درهمتنیدگیاجتماعیبینشیعیانواهلتسننوجوددارد .

کلیدواژهها :اهلشیعه،اهلسنت،فرهنگجنوبایران،الرستان،بستک،الگویحساسیتمیانفرهنگی 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

*اینمقالهمستخرجازطرحپژوهشیاستکهباحمایتادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانفارسبهانجامرسید.
.1استادیارعلومارتباطا اجتماعی،پژوهشو دهمطالعوا فرهنگویوارتباطوا ،پژوهشوگاهعلوومانسوانیومطالعوا 
فرهنگی،تهران،ایران(نویسندهمسئول) 


جامعهشناسی،دانش دهعلومنظریومطالعا عالیهنر،دانشگاههنر،تهران،ایران 

.2استادیار

استادیارزبانشناسی،دانش دهزبانهایخارجیوزبانشناسی،دانشگاهپیامنور،شیراز،ایران 

.3


مقدمه

درهمپیوندیجهواناسوالماسوت.تفرقوهانگیوزی
اختالفشیعیانواهلسنت،خطربزرگی 
سیاسیبرکشورهایمسولمانواخوتالفاف نویآگاهانوهوناآگاهانوه

جهانغرببرایسلطۀ
یایمانندالقاعده،بوکوحراموداعو ،پیوسوتگیمیوانمسولمانانرابوهخطور
جهادگرانسلف 
انداختهاست.درمقالهحاضربهاینن تهپرداختهایمکهپیوستگیمسلمانانبی ازآن هبرای
پایداریخودنیازمندحمایتدنیایسیاستباشد،بایداینپایداریرادردنیایفرهنگدنبال
الگویپهیرفتهشودهایازمودارابوردهو

آنهارابهسوی
کرد.قرنهاهمزیستیمیانمسلمانان ،
زیستفرهنگیومههبیآنهارابهوجودآوردهاست .

شاکلۀ
هدفاینمقاله،مطالعۀالگوهایفرهنگیهمسازیمیانشیعیانواهلسونتدرجنووب
ایرانوبهطورمشخص،جنوباستانفارس(الرستان)وغرباستانهرمزگان(بستک)است.
هوابوهخووبیهمف وری،

پرداختنبهاینمناطق،اهمیتفراوانیدارد،زیوراموردمایونطایفوه
فصلنامه علمیـپژوهشی
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دادهاند.همسوازیفرهنگوی
همدلی،همسویی،وهمزیستیمیاناهلسنتوشیعیانرانشان 
میانسنیوشیعه،بهگونهایگسترشیافته،درسراسرجنوبوجنوبغربایرانقابولبررسوی
است.دربرخیازروستاهایاینمناطق،مساجداهلسونتوشویعیان،روبوهرویی ودیگر
ساختهمیشوندونمازگزاراندرمالقا هایهرروزه،پی وپسازنماز،ی دیگرراهمراهوی
کنند(بهعنوانمثال،درشهرکو کلطیفییاروستایبراکدرجنوبیتوریننقطوۀاسوتان

می
فارس).درمناطقشهرینیزمراودا وتعوامال اجتمواعیمیوانشویعهوسونیرواجدارد؛
همسایهوهمخانهمیشوند،شراکتاقتصادیمیکنند،وپیوندازدواج

بهگونهایکهبای دیگر
میبندند .
پرس هایاینمقالهعبارتندازاین ه«:درجههمز یستیومدارایفرهنگویمیوانشویعهو
سنی،درمنطقهجنوبایران،تا هحداسوت؟»همچنوین«،درجوهتعصو گرایویقوومیو
مههبیدرمیانایندوگروهمههبی گونهاست؟»بهدنبالاینپرس ها،میتوانپرسیدکوه
آنها گونهمیتوانندموارداختالفراحلکند؟»،و« گونهمیتوانندتفاو هارابپهیرندو
« 
آنهارادرککنند؟» 

یایکهدراینمقالهبهکاررفتهاست،بوهایونپرسو هواپاسو داده
براساسالگوینظر 
خواهدشدکه«اهلتسننوتشیع،تفاو هایفرهنگیمیانخودرادر هدرجهایازواگرایی

(برتریجو یی،تحقیر،وبیتفاوتیفرهنگی)وهمگرایی(همدلی،پهیرشتفواو فرهنگویو
هضمشدگیفرهنگی)ارزیابیمیکنند؟»درنهایتاین ه«اینارزیابی هسطحیازروابطو
تعامال اجتماعی(ازدواج،هم اری،همسایگی،همسفری،شراکتاقتصوادی،و)...میوان
آنهاراام انپهیرمیکند؟»

دراینمقاله،ابتدابهسهروی رددرتبیینرابطهشیعهوسنیمیپردازیمونشانمویدهویم
کهمقالهحاضرروی ردانسجاماجتماعیرادنبالمیکنود.سوپس،بوهشورحروششناسویو
روشتحقیقمیدانیوساختپرس نامهمیپردازیم،ودرنهایوت،براسواسالگووینظوری،
گهاشتهمیشوند.

فرضیههایپژوه ارائه،وبهشیوۀمیدانیبهآزمون
 .1ادبیات نظری :وحدت ،اتحاد ،و تقریب میان مذاهب

اکنونباگهشتبی ازیکقرنازطرحاندیشههمگراییکشورهایاسالمی ،گوونگیطورح
ایوونمبحووم،همچنووانموردمناقشووهاسووت.برخوویایوونمش و لرادر ووور بندیمسووئلهو
نانکهعالمهشهیدمطهوریدرتبیوینایونموضووی نوین
دانند؛ 
ک فهمیهایناشیازآنمی 
گفتهاند«:مقصودازوحد امتاسالمی یست؟آیامقصودایوناسوتکوهازمیوانموهاه 

اسالمی،ی یانتخابشود،وسایرمهاه کنارگهاشتهشود؟یامقصودایناستکهمشترکا 
همهمهاه گرفتهشود،ومفترقا همهآنهاکنارگهاشتهشود،ومهه جدیدیبهایوننحوو
هیچوجوه،
اخترایشود،کهدرعینهیچیکازمهاه موجودنباشد؟یااین هوحد اسالمی،به 
ربطیبهوحد مهاه نداردومقصودازاتحوادمسولمین،اتحوادپیوروانموهاه مختلوف،
درعیناختالفا مههبی،دربرابربیگانگاناست»(مطهری .)896،6983،
شدهاندرا
دریکدستهبندیکلیمیتوانرو ی ردهایهمگراییاسالمیکهتاکنونمطرح 
درقال سهمفهومپایهدستهبنودیکورد.6:وحود ؛.8اتحواد؛.9تقریو .هریوکازایون
ازآنهوادربعضوی
رو ی ردهادرزمینههایاجتماعیوسیاسیمتفاوتیپدیدآمودهوهرکودام 
کشورهاام انرشدبیشترییافتهاست.مرورکوتاهیبراینرو ی ردهامارابهسوویروی ورد
تحلیلیبهتریهدایتخواهدکرد .
وحدت:جریانهایمههبیبهطورطبیعیاز«وحد »احساسنگرانیمیکنند،زیوراآن
رابهمعنایکوتاهآمدنازعقایدوا ولخوددرمقابلمهه دیگرمیپندارند.ایوننگرانوی،
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ههماکنونشاهدآنهستیم.درواقع،طرحبحموحد ،اینپرس راایجواد
واقعیتیاستک 
میکندکهآیامنظورازوحد ،تبدیلدومهه بهیوکموهه وازبوینبوردنتفاو هوای
بوها وطالح،عبوار اسوتازهمواهنگیو
مهاه است؟ترکی «وحد امتاسوالمی» 
سازگاریوحاکمبودنفضایاخو وبرادریدرمیانمسلمانان،درسوایۀاشوتراکا دینوی،
ماننداشتراکواعتقادبوهتوحیود،نبوو ،معواد،وا وولدیگور(هوادی،)18،6988،اموا
ا طالحوحد ،د ارناسازگاریذاتیدرونیاست،زیرابی ازآن هناظربهپهیرشتنویو
یکهبورایفراخوانودن
نرو،کسان 
ک داییگرای دارد؛ازای 
ند داییباشد،بهی سانیوت 
فتوگو،وهمبستگیسیاسی،ازا طالحوحد استفادهمیکنند،
مسلمانانبههمز یستی،گ 
ک داییبرتنویو ند وداییرابوه
یبرترجیحی سانیوت 
درعمل،مبنایمعرفتیخودمبن 
معرفتشناسانه،شایستۀنقداست.اساسا

هبهلحاظ
نمای میگهارند؛اینمبنا یزیاستک 
مفهوموحد ،یکمفهومغیرعملویوغیرمطلووباسوت،یعنویهومنشودنیاسوتوهوم
فصلنامه علمیـپژوهشی
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نبایستنیاست،زیراآنچهمطلوباست،تنویاستنهی سانی.تنویوتعدددیدگاههادردرون
جامعهاسالمی،پو یاییوجنب راتوأمینمویکنود.تجربوۀزنودگی،تواری ادیوان،وشورایط
یکنند .
موجود،همگیمحالبودن نینوحدتیرااثبا م 
اتحاد:ا طالح«اتحادامتاسالمی»بهاینمعنااستکهامتاسالمیباحفظمهاه 
خودشانوبرمحورنقاطمشترکدینی،مانندا لتوحید،قرآنکریم،پیوامبراسوالم،سونت
یکنود،اتحوادو
نبوی،و...درمقابلخطراتیکها ولاسوالموتمواممسولمانانراتهدیودم 
همبستگیداشتهباشندوازاختالفهایمههبی،سیاسی،نوژادی،زبوانی،و...پرهیوزکننود.
زمویتووانواکون طبیعویمسولماناندر
درواقع،جنب وحد اسوالمیرابوی ازهر یو 
رو یارو ییباهجوماستعماریغربارزیابیکرد«.ایونحقیقوتکوه وال غورب ،الشوی
فرهنگی،اقتصادی،وسیاسیبودونهدینی،موج شدکهجنوب وحود اسوالمیاساسوا
جنبشی سیاسیباشد.هر ندسیدجمالالدینودیگرطرفودارانوحود اسوالمی،خووداز
هوامویخواسوتندبوهنفووذوسولطه

رهبرانمههبیبودند،اماهدفاولیهشان،سیاسیبود.آن
امپریالیسمغرببرآسیاپایاندهند»(کاتم.)613،6918،رشدمفهووماتحواد،درشورایطو
زمینههایاستعمارستیزیودرترکی بااندیشههایناسیونالیسمعوربوکشوورهایمسولمان
دیگر،موج شدکهبرخیآنراجنب پاناسالمیسمبنامند(لووئیس.)811،6918،تأکیود

چرویداعیوۀ«وحود 
تنهوابوههوی 


رواناتحاداسالم،نوه
براینن تهاهمیتفراوانیداردکهپی
کمههبیکردناسالمرانداشتند،بل هتالشمیکردنددرآنبرهۀزمانی،
مهاه »بهمعنایت 
برخالفبسیاریازوحد طلباناسالمیپیشینوپسین،ازدرافتادنبوهمباحوماختالفیوا 
بپرهیزندوازکناراختالفا مههبیعبورکنند(امیراردوش .)6983،
مطرحشده،مفهومتقری باتعبیرهاینادرستکمتوریهموراه
تقریب:برخالفدومفهوم 
است.رو ی ردتقری مهاه اسالمیدرقرناخیرموردتأ کیدعالمانبوزر جهواناسوالم،
اشوفالغطوا،وشوی 

،عالمهشرفالدینعاملی،مرحومک

تاللهبروجردی
همچونمرحومآی 
االزهرمصر،شی سلیمبشری،شی شلتو ،وعالمهقمیبودهاسوت.بورخالفا وطالح
یواجتمواعی وعملویدارد،ا وطالحتقریو موهاه 
«اتحادامتاسالمی»کهجنبۀ سیاس 
مطرحبودهاست.آنهاتالش

اسالمی،بیشترجنبۀعلمیونظریداشتهودرمیانعالماندینی
کردهاندبراساسمناظرا وگفتوگوهایعلمیوبارعایتروشهایعلمیواخالقی،زمینۀ

نندودررفعسوءتفواهمهوای

آشناییبیشترمهاه اسالمیباا ولوفرویی دیگرراآمادهک
مههبیب وشند.مجمعجهانیتقری مهاه ایراننیزتقری رابهمعناینزدیکشدنپیروان
گربهمنظوردستیابیبهتئالفواخو دینی
مهاه اسالمی،باهدفتعارفوشناختی دی 
براساسا ولمسلمومشترکا اسالمیمیداند(سوایتمجموعجهوانیتقریو .)6983،
اندیشههمگراییبا ال هایعمدهای،ازجملهتعصو وفرقوهگرایوی،روبوهرواسوت،اموا
گفتوگومیانمتف رانمههبی،شورایطرابورایپوهیرشو
اندیشۀتقری بافراهمکردنزمینۀ 
مدارایدینیمیانپیروانمهاه آمادهمیکند .
زمینههایظهورهریکازاینروی ردهاوزمینههواینفووذ،فعالیوت،وموفقیوتهریوکاز
آنهامتفاو است.اندیشۀاتحاداسالمی(یااتحادمسلمانان)درفضایاندیشهسیاسی،رشدو

پرورشیافوت.درواقوع،روی ورداتحوادووحود ،بوهدنبالاتحوادکشوورهایمسولمانبورای
موضعگیریسیاسیمشترکدربرابرتهدیدهایجهاناسوالماسوت.اندیشوهتقریو درفضوای
اندیشهمههبیرشدوپرورشیافت.اینروی رددرپیآشناییمهاه اسالمیباا ولوفروی
ی دیگربرایرفعسوءتفاهمهایمههبیاست.سطحکن درروی رداتحاد،میواندولوتهواو
جریانهایکالنسیاسیوحزبی،ودرروی ردتقری ،میانعلما،اندیشمندان،وجریوانهوای
ف ریاست،اماآنچهدرپژوه حاضربهعنوانرویکرد «انسجام اجتماعی»موردتأکیداست،
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باروی ردهایپیشینمتفاو است.روی وردانسوجاماجتمواعی،درمیوانمسولمانانبوهمعنای
هبهمعنایسطحمطلوبیازمراودا وتعامال اجتمواعیاسوت.از
تقری یااتحادنیست،بل 
شناختی،انسجام،پدیدهایاستکهبراساسآن،درسطحیکگروهیایکجامعه،


دیدگاهجامعه
هسوتند؛بوهعبار دیگور،انسوجام

گونهایمتقابل،نیازمندی ودیگر
اعضابهی دیگروابستهوبه 
بهعنوانبخ ضروریایازهرنظاماجتماعیاستوفقدانیامیزانپایینآن،نظاماجتماعیرا
د ار ال وآسی میکند.جدولزیرسطوحمختلفهمگرایویشوامل.6اتحوادووحود 
سیاسی؛.8تقری مهاه ؛.9انسجاماجتماعیوفرهنگیرانشانمیدهد.
جدول شماره ( .)1سطوح مختلف همگرایی شیعه و سنی
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مفهوم

سطح

معنا

مفهوماتحادمیان
شیعهوسنی 

هاوفعاالنسیاسیبهدنبال

اغل دولت

بهمعنایاتحادکشورهایمسلمانبرایموضعگیری

وحد هستند .

سیاسیمشترکدربرابرتهدیدهایجهاناسالم 

مفهومتقری میان
شیعهوسنی 

اغل فعاالنمههبیوشخصیتهای

بهمعنایآشناییمهاه اسالمیباا ولوفروی

دینیبهدنبالتقری مهاه هستند .


ی دیگربرایرفعسوءتفاهمهایمههبی 

مفهومانسجاممیان

اغل کنشگراناجتماعیبادرهمتنیدگی

شیعهوسنی 

فرهنگیبهدنبالانسجاماجتماعیهستند .


بهمعنایتعامال اجتماعیمیانپیروانمهاه 
اسالمیدرراستایافزای مدارایاجتماعیوکاه 
تعصبا مخرب 


برخالفاتحادسیاسیوتقری مههبیکهسطحکن کالنیانظریدارنود،بایودگفوت
ُ
سطحکن درانسجاماجتماعی،خردودرحوزهتعامال روزمرۀافراداست.بهعبار دیگر،
،بهمعنایافزای تعامال اجتماعیمیانپیروانمهاه اسالمیدرراستای
انسجاماجتماعی 
افزای مدارایاجتماعیوکاه تعصبا فرقهگرایانهاست .
شدهاندنیزبیشوترروی ردهوایتواریخی،
اهلسنتانجام 

پژوه هاییکهتاکنوندرباره
بهمطالعهاجتماعیاهلسنتپرداختهانود؛

سیاسی،یافقهیداشتهاند.تحقیقا بسیاراندکی
ازجملهاینپژوه ها،پوژوه محسونالوویری()6981بواعنووان«تعیوینسیاسوتهوای

همگرایوویبووینمووهاه رسوومیکشووور»اسووتکووهبووااسووتفادهازروشتحلیوولراهبووردی،1
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

تعارضهایمیانشیعهوسنیدرایرانرابررسیکردهاسوت.همچنوین،سعیدرضواعواملیو
میانفرهنگی»به
دوجهانیشدنهاوحساسیت 

حمیدهموالیی()6988درپژوهشیباعنوان«
مطالعهموردیروابطبینفرهنگیاهلسونتوشویعیاندراسوتانگلسوتانپرداختهانود.ایون

پژوه کهازنظراهدافتحقیقوروشتحقیق،نزدی یوشباهتزیادیبهتحقیوقحاضور
دارد،ضمنسنج حساسیتوتفاهمفرهنگیمیانترکمنهاوغیرترکمنها،تأ کیدمویکنود
فردیآنهاافزای یابود،بوهتفواهمفرهنگویبیشوتریدسوتموییابنود؛

کههر هروابط 
میان
ازاینرو ،سیاستهای ادغامجمعیتیونزدی یس ونتگاههارابورایکواه حساسویتهوای
بااینحال،پژوه هاییکهبهطورمسوتقیماهولسونترابوهعنووان
فرهنگیپیشنهادمیدهد .
جامعۀآماریونمونهبرگز ینندوبهمطالعۀمیدانیمناطقسنینشینبپردازند،بسیارکماست؛
نرو،بهمسائلیمانندروابطمتقابلمیانموردمشویعهوسونیدرزنودگیروزمورهشوان،
ازهمی 
نگرشآنهابهی دیگر،ومسائلاجتماعیدیگوریماننودازدواج،معاشور ،مشوارکت،و...

،جستوجویمادراینمسیراست .

کمترتوجهشدهاست؛دراینپژوه
درمقالهحاضر،تجربههایزندگیروزمورۀمسولمانانشویعهوسونیدرکنواری ودیگررا
بررسیمیکنیم،زیرامعتقدیمکههمانگونهکههمسوو ییدولوتهوایکشوورهایاسوالمیو
اندیشۀتقری میانعالماناسالمیمیتواندزمینهرابورایهمگرایویمسولمانانفوراهمکنود،
نرو،دراداموهبوه
همز یستیاجتماعیمیانافرادنیزسهممهمیدرایونهمگرایویدارد؛ازایو 
مطالعهروابطاجتماعیمیاناهلسنتوتشیعخواهیمپرداختوذهنیوتهوایاجتمواعیو
انآنهارابررسیخواهیمکرد .
حساسیتفرهنگیمی 


 .2چارچوب نظری پژوهش :الگوی حساسیت میانفرهنگی

همانگونهکهدربیانمسئلهگفتیم،درپژوه حاضوردرپویسونج واگرایویوهمگرایوی
،یابهعبار دیگر،تبیینشو اففرهنگویوهمسوازیفرهنگویمیواناهولسونتو
فرهنگی 
شیعیاندرجنوبوجنوبغربیکشورهستیم .
میتوانگفت،ش اففرهنگی،ناشیازتعص گراییمیانافراددوفرهنگمههبیشیعهو
سنی،وهمسازیفرهنگی،ناشیازنسبیگراییمیانافوراددوفرهنوگموههبیشویعهوسونی
یابهتعبیری،
است؛بنابراین،برایسنج میزانهمگراییوواگراییمیاناهلسنتوشیعیان 
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آنهوارا
ش افوهمسازیفرهنگیمیانآنها،میزانتعص گرایویونسوبیگرایویفرهنگوی 

براساسالگوی«حساسیتمیانفرهنگی»میلتونبنت،خواهیمسنجید .1
میلتونبنتازاندکنظریهپردازانیاستکهحساسیتمیانفرهنگیراازسطحنظریبهسطح
عملی واتیآوردهوآنراسوونج پووهیرکووردهاسووت.بنووتدرالگووویتوسووعهایحساسوویت
میانفرهنگی2خود،واکن هایمردمرادربرابرتفاو هایفرهنگیتوضیحمیدهود.فرضویه
دهترودشوارترشوود،
نفرهنگیافراد،پیچی 
ا لیاینالگوایناستکههر هتجربۀتفاو بی 
نفرهنگیافزای مییابد.
توان فرددرروابطبی 

جدول شماره ( .)2الگوی نظری پژوهش و مقیاس اندازهگیر ی تحقیق
تعص گراییفرهنگی نسبیگراییفرهنگی 
ان ار تفاو  

تقلیل تفاو 

دفایازتفاو 
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انزوا  جداجویی  تحقیر  برتری  وارونگی 

جهانگرایی

زیستی 

پهیرشتفاو 

انطباقبا تفاو 

همآمیزیبا

تفاو 

ابعاد
الگوی
نظری

هضمم کنارهم
جهانگرایی نسبیت نسبیت

همدلی کثرتگرایی 
شدگی  نشینی  DMIS
بشری  رفتاری  ارزشی 
نمرههای



طیف 
بحرانوش افدرروابطوواگراییمیاندو
فرهنگ 



حلبحرانو
مرحلهانتقالوتغییرنگرش 

تفسیر

همگراییمیاندو نمرههای
فرهنگ 

طیف 

منبع:همر،بنت،ووایزمن8009،؛کاشیما88،8001،

براساسنظربنت،حساسیتمیانفرهنگیمیتواندبررویپیوستاریازتعص قووممدارانوهتوا
نسبیگراییقومیقرارگیرد.اینالگوی طیفیاستکهنگاهافرادانسانیرابهفرهنگهوایدیگوردر
متنروابطفرهنگیدردومرحلها لیبررسیمیکند:نگاهوشخصیتتعص گراوقوممودار،3و

نگاهوشخصیت نسبیگرایفرهنگیوقومی.4هریوکازایونمراحول،بوهسوهزیرمرحلوهتقسویم

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

میتوان پژوه طاهره خیرخواه که به رابطه
 .1نمونههای اندکی از کاربرد مقیاس بنت در ایران وجود دارد؛ بهعنوان مثال  ،
میانفرهنگی
بینفرهنگی ایرانیان و مهاجران افغانی پرداخته و تحقیق مصطفی احمدزاده و هم اران ( )6981که به رابطه  

پرداختهاشارهکرد .

ایرانیانوآمری ایها

موعههایان ار،1دفوای،2وتقلیولگرایوی3ونگواه
میشود.نگاهتعص گراوقوممدارشاملزیرمج 

اینترتی ،پیوستارنظریبنوت
است.به 

،وهمآمیزی6
نسبیگراشاملمرحلههایپهیرش،4انطباق 5
آمیزیختممیشود (پیاژهوهم اران .)8009،7

از ان ارشرویشدهوبههم

همانگونهکهطیفباالنشانمیدهد،الگوویبنوتدربردارنودۀشو مرحلوهاسوتکوه
عبارتنداز.6:ان ارتفاو ؛.8دفایازتفاو ؛.9تقلیلتفاو ؛.8پهیرشتفاو ؛.1انطباق
باتفاو ها؛.1همآمیزیباتفاو .درادامهشرحمختصریازایونشو مرحلوهارائوهشوده
است.تعریفمختصروابعادعملیاتیاینمراحلدرجدولشماره()9ارائهشدهاست.

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

مراحل
مرحلوووه
اول 

تعص گرایی
فرهنگووووویو مرحلوووه
دوم 
قومی 

مرحلوووه
سوم 
نسوووبیگرایی

مرحلوووه
فرهنگووووویو
هارم 
قومی 

تعر یف

ابعاد

ان اریابیتفاوتیویاناآگاهیازتفاو ها؛.افورادحاضوردرایون انووووزوایووووادوری
لحاظفرهنگویهمگون،رشودکردهانودو غیرعمد 


هوایبوه

مرحلهدرمحیط
هایدیگرداشتهاند.ویژگیاین


هایاندکیبااعضایفرهنگ

تماس
جداجویی یادوری
مرحله ،مشاهدا خوامدربوارۀدیگریهوایمتفواو فرهنگوی،و
عامدانه 
گزارههایسطحیدربارۀتساهلاست .
دفایازتفاو یاارزیابیمنفی ازتفواو ؛افوراددرایونمرحلوهاز برتری 
تفاو وتمایزهراسدارندوموضعیکهدربرابراینتهدیوداتخواذ
میکننوود،عبووار اسووتاز«:محافظووتازجهوواننگریخووود» .تحقیر 

هاوکلیشههایذهنیآش ارومنفی،درایون

دوقطبیتف ریماو 
آن
خودباختگی 
مرحلهعمومیتدارند .
اددراینمرحلوه،
ر
اکفرهنگی؛اف
ر
باتأکیدبراشت
فروکاستن تفاو
جهانگراییفیزی ی 

میشناسند،اماتفاو ازنظرآنهاتفاو هوای
تفاو رابهرسمیت 
سطحیاست.آنهاهمچنانبورنقواطمشوترک تأکیودوپافشواری

جهانگراییزیستی 

میکنند .

ها؛دراینمرحله،تمایزهوایفرهنگوی،

هاودرکآن

پهیرشتفاو
نسبیترفتاری 
هایفرهنگیدررفتاروارزشهوا

شناساییودرکمیشوند.تفاو 

نسبیتارزشی 
تلقیمیگردد .

تنهاپهیرفتهمیشود،بل همطلوب

نه

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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سطوح

مراحل

تعر یف

ابعاد

میکننودتوابتواننود همدلی 
مرحلوووه انطباقبا تفاو ها؛دراینمرحله،افرادتالش 

کنند.
رمی

تصورکنندکهمردمانفرهنگهایدیگر ،گونهف
پنجم 
پلورالیسم 
همآمیزیتفاو ها یاهضمشدنفرهنگوی؛در ایونمرحلوه،افوراد ارزیابیبافتی 
 
مرحلوووه
طورکامولدرنوردیودهو
ابوه

ر
توانندمرزهایهویتپیشینخود

می
کنووووارهمنشووووینی
ششم 
خود،برایتش یل ار وبهایهویتیاقدامکنند .
سازنده 


درادامه،براساسآنچهدرالگوینظریوروششناختیمطورحشودهاسوت،فرضویههای
شدهاند:فرضیه(.)6دیدگاههایاهلسنتوشیعیاندرموردتأ کیدبرتفاو های
پژوه ارائه 
میانشیعهوسنیتفاو معناداریدارند؛فرضیه(.)8دیدگاههایاهلسنتوشیعیاندرمورد
دفایازتفاو میانشیعهوسنیتفاو معناداریدارند؛فرضیه(.)9دیدگاههایاهلسونتو
شیعیاندربارۀفروکاستنتفاو هایمیانشیعهوسنیتفاو معنواداریدارنود؛فرضویه(.)8
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دیدگاههایاهلسنتوشیعیاندرموردپهیرشتفاو هایمیانشیعهوسنیتفاو معناداری
دارند؛فرضیه(.)1دیدگاههایاهلسنتوشیعیاندرموردانطباقباتفاو هایمیانشویعهو
سنیتفاو معناداریدارند؛فرضویه(.)1دیودگاههوایاهولسونتوشویعیاندربوارهادغوام
تفاو هایمیانشیعهوسنیتفاو معناداریدارند؛فرضیه(.)1دیودگاههوایاهولسونتو
قوممداریفرهنگیتفاو معناداریدارند؛فرضیه(.)8دیدگاههایاهلسنت
شیعیاندرمورد 
نسبیگراییقومیدرفرهنگتفاو معناداریدارند؛فرضیه(.)3حساسیت
وشیعیاندرزمینۀ 
فرهنگیشیعهوسنیتفاو معناداریبای دیگردارند .
 .3روش پژوهش :سنجش در میدان تحقیق

جغرافیایپژوه حاضر،غرباستانهرمزگوانوجنووباسوتانفوارسرادربورمویگیورد.
درواقع،میدانتحقیقازشهرستانخن ،گراش،الر،تابستکاسوت.جامعوهآمواریشوامل
مراکزشهریبخ هایواقعدرشهرستانهاییاستکهدرمرزجغرافیاییتحقیققراردارندو
عبارتنداز:شهرهایفیشور،اوز،الر،خورتابستک .
برایناساس،اینپوژوه ،شویعیانواهولسونترادرمنطقوههوایمشوترکمیوان نود
نرو،تعیینتعدادجامعۀآماریبراساسدادههوایسرشوماری،
دربرمیگیرد؛ازهمی 

شهرستان

ندانام انپهیرنیست.درحالحاضر،جمعیوتنقواطشوهریشهرسوتانالرسوتان،برابور
وسههزارو هاردهنفر()69968وجمعیتنقاطشهریشهرسوتانبسوتکبرابوربوا
سی 
دو 

شووانزدههزاروهشتصدوشصووتونهنفوور()61813اسووت،یعنوویجمعیتووینزدیووکبووه

دوپنجاههزارنفردرمیدانمطالعهپژوه حضوردارند.البتهازایونتعودادبایودجمعیوت

کودکانوسالمندانیکهقادربهارائهدیدگاهنیستندراکمکرد،امامشو لبوزر توردربورآورد
شودهایازتعوداداهولسونتدراختیوار
ی 
جامعهآماریایناستکهآماررسومیوسرشومار 
نیسووت.همچن وین،توزیووعگسووتردهجغرافیوواییتحقیووق،محاسووبهواریووانسونوواهمگنیدر
پی آزمونوتعمیمآنبهجامعهآماریرامبهممیکند.درمنطقهجنووبفوارس،شویعیاندر
درحالیکهاهلتسنندرحوزهگسوتردهتوریازشوهرهاو

شهرهایالروگراشمتمرکزهستند،
روستاهایکو کمنطقهزندگیمیکنند؛اینن تهنهتنهابرمحاسوبۀحجومنمونوه،بل وهبور
میگهارد .
شیوهنمونهگیرینیزتأثیر 
درمواردیکهواریانسجامعهیادر دخطارادراختیوارنداشوتهباشود،میتووانازجودول
مورگانبرایبرآوردحجمنمونهاستفادهکرد.براساسجدولمورگان،برایجامعۀآماریبوی از
دهزارنفر،برآوردجامعهنمونه،سیصدوهشتادو هارنفرمحاسبهشدهاستوبورایجمعیتوی
میلیونوپانصدهزارنفر،برآوردجامعهنمونوه،برابور هار ودنفوراسوت.درپوژوه 

برابریک
حاضر،با هار دوبیستنفرازشیعیانواهلسنت،مصاحبهشدهاست.توزیعنمونههامیوان
دوگروه،برابردرنظرگرفتهشد،زیرااگر هشویعیاندرشوهرهایبوزر تورمتمرکوزهسوتندوبوا
استداللهمگنیجغرافیایی،سهمکمتریازتعدادنمونهدارند،ودرمقابل،اهولسونت،توزیوع
هوایمنسوجمتریدارنود؛

تریدارند،امابهعنواناقلیتمههبی،اغل دیدگاه

جغرافیاییپراکنده
بنابراین،برایتوزیعمناس نمونهها،تعدادمصاحبههادرمیدانپژوه برابردرنظرگرفتهشد .
درتنظیمپرس نامه،ازپژوه هایدیگریمانندپرس نامهطراحیشدهتوسطمیلتونبنت
درسنج قوممداریفرهنگیوپژوه سیدرضاعاملیوحمیدهمووالیی()6988درمطالعوه
روابطبینفرهنگیاهلسنتوشیعیاندراستانگلستاناستفادهشدهاسوت.نمورهگوهاریهوای

ی،به ور طیفلی ر بانمرهگهاریپن تاییبود .
پژوه برایسنج حساسیتمیانفرهنگ 
یشوده،از
برایسنج قابلیتاعتماد،یعنیدقتابزاراندازهگیریوپرسو ناموۀطراحو 
آزمونآلفایکرونباخاستفادهشدهاست.برایمجموی63گویۀطراحیشدهدرسنج مفهوم
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قووومگراییفرهنگووی،مقوودارآلفووابرابوور،0/88و63گویوهطراحوویشوودهدرسوونج مفهوووم
قابلقبوولابوزارسونج 
نسبیگراییفرهنگی،برابربا0/88بهدستآمدکهنشاندهندۀاعتبار 

است.همچنین،ازآزمونکولموکروفاسمیرنوف1برایتعیینت نیکهایآماریاستفادهشود
آزموون

ونتیجهنشاندادکوهتوزیوعدادههوا،نرموالنیسوت؛بنوابراین،درسونج دادههوااز

ناپارامتریکیوومنویتنی2استفادهشد .
 .4یافتههای پژوهش

نفوربورآوردمیشوود.

درحالحاضر،جمعیتاهلسنتجنوبایوران،تقریبواهفتصودهزار
پنجاههزارنفرنیزدرکشورهایعربیخلی فارسساکنهستند.افوزای 
عالوهبراین،نزدیک 

بوهویژه
روندمهاجر ازمنطقهالرستانوبستکبرایاشتغال،بوهمقصودکشوورهایدیگور ،
کشورهایحوزهخلی فارس،درکواه جمعیوتاهولسونتتوأثیرفراوانویداشوتهاسوت؛
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کهبسیاریازروستاهاوآبادیهایجنوب،اکثریتجمعیتبوومیخوودرابوهدلیول

گونهای
به 
مسوالمتآمیزاهولسونتو

ازدستدادهاند.درشرایطفعلی،درسوایههمز یسوتی

مهاجر 
شیعیاندرشهرهایجنوبیایران،باوجودتغییورا جمعیتویوتبودیلشودناهولسونتبوه
اقلیت،مسجدهاومراکزدینیدراینمناطقبسیارفعالهستند.درادامهبهمطالعوهپیمایشوی
روابطشیعهوسنیدراینمنطقهمیپردازیم .
 .4-1تأکید بر تفاوت میان شیعه و سنی

تأکیدبرتفاو (کهدرالگویحساسیتفرهنگیبنتباعنوانان ارتفاو نیزمطرحشدهاسوت)
میاناهلسنتوشیعیاننشاندادکهاهلسنتدرمقایسهباشیعیان،تمایلبیشوتریدارنودکوهدر
کنارهممهه هایخودشانزندگیکنند.همچنین11/1،در دازاهلسنتدرمقایسهبا98/8

در دازشیعیانترجیحمیدهنددرمسائلاعتقادیبیشترآثارم تووبنویسوندگاناهولموهه 
خودشانرامطالعهکنند؛حتی89/8در داهلسنتدرمقایسهبا88/1در دشویعیان،دیودگاه
نبوههاییازموهه 
جانبدارانهتریدرمورداینمسئلهدارندکهاهلموهه دیگور،نمیتوانوددرج 
خودشبرحقترباشد.تفاو دیدگاههادرفرضیهشماره()6آزمونشد .


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

جدول شماره ( .)3دیدگاه شیعه و سنی در بارۀ انکار تفاوتها
ا
کامل
موافقم

موافقم تاحدی مخالفم

ا
کامل
مخالفم

میدهمتنهادرکناراهلمهه  شیعه 68/3 60/0
ترجیح 
خودمزندگیکنم.
سنی 88/6 80/1
ترجیح 
میدهمدرمسائلاعتقادی،تنها شیعه 80/0 68/8
ان ار
آثارم توبنویسندگاناهلمهه 
سنی 88/9 96/8
تفاو ها
خودمرامطالعهکنم .
ایناحتمالکهاهلمهه دیگردر شیعه 68/8 8/8

90/0 86/3
88/8 61/1
88/6 80/1
68/8 89/8
83/8 99/8

81/8
68/8
61/1
8/6
68/8

91/8

61/8

 9/9

جنبههاییازمهه خودبرحقباشنداز
اساسمنتفیاست .

سنی

1/1

91/1

آزمون 2

درجه

سطح

آزادی معناداری

a

8

/000

a

8

 /000

a

8

/000

23/815
22/960
23/556

فرضیه ( .)1دیدگاههای اهل سنت و شیعه در زمینۀ تأکید بـر تفـاوتهـای میـان شـیعه و سـنی
تفاوت معناداری دارند.

هایمیانشیعهوسنیبهعنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگین8/8استکه

تأکیدبرتفاو 
ازمیانگینموردانتظار(ترکیبیاز9متغیربامیانگینموردانتظار)3کمتراسوت،یعنویدرجوه
ان ارفرهنگیوقومیازسطحمتوسطنیزپایینتراستکهحاکیازبحرانینبوودنوضوعیت
است.نتیجۀآزمونیومنویتنی(

)تأییدشدونشواندادکوهان وارتفواو 

فرهنگیدرمیاناهلتشیع،بیشترازاهلتسنناست؛بهعبار دیگر،تأکیدبراینتفاو هوا

(بانمرهکمتر)دراهلسنتبیشتراستواینمسئلهایدورازانتظارنیست،زیرااهولسونت

کهتصورمیکننددراقلیتمههبیقراردارندورسانههوایاجتمواعیبورایتوسوعهخودشوان

هایفرهنگیخودبیشترتأکیدمیکنند .


هایمههبیونگرش
دراختیارندارند،برحفظدیدگاه
 .4-2دفاع از تفاوتها میان شیعه و سنی

وشیوۀزندگیدینیشان

اهلسنت،برایننظرندکهتفاو هایفرهنگیزیادیبااهلتشیعدارند
همرفته19/8،در ودازاهولسونتمعتقدنود،
دانند.روی 

راالگوییبرایفرهنگهایدیگرمی
رعایتمیشود؛ایندیدگاهدراهلتشیع

اخالقاجتماعیدرمیاناهلسنتبیشترازاهلتشیع
رنگتراست.همچنین11/3،در دازاهلسنتدرمقایسهبا11/8در ودازاهولتشویع
کم 

معتقدند،تنهاشیوۀمطلوببرایفرزندشان،زندگیبهشیوۀخودشانوانتخابمهه خودشان
است.همچنین11/3،در دازاهلسنتدرمقایسهبا91/3در دازاهلتشیعمعتقدندکوه
هانسبتبهسایرگروههایاسالمیازاعتقادا قویتریبرخوردارهستندو19/3در داهل


آن
سنتدرمقایسهبا99/8در دازاهلتشیع،معتقدنودکوهاهولموهه خودشوان،درانجوام
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وظایفواح امدینی،بهترعملمیکنند.دیدگاهاهلسنتوشیعیاندرپاس بهاینعبار که
«حاضرنیستممهه دیگریجزمهه خودمداشتهباشم»،دیودگاههماننودیدارنودو89/1
در داهلتسننو89در دازشیعیانبرحفظمهه خودشانتأکیددارند .

جدول شماره ( .)5دیدگاه شیعه و سنی دربارۀ دفاع از تفاوتها
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 کامال موافقم تاحدی مخال
فم
موافقم 

معتقدمکهبااهلمهه دیگر،تفاو هایفرهنگی شیعه
زیادیداریم .
سنی
شیوۀزندگیدینیمابایدالگوییبرایسایرادیانو شیعه
مهاه باشد .
سنی
درمیانتمامادیانومهاه ،ا ولمهه من شیعه
قبولتراست .
تروقابل 


عقالنی
سنی
میتواندالگوی شیعه
شیوهزندگیاهلمهه خودم 
مناسبیبرایسایرمهاه جهاناسالمباشد  .سنی
بهنظرماخالقاجتماعیدرمیاناهلمهه خودم شیعه
بیشترازپیروانمهاه دیگررعایتمیشود  .سنی
دفایاز
تفاو ها  تنهاشیوهمطلوببرایفرزندم،زندگیبهشیوهمنو شیعه
انتخابمهه خودماست .
سنی
اهلمهه خودمنسبتبهسایرگروههایاسالمی شیعه
ازاعتقادا قویتریبرخوردارند .
سنی
نسبتبهسایرگروههایاسالمیدر شیعه

اهلمهه خودم
انجاموطایفواح امدینیخودبهترعملمیکنند  .سنی
اهلمهه خودمنسبتبهاهلمهاه دیگر،در شیعه
موردامورمختلفزندگی،دیدبازتریدارند  .سنی
حاضرنیستممهه دیگریجزمهه خودم شیعه
داشتهباشم .
سنی

60/1
61/8
98/3
80/0
81/8
98/3
91/8
81/1
3/0
99/8
88/8
18/1
68/1
80/1
61/1
91/6
61/1
91/6
10/1
18/8

61/1
88/3
81/1
98/9
88/3
98/8
68/6
88/1
69/9
90/0
81/0
89/8
68/8
81/1
61/8
88/8
61/8
88/8
80/1
68/6

98/8
98/8
68/0
66/8
63/1
80/9
61/1
63/0
81/1
63/1
3 /6
68/3
81/8
86/8
61/1
61/8
61/1
61/8
68/0
3/0

83/0
68/8
61/3
66/8
61/8
66/6
68/8
8/8
96/8
69/8
3 /6
8 /6
63/1
1/1
90/0
68/3
90
68/3
1/1
9/9

کامال آزمون   درجووووه سوووووووطح
مخالفم
آزادی  معناداری 
66/8
/000
8 39/258
1/8
66/1
/008
8 11/322
8/3
60/1
 /060
8 12/219
9/8
68/9
 /000
8 25/821
6/3
80/1
 /000
8 51/622
8/3
69/3
/006
15/039
8/3
61/1
/000
21/221
8/3
68/1
/000
8 88/261
3/0
68/1
 /000
8 20/595
3
66/0
/683
8 6/163
 1 /6

فرضیه ( .)2دیدگاههای اهل سنت و شیعیان ،در مورد دفاع از تفاوت میان شیعه و سنی تفـاوت
معناداری دارد.

دفایازتفاو میانشیعهوسنیبهعنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگین63/1اسوتکوهاز
میانگینموردانتظارکهنشانگرعدمتعص وجانبداریاست(ترکیبیاز8متغیربوامیوانگین

موردانتظار)88کمتراست،1یعنیجانبداریدردفوایازتفاو هوایفرهنگویوقوومیزیواد
است.نتیجهآزمونیومنویتنی(


)تأییدشودونشواندادکوهجانبوداریاز

تفاو فرهنگیدرمیاناهلتسنن(بانمرهکمتر)بیشترازاهلتشیعاست .2

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

.1هر هنمرهوامتیازکمترباشد،جانبداریبیشتراست.
میدهد،نمرهمیانگیناهلسنتکمترازشیعیاناست.
همانگونهکهجدولمیانگینهانشان 
 .2

 .4-3فروکاستن تفاوتها میان شیعه و سنی

هاوفصلمشترکهایشانتأکیدبیشتریدارندتاتفاو هایشوان؛


اهلسنتوشیعیانبردیدگاه
18/1در دازاهلسنتو16/3در دازشیعیانبرایننظرندکه«مم وناسوتدرظواهر
متفاو باشند،امادرباطن،دربسیاریازارزشهاواعتقادا بای دیگرسوهیمهسوتند»؛و
86/3در وودازاهوولسوونتو88/8در وودازشوویعیانمعتقدنوود،بایوودبووهجایتأکیوودبوور
تفاو هایشان،برشباهتبزرگشانکهمسلمانبودناست،تأکیدکنند.دربوارهدرسوتیاهول
گونهایکه81/1در دازاهل
هایمثبتوهمانندیوجوددارد؛به 


سنتوشیعیاننیزدیدگاه
اندکهدوستیبینآنهامانعینداردوالبتهدیودگاه

سنتو38/9در دازاهلتشیعبیانکرده
شیعیانمثبتاست؛همانگونوهکوه81/6ازاهولتشویعدرمقایسوهبوا11/8ازاهولسونت

هامیتواننددوستانخوبیباهومباشوند.تفواو ایوندیودگاههادر
معتقدند،باوجودتفاو  
فرضیهشماره()9آزمونشد.
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ا
ا
کامل
کامل
موافقم تاحدی مخالفم
مخالفم
موافقم

3 /6

موارداشتراکماومهاه دیگر(شیعهوسنی)بوی از شیعه 88/1 90/1  81/9
موارداختالفمیانمااست .
سنی 61/1 81/1 90/0 89/8

6/3

3/0

6/3

3 /6

8/8

1/8

8/9

18/8

1/8

8/3

3/0

1/8

8/3

60/0

ویژهاهلتسننوتشیعمیتوانندبانادیده شیعه 96/3 88/1

پیروانمهاه ،به
گرفتنتفاو هادرکناری دیگرزندگیکنند .
سنی 61/1 90/1 80/8
مم وناسوتموادرظواهرمتفواو باشویم،اموادربوواطندر شیعه 68/1 98/1 99/9
بسیاریازارزشهاواعتقادا بای دیگرسهیمهستیم .

سنی 96/8 99/9
بهتراستبوهجایتأکیودبورتفاو هایموان،بورشوباهت شیعه 81/1 11/8

بزرگمانکهمسلمانبودناستتأکیدکنیم .
سنی 61/8 98/3 83/0
فروکاستن
تفاو ها 
شیعه 66 89/8 19/8
منازشنیدناخباراختالفشیعهوسنیناراحتمیشوم .
سنی 61/6 89/8 89/9
اهلمهاه دیگور(شویعهوسونی)اگر وهبواموای سوان شیعه 83/1 11/1
ستند،امامیتوانندبرایمادوستانخوبیباشند .

نی

1/9

8/3

6

8 /6

9/9

68/1

9/8

1/1

9/9

6/3

سنی 68/3 88/3 98/9

60/0

0/0

مننهتنهاازپیروانمهاه دیگر(شویعهوسونی)دوری شیعه 61/8 91/8 81/8

نمیکنم،بل هآنهارادرکنارخودمیپهیرم .

سنی 68/1 91/1 86/8

6/3

6/8

8/1

6/1

شیعه 83/0 19/9

1/1

0/0

6

سنی 90/8 11/1

68/6

6/8

6

بهنظرمن،دوستیاهلتسننواهلتشیعمانعیندارد .

آزمون 

درجه

سطح

آزادی معناداری

0/222

8

/016

1/911

8

/698

8/931

8

/881

5/392

8

/088

1/131

8

 /690

21/213

8

 /000

2/013

8

/830

39/322

8

/000

511
الگوهای فرهنگی
همسازی شیعه و...

فرضیه ( .)3دیدگاههای اهل سنت و شیعیان دربارۀ فروکاستن تفاوتهای میـان شـیعه و سـنی
تفاوت معناداری دارند.

فروکاستنتفاو میانشیعهوسنیبهعنوانیکمتغیرترکیبیدارایمیانگین88/6استکهاز
میانگینموردانتظار(ترکیبیاز8متغیربامیانگینموردانتظار)88بیشتراسوت،یعنویدرجوه
تقلیلتفواو فرهنگویوقوومیازسوطحمتوسوطبیشوتراسوتکوهحواکیازموداراجوییو
ندپنداریفرهنگیاست.نتیجهآزمونیومنویتنی(

همان

)تأییدشدونشان



هایفرهنگیدرمیاناهلتشیع،کمیبیشتراست؛درحالیکه

دادکهدیدگاهفروکاستنتفاو 
دیدگاهتأکیدبرتفاو فرهنگیدراهلتسننبیشتراست .
 .4-4پذیرش تفاوتها میان شیعه و سنی

هااست؛همانگونهکوه91/8در وداز


هاواختالف
ایفرهنگی،مبتنیبرپهیرشتفاو 

مدار
اهلسنتو96/3در دازشیعیانمعتقدند«:طبیعیاستکهدربرخوردوارتباطباپیوروان
فصلنامه علمیـپژوهشی
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هاتأثیرمیپهیرند»،و18/8در ودازاهولسونتو

مهه دیگر(شیعهوسنی)گاهیازآن
تشیعبیانکردهاندکه«:طرفدارانمهاه مختلفمیتوانندآزادانهطبوق

13/1در دازاهل
عالوهبراین18/8،در دازاهلسنتو86/3در دازشیعیان
ارزشهایخودرفتارکنند» .

برایننظرندکهتفاو اعتقوادا میوانشویعهوسونی،عوادیوطبیعویاسوت.ایونیافتوهها
نشاندهندۀدرجهباالیمدارایفرهنگیشیعهوسنیدرمنطقهموردمطالعهاست.البتهتفاو 

دیدگاههادرفرضیهشماره()8بهآزمونگهاشتهشد .


جدول شماره ( .)1دیدگاه شیعیان و اهل سنت درباره پذیرش تفاوتها






وجودمهاه وادیوانمختلوفدریوککشوورامورمطلووبو شیعه
سنی
مناسبیاست .

شیعه
دومهه تسننوتشیعبرتریذاتینسبتبهی دیگرندارند .
سنی
پووووووهیرش
تفاو ها  منعموماازوجودتفاو هاییکهمیاناهلتسننوتشیعوجود شیعه
سنی
دارد،احساسبدیندارم .
مندرتعاملباپیروانموهه دیگور(شویعهوسونی)احسواس شیعه
سنی
خوبیپیدامیکنم .


ا
ا
کامل
کامل
مخالفم تاحدی موافقم
موافقم
مخالفم

1/8
8/9
3/0
8/9
3/1
9/8
8/3
6/8

1/6
1/1
68/8
61/8
61/9
61/1
1/8
8/6

61/1
81/1
66/8
68/1
68/8
88/1
88/3
83/0

96/0
96/3
88/6
88/6
81/8
98/9
90/1
91/1

آزمون



درجه سطح
آزادی معناداری

80/0
90/1
93/0
8 8/118
99/8
 8 81/810 98/0
61/1
98/1
8 68/181
89/8
8 1/868

 /0333
/019
/000
 /069







ا
ا
کامل
کامل
مخالفم تاحدی موافقم
موافقم
مخالفم

طبیعیاستکهدربرخوردوارتباطباپیروانمهه دیگر(شیعه شیعه 68/8
وسنی)گاهیازآنهاتأثیربپهیرم .

سنی 69/8
آشناشدنبابرخیاعتقادا پیروانمهه دیگر(شیعهوسونی) شیعه 1/6
برایمنجال ومفیدبودهاست .

سنی 68/1

مناینامررامیپهیرمکهطرفدارانموهاه مختلوفمیتواننود شیعه 1/6
آزادانهبراساسارزشهایخودرفتارکنند .

68/8 63/1 89/8 83/1



 8  1/188

60/0 81/8 81/9 88/1
66/0

88/9 90/1 81/6

3/6

96/6 96/1 61/8

1/6

86/8 88/6 61/8

سنی 8/3

3/1

88/6 81/1 68/3

این هپیروانمهه دیگر(شیعهوسنی)،ارزشهاواعتقاداتشان شیعه 8/3
تاحدیبامامتفاو است،یکامرعادیوطبیعیاست .
سنی 8/3

8/3

91/6  88/8 68/8
91/8 91/8

تعاملمیانپیروانمهه دیگر(شیعهوسنی)دربسیاریموارد ،شیعه 8/3
مفیدوسازندهاست .
سنی 8/3

آزمون

درجه سطح
آزادی معناداری

1/1

68/6

9/8

86/6 91/8 61/9

8/6

96/0 91/1 86/8

/898

8 66/091

 /081

8 1/831

/611

8 1/988

/661

8 8/919

/013

فرضیه ( .)3دیدگاههای اهل سنت و شیعیان در مورد پذیرش تفاوتهای میـان شـیعه و
سنی تفاوت معناداری دارند.
میانشیعهوسنیبهعنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگین99/8استکه

پهیرشتفاو های
ازمیانگینموردانتظار(ترکیبیاز3متغیربامیانگینموردانتظار)81کمتراست،یعنیدرجوه
تقلیل تفاو فرهنگیوقومیازسطحمتوسوطبیشوتراسوتکوهحواکیازغیرنرموالنبوودن
وضعیتاست.نتیجهآزمونیومنویتنی

)تأییدشدونشاندادکهشیعیان

ازدرجهباالتریازمدارایفرهنگیبرخوردارهستند.
 .4-5انطباق با تفاوتها میان شیعه و سنی

گروه هایفرهنگیمم ناستبرایمقابلهباناسازگاری ها،درجهانطبواقخوودبوافرهنوگ
دیگررااف زای دهند.اینانطباقموج سازگاریفرهنگیمیشود؛موثال 11/8در وداز
اهلسنتو 88/9در دازشیعیانبرایننظرندکهاهلتسننواهلتشویعموی تواننوددر
برخیمراسممههبیی دیگرشرکتکنند.همچنین81/9،در ودازاهولسونتو11/1
در دازاهلتشیعبیانکردهاندکه«:اهلتسننواهلتشویعموی تواننوددربرخویمووارد
براساسدستورا دینیی دیگررفتارکنند» .ایندیدگاهازنظرآمارینیزتفاو معنواداری
نداردکههمسوییدیدگاهشیعهوسنیرانشانمیدهد.یافته هاحاکیازدرجهباالیانطباق
ومدارایفرهنگیاست،اماتفاو دیدگاههایشیعهوسونیدرفرضویهشوماره()1آزموون
شدهاست .

فصلنامه علمیـپژوهشی
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الگوهای فرهنگی
همسازی شیعه و...

جدول شماره ( .)8دیدگاه شیعه و سنی دربارۀ انطباق با تفاوتها






خوباستاهلتشویعوتسوننازمحتووایموهاه  شیعه
ی دیگرآگاهشوند .
سنی
اهلتسننواهولتشویعمیتواننوددربرخویمراسوم شیعه

مههبیی دیگرشرکتکنند .
سنی
ف رمیکنمدستیابیبهحقیقتباشناختموهاه و شیعه
ادیانمختلفاتفاقمیافتد .

سنی
انطباقبا
تفاو ها  درارتباطباپیروانمهه دیگر(شیعهوسنی)سوعی شیعه
کنممطابقمیلآنهارفتارکنم .


می
سنی
حاضرمبایکفردازپیوروانموهه دیگور(شویعهو شیعه
سنی)دریکم ان،مثلیکخانهزندگیکنم .
سنی
اهولتسوننواهولتشویعمیتواننوددربرخویمووارد شیعه

براساسدستورا دینیی دیگررفتارکنند .
سنی

فصلنامه علمیـپژوهشی
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کامل مخالفم
مخالفم

تاحدی موافقم

کامل
موافقم

6/8

8/8

8/6

98/9

19/8

9/9

9/8

93/1  60/0

89/9

6/8

9/9

93/1 68/3

88/1

1/1

88/6 88/3 68/9

81/6

1/8

9/9

61/6

99/9

86/0

9/8

8/8

86/0

96/8

93/0

61/9 98/3 98/1 66/1

8/8

61/8

86/8 96/0

63/0

69/9

9/8

96/0 88/3 66/0

96/8

1/9

1/8

90/6 88/8

99/0

1/8

99/8 81/8 66/3

88/3

89/8 81/9 63/6  1/8

89/3

درجه

سطح

آزادی

معناداری

1/811

8

/803

 80/680

8

/000

آزمون



8/061

8

/199

61/811

8

/008

8/988

8

/119

 8/683

8

 /081

فرضیه ( .)5دیدگاههای اهل سنت و شیعیان در مورد انطباق با تفاوتهای میـان شـیعه و سـنی
تفاوت معناداری دارد.

میانشیعهوسنیبهعنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگین88/68استکهاز

انطباقباتفاو های
میانگینموردانتظار(ترکیبیاز1متغیربامیانگینموردانتظار)68بیشتراست،یعنیدرجوهانطبواق
باتفاو هایفرهنگیوقومیازسطحمتوسطبیشتراستکهحاکیهمسوییوسازگاریفرهنگوی
شیعیانواهلسنتاست.نتیجۀآزمونیومنویتنی(

)تأییدنشدونشاندادکوه

هردوگروهشیعهوسنیبرایانطباقباتفاو هاتالشمیکنندوشباهتدارند .
 .4-6ادغام تفاوتها میان شیعه و سنی

ها،درجهباالییازهمسوییودرهمتنیدگیفرهنگیرانشانمیدهد؛مثالازدواج

ادغامتفاو 
دسوتآمدهنیوزنشوان

وهفرهنگی،نشانگرسازگاریودرهمتنیدگیاست.نتوای به

میاندوگر
میدهدکه88/1در داهلسنتو18/1در دازشیعیانمعتقدنود،ازدواجمیوانپیوروان

مهاه مختلف(شیعهوسنی)مانعیندارد.همچنین91/8،در ودازاهولسونتو81/8
در دازاهلتشیعبیانکردهاندکهرابطهروزمرهباپیروانمهه دیگر،موج مثبوتشودن
نظرمندربارهآنهاشدهاست.تفاو دیدگاهشیعهوسونیدرفرضویهشوماره()1بوهآزموون

گهاشتهشد .

جدول شماره ( .)3دیدگاه شیعه و سنی درباره ادغام تفاوتها






ا
کامل

مخال

مخالفم

فم

رابطهروزمرهباپیروانمهه دیگر(شیعهوسنی)موجو  شیعه 3/1
مثبتشدننظرمندربارهآنهاشدهاست 

سنی 3/0

ادغام
تفاو ها  ازنظرمن،ازدواجمیانپیروانموهاه مختلوف(شویعهو شیعه 1/6
سنی)مانعیندارد .
سنی 61/1

تاحدی موافقم

ا
کامل
موافقم

69/3 8288 96/1 80/1
61/8 90/0 81/6 61/1
98/1 90/0 68/3 66/8
81/6 86/8 88/9 66/8

آزمون



درجه

سطح

آزادی

معناداری

 8 8/138
8 86/903

/139
/000

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

میانشیعهوسنیبهعنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگین1/1استکوهاز

ادغامتفاو های
میانگینموردانتظار(ترکیبیاز8متغیربامیانگینموردانتظار1است)کمیبیشتراست،یعنی
درجهادغامتفاو فرهنگیوقومیدارایسطحمتوسطکمویاسوتکوهحواکیازغیرنرموال
نبودنوضعیتاست.نتیجهآزمونیومنویتنی(


)تأییدنشدونشاندادکه

هردوگروهشیعهوسنیدرموردادغامتفاو ها،دیدگاههایمشابهیدارند.

513

 .4-7قوممداری فرهنگی میان اهل سنت و شیعه

قوممداریفرهنگی،موج ش افدرروابطاجتماعیوفرهنگیمیشود.دراینپژوه قومموداری

براساسان اروجودتفاو هایفرهنگی،دفایازوجوودتفاو هوا،وفروکاسوتنتفاو هوا،سونجیده
شد.سنج قوممداریفرهنگیمیاناهلسنتوشیعیاندرفرضیهشماره()1آزمونشد .
فرضیه ( .)1دیدگاههای اهل سنت و شیعیان در مورد قوممداری فرهنگی تفاوت معناداری دارند.

میانشیعهوسنیبهعنوانیکمتغیرترکیبیدارایمیانگین11/11استکه

قوممداریفرهنگی

ازمیانگینموردانتظار(ترکیبیاز80متغیربامیانگینموردانتظوار)10انودکیکمتوراسوت،
قوممداریاندکیازسطحمتوسطبیشتراستکهحاکیازوجوودوضوعیتکموی
یعنیدرجه 
یوومنویتنوی(

نامتعادلدرروابطمیانشیعهوسنیاست.نتیجوهآزموون

فصلنامه علمیـپژوهشی

)

تأییدشدونشاندادکهدرمجموی،شیعیان(بانمرهمیانگینبیشتر)درجهقومموداریفرهنگوی

کمترواهلسنت(بانمرهکمتر)درجهقوممداریبیشتریدارند .

 .4-8نسبیگرایی فرهنگی میان اهل سنت و شیعیان

نسبیگراییفرهنگی،نشاندهندۀدرجهانعطافومدارایدوفرهنگاست.درایونپوژوه درجوه


الگوهای فرهنگی
همسازی شیعه و...

نسبیگراییفرهنگیبراساسپهیرشتفاو ها،انطباقباتفاو ها،وادغامتفاو هاسونجیدهشود.

سنج نسبیگراییفرهنگیمیاناهلسنتوشیعیاندرفرضیهشماره()8بهآزمونگهاشتهشد .
فرضیه ( .)8دیدگاههای اهـل سـنت و شـیعیان دربـارۀ نسـبیگرایی قـومی در فرهنـت تفـاوت
معناداری دارند.

میانشیعهوسنیبهعنوانیکمتغیرترکیبی،دارایمیانگین18/03است

نسبیگراییفرهنگی

کهازمیانگینموردانتظار(ترکیبیاز61متغیربامیانگینموردانتظار)16بیشوتراسوت،یعنوی
نسبیگراییازسطحمتوسطبیشتراستکهحاکیازوجودوضعیتمطلوبوروابطعوادیو

)تأییودشودو

طبیعیمیانشیعهوسنیاست.نتیجهآزموونیوومنویتنوی (


نشاندادکهدرجهنسبیگراییفرهنگیمیانشیعیانکمیبیشترازاهلسنتاست .

جدول شماره ( .)11میانگین متغیرها در آزمون فرضیات
فصلنامه علمیـپژوهشی
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تعدادنمونهها 


کمترین

بیشترین

میانگین

انحرافمعیار

ان ارتفاو ها

868

9

61

8/88

8/186

دفای از تفاو ها

801

8

80

63/18

1/000

فروکاستن تفاو ها

863

1

91

88/61

8/811

پهیرش تفاو ها

861

66

81

99/86

1/181

انطباق باتفاو ها

861

1

 90

88/68

9/888

ادغام تفاو ها

863

8

60

1/11

8/008

قوممداری فرهنگی


809

63

30

11/11

66/813

نسبیگرایی قومی


866

89

88

18/03

60/069

درجه حساسیت

931

88

618

668/11

63/818

جدول شماره ( .)11مقایسه رتبه میانگین در آزمون یومن ویتنی در آزمون فرضیات

ان ارتفاو ها
دفای از تفاو ها
فروکاستن تفاو ها

دو گروه

تعداد

رتبه اندازه

مذهبی

نمونهها

میانگین

مجموع رتبه

شیعه

18188/10 818/16  808

سنی

91088/10 611/80  860

شیعه

808

83881/00 889/13

سنی

808

99931/00 619/16

شیعه

803

81619/10 881/16

سنی

860

80861/10 638/91

آزمون

من

ویتنی

سطح معناداری

اندازه ویلکاکسون

68819/100

91088/100

-1/908

 /000

68881/000

99931/000

-1/811

/000

68116/100

80861/100

-8/111

/008

قوممداری فرهنگی

پهیرش تفاو ها
انطباق باتفاو ها
ادغام تفاو ها
نسبیگرایی قومی

حساسیتمیانفرهنگی


دو گروه

تعداد

رتبه اندازه

مذهبی

نمونهها

میانگین

مجموع رتبه

شیعه

633

889/86

88168/10

سنی

808

616/86

98881/10

شیعه

808

868/36

81198/00

سنی

638/03  808

86808/00

شیعه

808

81111/10 880/08

سنی

808

80318/10 631/31

شیعه

803

81081/10 880/88

سنی

860

633/89

86319/10

شیعه

801

88910/10 861/88

سنی

801

80831/10

شیعه

631

88816/10 888/01

سنی

800

99198/10 618/13

631/16

آزمون

من

ویتنی

سطح معناداری

اندازه ویلکاکسون

63811/000

86808/000

-6/113

/011

63898/100

80318/100

-6/311

/083

63808/100

86319/100

-6/189

/086

68318/100

80831/100

-6/113

/011

66311/100

98881/100

-1/686

/000

69198/100

99198/100

-1/618

 /000


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

معنایوجوددرجهباالیقومگراییودرجهپاییننسبیگراییفرهنگویدر


حساسیتفرهنگیبه
جامعهاستکهبرایسنج آنبایدمیزانمودارایاجتمواعیبررسویشوود.فرضویها ولی
نیکوهتجربوۀتفواو 
الگویمیلتونبنتدرسنج حساسویتفرهنگویایوناسوتکوهزما 
میانفرهنگیافراد،پیچیدهترودشوارترشود،قابلیتبالقوهآنهادرروابطمیانفرهنگیافزای 

خواهدیافتودرنتیجه،سازگارییاعدمسازگاریفرهنگیدرمیانفرهنگهاایجادمویشوود.

درجهحساسیتفرهنگیشیعهوسنیدرفرضیهشماره()3آزمونشدهاست .
فرضیه ( )3حساسیت فرهنگی شیعه و سنی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.

میانشیعهوسنیبهعنوانیکمتغیرترکیبیدارایمیانگین668/11اسوت

حساسیتفرهنگی
کهازمیانگینموردانتظار(ترکیبیاز91متغیربامیانگینموردانتظار)666کمیبیشتراسوت.
نتیجهآزمونیومنو یتنی(


)تأییدشودومقایسوهمیانگینهوا(شویعهبرابور


888/01وسنیبرابر)618/13نشاندادکهدرجهحساسیتفرهنگیدرمیاناهلسنت(بوا
دسوتآمدهازآزموونفرضویه()1و

نمرهکمتر)بیشترازاهلتشیعاست.درمجمویبانتای به
فرضیه()3مشخصشدکهدرجهتعص وحساسیتفرهنگیدربیناهلسنتکمیبیشوتر
ازشیعیاناست.درنمودارشماره()6پیوستارنظریبنتکهازان ارشرویوبههمآمیزیختم
میشود،نشاندادهشدهاست .
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ادغامتفاو هاانطباقباتفاو هاپهیرشتفاو هاتقلیلتفاو هادفایازتفاو هاان ار

  0تفاو ها 
درجه نسبیگرایی افزایش و تعصب
کاهش مییابد

درجه مداراجویی کاهش و تعصب افزایش
مییابد

نمودار شماره ( .)1تعصبگرایی تا نسبی گرایی در حساسیت فرهنگی شیعه و سنی در منطقه جنوب


دهد،درجهقوممداری(ان ارتفواو ،تأکیودبورتفواو ،و


گونهکهنمودارنشانمی

همان
دفایازتفاو )درمقایسهباوضعیتانتقالیومیانی(فروکاستنتفاو وپهیرشتفاو )رتبۀ
پایین تریداردکهحاکیازبحرانینبودنوضعیتروابطمیواناهولسونتوشویعیاناسوت.
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مداریدرمقایسهبادرجهنسبیگراییفرهنگی،پایینتراست .

بااینحال،درجه 
قوم


 900
 818/16
 889/13
 810

 881/16
 880/08
 880/88






 800
 610
 600
 10
0

 633/89

 631/31

 868/36
 638/03

 638/91

 619/16

 611/8

ادغامتفاو هاانطباقباتفاو هاپهیرشتفاو هاتقلیلتفاو هادفایازتفاو هاان ارتفاو ها 
شیعه 

سنی 

بحرانوتعص درروابطمرحلهانتقالوتغییرنگرشحلبحرانونسبینگریدرروابط

نمودار شماره ( .)2مقایسه تعصبگرایی تا نسبی گرایی میان شیعیان و اهل تسنن در منطقه جنوب

نمودارشماره()8نیزنشانمیدهد1کهمیزانقومگرایی(ان ارتفاو ،تأکیدبرتفواو ،و
دفایازتفاو )میواناهولسونتبیشوترازشویعیاناسوت(درنمووداررتبوهکمتوریدارد)و
فروکاستنتفاو هادرشیعیانبیشترازاهلسنتاست .

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

نمرههای سمت راست نمودار (ان ار ،دفای ،و تقلیل) کمتر باشد ،درجه
 .1در بررسی این نمودار باید دقت شود که هر ه  
نمرههای سمت  پ نمودار (پهیرش ،انطباق ،و ادغام) بیشتر باشد ،درجه مدارا و
قوممداری بیشتر است و هر ه  
تعص و  
نسبینگریفرهنگیبیشتراست.


بحث و نتیجهگیری

تعارضمیانشیعیانواهلسنت،همدرسطحروابطبینفردیوهومدرسوطحروابوطمیوان

شود؛ازهمینرو،بایدبوههمگرایویمیوانشویعهوسونینیوزدر

دولتهاوجوامع،آش ارمی
سطوحخردوکالنتوجهکرد.دراینمقالهسهسطحهمگراییازی ودیگرتف یوکشودهاند؛
سطحنخست،وحد یااتحاداسالمیاستکهاغل یکوحد سیاسویمیوانشویعیانو
اهلسونتمودنظراسوت؛دوم،سوطحتقریو موهاه کوهبراسواسآن،عالمواندینویبور
هایدینیهمسوکنندهمیانپیرواناسالمتأکیدمیکنند؛درسطحسوم،برهمگرایویو

روایت
انسجاماجتماعیمیانپیروانمههبیتأکیدمیشود.اینهمگراییبراساسیکبرنامۀسیاسی

یاتوافقدینیبهدستنمیآید،بل هطیقرنهاهمزیستیفرهنگیوتعامال اجتماعیش ل

میگیرد.درمقالهحاضر،برمطالعهسطحسومهمگراییتأکیدشدهاست .
درجمعبندیمطالعا انجامشدهمیتووانگفوت،بخو مهمویازاخوتالفهوایمیوان
شیعیانواهلسنتدرایران،ماهیتاجتماعیداردنهمههبی؛بهعبار دیگر:الوف)بخو 
مهمیازاختالفهایمیوانشویعیانواهولتسونندرایوران،درنارضوایتیازمیوزانتوسوعه
اجتماعیمناطقاهلسنتریشهدارد.احساسنابرابریدرتوزیعمنابع،ام انا اجتماعی،و
فر تهایشغلی،موج افزای نارضایتیدرمناطقسنینشینشدهودرمواردی،موجو 
افزای احساستعارضمههبیمیشود؛ب)بخ دیگریازاختالفهوایمیوانشویعیانو
اهلتسنندرایران،دراختالفهایقومیتیریشهدارد.تحریکحساسیتهایسیاسیتوسط
برخیگروههایقومیتی،موج افزای احساستعارضمههبیدربرخیمناطقشدهاست؛
هایشیعیوسنیدرایران،دررقابتاکثریتواقلیوتاجتمواعی

ج)بخ دیگریازاختالف
بودنآنهاریشهداردکهموج میشود،نوعیهویتیابیحاشیهاییامنوزویودرموواردی،

نوعیهویتمقاومتومنفیدربیناهلسنتشو لبگیورد.عمل وردرسوانهایاکثریوتو
زمینهسازیبرایمشارکتاقلیت،راهیبرایازبینبردنهویتمقاومتوکاه تعارضهای
هایشیعیوسنیدرایوران،

اجتماعیمیاناقلیتواکثریتاست؛د)بخ دیگریازاختالف
هایارتباطیمیانفرهنگیاسوت.کومبوودنشوناختاجتمواعی

ناشیازعدمآموزشمهار
گروههایمههبیوقومیتیازی دیگر،موانعافوزای مودارایاجتمواعیمویشوود.ایونامور
حساسیتفرهنگیرادرمیانآنهاباالمیبرد.اینجریان،زمینهرابرایافزای تعارضمیوان
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شیعیانواهلتسننایجادمیکند.مقالهحاضر،موردآخر(بندد)ازمجموعوهتعوارضهوای
اجتماعیوفرهنگیرابه ور میدانی،مطالعهکردهاست.
درمقالهحاضر،برایارزیابیهمگراییوواگراییروابطاجتماعیاهلسنتوشیعیاندر
جغرافیایتحقیق(جنوبوجنوبغربایران)،بهتحلیلوارزیابیاینپرس پرداختهایمکه
تعامال میانشیعیانواهلسنت هدرجهایازتعص گراییونسبیگرایویفرهنگویدارد؟
بهعبار دیگور،حساسویت فرهنگویمیواناهولتسوننوشویعیان ،وهسوطحیازواگرایوی
(برتریجویی،تحقیر،وبیتفاوتیفرهنگی)وهمگرایی(همدلی،پهیرشتفاو فرهنگوی،و
هضمشدگیفرهنگی)رانشانمیدهد؟ 
نتووای مطالعووهمیوودانیبورایپاسو بووهایوونپرسو نشوواندادکووهاهوولسوونت،دیوودگاه
قوممدارانهتریدرمقایسهباشیعیاندارندکهالبتهاینامردورازانتظوارنیسوت،زیورادرحوال
حاضر،اه لسنتدروضعیتیکگوروهاقلیوتقوراردارنودوبورایبقوایاجتمواعیخوود،
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کننود.بااینحوال،شویعیانازدرجوه

دیدگاههایمحافظهکارانوهومحتاطانوهتریرادنبوالموی

نسبیگراییفرهنگیبیشتریبرخوردارهستند؛بهایونمعنواکوهدررویواروییبوااهولسونت
مدارایفرهنگیوتمایلبهپوهیرشوحتویادغوامدارنود.همویندیودگاهاسوتکوهموجو 
همزیستی،همگرایی،ودرهمتنیدگیاجتماعیشیعهوسنیدرجنوباستانفارسشدهاست .
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