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حسن یوسفزاده

چكيده
فرهنگیدرکنارارتباطاتدرونفرهنگیو


شدنارتباطاتمیان

ترینویژگیعصرحاضر،پررنگ

مهم
فرافرهنگی است .رشد و گسترش روزافزون فناوریهای ارتباطی ،زمینههای فشردگی ارتباطات و
گونهایبههمنزدیککرده
شدنمرزهایجغرافیاییرافراهمومردماناقصینقاطجهانرابه 


کمرنگ
استکهارتباطباافرادمتعلقبهفرهنگهایمختلفگریزناپذیرشدهاست.همینامر،مسائلفراوانی

کناستتفاوتهایجدیبا

رابهدنبالداشتهاست؛اینکهآیاارتباطباافرادیکهازنظرفرهنگیمم

ما (مسلمانان) داشته باشند ،نیازمند رعایت چارچوبهای هنجاری خاص است؟ پژوهش با هدف
دستیابی به مسئلۀ مذکور و با روش توصیفی-تحلیلی ،اندیشههای حضرت آیتاهلل خامنهای
العالیرابررسیکردهوبهایننتیجهرسیدهاستکهرعایتدستکم 4اصلشاملدعوت،


مدظله
فرهنگیتوصیهمیشود .


عدالت،حفظاستقاللوعزتمندیوتمسکبهمشترکاتدرارتباطاتمیان

فرهنگی،اسالم،استقالل،تقیۀمداراتی،خامنهای،دعوت،مشترکات .


:ارتباطاتمیان
واژههای کليدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.۱استادیارجامعهالمصطفیالعالمیه؛usefzadeh.h@gmail.com
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مقدمه و بيان مسئله
ارتباطات میانفرهنگی سابقهای بسیار دیرینه دارد و حتی میتوان گفت در طول تاریخ بشر
هموارهبهشکلیوجودداشتهاست؛بااینویژگیکهدرگذرزمانبرشدتوگسترشآن
افزودهشدهودرچنددهۀاخیربهاوجخودرسیدهاست.امروزهدرحالیکهجمعیتجهانبه

مرز هشت میلیارد نفر نزدیک میشود ،اختراعات و توسعۀ فناوریهای ارتباطی مردم سراسر
ترکردهوارتباطاتمیانآنهاراناگزیرساختهاست.درواقع


ازپیشبههمنزدیک

جهانرابیش
تحوالت فناورانه و سیاسی-اجتماعی جهان را به کرهای کوچک برای سکونت مبدل ساخته
است؛امکانیکهرسانههایجمعیبرایانتقالرویدادهایخبریازاقصینقاطدنیابهمنازل،

انگیزیفاصلۀمیانمردمانمتعلقبهفرهنگهاو


طورشگفت

بازارومدارسفراهمساختند،به
هایمخابراتی،جهانراازطریقماهوارهها


جوامعگوناگونراکاهشداد.درحالحاضرسیستم
کند.جتهایباکیفیتمردمراباسرعتیبیشازسرعتصوتاز


وفیبرهابههممتصلمی
اند.مهاجرتهای


کنند.دشمناندیرینامروزباهمهمسایهشده

کشوریبهکشوردیگرمنتقلمی
انبوهاختالطاقوام،نژادهاوملیتهاوپیروانادیانمختلفراناگزیرساختهاست.گردشگری

رشد کرده است .دانشجویان به قصد تحصیل مرزهای جغرافیایی را درمینوردند و حتی
فرهنگیبهپدیدهایشایعتبدیلشدهاست .


هایمیان

ازدواج
اما از آنجا که ارتباطات میانفرهنگی دارای ابعاد فلسفی ،کالمی ،اخالقی و فقهی است،
بررسی اندیشههای فقهای بزرگ اسالمی را ضروری میکند .بدین ترتیب با مسئلهای مواجه
میشویم مبنی بر اینکه شخصیتها و متفکران معاصر جهان اسالم بهویژه فقها ،با توجه به

همعصربودن با شرایط و تحوالت پدیدآمده در حیات جمعی بشر ،چه نگاهی به ارتباط

فرهنگیدارند.طبیعیاستکهعدمامکانبررسیاندیشههایهمۀمتفکرانعصرحاضردر


میان
ابعادچهارگانه(کالمی،اخالقی،فقهیوحتیسیرۀعملی)،ضرورتمحدودشدنپژوهشرابه
بررسیبهدنبالداردواگرچنیناستچهمعیاریبرایانتخابمتفکرانموردبررسی


تعدادقابل
وجوددارد؟فارغازهمۀمعیارهایممکن،معاصرتوگسترۀتأثیرگذاری،دومعیاریاستکه
دیدگاههای حضرت آیتاهلل

در این تحقیق میتواند راهگشا باشد .طبق این معیارها ،بررسی 
العالیدراولویتقرارمیگیرد .


ایمدظله

خامنه
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هدف و پرسش تحقيق
هدف از ارائۀ این پژوهش ،بررسی ظرفیتهای اندیشه آیتاهلل خامنهای بهمنظور دستیابی به
چارچوبی است که در ارتباطات میانفرهنگی میتواند بهمثابۀ راهنمای عمل بهویژه برای
کارگزاران جوامع اسالمی و دانشجویان در خارج کشور قرار گیرد .ارتباط مسلمانان ،بهویژه
شیعیان با غیرمسلمانان یکی از دغدغههای مهم ایشان است که عالوه بر بیانات متعدد ،در
هایایشانبهجوانانغربمورداهتمامبودهاست؛بنابراینمیتوانپرسشیاساسیمطرح


نامه
اهللخامنهایچیست .


فرهنگیازدیدگاهآیت

نیبراینکهاصولحاکمبرارتباطاتمیان
کردمب

پيشينۀ تحقيق
فرهنگیدرمغربزمینوبهزبانهایغیرفارسیفراواناست،


هادرموضوعارتباطمیان

پژوهش
اما در زبان فارسی ،بهویژه از منظر هنجارشناختی ،آثار معدودی به چشم میخورد که از آن
جمله میتوان به «جهانگردی :ارتباطی میانفرهنگی» به قلم محمدهادی همایون (،)۱834
«درآمدی بر نظریۀ ارتباط میانفرهنگی» نوشتۀ علی سلیمی ( )۱831و «ارتباطات در جامعۀ
)اشارهکرد.درخصوصبررسیاندیشههای

اسالمیمتکثرفرهنگی»نوشتۀناصرباهنر(۱831
آیتاهلل خامنهای آثار فراوان و ارزشمندی منتشر شده است ،ولی بررسیها نشان
اجتماعی  
میدهدپژوهشمشابهیبامطالعۀحاضروجودندارد.اینمطالعهبااستفادهازادبیاتارتباطات

ایمدظلهالعالیدارد .


اهللخامنه

هایاجتماعیآیت

فرهنگی،نگاهیویژهبهاندیشه

میان

چارچوب مفهومی (تعریف مفاهيم)
ارتباطاتمیانفرهنگی»استکهدراینجا

عنوانمقالهشاملدومفهوماصلی،یعنی«اصل»و«
تعریفیاجمالیازهرکدامارائهمیشود .

 .0اصل
اصل هر چیز پایه و قاعدۀ آن است (راغب ،مفردات ،ذیل واژه) .مرور اجمالی اندیشههای
آیتاهلل خامنهای و مقولهبندی گزارههای زیرساختی مرتبط با ساحت ارتباطات میانفرهنگی

تواندبهمثابۀچارچوبیبرای


دهدکهمی

هایکلیرادراختیارماقرارمی

ایازویژگی

مجموعه
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فرهنگیاستفادهشوند.اینویژگیهاتمایزاساسیارتباطات


ارتباطاتهنجاریدرعرصۀمیان
میدهد .در پژوهش از این ویژگیهای کلی با عنوان «اصول»
اسالمی را در این عرصه نشان 
ایبهچنداصلمیتواندستیافت


اهللخامنه

تعبیرشدهاست.ازبررسیاندیشۀاجتماعیآیت
که بهاجمال عبارتاند از :اصل دعوت ،اصل عدالتمداری ،اصل عزتمندی و استقالل ،اصل
تمسکبهمشترکاتواصلتقیۀمداراتیکههرکدامجایگاه،شرایطواقتضائاتخودرادارد .
 .0ارتباطات ميانفرهنگی
بودنتالشهایمابرایارتباطبادیگرانکهعمدتاً

هایناآشناوبی 
نتیجه


قرارگرفتندروضعیت
شودونیزناکامیدرفهممعانیارتباطاتآنهاممکناستسبب


هاهمراهمی

اعتناییآن

بابی
شود تا احساس ناخوشایندی به ما دست دهد و در این شرایط احتماالً دیگران را به
احساسبودن و بینزاکتی متهم میسازیم؛ غافل از اینکه چنین رفتاری با

فرهنگبودن یا بی


بی
گیریوصمیمیشدنرا

غریبههابرایآنانکامالًطبیعیاستوبرعکس،تالشمابرایارتباط

همازآنتعبیرمیشود ،در

غیرطبیعی قلمدادمیکنند.این شرایطکهبا«فضایچندفرهنگی»
قلمروی مطالعات میانفرهنگی قرار دارد .ارتباط میانفرهنگی دقیقاً ناظر به شرایطی است که
دلیلاحساسفاصلهوبیگانگی،تفاهمودرکمتقابلبهیکمسئلۀجدیتبدیلمیشودودر


به
شکل حاد آن ،فرد را دچار استرس و سردرگمی میکند .این مسئله بهقدری اهمیت دارد که
ممکن است فرد را برای همیشه از حضور در شرایط ابهامآلود و از نظر فرهنگی پیچیده باز
بدارد(یوسفزاده)۱831،؛بههمیندلیلجیمزچمبرلیندرمقدمۀکتابدریکاوتلیبهاین

نکته اذعان میکند که «سازگاری در محیطهای بیگانه و کنارآمدن با بیگانگان در یک کشور
).درحقیقتنگاههای

بیگانه،یکیازمسائلاساسیبشردرعصرحاضراست»(اوتلی1:4004،
مابهجهانوانسان(فرهنگما)نحوۀارتباطماراتحتتأثیرقرارمیدهدوبرایفهممعنای

رفتار دیگران همواره ناگزیر از رمزگشایی هستیم« .وقتی پیامها در سراسر مرزهای فرهنگی
شوند،ارتباطاتمیانفرهنگی


یابند،دربافتیرمزگذاریودربافتیدیگررمزخوانیمی

انتقالمی
فرهنگیزمانیرویمیدهدکه


ارتباطاتمیان
برقرارمیشود(اسمیت.)483:۱838،درواقع«،

ریافتکنندهآنعضویازیکفرهنگدیگرباشد»(سموار

تولیدکنندهپیامعضویکفرهنگود
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و پرتر )۱1 :۱333 ،و درنهایت ،تینگ تومی ارتباطات میانفرهنگی را بهعنوان «فرایند مبادلۀ
نمادینکهازطریقآنافرادیازاجتماعاتفرهنگیگوناگوندروضعیتیتعاملیبرسرمعانی
مشترکمذاکرهمیکنند»تعریفکردهاست( .)Toomey, 1999: 16


روش تحقيق
پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی است .دادههای تحقیق عمدتاً از آثار مربوط به آیتاهلل
خامنهای و سخنرانیهای ایشان بهدست آمده است .برای گردآوری دادههای این پژوهش از

ایوبرایتحلیلمتنوتفسیروتحلیلدادههاازروشکیفیاستفادهشدهاست.


روشکتابخانه
صورتفیشگردآوریشدهوباخوانشمجدد،دادههادر


بهاینمعناکهابتدامطالبمربوطهبه
دستآمده ،در قالب
چند مرحله طبقهبندی و بازطبقهبندی شده و درنهایت ،چارچوبهای به 
اصول حاکم ارائه شده است .با این توضیح که اصول ارائهشده ،از سویی ناظر به جنبۀ
هنجارشناختی ارتباطات میانفرهنگی و از سوی دیگر ناظر به مسائل موجود در دیدگاههای
میانفرهنگیمتداولاست .


یافتههای تحقيق
هایتحقیقدرپاسخبهاینپرسشاساسیساماندهیمیشودکهاصولحاکمبرارتباطات


یافته
اهللخامنهای،


هایآیت

کداماست.بااستنادبهآراواندیشه
اهللخامنهای


فرهنگیازنگاهآیت

میان
اصلرادرعرصۀارتباطاتمیانفرهنگیبهشرحذیلبرشمردکهالبتهترتیب

تواندستکم1


می
چینشآنهاخالیازتسامحنیست.

 .0اصل دعوت
اصلاولیهدرارتباطاتمیانفرهنگیدعوتاست.ایناصلروحهمۀارتباطات مسلماناندر

همۀ ساحتهای اجتماعی است که آیۀ  ۱41سورۀ نحل استفاده میشود .متعلق دعوت راه
پروردگار(سبیلربک)است.همچنانکهدعوتبهاسالم،دعوتبهخداییگانهاست،دعوت
بهراهورسمواقعیحضرتمسیحوموسایکلیمنیزدعوتبهتوحیدوسعادتمندیاست.
تالشدراین زمینه،وظیفۀایمانیوانسانیهرمسلماناست«.اهدافانسانیوواالیخودمان
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راکهازاسالمگرفتهایم،درمعرضنگاهودیدهمۀبشریتبگذاریموبشریترادعوتکنیم

بهآنچیزیکهاسالمبهبشریتهدیهمیدهد»(بیاناتدردیدارکارگزارانحج 40،شهریور

 .)۱834هر حرکت و تالشی که زمینۀ خوشبینی و گرایش دیگران به اسالم را فراهم سازد،
موجبسرافرازیاست«:امروزبحمداهللپرچماسالمدردستملتونظاماست.امیدواریم...
مایۀ آبروی اسالم در سطح عالم بشویم؛ و نهفقط ملتهای مسلمان را امید ببخشیم ،بلکه
هارابهسمتاسالمبکشانیم»(،بیاناتدردیدار


مجذوبکنیموآن
غیرمسلمانان راهمبهاسالم
اعضای مجلسخبرگان رهبری ۱4 ،اسفند  .)۱810در مقابل ،رفتارهای نادرست نیز به همین
میزانمایۀشرمندگیاست«:نبایدکاریکنیمکهآحادجامعۀاسالمیبرتر...،درنظرمسلمانان
هایخرافیبیمنطقمعرفیشوند(».بیاناتدردیدار


نیکگروهآدم
عالم،بهعنوا

و غیرمسلمانان
).درهمینبافتاندیشهایوبانگاه

جمعیازروحانیونکهگیلویهوبویراحمد۱1،خرداد۱818
نابهنجاروناشایستقلمدادمیشود:

قمهزن»
بهکارکرداصلدعوتاستکهرفتارهاییمانند« 
قمهزدن-راکهقطعاًیکخالفویک
ردم،دیدمنمیتوانماینمطلب -

«منحقیقتاًهرچهفکرک
بدعتاست،بهاطالعمردمعزیزماننرسانم(».همان)درچنینمسائلینیتمؤمنانهنجارمندی
و درستی آن عمل را توجیه نمیکند .پژواک اینگونه رفتارها چون چهرۀ اسالم را مخدوش
دهد،متعلقحرمتقرارمیگیرد؛


مراآشفتهوکدرجلوهمی
میسازدومسیرگرایشبهاسال

بنابراین اصل دعوت چارچوبی است که رفتارها و تعامالت بهنجار و نابهنجار ما بهعنوان
مسلمان در شرایط زمانی و مکانی گوناگون را مشخص میسازد« .بارها به خود و دوستانم
شقبهاسالمرادردلهافروبنشانیمواستفهامعظیمی

گفتهاممباداماآنمؤذنبدصداباشیمکهع

راکهدردنیابرایشناختاسالمبهوجودآمدهاست،باپاسخمنکروزشتیپاسخدهیم»(بیانات

درمراسمبیعتطالبوفضالیحوزۀعلمیۀمشهد40،تیرماه.)۱833درواقعهرچیزیکهبه
نفعدشمناناسالمباشدیادرمسیردعوتوگرایشبهاسالمخللایجادکند،مذمومخواهد
اهللخامنهایبروحدتمیانمسلمانان،و«سممهلک


بود.ازاینمنظریکیازدالیلتأکیدآیت
بودن»اختالفوتفرقه(بیاناتدردیدارمسئوالننظاموسفرایکشورهایاسالمی 43،مرداد
 ،)۱83۱نقش آن در نگاه دشمنان به اسالم است« :شعار وحدت مسلمین را یک مسئلۀ
استراتژیک میدانم  -یک مسئلۀ تاکتیکی و مصلحتی هم نیست که حاال بگوییم مصلحت ما

اصول حاکم بر ارتباطات میانفرهنگي در انديشة آيتاهلل خامنهاي ۰۰

مسلمانان،بهتدریجایناختالفات

ایجابمیکندکهبامسلمینغیرشیعهارتباطاتداشتهباشیم-

مذهبیوطایفهایراکمکنندوازبینببرند؛زیرادرخدمتدشمناناست(».بیاناتدر43

فروردین .)۱833
 .0اصل عدالت
رویکرداسالمبهارتباطاتمیانفرهنگیبرپایۀاصلدعوتقرارداردکهاصلیفراگیراست.از

ایجایمیگیرد


فرهنگیدراسالمنیزدربسترارتباطاتهنجاریوتوصیه

روارتباطاتمیان

این
و هدف نهایی از ارتباط با غیرمسلمانان میتواند دعوت آنان به اسالم باشد ،ولی ارتباط و
چگونگیدعوترااصولدیگربیانمیکنند.اصلعدالت،ناظربهشیوۀتعامالتاست.شیوۀ

تعامالتنیزبههرشکلیکهبرقرارگردد،بایدبراساساصلعدالتقرارگیرد.همۀارتباطات
مسلماناندرهمۀساحتهایارتباطیبایدعادالنهباشدودراینمیانتفاوتیمیانارتباطبا

مسلمان و غیرمسلمان نیست .این اصل فرازمانی و فرامکانی است .نظام اندیشگی آیتاهلل
ایمملوازتوصیههاییاستکهتعاملعادالنهباهمۀمخاطبانرابهپیرواناسالمگوشزد


خامنه
ماازاسالمآموختهایمکهبایدباپیروانادیاندیگرباانصافوعدالتبرخوردکرد.این

میکند«:

(بیاناتدردیدارنمایندگاناقلیتهایمذهبیکشوردرمجلسشورای

حکماسالمبهمااست»
).برخوردعادالنهباانسانهایدیگرکفانتظاراتاستوهیچمعیاری

اسالمی 3،بهمن۱83
کند؛انتظاریکهبهحقحیاتوهمزیستیانسانهاباهمدیگر


دنمی
جزانسانبودنآنرامحدو

هایمدعیآزادیوعدالتانتقادمیکند


ایبهدولت

اهللخامنه

روآیت

شود.ازهمین

مربوطمی
قدرتها و دولتهای مدعی انصاف و

که این مهم را در مورد مسلمانان رعایت نمیکنند« :
راجزدردایرۀسیاستهایتنگومحدودوظالمانۀخودشان

عدالت،هیچانصافوعدالتی
کنند.بحثایننیستکهچرامسلمانهاآزادیالزمرادربسیاریازاین


مالحظهومراعاتنمی
کشورها ندارند؛ بحث بر سر این است که چرا امنیت جانی ندارند!» (همان) .نهفقط عدالت
هاازطریقرسانههایجمعی


آمیزباآن

هبرخوردتبعیض
درموردمسلمانانرعایتنمیشود،بلک

تکتیرانداز»کهحاالسروصدایشبلندشده
نیزتوصیهوتشدیدمیشود؛برایمثال،همینفیلم« 

وهالیوودآنرادرستکردهاست،تشویقمیکند.فرضکنیدیکجوانمسیحیتاآنجاکه
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تواندوازدستشبرمیآیدمسلمانرااذیتبکند.اینروشموردپسنداسالمنیست؛اسالم


می
(بیاناتدردیدارنمایندگاناقلیتهایمذهبیکشوردرمجلسشورای

بهانصافمعتقداست»
).شیعیانبرایارتباطاتمیانفرهنگیوشیوۀتعاملبادیگراناسوهو

اسالمی 3،بهمن۱838
الگودارند.علیعلیهالسالمنمونۀکاملانسانعادلاست«.ایشاندرآنقضیۀحملهبهشهرانبار

میفرماید :من شنیدهام این افرادی که به این شهر حمله کردند ،وارد خانۀ زنمسلمان و زن

غیرمسلمان– معاهده(یعنییهودونصاراییکهپیماندارندودرزیرسایۀحکومتاسالمی
زندگی میکنند) میشوند و «یأخُذُ حِجلَها» و آنها را اذیت و آزار میکنند ،ظلم میکنند
(نهجالبالغه ،خطبۀ  .)41بعد حضرت میفرمایند :اگر مسلمان از این غم بمیرد ،مورد مالمت

(بیاناتدردیداربانمایندگاناقلیتهایمذهبیکشوردرمجلس

نیست؛نظراسالمایناست»
حضرتعلیعلیهالسالمرااسوهوالگودر

).مسلماناننهفقط 

شورایاسالمی 3،بهمن۱838
فرهنگیمیدانند،بلکهحضرتمسیحرانیزمنادیعدلوعدالتمیدانند«.عیسی


ارتباطاتمیان
بن مریم علیهالسالم منادی رحمت و برکت و هدایت الهی برای انسانها بود .او در تاریکی
هارابهسمتخدا


هدایتیبودکههمۀانسان
شرکوظلمودنیایآلودهبهگناهوگمراهی،نور
هدایت کرد و زالل رحمتی بود که جانها و دلها را شستوشو میداد .او پرچمدار عدالتی
آسمانیبودکهستمدیدگانزمینرابهرهاییازاسارتقدرتهایستمگروقلدرانمتجاوز

ای ،پیام به مناسبت سال جدید میالدی ۱0 ،آذر  .)۱833عیسی مسیح
فرامیخواند (خامنه 

(علیهالسالم)مجهزبهمعجزهودعوتالهیبراینجاتبشرازظلماتشرکوکفروجهلو

ظلمورسانیدنویبهنورمعرفتوعدلوعبودیتپروردگارمبعوثگشتودرهمۀمدت
هالحظهای درمبارزهبابدیودعوت بهنیکی درنگنفرمود.این

اقامت خود درمیانانسان
درسیاستکه مسیحیان ومسلمانانکهمعتقدانبهنبوتآنبزرگوارند،بایدفراگیرند(.همو،
دیماه .)۱814
پیامبهمناسبتسالروزمیالدحضرتمسیح(ع) ۱4،
 .0اصل حفظ استقالل و عزتمندی
گونهای باشد که سبب وابستگی و
تنظیم روابط اجتماعی مسلمانان با اقلیتها نباید به 
طوریکهاستقاللجامعۀاسالمیرابهخطراندازد(هود۱8:؛بقره:


سرسپردگیمسلمانانگردد؛به

اصول حاکم بر ارتباطات میانفرهنگي در انديشة آيتاهلل خامنهاي ۰6

۱01؛نساء.)۱4۱:طبقآیۀشریفۀ 14سورۀمائده،فروتنیدربرابرمؤمنانوسرسختیدربرابر
اهللخامنهاینقلشدهاستکه


فردیفتاواییازآیت

کافرانیکاصلمسلماست.درسطحمیان
مسلمانان را از ارتباطی منع کردهاند که استقالل و عزت آنها را زیر سؤال ببرد؛ برای مثال،
دربارۀاینکهآیامسلمانمیتواندبرایکافرکارکندوزیردستاوباشدوازاومزدبگیرد،بر

اینعقیدههستندکه«:زیردستبهاینمعناکهتحتسلطۀغیرمسلمانباشدجایزنیست،اما
حاالاگرکارگرمسلمانیاستکهکارفرمایشکافراستوبهاومیگویدچنینکاریراانجام

بده و او هم انجام میدهد و ذلتی را هم نمیپذیرد ،بلکه برای او کار میکند و مزدش را
میگیرد؛کارشهماگرخالفشرعنباشدومنافاتیهمباآنعزتوکرامت مسلمانینداشته

(فالحزاده .)۱838،

باشد،ایننوعکارکردناشکالینداردومزدشهمحاللاست».
در سطح روابط بینالملل نیز به اصل استقالل اشاره و روابط با کشورها را براساس این
اصلتنظیممیکنند«:اینکهمادرقضایایمنطقه،درقضیۀسوریه،درقضایایشبیهسوریهحاضر

نشدیم در ائتالف بهاصطالح آمریکایی وارد بشویم -با اینکه بارها گفتند ،تکرار کردند،
اندومایلاندبهآن


هاییراترسیمکرده

ایدارند.هدف

هانقشه

علتایناست.آن
خواستند -
هابرسندوالبتهمایلاندکهازقدرتونیروونفوذهرکشوریازجملهجمهوریاسالمی


هدف
استفادهکنند.اگرجمهوریاسالمیاینجاخامبشود،واردبازیآنهابشود،معنایشایناستکه

هاراکاملکردهاست.اینخالفاستقاللاستوبهظاهر


هاراپرونقشۀآن

جدولکاریآن
چیزینیستکهدولتییاکسیبیایدبرکشورحکومتبکندکهبگوییماستقاللکشورازبین
رفت ،اما ضد استقالل سیاسی است» (بیانات در مراسم بیستوهفتمین سالگرد رحلت امام
خمینی(ره)۱4،خرداد .)۱831
بدین ترتیب میتوان گفت هر حرکتی که موجب خدشهدارشدن «عزت ملی» در انظار
عمومی و بینالمللی شود ،قبیح و موردنکوهش است .عزتی که بیتردید برخاسته از اسالم،
انقالبوحضوردائمیمردمدرصحنههااست.پسخطقرمزمسئوالندرمراوداتومالقات

بامسئوالنسایرکشورهایجهاننیزبایدحفظهمین«عزتملی»باشد،چهآنکه«همۀملت
ایران،همۀدلسوزان،دراینجهتمتفقاندکهعزتملیبراییککشوربسیارمهماست.اگر

عزتبود،امنیتهمخواهدآمد؛اگرامنیتبود،پیشرفتهمعملیخواهدبود،ولیاگریک
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ملتتحقیرشود،همهچیزاوحتیثروتوامنیتشبهبازیگرفتهخواهدشد.عزتملیباید

اهللخامنهای.)34:۱838،ایننوعارتباط


(بیاناتآیت
محفوظبماندومسئوالناینرامیدانند»

ن،منبعثازآموزۀگرانبهای«االسالمیعلووالیعلیعلیه»استکهالبتهبهمعنای

باغیرمسلمانا
)،بلکهحفظعزتوشوکتاسالمدرساحتهای

تعصباتمذهبیونژادینیست(باهنر۱838،
).اینگونهتعامل،شعاعی

؛آلعمران۱۱:
گوناگونوشرایطمختلفاجتماعیاست(منافقون 3:
از صورتبندی نظام اجتماعی بر مدار توحید است .امتداد نگاه توحیدی همۀ ساحتهای
ارتباطیرافرامیگیردوحضورخدادرعرصۀحیاتاجتماعیبههمۀارتباطاتمؤمنانبهدین

اگرماتئوریتوحیدرامبنایارتباطاتمیانفرهنگی

اسالممعنامیبخشد.بهتعبیرحمیدموالنا«:

توانیمیکانقالببهوجودبیاوریم»(موالنا .)۱833،


هابگذاریم،می
وارتباطاتخانوا 
ده
تمسکبهمشترکاتیکاصلاساسیوظرفیتفراگیربرایارتباطاتمیانفرهنگیاست.

ایبهسهسطحیاقلمروترسیممیشود:سطحجهاناسالم،


اهللخامنه

مشترکاتدراندیشۀآیت
سطحمؤمنانبهادیانتوحیدیوسطحتعامالتانسانی.
اصل تمسک به مشترکات
فرهنگیازدغدغههای


عنواناولینقلمروارتباطاتمیان

حفظوحدتوانسجامجهاناسالمبه
ایشانتأثیرمیپذیرد.

اهللخامنهایاستکهازنظریۀ«امتاسالمی»و«نگاهتمدنی»


اصلیآیت
ارتباط مسلمانان با یکدیگر دارای بیشترین مشترکات قابلتمسک است که از مهمتری و
هامیتوانبهخدایواحد،قبلۀواحد،پیامبرواحدوکتابواحداشارهکرد:


ترینآن

برجسته
«مشترکات ما کعبه است .مشترکات ما وجود مقدس پیغمبر است .مشترکات ما محبت به
اهلبیتوخیلیازمشترکاتدیگراست.واجباتمانهمهازمشترکات است.اینکهبندهدرنماز

قنوتبخوانم،شمانخوانی،اینچیزینیستکهاختالفایجادکند.اصلقضیهایناستکهبه
خدایواحدمعتقدوبهنبوتمعتقدباشیم»(بیاناتدردیداروزیراوقافوجمعیازعلمای
سوریه)؛ یعنی «اصول اصلی اسالم که اگر کسی آنها را نداشت ،مسلمان نیست ،مشترکاند»
هامیتواندمبنایمفاهمهمیانفرقمختلف


).تمسکبههرکدامازاین
(بیاناتدر۱۱مهر۱833
مسلمانانقرارگیرد.اعتقادبهدینواحدرابطۀمسلمانانرابهرابطۀبرادرانهتبدیلکردهاست.

اصول حاکم بر ارتباطات میانفرهنگي در انديشة آيتاهلل خامنهاي ۰4

«قرآن بعد از آنکه بحث «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا» (حجرات )3 :را
کند،میفرماید«:إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَإِخْوَۀٌ» (حجرات:)۱0:مؤمنانبهخدا،مؤمنانبهدینو


مطرحمی
مؤمنانبهراهانبیاباهمبرادرند.دوبرادرممکناستباهمدعواکنند،اماتکلیفماچیست؟
«فَأَصْلِحُوابَیْنَأَخَوَیْکُمْ»؛بیندوبرادرتاناصالحایجادکنید»(همان) .
الف) پيامبر اسالم
آیتاهلل خامنهای در بیان اهمیت وحدت در میان امت اسالمی به وصیتنامۀ حضرت علی

علیهالسالم اشاره میکند که حضرت در آن به پیامبر اسالم بهعنوان محور مشترک مسلمین

تمسک میجوید و توصیۀ آن حضرت به «اصالح ذات بین» را به اتفاق کلمه در میان امت
اسالمیتفسیرمیکند(بیاناتدردیدارجمعیازمدیرانومسئوالنوزارتآموزشوپرورش،

).آنحضرتبهسخنانپیامبراکرم(ص)تمسکمیجوید؛زیرا«وجودمقدسنبیمکرم

۱83۱
ورسولاعظماسالم،مهمتریننقطۀایجادوحدتاست.قبالًهماینراعرضکردیمکهدنیای

توانددرایننقطهبههمپیوندبخورد؛اینجاجاییاستکهعواطفهمۀمسلمانها


اسالمیمی
شود؛ایننقطه،کانونعشقومحبتودنیایاسالماست.سیاستمداران،


درآنجامتمرکزمی
نخبگان علمی و فرهنگی ،نویسندگان ،شعرا و هنرمندان ما روی این نقطه تکیه کنند و همۀ
مسلمانهابااینشعاربههمنزدیکشوند.مواردمورداختالفرادرنظرنگیرند.یکدیگررا

متهمنکنند.یکدیگرراتکفیرنکنندویکدیگرراازحوزۀدینخارجنکنند.دلهادرسراسر

امتاسالمی به یادپیامبر و به عشقپیغمبرطراوت پیدامیکند.همۀمادلباخته و عاشقآن
(بیاناتدرخطبههاینمازجمعه۱8،اسفند .)۱814

بزرگواریم»
ایباالهامازهمینسخنانمبارکامامعلیعلیهالسالمخطاببهعلمایجهان


اهللخامنه

آیت
اسالممیگوید«:اگردیدیدجایی،دربینامتاسالمی،اختالفوشکافیوجوددارد،برویدآن

شکافراپرکنید.این،ازنمازوروزه،فضیلتشبیشتراست(بیاناتبهمناسبتمیالدپیامبرو
).حفظوحدترااصلقراربدهیمواگرتکلیفشرعی هم

هفتۀوحدت ۱1،فروردین۱813
احساس کردیم ،ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج بهوجود آورد و
وحدتراازبینببرد،قطعاًانجامآنچهتصورمیکردیمتکلیفشرعیاست،حراماستوحفظ
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(بیاناتدرخطبههاینمازجمعه.)۱814،اگرچنینباشد«،امروز

وحدتواجبخواهدبود»
هرحنجرهایکهبهوحدتدنیایاسالمدعوتکند،حنجرۀالهیاست،ناطقمناهللاست.هر

جرهای و زبانی که ملتهای مسلمان  ،مذاهب اسالمی و طوایف گوناگون اسالمی را به
حن 
دشمنی با یکدیگر تحریک کند و عصبیتها را علیه یکدیگر تحریک کند ،ناطق من الشیطان
است»(بیانات،در۱4تیرماه .)۱833
درتاریخبارهاشاهدهمزیستیفرقمختلفاسالمی بودهایم .طبیعیاستکهوقتیقرآن
کریممسلمانانرابههمزیستیبامسیحیانفرامیخواند،همزیستیمیانمذاهباسالمیرامسلم

اهللخامنهایشده


فرضکردهاست؛بنابرایناصراربراختالفاتدرجهاناسالممایۀتعجبآیت
سالهایمتمادیاست-از زمانمرحوم
استوتالشدراینزمینهراخیانتقلمدادمیکند «:

آیتاللّهبروجردی(رضواناهللتعالیعلیه)وبعضیازبزرگانعلمایاهلسنتدرمصر -که

این فکر پیدا شده است که بیایید اختالفات را کنار بگذارید؛ سنی ،سنی بماند؛ شیعه ،شیعه
بماند؛عقایدخودتانراداشتهباشید،اماباهم،دستدردستهمبگذارید.قرآناززبانپیامبر
اکرم به مسیحیان آن زمان میگوید« :تعالوا الی کلمۀ سواء بیننا و بینکم االّ نعبد االّ اللَّه و ال
نشرک به شیئا» .آن وقت فرقههای مسلمان ،با خدای واحد ،پیغمبر واحد ،قرآن واحد ،قبلۀ
واحد،عبادتواحد،اینهمهمشترکاتومسلمات،چندموضوعمورداختالفراوسیلهقرار
بدهندبرایدشمنی!اینخیانتنیست؟»(بیاناتدردیداراقشارمختلفمردم۱1،مرداد )۱831
حج
عنوانعاملمشترکبرایمسلماناندراندیشۀآیتاهلل


هایهمیشگیوزندهبه

یکیازظرفیت
خامنهای« ،حج» است .دربارۀ حج ابراهیمی که مهمترین بستر ارتباطات میانفرهنگی میان

مسلمانازسراسرجهاناست،روایتجالبیازامامصادقعلیهالسالمنقلشدهاست.هشامبن

حکممیگوید :

«ازامامصادقعلیه السالمدربارۀفلسفۀحجپرسیدموایشانفرمودند...:پساجتماعدر
حجازمشرقومغربرابرایآنانقراردادتایکدیگررابشناسندو هرگروهیازتجارت
سرزمینیبهسرزمیندیگرسودکندوباآنکاروان داروشتردارکسبمنفعتکندوبرای
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اینکهآثاررسولخدا(صلی اهللعلیهوآلهوسلم)وتعالیمواحادیثشناختهشودوروایاتش
دانستهویادشودوفراموشنشودواگرهرقومی(گروهی)فقطبهسرزمینهای خودشانو
آنچهدرآناست،اکتفامیکردند،نابودمیشدندوسرزمینهاروبهویرانیمینهادوتجارت
و بازرگانی به تباهی می گرایید .اخبار از بین میرفت و گزارشها بهدست مردم نمیرسید»
(ابنبابویه .)۱833،
در تعبیر حضرت علی علیهالسالم کعبه نماد اسالم است (نهجالبالغه ،خطبۀ  .)۱هویت
دهدوجمعگراییرابه


اهمیتجلوهمی

برخاستهازآیینحجتمایزاتفردیوفردگراییراکم
چهرهومیانفردیدرفضاییآکندهاز

).دیدارهایچهره 
به

یکشاخصتبدیلمیکند(بقره۱33:

نظیریدراختیارحجگزاران


هایجمعیفرصتبی

افکنانۀرسانه

معنویتوفارغازتبلیغاتتفرقه
دهدتادریکارتباطمیانفرهنگیخالص،شناختبیشتروبهتریازمشترکاتشانداشته


قرارمی
باشند .برنامههای مسموم رسانههای جمعی با معکوس نشاندادن واقعیتهای در جریان،
.بهتعبیرمککین«:این

هارانسبتبههمدیگربدبینمیکنند


هایمخاطبانراآلودهوآن

نگاه
هاوبهویژهنسلجوانونوجوانرابابحران


هاباتزریقالگوهایمتعددومتضاد،ملت

رسانه
هویت فردی و اجتماعی مواجه میکنند (مککوایل .)۱830 ،موسم حج فرصت خوبی برای
پاالیشنگاههایآلودهدرقبالهمدیگراست.عمدۀمبلغانوحدتدردنیایاسالمراکسانی

کیشانخودداشتهاند.بههمین


فردیفراوانیباهم

هایارتباطمیان

دهندکهفرصت

تشکیلمی
دلیلامروزهبیشترکسانیکهدرکنفرانسهایبرگزارشدهدراقصینقاطجهاناسالممشارکت

اشتهاند .امام
بهچهره با دعوتکنندگان د 
میکنند ،افرادی هستند که قبالً فرصت ارتباط چهره 

السالمیکیازفوایدحجراهمینرایزنیوتبادلفرهنگیدانستهومیفرماید«:اگر


صادقعلیه
هر قوم وملتیفقطاز کشورو بالدخویشسخنبگویند وفقط بهمسائلکه درآناست
هاساقطمیشودواخبار


شود.منافعآن

گردندوکشورشانویرانمی

بیندیشند،همگینابودمی
واقعیدرپشتپردهقرامیگیرد»(حرعاملی.)803:۱4۱3،موسمحج،بسترانتقالتجربیات

گرانبهای مسلمانان به یکدیگر و شناسایی نقاط قوت و ضعف همدیگر است .در پیام امام

خمینی(ره)بهحجاجآمدهاست«:حجاجمحترمجهانرادورهمگردآوردهودرمصالحاسالم
ومشکالتمسلمینتبادلآرانمودهودرحلمشکالتوراهرسیدنبهآرمانمقدساسالم
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تصمیماتالزمرااتخاذنماییدوراههایاتحادبینهمۀطوایفومذاهباسالمیرابررسی

کنید»(خمینی(ره).)33:۱833،ایشانهمچنینفرمودند«:حجبرایایناستکهمشکالتیک
سالمسلمینرابررسیکنندودرصددرفعمشکالتبرآیند(».پیام بهکنگرۀ عظیمحج43،
فرهنگیحجباشناساییوارتباطگیریباافرادمتنفذ


)استفادهازفرصتارتباطمیان
خرداد۱810
و برجستۀ کشورهای اسالمی که در نظریههای ارتباطی با عنوان رهبران افکار از آنها یاد
میشود،فوایدحجرادوچندانخواهدساخت.رویکردارتباطیپیامبراکرموائمۀمعصومین

السالمدرموسمحجمبنیبرارتباطگیریباسرانقبایل،ازاهمیتبسیاراینشیوهپرده


علیهم
برمیدارد .هنجارهای فرهنگی موجود در میان مسلمانان دربارۀ حج و حاجیان نیز در تکمیل

کارکردهایارتباطیحجوگسترشآننقشچشمگیریدارند.دیدارازحاجیانوپیگیریاخبار
وبرخاستهای سنتی در حقیقتتحققجریاندومرحلهایارتباطاستکه در

حج درنشست
ایمانندحجبرحجگزارانودرمرحلۀبعدبرمسلماناندرسراسرجهان


مرحلۀاولازرسانه
منتقلمیشود .

امنهای حج نماد و مظهر همزیستی میان مسلمانان است« :حج مظهر
در بیان آیتاهلل خ 
وحدتواتحادمسلماناناست.اینکهخداوندمتعالهمۀمسلمانانوهرکهازایشانراکهبتواند
ایخاصودرزمانیخاصفرامیخواندودراعمالوحرکاتیکهمظهر همزیستی و


بهنقطه
هاییدرکناریکدیگرمجتمعمیسازد،نخستیناثر


زهاوشب
نظموهماهنگیاست،آنانرارو
نمایانش،تزریقاحساسوحدتوجماعتدریکایکآنانونشاندادنشکوهوشوکتاجتماع

مسلمینبهآنانوسیرابکردنذهنهریکتنآنانازاحساسعظمتاست.بااحساساین

عظمت است که مسلمان اگر فقط در شکاف کوهی هم زندگی کند ،خود را تنها احساس
نمیکند.با احساساین وحدت وجماعتاستکه نیرنگاستعماریدیروز وامروز-یعنی

اینفاصلۀوسیعوعمیقمیانملتهایمسلمانراپدید

آمیزملیگرایی-

احیایاحساساتافرا 
ط

آوردوقومیتعربیوفارسیوترکیوآفریقاییوآسیایی،بهجایآنکهرقیبومعارض


نمی
شودوبهجایآنکه


هاباشد،بخشیازآنوبیانگرسعۀوجودیآنمی

هویتواحدۀاسالمیآن
هر قومیتی ،وسیله و بهانۀ نفی و تحقیر قومیتهای دیگر شود ،وسیلهای برای نقل و انتقال
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خصوصیاتمثبتتاریخیونژادیوجغرافیاییهرقومبهسایراقواماسالمیمیشود»(بیانات

دردیداردبیرکلجنبشجهاداسالمیفلسطینبارهبرانقالب44،آذر .)۱831
ب) مسئلۀ فلسطين
یکی از ظرفیتهای مهم جهان اسالم بهعنوان عامل مشترک و قابلتمسک ،توجه به مسئلۀ
اهللخامنهاینیزمانندامامخمینیفلسطینرامسئلۀاولجهاناسالمقلمداد


فلسطیناست.آیت
کردهاند.فهمایننکتهبسیارمهماستکهچراحضرتامام(ره)فلسطینرادرکانونتوجه

جهانیان قرار دادند .چرا آیتاهلل خامنهای در عمدۀ سخنرانیهای خود این نکته را متذکر
شوندکهمواظبباشیدمسئلۀفلسطینفراموشنشود؛نهفقطفراموشنشود،حتیازمسئلۀ


می
اصلی جهان اسالم به یک مسئلۀ فرعی تبدیل نشود« :یکی از مهمترین مسائل منطقه ،مقابلۀ
هایتکفیرینظیرداعش،جبهۀالنصرهودیگرگروههااست؛چراکهدرغیراین


همگانیباگروه
آفرینیمستمرتکفیریها،مسئلۀفلسطیندرحاشیهخواهدماند(بیانات


علتبحران

صورت،به
دردیدارمسئوالنوشخصیتهایعلمیسیاسی۱1،فروردین .)۱833

بهنظرمیرسدمسئلۀفلسطینعالوهبراینکهظرفیتیعظیمبرایهمگراییمیانمسلمانان

است ،مسئلۀ هویتی جهان اسالم نیز بهشمار میرود« :مسئلۀ اصلی ،مسئلۀ قبلۀ اول مسلمین،
مسجداالقصی است .اینها مسائل اصلی است» (بیانات در دیدار جمعی از مردم و مسئوالن
نظام۱8،اردیبهشت.)۱833تعرضبهفلسطینواشغالآنتعرضبهجهاناسالماست .
ج) کشتی نجات
ارتباطمیانمسلماندرگسترۀمحدودتر،درمیانشیعیانمتصوراست.دغدغۀهمیشگیوحدت
جهان اسالم در اندیشۀ آیتاهلل خامنهای و ذهن تحلیلگر و دوراندیش ایشان همواره در
هایمشترکبودهاستکهبتواندمسلمانانسراسرجهانرادرگنگرههاییگرد


وجویراه

جست
هاییکهباتأملدرآموزههای


هاراافزایشدهد.یکیازظرفیت

همآوردوامکانتفاهممیانآن
زیارتاربعینامامحسینعلیهالسالماست.تمسک

دینیوسیرۀمعصومینبهآنتوجهمیدهد،

به ظرفیت کمنظیر «کشتی نجات» و پیشنهاد برپایی کنگرهای در مقیاس جهانی در روزگاری
شد،امروزبهحقیقتپیوستهونهتنهاشیعیانواهلسنت،


)کهفقطیکآرزوتلقیمی
(۱814
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یتاهلل خامنهای با اشاره به ظرفیت باالی
بلکه غیرمسلمانان را نیز در خود جای داده است .آ 
دانیدیکیازعالئمایمانزیارتاربعیناست؟بندهنمیدانماین

زیارتاربعینمیگوید «:
می

روایتچقدرصحیحاست.اصراریهمندارمکهبگویممعنایاینروایتهمینیاستکهمن
کهدریکجادریکمکانزندگی

گمانکردم.شیعهیکجمعمتفرقیبود.یکجامعهایبود 

نمیکردند.درمدینهبودند،درکوفهبودند،دربصرهبودند،دراهوازبودند،درقمبودند،در

خراسانبودند،اطرافواکنافبالد.امایکروحدراینکالبدمتفرقودرایناجزایمتشتت
هارابههموصلمیکرد.چه


مۀاین
دانههایتسبیحیکرشتهویکنخه
درجریانبودکهمثل 
بودآنرشته؟رشتۀاطاعتوفرمانبریازمرکزیتتشیع،ازرهبریعالیتشیعیعنیامام.همۀ
شد.قلبیبودکهبههمۀاعضافرمانمیدادوبهاینترتیبتشیع


هابهآنجامتصلمی

اینرشته
یکسازمانویکتشکیالتیبود.ممکنبوددونفرازحالهمخبرنداشتهباشند،امابودند
کسانیکهازحالهمه باخبربودند.اطاعت وفرمانبریآنها بهحساببود ،فریادزدنشاناز
رویدستوربود،سکوتشانبرطبقنقشهبود.همهچیزشانباحساببود.فقطیکعیبیکار
آنها داشت و آن اینکه همدیگر را کمتر میدیدند .اهل یک شهر ،شیعیان یک منطقه البته

یکدیگررامیدیدند.امایککنگرۀجهانیالزمبودبرایشیعیانروزگارائمه(علیهمالسالم).

اینکنگرۀجهانیرامعینکردند.وقتشراهممعینکردند.گفتنددراینموعدمعیندرآن
کنگره هرکس بتواند شرکت کند .آن موعد روز اربعین است و جای شرکت ،سرزمین کربال
است .چون روح شیعه روح کربالیی است ،روح عاشورایی است .در کالبد شیعه تپش روز
عاشورا مشهود است .شیعه هرجا که هست ،دنبالهروی عاشورای حسین است .این هم که
بینیهمهجااینتپشهاییکهدرشیعهمشهودشده،ازآنمرقدپاکناشیشده...اگرامروز


می
همبتوانندشیعیانآنسرزمینپاکومقدسرایکچنینمیعادیقراربدهند.البتهبسیارکار
بجاوجالبیخواهدبودوهمیندنبالهگیریازراهیاستکهازائمۀهدی(ع)بهماارائهدادند»

(بیاناتدرمسجدامامحسنمجتبی(ع)،مشهد44،اسفند .)۱814
ادیان توحيدی
سطح دیگر ارتباطات میانفرهنگی ،بر محور ادیان توحیدی صورت میگیرد؛ یعنی مهمترین
تمسکبرایهمۀافرادیکهدراینقلمروسکنیگزیدهاند،باوربهخدایواحداست.


عاملقابل
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جایگاهوارزشیکههمۀادیانتوحیدیبهحضرتابراهیمعلیهالسالمقائلهستندنیزبسیار

حائزاهمیتوشایانتوجهاست.قرآنکریمضمناینکهحضرتابراهیمرااسوۀموحدانعالم
کند(عباسیمقدم،)۱44:۱833،ازطریقتکراراسماو(33بار)پیروانادیانتوحیدی


معرفیمی
را بهاینمهمتوجهمیدادکه میتوانمشترکاترا بهعنوان نقطۀعزیمتتعامالتارتباطات
وازاینظرفیتدرجهتحلبسیاریازاختالفاتبهظاهرمهماستفاده

میانفرهنگیقرارداد 

کرد.اگرحضرتآدملقب«ابوالبشر»دارد،حضرتابراهیم«پدرمعنوی»همۀادیانتوحیدی
است.وحدتبرمحورآموزههایاینپدرمعنویالگویتعاملمیانمعتقدانبهادیانتوحیدی

را ترسیم میکند .حضرت ابراهیم اسوۀ مبارزه با شرک است .آیۀ  4سورۀ ممتحنه ابراهیم
شکنرابهعنوانیکالگوواسوهدردفاعازمسئلۀتوحیدومبارزۀقاطعوکوبندهباشرک


بت
معرفی کرده و گواه روشنی بر سازشناپذیری پیروان مکتب توحید با آلودگان به شرک و
یارانشبهاینمعنااستکههیچگونهسازشیمیان

پرستیاست.اسوهبودنحضرتابراهیمو


بت
توحیدوشرکوجودندارد؛اگرچهمؤمناندراقلیتباشند؛زیراپیروانابراهیمدرمقایسهباقوم
نمرود در اقلیت بودند ،ولی با آنها مماشات نکردند .نمرود مصداق تام و تمام استکبار آن
دوران بود .حضرت ابراهیم تن به خواستههای استکبار زمان نداد و این درس بزرگی برای
پیروانادیانتوحیدیبهخصوصمسلماناناست(مکارمشیرازی،۱833،ج«.)۱43-۱43:8با

دقت در مضمون آیات حکایتکنندۀ احتجاج ابراهیم با نمرود ،مجادلۀ او با
گفتوگو با پدر و راز و نیاز با خدا و دیگر آیات ،روشن میگردد که

خورشیدپرستان،
خدامحوری و توحید ،محور تمام تالشهای تبلیغی و بلکه محور حیات پربرکت اوست».
گزینی،بلکهاهلگفتوگوبودوباهمۀمخاطباندرهر


حضرتابراهیمنهاهلانزواوعزلت
پرداخت(عباسیمقدم .)۱48:۱833،


وگوومناظرهمی

ایبهگفت

سطحوهرعقیده
نماز در پشت مقام ابراهیم (در مسجدالحرام) عالوه بر یادآوری نقش حضرت ابراهیم و
اسماعیلدرحج،قلمروییکرنگیرابهادیانتوحیدیدیگرنیزمیگستراندوازاینمنظرنماد

وحدت همۀ مؤمنان عالم بهشمار میرود .اگر حضرت ابراهیم در قرآن کریم اسوۀ تمامنمای
عالمیان معرفیشده است ،در اینجا نیز نقشهویتی برای مسلمانان و بهویژه برای مؤمنان به
طورعمومایفامیکند .


ادیانتوحیدیبه
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امروز مشترکات مسلمانان با پیروان ادیان توحیدی نهفقط در باور به جایگاه محوری
حضرتابراهیم بهعنوانیکالگو،بلکه دراحترام فوقالعادۀدیناسالم بهحضرتموسی و
حضرتعیسینیزمنعکسشدهاست«.نامحضرتموسیدرقرآن۱48،مرتبهآمدهوفرازهای
برجستۀزندگانیودعوتاودر 84سورۀقرآنودرقالبحدود440آیهبیانشدهاست.این
سازیوجامعهسازی،بهزندگی


عنوانکتابکاملدعوتوانسان

دهدقرآنبه

مطلبنشانمی
حضرتموسیتوجهزیادیداشتهاست(همان.)۱18:همچنانکهنامحضرتعیسی41باربا
عنوان «عیسی» و  ۱۱بار بهصورت «مسیح» در قرآن کریم آمده است» (همان .)۱33 :ویژگی
مشترک هر سه پیامبر دعوت به توحید و خداپرستی است که کاملترین شکل آن در پیامبر
است؛یعنیهمۀویژگیهایپیامبرانگذشتهدرپیامبراسالم

بزرگاسالمتجلیوعملیشده 
ترینوجامعتریناست.هم


روپیامبراسالمخاتمپیامبرانودیناوکامل

جمعشدهاست.ازاین
ادیانگذشتهبرپیامبراسالمبشارتدادهاندوهمدیناسالمادیانگذشتهراتصدیقکردهاست.

اهللخامنهایدرتعاملبا


دهدالگویآیت

ایدربارۀحضرتمسیحنشانمی

اهللخامنه

بیاناتآیت
دنیای مسیحیت برگرفته از قرآن کریم است و تمسک به مشترکات هم یک اصل و هم یک
ارزشحضرتمسیحعلیهالسالماز

فرهنگیدراسالمتلقیمیشود«:


ظرفیتبرایارتباطاتمیان
نظرمسلمانان،بالشککمترازارزشوقدروقیمتآنحضرتدرچشممسیحیانمؤمنبه
مسیحیتنیست(بیاناتدرخطبۀنمازعیدفطر 1،دی.)۱813آنپیامبربرگزیدۀخدا،مردمرا
به راه خدا که راه خوشبختی انسان است دعوت میکرد .الزمۀ پیروی از حضرت عیسی
السالم،طرفداریازحقوبیزاریازقدرتهایضدحقاست.امیداستکه مسیحیان و


علیه
مسلماناندرهرنقطۀجهان،ایندرسبزرگحضرتمسیحعلیهالسالمرادرزندگیوعمل

خودزندهبدارند(».پیامبهمناسبتسالروزمیالدحضرتمسیح(ع)۱4،دی .)۱814

انسانيت
قلمرو انسانیت وسیعترین و فراگیرترین قلمروی ارتباطات میانفرهنگی از نظر اسالم است.
تمسک به اصل انسانبودن و ادبیات معطوف به «همنوعی» اگرچه در نظام اندیشگی آیتاهلل
گیریهایسیاسیویدرقبالتحوالتجهانمعاصرتبلوردارد،امادرنامۀ
ایوموضع 


خامنه
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دومایشانبهجوانانغربیبهشکلبارزتریبرجستهشدهاست«:رنجهرانسانیدرهرنقطهاز
خودبرایهمنوعاناندوهباراست.منظرۀکودکیکهدربرابردیدگانعزیزانش


خودی

جهان،به
جان میدهد ،مادری که شادی خانوادهاش به عزا مبدل میشود ،شوهری که پیکر بیجان
برد،ویاتماشاگریکهنمیداندتالحظاتیدیگرآخرین پردۀ


همسرشراشتابانبهسوییمی
نمایش زندگی را خواهد دید ،مناظری نیست که عواطف و احساسات انسانی را برنینگیزد.
هامتأثرومتألممیشود؛


ایبردهباشد،ازدیدناینصحنه

هرکسکهازمحبتوانسانیتبهره
چهدرفرانسهرخدهد،چهدرفلسطینوعراقولبنانوسوریه(».نامۀدومرهبرمعظمانقالب
به عموم جوانان غربی 3 ،آذر  .)۱834به نظر آیتاهلل خامنهای چیزی که سبب میشود حتی
هایانسانیواخالقینادیدهانگاشتهشود،منافعدولتهااست«:وتاروزیکه


عواطفوارزش
هایانسانیواخالقیترجیحدادهشود،نبایدریشههایخشونترادر


هابرارزش

منافعدولت
اهللخامنهای


هایکنونیآیت

گونهادبیاتمربوطبهنامه

(همان).این
یدیگرجستوجوکرد»

جا
نیست.ادبیاتتمسکبهاصلانسانبودندرنامهبهجوانمسیحیدرسال،۱813کهاولیننامۀ

ایشانبهیکجوانغربیاست،نیزوجوددارد«:برادرمسیحیعزیزم،کاشایناحساساتپاک
بهکار
میتوانست به سود ملت ستمدیدۀ ما -که اگر همکیش شما نیست ،همنوع شما است  -

بیفتد.ماباملتانگلیسوآمریکاهیچکینهاینداریم.ماهرانسانیرادرهرجایجهانوباهر

ایمحترممیشماریم»(دستخطنامۀرهبرانقالببهجوانغربی،مندرجدروبگاهفارس


عقیده
نیوز 1،دی.)۱834استفادهازعنوان«برادر»درمطلعنامهوتصریحبه«همنوع»بودندرمتن
نامه تداعیکنندۀ نامۀ امام علی علیهالسالم به مالک اشتر است که فرمود« :مردم دو دستهاند:
(نهجالبالغه ،نامۀ  .)18گو اینکه
دستهای برادر دینی تو و دستۀ دیگر مانند تو در آفرینش»  

هادرهرنقطهایازجهانبهفکرهمدیگرباشندو


بودندلیلکافیاستبراینکهانسان

همنوع
در قبال مصائب هیچ انسانی بیتفاوت نباشند .همین نگاه آیتاهلل خامنهای سبب میشود که
مشاوربشاراسدرئیسجمهورسوریهبااشارهبه نامۀمقاممعظم رهبری بهجوانانغرباز

«
ایشانبهعنوانرهبریفراترازمرزهایجغرافیایییادکندوبگوید:رهبرایرانبهدنیابهدیدۀ

یک خانواده انسانی مینگرد .حضرت آیتاهلل خامنهای رهبری بشردوست هستند و در سطح
(خبرگزاریتسنیم،شخصیتهایدربارۀنامۀرهبرانقالببهجوانانغربی

انسانیمیاندیشند»
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اهللخامنهایبه


)وشایدبههمیندلیلامیرحسینثمالینامۀآیت
همیگویند؟ ۱۱آذر۱833
چ 
عمومجوانانغربیرا«دیپلماسیفطرت»نامنهادهاست(ثمالی)۱838،؛چراکهخطابنامه
فطرتانسانیاستکهدرجوانانهنوزنخفتهاست .

نتيجهگيری
ارتباطات میانفرهنگی ویژگی اساسی عصر حاضر است که در اثر کمرنگشدن مرزهای
جغرافیاییشدتوگسترشبیشتریپیداکردهومسائلاساسیهنجارشناختیراباخودبههمراه

توانبهسادگیآنرانادیدهگرفت؛بنابرایندراینخصوصمراجعهبهآرای


آوردهاستکهنمی
دانشمندان و متفکران برجستۀ جهان اسالم بهویژه متفکران معاصر ضرورت دارد .آیتاهلل
خامنهای عالم و دانشمندی است که بهدلیل هردو ویژگی (برجستهبودن و معاصربودن) حائز

اهمیتوشایستهمراجعهاست.پژوهشحاضردرپاسخبهاینپرسشاساسیکهاصولحاکم
اهللخامنهایچیست،سامانیافتوباهدفپاسخبه


فرهنگیازدیدگاهآیت

برارتباطاتمیان
مسئلۀ تحقیق ،آرا و اندیشههای حضرت آیتاهلل خامنهای را بررسی کرد و به نتایجی دست
توانبهدلیل


فرهنگیدرعصرحاضرگریزناپذیراستونمی

.ارتباطمیان
یافت؛ازجملهاینکه۱:
مشکالتاحتمالی،مسلمانانراازاینگونهارتباطاتنهیکرد؛ .4تعامالتمسلماناندرهمۀ

فرهنگیازارزشهاوهنجارهایدینی


هایارتباطیازجملهدرساحتارتباطاتمیان

ساحت
ایکهانتظارمیرودارتباطاتمسلمانانبازنمودهویتاسالمیآنانباشد؛

پذیرد؛به 
گونه


تأثیرمی
چرا که کنش مسلمان در همۀ ساحتهای ارتباطی متأثر از باورها و ارزشهای بنیادین آنان
است؛  .8از طبقهبندی مجموعۀ اندیشههای آیتاهلل خامنهای در عرصۀ مربوطه مشخص شد
دستکم چهار اصل (دعوت ،عدالت ،حفظ استقالل و عزتمندی و تمسک به مشترکات) در

فرهنگیقابلاعتنااست؛.4ارزیابیموفقیتوسالمتارتباطاتمسلمانان


ساحتارتباطاتمیان
مثابۀچارچوبهایهدایت


هایاجتماعیآنانمیسراستکهبه

ازطریقاصولحاکمبرکنش
.اصلدعوتازنظرشمولیتواهمیت،حاکمبرسایراصولپنجگانه

بخشعملمیکنند؛1

است و این نکته را گوشزد میکند که شایسته است .همۀ حرکات و سکنات مسلمان در
کنندۀاسالمباشدوطرفهایارتباطیرابهدیناسالم


فرهنگیتداعی

باطاتمیان
ساحتهایارت
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.اصلتمسکبهمشترکاتازنظرزمینهسازیبرایارتباطاتموفق،نسبتبه

خوشبینکند3.

سایر اصول تقدم رتبی دارد؛ بهویژه از این نظر که مهمترین سازوکار نظریههای ارتباطات
یموفقیتآمیزبودنارتباطاتاستفادهازمشترکاتطرفینارتباطاست؛.1وزن

میانفرهنگیبرا

هایمختلففرقمیکند؛اینگونهنیستکه


رعایتاصول،متناسببامخاطبودرموقعیت
هاقابلعملباشد؛ممکناستدرجاییتمسکبهمشترکاتودر


همۀاصولدرهمۀموقعیت
جایدیگرحفظعزتجامعۀمسلماناناولویتداشتهباشد .

منابع


عللالشرائع.حسینقاسمی.چاپاول.قم:وانک .
بابویه(صدوق)،محمدبنعلی( .)۱833


ابن



اسمیت ،آلفرد ( .)۱838ارتباطات و فرهنگ .جلد  .8ترجمۀ طاهره فیضی ،مهدی بابایی و اکرم
هادیزاده.تهران:سمت.




باهنر،ناصر(.)۱838ارتباطاتدرجامعۀاسالمیمتکثرفرهنگی.فصلنامۀپژوهشیامامصادق(ع)،
.33-31،4۱



ویژهنامۀ
ثمالی،امیرحسین(.)۱838پردۀجهلجواناناروپاوآمریکاودیپلماسیفطرترهبری .
دیپلماسیفطرت،اندیشکدۀبرهان.۱1-3،



حرعاملی،محمدبنحسن(.)۱4۱3وسائلالشیعه.قم:آلالبیتإلحیاءالتراث.



حیدری،محسن(.)۱831دیدگاهامامخمینی(ره)درتقیۀمداراتیوتأثیرآندرهمگراییمسلمین.
میقاتحج.۱۱0-33،۱03،



خامنهایسیدعلی(.)۱834نامۀدومبهعمومجوانانغربی3.آذر.




ــــــــــــــــ(.)۱810پیامبهکنگرۀعظیمحج43.خرداد.



ــــــــــــــــ(.)۱814پیامبهمناسبتسالروزمیالدحضرتمسیح(ع)۱4.دی .



ــــــــــــــــ(.)۱834دستخطنامۀرهبرانقالببهجوانغربی،مندرجدروبگاهفارسنیوز1.
دی .



خبرگزاری تسنیم ،شخصیتها دربارۀ نامۀ رهبر انقالب به جوانان غربی چه میگویند؟  ۱۱آذر
 .۱833



خمینیالموسوی،سیدروحاهلل(.)۱833صحیفۀنور.تهران:مؤسسۀتنظیمنشرآثارامامخمینی(ره).
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خوئی ،سید ابوالقاسم ( .)۱4۱3تنقیح فی شرح عروۀ الوثقی .ج  .4قم :مؤسسۀ احیاء آثار االمام
الخوئی.



شدنها و ارتباطات بینتمدنی؛ تحلیل روشمند ارتباط بین
عاملی ،سعیدرضا ( .)۱833دو جهانی 
فرهنگیدرجهان.تحقیقاتفرهنگیایران.81-۱،)3(8،



ــــــــــــــ ( .)۱831استثناگرایی آمریکایی ،اروپامرکزی و دیگریسازی مسلمانان ،تهران:
امیرکبیر.



عباسیمقدم،مصطفی(.)۱833اسوههایقرآنیوشیوههایتبلیغیآنان.قم:بوستانکتاب.




فالحزاده ،پاسخ به سؤاالت شرعی مخاطبان دربارۀ احکام ارتباط بین صاحبان مذاهب و ادیان،

اهللخامنهای۱1،دی.۱838


مندرجدروبگاهرسمیآیت



مخاطبشناسی .ترجمۀ مهدی منتظرقائم .تهران :مرکز مطالعات و

مککوایل ،دنیس ( .)۱830
تحقیقاتورسانهها.




مکارمشیرازی،ناصر(.)۱833پیامقرآن.ج.8تهران:دارالکتباالسالمیه.



موالنا ،حمید(.)۱833ارتباطات بینالمللدر جوامعاسالمی.متنپیادهشدۀسخنرانیدردانشگاه
امامصادق(ع)۱1.آذر .



شناسیارتباطاتمیانفرهنگی.معرفتفرهنگی-اجتماعی،)4(3،


).مسئله
یوسفزاده،حسن(۱831

.44-1
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