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چکیده
جهانِ جهانیشده امروزه نیازِ هر چه بیشتر به مدارای فرهنگی میان ملتها و فرهنگهای گوناگون
را برجستهتر ساخته است .یکی از مدلهای نوین برای تحقق بخشیدن به این آرمان ،مدلی است که
توانمندی فرهنگی افراد را متاثر از برخورداری نوع خاصی از هوش میداند با عنوان هوش فرهنگی.
هوش فرهنگی مفهومی نسبتاً جدید در دانش اجتماعی است ،هوش فرهنگی عبارت است از قابلیت
شناخت و عکسالعمل مناسب در برابر فرهنگهای متفاوت .به واقع هوش فرهنگی یک تواناییست و از
این رو میتوان آن را به افراد یاد داد و به اصطالح آنها را در این زمینه توانمند ساخت .بیتردید
توانمندسازی افراد در این زمینه در سنین کمتر نتیجۀ بهتری در پی خواهد داشت و احتمال توفیق
بیشتری را میتوان برای آن در نظر گرفت .در اینجا این سؤال مطرح میشود که آیا اسالم به عنوان یک
دین مترقی به این مساله توجه داشته است؟ با مراجعه به منابع دینی میتوان دید که چنین توجه و
تاکیدی به مقوله هوش فرهنگی سابقۀ قابل توجهی در سنت دینی دارد ،از این رو برگرفتن مؤلفههای
هوش فرهنگی و الگوبرداری از سیره و سخن پیشوایان دینی برای این مقصود ،میتواند نقشۀ راهی برای
تعامل بیشتر میان فرهنگهای گوناگون ترسیم کند ،الگویی که غالبا مورد غفلت واقع شده و توجه کافی

به آن مبذول نشده است.
واژههای کلیدی :تربیت اسالمی ،هوش فرهنگی ،توانمند سازی.
 استادیار گروه الهیات ،دانشگاه پیام نور ،ایران
 دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
دریافت95/11/17:

پذیرش96/4/13 :
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مقدمه
خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که شخصیت انساان در آن شاکل مایگیارد و بخاش
عمدهای از این شکلگیریِ شخصیت در زمانی اتفاق میافتد که ذهن انسان بیش از آنکاه فعاال
باشد منفعل است و از پدر و مادر و محیط خانواده تأثیر میپذیرد با توجه به قدرت و مانادگاری
این اثر باید این دوره را مهمترین دوره تربیت انسان دانست .تعبیر «علم در کودکی مانند نقشی
بر سنگ است» از امام علی(ع) (مجلسی1361 ،ق ،ج .)224 :1به خاوبی بار جایگااه ایان دوره در
رشد انسان اشاره دارد .هر چند هر پدر و مادری دوست دارد تا فرزند خاود را آنگوناه کاه خاود
دوست می دارد تربیت کند ،اما الجرم به اقتضای تغییر و تحول در فرهنگ زمانه و اختالف میان
نسلها این پروژه غالباً آنگونه که آنها توقع دارند به پایش نمایرود خصوصااً در زماان ماا کاه
تحوالتِ فرهنگی و شکاف میان نسل هاا شاتاب بسایار زیاادی باه خاود گرفتاه ،نمایتاوان باه
مجموعه ای از قواعد ثابت در تربیت فرزند دل خوش کرد .اگر بخواهیم از تعاالیم اساالمی الگاو
برداریم باید بپذیریم که تربیت فرزند به دو شیوه انجام میپذیرد:
 -1بخشی که ثابت است و عناصر آن از لحاظ محتوایی در طی زمان تغییرِ چندانی به خاود
نمیپذیرند هر چند در شکل و شیوه تعلیم آنها تغییراتی ایجاد شود مانند :آموختن قرآن ،ادب
به فرزند (نهج البالغه ،حکمت  )399و منع تنبیه بدنی او (حر عاملی1414 ،ق ،ج)171 :15؛
 -2بخشی که به اقتضای تحول و تطور فرهنگی تغییر میکند .در کالم درخشانی از حضرت
علی(ع) آمده است که« :ال تؤدبوا اوالدکم باخالقکم النهم خلقوا لزمان غیر زمانکم؛ فرزندانتان را
برآداب خود تربیت نکنید؛ چرا که آنها برای آینده و زمانی غیر از زمان شما آفریاده شادهاناد»
(ابن ابی الحدید ،1367 ،ج.)267 :2۰
گاهی اوقات ندیدنِ تفاوتِ این دو سنخ تربیت و تمایز آنها سبب میشود تا والدین رعایات
اعتدال در تربیت را ننمایند و یا آن عناصر ثابت را فروگذارند و یا آنکه از مؤلفه پویایی در تربیت
غافل شوند.
در این نوشتار ما در پیِ آنیم تا مؤلفه اخیر یعنی پویایی در امار تربیات بار اسااه فرهناگ
زمانه مورد مداقّه قرار گیرد .از این مؤلفه در زبان جامعهشناسای و روانشناسایِ روز ،باه هاوش
فرهنگی تعبیر میشود .اما نکته در اینجاست که همین هوش فرهنگی نیاز باه نوباه خاود و در
طی زمان ،تغییر و تحول میپذیرد .چیزی که زمانی تنها در نحوه مواجهه با اطرافیاان از جملاه
همسایگان و همشهریان و همکیشان معنا می یافت ،امروزه به مدد ارتباطات جمعایِ گساترده و
شکلگیریِ دهکده جهانی هم از لحاظ حوزه مواجهه و هم از منظار ناوعِ آن ،تغییار و تحاوالت
جدی به خود دیده است .ضرورت تعامل با مردمان ،اکنون از حوزه هموطنان و همکیشان فراتار

تربیت اسالمی و هوش فرهنگی 11 /
رفته و اقتضائات زندگی امروز خط مشی نویی را در این زمینه طلب میکند .هر چند این لاوازم
و اقتضائات ،تازگی دارند ،اما به مانند بسیاری از موضوعات جدید و مساائل مساتحدثه ،قابلیات
تطبیق بر امور جاری را دارند .از این رو الزم است تا ابتدا حدود و ثغورِ هاوش فرهنگای روشان
شود و در نهایت ببینیم که از آیات و روایات چه چیازی را مایتاوان چارار راه خاود در مسایر
تعامل با جهانی با ارتباطات گسترده و روابط نزدیک قرار داد.
امروزه افراد هر روز در معرض آگاهیها و اطالعاتی از جوامع و فرهنگهاای دیگار هساتند.
روشن است که نمی توان جلوی این سیل اطالعات را گرفت .این اطالعات الجرم به شاناختی از
آن فرهنگها و جوامع در ذهن یک فرد میانجامد و متعاقبِ آن سبب رفتارهایی متناسب باا آن
شناختها از او خواهد شد.
اکنون که ناگزیر از ارتباط و تعامل با فرهنگهای مختلف هستیم باید بخشی از تربیتِ پویاا
را به مقوله بسط هوش فرهنگی در خانواده اختصاص دهیم و نسل آینده را برای مواجهاه باا آن
آماده کنیم .قدم اول ،آشنایی با مقوله هوش فرهنگی و مؤلفههای آن اسات کاه در ساه بخاشِ
نظریهها و مدلهای توانمندی فرهنگی ،هوش فرهنگی و شیوههاای افازایش آن ،ماورد بررسای
قرار گرفته ،و در نهایت الگوهای کلّی دینیِ قابل تطبیاق بار مؤلفاههاای هاوش فرهنگای را بار
خواهیم شمرد.

 .1توانمندی فرهنگی؛ نظریهها و مدلها
در مواجهه با یک فرهنگ یا محیطِ فرهنگای جدیاد ،عالئام و نشاانههاای آشانا باه چشام
نمیخورد ،لذا فرد نمیتواند با تکیه بر چهارچوب ادراکِ پیشین ،رفتارهای خود را سامان دهاد،
و این امر ارتباط موثر را ناممکن می سازد ،مگر این که فرد بتواناد چهاارچوبی جدیاد را جهات
درک صحیح اطالعاتِ در دستره ایجاد کرده و توسعه دهاد .اماا چاه کساانی مایتوانناد ایان
چهارچوب جدید را ایجاد کنند ،چه قابلیتهایی باید در یک فرد وجود داشته باشد تاا او بتواناد
به چهارچوبی اینچنین دست یازد .با طرح این پرسش است که مطالعه و وارسی ارتباطات بین
فرهنگی اهمیت مییابد .بارقههای نخستین تحقیقات در حوزه اثربخشیِ ارتباطات بین فرهنگای
را میتوان در دهاه  197۰و در آثااری همواون :ابعااد کارآمادی باین فرهنگای :یاک مطالعاه
اکتشافی نوشته هامر ،گودیکانست و وایزمن ( ،)1978ارزیابی توانمندی ارتباطی بارای ساازگاری
بین فرهنگی نوشته بی روبن ( ،)1976ارزیابی رفتاری توانمندی ارتباطی و پیشبینای ساازگاری
بین فرهنگی نوشته بی روبن و دی کیلی ( ،)1979تایید بینافرهنگی ِابعاد کارآمدی بین فرهنگی
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نوشته ابه و وایسمن ( ،)1983مقیاه ارزیابی رفتااریِ اثربخشای ارتباطاات باین المللای نوشاته
کوئستر و اولب ( ،)1988یافت.
پس از شکل گیری تحقیقات نخستین ،از دهه  199۰به این سو نظریاتی چند نیز در حاوزه
مطالعات ارتباطات بین فرهنگی ساخته و پرداخته شده است .به عناوان مااال از معاروفتارین
نظریاتی که تاکنون تحقیقات قابل توجهی با توسل بدان به انجاام رساید ،نظریاه کااهش عادم
اطمینان ( )Uncertainty Reduction Theoryاست ،نظریهای کاه باا عناوان نظریاه تعامال
نخستین ( )Initial Interaction Theoryنیز شاناخته مایشاود .ایان نظریاه در ساال 1975
توسط چارلز برگر و ریوارد کاالبره ( )1975ارائه شد ،نظریهای که میتاوان آن را ذیال سانت
پست پوزیتویستی گنجاند ( .)West&Turner: 2۰۰3بنا باه ایاده ایان دو اندیشامند ،کاارکردِ
نخستینِ ارتباط بین فردی کاستن ازعدم اطمینان است ،هنگامی کاه افاراد غریباه همادیگر را
مالقات میکنند بسیار مشتاقاَند بدانند که طرف مقابل چگونه رفتار خواهد کرد ،زیرا در اینباره
هیچ اطمینانی ندارند .این موضوع تشدید میشود آنهنگام که افراد در ارتباطات باین فرهنگای
قرار می گیرند .ادعای اصلی این تئوری این است کاه یاک ارتبااط اثاربخش محصاول مادیریت
اضطراب و عدم اطمینان موجود در ارتباط است .تحقیقاتی که در سالهای بعد به انجاام رساید
سودمندی این نظریه را به اثبات رساند (ر.ک .)Gudykunst, 1988 :.یک نظریه پرکاربرد دیگار
نظریه فاصله فرهنگی ( )Distance Theory Cultureاست .همانگوناه کاه عناوان شاد نظریاه
کاهش عدم اطمینان عنوان میدارد که مواجهه میانِ افرادی از فرهنگهای گونااگون مایتواناد
مواجههای دشوار باشد ،دشواریای که عدمِ قطعیات واضاطراب طارفینِ ارتبااط بار میازان آن
میافزاید ،نظریه فاصلهی فرهنگی بر این مدعاست که هرچقدر شکاف میاان فرهناگ دو طارف
بیشتر باشد این دشواری افزونتر خواهد بود .هنگامی که این شکاف عمیاقتار باشاد ،افاراد در
تبیین رفتارهای طرف مقابل بیشتر به تفکرات قالبی متوسل خواهند شد ( Ang & Van Dyne,
.)2۰۰8b
به موازات این نظریهها چندین مدل مفهومی نیز برای برای توضیح توانمندی فرهنگی پیش
کشیده شده است .مدلهایی که همزمان کارپایهای مفهومی نیز برای این حاوزه فاراهم سااخته
اند .مدلهایی هموون مدل حساسیت بین فرهنگای ( ،)Intercultural Sensitivityکارآمادی
بااین فرهنگای ( ،)Intercultural Effectivenessسااازگاری بااین فرهنگای ( Intercultural
 ،)Adaptationتوانمناادی بااین فرهنگ ای ( ،)Intercultural Competenceهااوش فرهنگ ای
( )Cultural Intelligenceو غیره .ایان الگوهاا تعااریف متفااوتی از توانمنادی فرهنگای ارائاه
میدهند ،ولی نکته مشترک در اغلب این تعاریف توانایی اندیشایدن و عمال کاردن و برقاراری
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ارتباط به شیوهای مناسب و اثربخش در موقعیتهای بینفرهنگای اسات.)Deandorf, 2۰۰9( .
این مدلها برای عملیاتی سازی و سنجش این مفهوم نیاز الگوهاایی ارائاه مایدهناد .اشاارتی
مختصر به دو مورد از این الگوها خالی از فایده نخواهد بود.
کوئستر و اولب ( )1988با بهرهگیری از تحقیقی که پیشتر از روبن ( )1976ذکر کردیم،که
در آن هفت مهارت رفتاری را به عنوان شاکله اصلی توانمندی بین فرهنگی برشمرده است ،یک
مقیاااه ارزیااابی رفتاااری باارای توانمناادی بااین فرهنگاای بااا عنااوان Behavioral ( BASIC
 )Assessment Scale for Intercultural Competence.ارائه دادهاند و مادعی شاده اناد کاه
کسب هرکدام از مهارتهای برشمرده در این مقیاه (جدول شماره  )1گاامی اسات باه ساوی
کسب توانمندی بین فرهنگی (.)Lustig & Koester, 2۰1۰: 72
جدول  :1مهارتهای توانمندی فرهنگی بر اساه الگوی

BASIC

ابعاد مهارتی

شاخصهای رفتاری

بروز دادن احترام

توانایی نشان دادن احترام و توجه مابت برای دیگری

جهتگیری دانشی

واژههای به کار گرفته شده برای توصیف جهان اطراف

همدلی

توان درک جهان از نگاه دیگران

مدیریت ارتباط متقابل

قابلیت تنظیم و کنترل گفتگوها

رفتار ایفای نقش وظیفهای

رفتارهایی که به فعالیتهای حل مساله گروهی مرتبط هستند.

رفتار ایفای نقش رابطهای

رفتارهایی که با هماهنگ سازی روابط بین فردی و میانجیگری در
ارتباط هستند.

طرز تعامل

توانایی تعامل توصیفی و غیرارزشگذارانه با دیگران

تابآوریِ ابهام

واکنش به ابهام بدون اضطراب و استره

منبع)Lustig & Koester, 2۰1۰( :
دیگر مدل مفهومی ،مدلِ حساسیت بین فرهنگای ( )Intercultural Sensitivityیاا مادل IS

است .بنت ( )1993در اثر خود با عنوان به سوی نسبیتگرایای قاومی :یاک مادل تکااملی بارای
حساسیت بین فرهنگی ،به تفصیل به این مدل پرداخته است .این مدل چهارچوبی را برای مفهوم
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پردازی در خصوص جهتگیریهای فردی در قبال تفاوتهای فرهنگی فراهم میآورد .مدلی که از
خالل ابزاری با عنوان مدل تکاملیِ حساسیت باین فرهنگای( )DMISتواناایی فاردی افاراد بارای
تجربه و تشخیص تفاوتهای فرهنگای را ماورد بررسای قارار مایدهاد ( .)Bennett, 1993مادلی
متشکل از  6سطح ،سطوحی که در طول یک طیف از قومگرایی ( )Ethnocentrismتاا نسابیت-
گرایی قومی( )Ethnorelativismامتداد یافتهاند (شکل شماره .)1
تطبیق
ادغام

کوچک

موضع

عدم

با

پذیرش

شماری

دفاعی

پذیرش

تفاوتها

تفاوتها

تفاوتها

در برابر

تفاوت

تفاوت

قوم گرایاااای

نسبیتگرایاااااای قومی

Bennett, and Wiseman, 2۰۰3)&(Hammer

(شکل شماره )1
نکته قابل ذکر در این جا این است که اشارت اصلی بسیاری از این مدلها به وجوه شناختی
و مهارتیست و از ابعاد انگیزشی غفلت ورزیدهاند ،انگیزش به واقع فراهم آرنده انرژی و انگیزهای
است که برای سازگاری با موقعیتهای متنوع به لحاظ فرهنگی ،در تعامالت بین فرهنگی ماورد
نیاز است .مدل هوش فرهنگیشاید تنها مدلی است که بعد انگیزشی را نیز در بر گرفتاه اسات.
در این بخش به تفصیل به معرفیِ مفهوم و مدل هوش فرهنگی پرداخته خواهد شد.

 .2هوش فرهنگی
مفهوم هوش فرهنگی را نخستین بار کریساتوفر اِرلای و ساوون آناگ در ساال  2۰۰3و باا
نگارش کتابِ هوش فرهنگی :تعامالت فرد در فرهنگهای مختلف وارد علوم اجتمااعی و داناش
انسااانی ساااختند .در آن زمااان درساات بسااان زمانااه اکنااون ،جهااان ،فرآینااد جهااانی شاادن
( )Globalizationرا از سر میگذارند ،رسانههای پیشرفته و تکنولوژیهای حمل و نقل جدید
جهان را در هم تنیده و شهروندان جهان را در همساایگی هام نشاانده بودناد .در هماان زماان
جهان تجربهای دیگر را نیز از سر میگذارند ،چکاچک ایدئولوژیها و تعارض فرهنگها یاا آنواه
که هانتینگتون آن را برخورد تمدنها میخواند .بدین گونه همان هنگام که فرایند جهانیشدن،
جهان را مسطح میساخت ،تفاوتهای فرهنگی و تکار فرهنگی موجود ،جهان را باچاالشهاایی
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بنیادین مواجه ساخته و شرایطی متناقض سر برآورده بود و به عبارتی سرکنگبین جهانی شادن
صفرا فزون گشته بود .جهانی شدن به واقع با فراهم ساختن امکان مواجهه فرهنگها بر احتمال
سوتفاهمها تنشها و تعارضها در میان فرهنگها می افزود .در همان زمان و از همان زمان باود
که مفهوم هوش فرهنگی رخ نمود.
در ابتدا تنها برداشتی که از مفهوم هوش میشد همان چیزی بود که بیشتر موضوعِ کار
روان شناسان بود و از آن به عنوان هوش عمومی تعبیر میکردند و باا شاخصای باا عناوان IQ
می سنجیدند .نخستین بار چارلز اسپیرمن ،روانشناه انگلیسی این مفهوم را به کار برد و آن را
نوعی قابلیت شناختیِ عمومی دانست ) .(Spearman, 19۰4مفهومی که میشود به نوعی آن را
به سرعت پردازش اطالعات در ذهن و قدرت انجام فعالیتهاای روزماره و تواناایی یاادگیری و
تفکر منطقی و انتزاعی نسبت داد ،یا باه اجماال آن را قادرت یاادگیری و اساتدالل منطقای و
انتزاعی و توان حل مسائل دانست .سالهای سال همین مفهومِ هوش عمومی تنها بازیگر عرصه
اندیشیدن به هوش بود تا اینکه نظریه هاای جدیاد مفااهیم جدیادی را در بااب هاوش انساانی
رونمایی کرده و هوشهایی دیگر را نیز برای آدمی برشمردند .هاوارد گااردنر ( )1983در کتااب
معااروف خااود بااا عنااوان تئااوریهااای هااوش چنااد گان اه ( The theory of multiple
 )MI( )intelligencesصور هشت گانهای را برای هوش بر میشمرد :هوش منطقیاا ریاضای،
هوش زبانی ،هوش فضایی ،هوش بدنیا حرکتی ،هوش موسیقی ،هوش بین فردی ،هوش میان
فردی و هوش طبیعت گرا .پس از آن تاریخ ،به تدریج مفاهیم دیگری هموون هاوش تجااری،
هوش معنوی ،هوش اجتماعی هوش عاطفی یا هیجاانی و سار انجاام هاوش فرهنگای سار بار
میآورند .در این میان سه مفهوم هوش اجتماعی ،هوش عاطفی و هوش فرهنگای بیشاتر ماورد
توجه قرار میگیرند.
مفهوم هوش اجتماعی ( )SIبه معنای توانایی مدیریت اثر بخش رواباط پیویاده اجتمااعی
است .به بیان ساده هوش اجتماعی به معنای قدرت کنار آمدن و ارتباط برقرار کاردن باا دیگار
اعضای اجتماع و یا توان قانع ساختن دیگران بارای همکااری و مشاارکت باا ماا اسات .هاوش
اجتماااعی بااه معنااای آگاااهی از موقعیاات و پویاااییهااای اجتماااعی کنتاارل کنناادهی ایاان
موقعیتهاست .دانش سبکها و استراتژیهای ارتباط متقابل که میتواند فرد را در رسایدن باه
اهدافش در مواجهه با دیگران یاری رساند .این هوش البته آگااهی فارد از ادراکاات و الگوهاای
واکنشی خود را نیز در بر میگیرد.
هوش هیجانی ( )EIنیز توسط دانیل گلمن ( )1998بدین گونه تعریف شده است :تواناایی
کنترل احساسات خود و دیگران ،تمایز بین آنها و استفاده از اطالعات برای هادایت تفکارات و
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اعمال اشخاص .در ادبیات گاردنر این هوش با عنوان هوش میانفردی مورد اشااره قارار گرفتاه
است .مفهوم هوش عاطفی ریشه در علوم روانشناسای زیساتی و علاوم عصاب شاناختی دارد و
بیشتر در حوزههای آموزش ،مدیریت منابع انساانی و روانپزشاکی ماورد توجاه قارار مایگیارد
(.)Salovey & Mayer, 199۰
واپسین مفهوم ذکر شده یعنی مفهومِ هوش فرهنگی( )CQرا اغلب به عنوان قابلیتی بارای
عمل کردن موثر در محیطی که دارای تکار فرهنگی است ،برشمردهاند .این مفهاوم البتاه تنهاا
منحصر به سطح خرد یعنی سطح فرد نیسات بلکاه در ساطح میاناه یعنای گاروههاا ،تایمهاا،
سازمانها و همونین در سطح کالن یعنی جوامع و ملتها نیز معنا مییابد .در گذشته عباارات
گوناگونی مانند شایستگیِ میان فرهنگی یا شایستگیِ جهانی برای نام گذاری تواناییها و مهارت
افراد برای سازگاری و عملکرد مناسب در فرهنگهای مختلف به کار میرفت (رحیمنیا)1388 ،
اما همانگونه که ذکرِ آن رفت مفهومِ هوش فرهنگی نخستین بار توسط ارلی و انگ از محققاان
مدرسهی کسب و کار لندن مطرح شده و به عنوان یک تئوری جدید در حیطهی علوم اجتماعی
و علوم مدیریت ظاهر گشت .این دو «هاوش فرهنگای را قابلیات یاادگیری الگوهاای جدیاد در
تعامالت فرهنگی و ارائهی پاسخهای رفتاری صحیح معرفی کرده اناد» (رضاائیان،)15 :1391 ،
مفهومی که توصیف کننده توانایی فرد برای سازگاری موثر در موقعیتهای بین فرهنگی باشاد.
« این واژه به این دلیل انتخاب شد که بر هر دو جنبه یعنی بر هاوش و فرهناگ تاکیاد داشات،
زیرا با توجه به شرایط جهانی شدن ،انسان امروز باه صاورت اجتنااب ناپاذیری باا افاراد دارای
پیشینههای فرهنگی متفاوت سروکار دارد که ساازگاری باا ایان شارایط مساتلزم توانااییهاای
ویژهای است که ارلی و انگ آن را هوش فرهنگی نامیدند» (ادیبراد .)29 :1386 ،عالوه بر ارلی
و انگ صاحب نظران متعددی در آثار خود به تعریف مفهومی این سازه پرداخته اند:
انگ و داین ( )2۰۰8در مقاله خود با عنوان هوش فرهنگی ،آن را به معنای توانمنادی فاردی
برای عمل اثر بخش در مجموعههای فرهنگی متکار میدانند .توماه و اینکساون ( )2۰۰4نیاز در
کتاب خود هوش فرهنگی را توانایی برقاراری ارتبااط ماوثر در فرهناگهاای متعادد مایدانناد،
«خصوصیتی چند بعدی متشکل از داناش فرهنگای ،ذهنیات فرهنگای و مجموعاه مهاارتهاای
رفتاری» ( .)p:182در جایی دیگر تریاندیس اظهار میدارد« :هوش فرهنگی به واقع مهارتی اسات
که افراد را قادر میسازد تا فرهنگهای متفاوت را درک کرده ،بنا به مقتضیات آن فرهنگها عمل
کرده و توان عمل مناسب در درون فرهنگهای متفاوت را داشته باشند .فردی به لحااظ فرهنگای
باهوش است که بداند چگونه قضاوتهای خود در خصوص موقعیتهای گوناگون را تاا زماان درک
علل گوناگون رفتارِ فرد دیگر به تعویق افکند» (.)Triandis, 2۰۰6: 2۰
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به هر ترتیب هسته اصالی تشاکیل دهناده هاوش فرهنگای در نازد اکاار صااحب نظاران
توانمندی افراد یا گروههای اجتماعی در تعامل اجتماعیِ سازنده با افراد یا گروههای اجتماعی باا
فرهنگ متفاوت است ،به عنوان مااال اگار دو شاهر را در نظار بگیاریم کاه هار دوی آنهاا در
خصیصه متشکل بودن از ملیتهای چندگانه اشتراک دارند و در یکی همکاریهاای اجتمااعی،
فرهنگی و اقتصادی میان افراد با ملیتهای گوناگون به چشم میخاورد اماا در دیگاری بیشاتر
شاهد تعارض اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی هساتیم ،مای تاوان چناین وضاعیتی را باه هاوش
فرهنگی متفاوت ملیت های تشکیل دهناده در هار یاک از دو شاهر منتساب داشات (قاسامی،
 .)1389در واقع هوش فرهنگی افراد را قادر می سازد کاه باا توسال باه داناش و آگااهیِ خاود
تفاوتهای فرهنگی را درک کرده و بتوانند به درساتی در فرهناگهاای متفااوت رفتاار کنناد.
بالفاصله باید افزود که صاحبنظران این حوزه هوش فرهنگی را مقولهای متفاوت از ساایر صاور
هوش به حساب آورده اند ،و یکی از کوششهای تعریف پردازان این حوزه نشان دادن تفااوت و
استقالل این هوشها بوده است ،ایرلی و انگ معتقدناد کاه هاوش فرهنگای متفااوت از هاوش
عمومی ،اجتماعی و عاطفی است ( .)Early&Ang, 2۰۰3تحقیقات نشان میدهد که بسیاری از
افراد علیرغم باال بودن میزان هوش عمومی در تعامالت بین فرهنگی توفیق چندانی نداشاتهاناد
(.)Sternberg, 1999
نکته دیگری که اندیشمندان این حوزه بر سر آن اتفاق دارند سه و یا چهاار بعادی دانساتنِ
سازه هوش فرهنگی است (یزد خواستی .)14۰ :139۰ ،کسانی که هوش فرهنگی را ساازهای ساه
بعدی دانستهاند خود به دو گروه تقسیم میشوند آن هاایی کاه معتقدناد ایان ساازه شاامل ابعااد
شناختی ،انگیزشی و رفتاری است ،مانند رز و کومار ( )2۰۰8و آنهایی که معتقدناد ایان پدیاده
ی شاناختی و
شامل ابعاد ذهنی ،انگیزشای و رفتااری اسات و بعاد ذهنای را شاامل دو بعا ِد فرعا ِ
فراشناختی ذکر کردهاند ،مانند ارلی و انگ ( .)2۰۰3اماا اندیشامندانی کاه هاوش فرهنگای را باه
صورت سازهای چهار بعدی تعریف کردهاند از ابعاد شناختی ،فراشناختی ،انگیزشای و رفتااری ناام
بردهاند مانند انگ و داین ( .)2۰۰8در این متن هدف ما معرفی مدل اخیر است ،مادلی کاه بارای
هوش فرهنگی چهار بعد مستقل قائل است ،فراشناخت ،شناخت ،انگیزش ،رفتار (شکل شماره .)2
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فراشناخت

شناخت

هوش
فرهنگی

رفتار

انگیزش
(شکل شماره )2
فراشناخت نوعی آمادگی برای تعدیل و اصالح شناخت است .بُعد فراشناختی کنترلی اسات
که فرد بر شناختهای خاود دارد ،شاناختهاایی کاه پاردازش اطالعاات را ممکان مایساازد
( Angو دیگران .)2۰۰4 ،این مفهوم بر تواناایی پاردازش اطالعاات و داناشِ پاردازش اطالعاات
داللت دارد) .(Earley & Ang, 2۰۰3از نظر نلسون افارادی کاه بُعادِ فراشاناختیِ قاوی دارناد
می توانند به طور آگاهانه پیش فرضهای خود در بارهی سایر فرهناگهاا را زیار ساوال برناد و
شناخت فرهنگی خود را از سایر فرهنگها اصالح کنند ( .)Nelson, 1996فرا شناخت را میتوان
به دو عنصر مکملِ دانشِ فراشناختی و تجربهی فراشناختی تقسیم کرد ،داناش فراشاناختی باه
معنای چگونگی برخورد با دانشی است که تحات شارایط متناوع حاصال مایشاود و تجرباهی
فراشناختی به معنای چگونگیِ یکپارچه کردن تجربیات مرتبط ،به عنوان راهنماایِ تعاامالت در
آینده است (تسلیمی و دیگران.)1388 ،
بُعدِ شناختی به عنوان یکی از ابعادِ هوش فرهنگی نشان دهندهی «دانش و اطالعاتی اسات
که یک فارد یاا گاروه اجتمااعی در رابطاه باا فرهناگهاای متفااوت از فرهناگ خاود دارد»
(یزدخواستی .)142 :139۰ ،بُعد شناختی در برگیرندهی دانش عمومی درباره سااختارهای یاک
فرهنگ است ( Angو دیگران .)2۰۰6 ،دانشی که از طریق تجرباه و آماوزش باه کاف مایآیاد.
«بُعد انگیزشی هوش فرهنگی منعکس کننده این است که یک فرد یا یک گروه اجتماعی تا چه
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اندازه آمادگی دارد تا انرژی و منابع مادی خود را صرف شناخت سایر فرهنگها و تعامل با افراد
یا گروههایی از سایرفرهنگها کند» (یزد خواستی .)142 :139۰ ،باه عناوان مااال فاردی کاه
آمادگی و تمایل زیادی دارد که به منظور آشنایی با فرهنگ کشوری دیگر به آنجا سفر کرده و
ز مان و پول خود را صرف چنین کاری کند به لحااظ انگیزشای از هاوش فرهنگای بااالتری در
مقایسه با فردی برخوردار است که در شرایط مشابه حاضر به چناین کااری نیسات .تحقیقاات
نشان میدهد که افرادی که امتیاز بیشتری در این مولفهی هاوش فرهنگای دارناد در تعاامالت
میان فرهنگی اثربخشتر عمل میکنند و این احساه قاوی را دارناد کاه مایتوانناد باا طارز
فکرهای مختلفِ دیگران و شرایط متغیر و ناشناخته کنار بیایند و پیویدگیها و عدم اطمینانها
را مدیریت کنند( .تسلیمی و دیگران .)1388 ،و سرانجام آخرین بُعدِ هوش فرهنگی بُعاد رفتاار
است .اینکه فرد یا گروه اجتماعی در برخورد با افراد یا گروههایی از سایر فرهناگهاا چاه ناوع
ی هاوش فرهنگای اسات ،هاوش
کنش یا واکنشی از خود نشان می دهد مربوط باه بعاد رفتاار ِ
فرهنگیِ رفتاری در برگیرندهی توانایی به نمایش گذاردن رفتارهای زبانی و غیر زبانی مناسب به
هنگام تعامل با افرادی است که پس زمیناههاای گونااگون فرهنگای دارناد ( Angو دیگاران،
 .)2۰۰4انگ و داین ( )2۰۰8نیز در جایی دیگر دقیقاً بُعاد رفتااری را باه عناوان تواناایی در باه
کارگیری کنشهای زبانی و غیر زبانی به هنگام تعامل با مردمی از فرهنگهای گوناگون تعریاف
میکنند .بُعد رفتاری هوش فرهنگی بیان میدارد که الزماهی تعامال ماوثر در فرهناگِ جدیاد
صرفاً دانستن اینکه به چه صورت و چگونه رفتار کنیم (بعد شاناختی) و محرکای بارای عمال
(بعد انگیزشی) داشته باشیم نیست ،بلکه داشتن پاسخهاای مناساب در مجموعاه رفتااری فارد
ضروری است (تسلیمی و دیگران.)1388 ،
در انتهای این قسمت که به معرفی تفصیلی مفهوم هوش فرهنگی پرداخته شد ،اشارهای مجمال
به تحقیقاتی که با محوریت این مفهوم به انجام رسیده و معرفای یاک شایوه بارای سانجشِ هاوش
فرهنگی چندان خالی از لطف نخواهد بود .تا به امروز در جهان اغلب تحقیقاتِ این حوزه تمرکز خاود
را بیشتر بر تئوری پردازیهای مفهومی گذارده اند( Angو دیگران .)2۰۰7 ،برای ماال اِنجای و ارلای
( )2۰۰6در کارهایشان بیشتر به تماایز مفهاومی میاان هاوش فرهنگای و ساایر ساازههاای مارتبط
میپردازند ،تریاندیس ( )2۰۰6به روابط تئوریک بین قضااوتهاای صاحیح و قابلیاتهاای برآماده از
هوش فرهنگی میپردازد ،بریسلین و دیگران ( )2۰۰6هوش فرهنگی را به عنوان عااملی اثرگاذار در
برخورد باا شارایط فرهنگای غیار منتظاره مطارح مایکنناد ،ارلای و پترساون ( )2۰۰4رویکاردی
سیستماتیک را در خصوص آموزشهای میان فرهنگای پایش مایکشاند ،جانسان و بارت ()2۰۰6
الگویی را برای مشارکتهای گروهی با توسل به مفهوم هوش فرهنگی ارائه میکنند  .در جهان البتاه
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برخی تحقیقات عملی نیز به انجام رسیده است برای مااال یایچاونلاین ( )2۰12و همکاارانش در
تحقیقی با عنوان تاثیر هوش فرهنگی و عاطفی در سازگاری بینفرهنگی به مطالعاهی شامار فراوانای
از دانشجویان خارجی پرداختند که در کشور چین و تایوان مشغول به تحصیل بودناد و در نهایات باا
کنترل سایر متغیرها به این نتیجه رسیدند که هوش فرهنگی تاثیر بسزایی در سرعت سازگاری افاراد
با فرهنگ دیگر دارد .و دیگرانی از این دست.
در ایران برخالف رویه جهانی اغلب تحقیقات جهتگیری عملی داشتهاند ،باه عناوان مااال
احمدی ( )139۰به بررسی رابطه میان نگرش دینی و هوش فرهنگی میپردازد و به این نتیجاه
می رسد که میان نگرش دینی و هوش فرهنگی ارتباطی معکاوه و معناادار وجاود دارد .وحیاد
قاسمی و همکاران ( )1389در مطالعهای تحت عنوان توزیع شهروندان ساکن در شاهر اصافهان
بر مبنای مقیاه استاندارد هوش فرهنگی به بررسی موقعیت شهروندان  2۰تا  49ساله در شهر
اصفهان برمبنای متوسط امتیاز آنان از مقیاه هوش فرهنگی پرداخته و به این نتیجه میرسند
کااه جامعااهی آماااری در مجمااوع دارای هااوش فرهنگاای باااالتر از متوسااط اساات ،احماادی و
قاسمی( )1391در تحقیقی بررسی رابطهی متغیرهای همدلی فرهنگی ،ابتکار اجتماعی و قاوم
گرایی با هوش فرهنگی پرداخته و به این نتیجه میرسند که بین متغیرهای همدلی فرهنگای و
ابتکار اجتماعی و هوش فرهنگی رابطهی مستقیم و بین متغیر قاوم گرایای باا هاوش فرهنگای
رابطهی معکوه وجود دارد.
مرتضی خانمحمدی و همکاران ( )2۰11نیز در شهر آمل تحقیاق را در خصاوص رابطاهی
هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مداره راهنمایی به انجاام رساانده و نتاایج آن را در ژورناال
جهانی جامعه شناسی منتشر کردهاند .کیوانی و سلطانآرا ( )2۰13نیز در تحقیقی کاه بار روی
دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی دانشگاه پزشکی اصفهان انجام دادهاند به بررسی رابطاهی میاان
تطبیق یابی اجتماعی و هوش فرهنگی پرداخته و دریافتهاند که ارتباطی معناادار میاان ایان دو
متغیر وجود دارد .و قس علیهذا .شایان ذکر است که امروزه دیگر مفهوم هوش فرهنگای تبادیل
به سازهای جذاب برای کسانی شده است که در حوزهی تحقیقات بین فرهنگای کاار مایکنناد
(نک .)Gabrenya et al., 2۰1۰; Lee & Templer, 2۰۰3; Ward et al., 2۰۰9 :
مرکز جهانی هوش فرهنگی برای سنجشی هر یک از ابعاد فرعی هوش فرهنگی یک مقیاه
استاندارد  4بخشی ِ 2۰آیتمی ارائه کرده است .مقیاسی که به سنجش ابعاد چهارگانهی هاوش
فرهنگی میپردازد و در نهایت هر فرد امتیازی بین عدد  2۰تا  14۰را دریافت میدارد و امتیااز
باالتر به معنای هوش فرهنگی باالتر است .در این طیف  4گویه به بعد فراشناختی 6 ،گویاه باه
بعد شناختی و  5گویه به هرکدام از ابعاد انگیزشی و رفتاری اختصاص دارد (جدول شماره )2؛
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بُعد

فراشناختی

شناختی

انگیزشی

رفتاری

سنجه
هنگام ارتباط با افرادی از فرهنگهای مختلف آگاهانه از دانش فرهنگی خود بهره میبرم.
هنگام روبرو شدن با مردمی از فرهنگهای مختلف هساتم ،داناش فرهنگای ام را باا آنهاا
هماهنگ میکنم.
در تعامل با افرادی از فرهنگهای مختلف هستند از دانش فرهنگی که به کار میگیرم ،آگاهم.
هنگام تعامل با مردمی از فرهنگ متفاوت ،صحت و درستی دانش فرهنگی که قابال داشاته
ام را چک میکنم.
من نظامهای حقوقی (قانونی) و اقتصادی دیگر فرهنگها را میشناسم.
من قوانین (لغات ،دستور زبان) دیگر زبانها را میشناسم.
من ارزشهای فرهنگی و اعتقادات مذهبی دیگر فرهنگها را میشناسم.
من نظام ازدواج دیگر فرهنگها را میشناسم.
من هنرها و صنایع فرهنگهای دیگر را میشناسم.
من رفتارهای غیرکالمی فرهنگهای دیگر را میشناسم.
از تعامل با مردم فرهنگهای متفاوت لذت میبرم.
مطمئنم میتوانم با فرهنگ ناآشنا خو بگیرم.
مطمئنم که فشارهای سازگاری با فرهنگ جدید برای من قابل تحمل است.
من از زندگی در فرهنگهای ناآشنا لذت میبرم.
مطمئنم از پس خرید کردن از فروشگاهها در یک فرهنگ متفاوت بر میآیم.
رفتار کالمیام (مانند لهجه یا تن صدا) را در صورت ضرورت در گفتگو باا افارادی از ساایر
فرهنگها تغییر میدهم.
در گفتگو با افرادی از سایر فرهنگها متناسب با موقعیت از مکث و سکوت استفاده میکنم.
در گفتگو با افرادی از سایر فرهنگها وقتی که نیاز باشد ،نحوه صحبت کردنم را تغییر میدهم.
در صورت نیاز در در گفتگو با افرادی از سایر فرهنگها رفتار غیر کالمیام را تغییر میدهم.
در صورت نیاز در در گفتگو با افرادی از سایر فرهنگها (حالتهای چهرهام را تغییر میدهم.

(جدول شماره )2

 .3عوامل اثرگذار در افزایش هوش فرهنگی
محققان افرادی را که توانایی بهرهگیری از چهار بُعد برشمرده به صورت هماهنگ با هام دارناد را
افرادی با هوش فرهنگی باال مینامند ( .)Ng & Earley, 2۰۰6عاالوه بار آن محققاان حاوزش هاوش
فرهنگی پیوسته در پیِ فهم این موضوع بودهاند که چرا برخای افاراد و برخای جواماع در تطاابق باا
دیگر فرهنگها و برقراری ارتباط و فهم آن هاا عملکارد بسایار بهتاری در مقایساه باا ساایر افاراد و
گروهها دارند(همان) و در واقع چرا برخی افراد دارای هوش فرهنگی باالتری هستند .در حاال حاضار
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اطالعات چندانی در دست نیست که نشان دهد چه چیزی سطح باالتری از هوش فرهنگی را ممکان
میسازد ( )Crowne, 2۰۰8لذا پیوسته این سوال وجود داشته اسات کاه چاه عاواملی باعاث ارتقاا
هوش فرهنگی یا یکی از ابعاد هوش فرهنگی در فرد یا گروه میشود .یکی از معدود متغیرهاایی کاه
محققان این حوزه آن را دارای ارتباطی معنادار با هوش فرهنگی میدانند ،متغیار مواجاهی فرهنگای
( )Cultural Exposureیا تماهِ بین فرهنگی اسات .ترومپناارز و هامپادن ترنار ( )1997در اثار
خود با عنوان سوار بر امواج فرهنگ استعارهی پیاز را بارای فرهناگ در نظار مایگیرناد ،پیاازی کاه
الیههای بیرونی آن همان محصوالت عینی فرهنگ ،الیههای میانی ،هنجارهاا و ارزشهاا و هساتهی
مرکزی مفروضات هستیشناختی است .این دو بر این باورند که تماه با فرهنگهای متفاوت فارد را
قادر میسازد تا به تدریج در این الیهها فروتر رفته و باا محصاوالت عینای ،هنجارهاا و ارزشهاا و در
نهایت با مفروضات هستیشناختی آن فرهنگها آشنا شده و در ارتباط گیری با آن فرهنگهاا موفاق
تر عمل کند .یک فرد به طرقی متفاوت میتواند با دیگر فرهنگها مواجهه پیدا کناد ،بارای مااال از
طریق سفر به دیگر کشورها ،ادامه تحصیل در یک کشور دیگر ،مطالعه در خصوص دیگار فرهناگهاا
یا تماشای برنامههای تلویریونی تولید شده در دیگر فرهنگها ،و یا از طریق برقراری ارتباط باا فاردی
که متعلق به فرهنگ دیگری است ،بی شک برخی از این مواجههها میتواناد بسایار تااثیر گاذارتر از
آن انواعِ دیگر باشد ،ماال اقامت طوالنی مدت در یک کشور .نکته دیگر اینکه هار چاه ایان مواجهاه
طوالنی تر باشد اثربخش تر نیز خواهد بود ) .(McNulty & Tharenou, 2۰۰4کارون در مقالاه چاه
چیز به هوش فرهنگی منتهی میشود به بررسی رابطه اشاکال مواجهاه فرهنگای و هاوش فرهنگای
میپردازد .یزد خواستی و قاسمی ( )139۰نیز در تحقیقی با عنوان تماههای بین فرهنگای و هاوش
فرهنگی به این نتیجه رسیدهاند که تماههاای باین فرهنگای یاا آنچاه کاه ماا مواجهاه فرهنگای
مینامیم میتواند در تقویت هوش فرهنگی انسانها یا گروههای اجتماعی موثر افتد .کایم و ون دایان
( )2۰12نیز بر این باورند که مواجهه با افرادی از فرهناگهاای دیگار نگارش مابات باه آن افاراد را
افزایش داده و از حجم تعصبات میکاهد .نتایج این تحقیقات نشان مایدهاد کاه هار چاه مواجهاه
فرهنگی بیشتر شود بر میزان هوش فرهنگی نیز افزوده خواهد شد ،لذا میتوان پیش بینای کارد کاه
در نسلهای جوان تر از آنجا که شاهد مواجهات فرهنگی بیشتری هستیم (به دلیال میازان اساتفاده
گستردهتر از فضای مجازی و سایر تجارب مواجهه اعم از ادامه تحصیل کار و سفر) پس بایست شااهد
افزونی هوش فرهنگی نیز در این نسلها باشیم .در این عرصه تحقیقاتی دیگار نیاز باه انجاام رسایده
است ،برای ماال ون داین و سونگ ( )2۰۰5در پژوهشی که در بین دانشجویان مادیریت بازرگاانی باه
انجام رساندند ،رابطه بین ویژگیهای شخصیت افراد و چهار مولفاه هاوش فرهنگای را ماورد بررسای
قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که وجدان گرایی با بعد فراشناختی ،ثبات عاطفی با جنبه رفتااری،

تربیت اسالمی و هوش فرهنگی 23 /
برونگرایی با بعد شناختی ،انگیزشی و رفتاری و دست آخر اینکه گشودگی در کساب تجرباه یکای از
مهم ترین ویژگیهای شخصیتی است که با هر چهار بعد هوشفرهنگی ارتبااط مابات ومعنای داری
دارد .برنت مک ناب در سال  2۰12به بررسی ارتباط ویژگیهای فردی و رشد هاوش فرهنگای افاراد
پرداخته است ،و به این نتیجاه رسایده کاه ویژگای عازت نفاس دارای بیشاترین ارتبااط باا هاوش
فرهنگیست ) . (Macnab, 2۰12نکته دیگر آنکه برخی از محققان ایان حاوزه بار ایان باورناد کاه
هوش فرهنگی قابلیت تحلیل رفتن را نیز دارد ،برای ماال این افراد به بعد شاناختی هاوش فرهنگای
ارجاع داده و بر این باورند که به عنوان نمونه «دانش زبانی افراد در صاورت عادم تمارین باه سارعت
تحلیل میرود و لذا میزان هوش فرهنگی فرد را متاثر میسازد» (.)Peterson, 2۰۰4: 98

 .4شیوههای ارتقایِ هوش فرهنگی با الگو گیری از آیات و روایات
اکنون کاه باه تفصایل باه بحاث و بررسای آرای اندیشامندان در زمیناه هاوش فرهنگای
پرداختهایم هنگامِ آن است که رد پای مؤلفههای آن را در متاون دینای جساتجو کنایم .بادین
منظور و با نظر به جدول ( )2میتوان این سه عنصر اساسی را به عنوان مشخصه هوش فرهنگی
برشمرد )1 :شاناخت فرهناگهاای دیگار  )2داشاتن ذهنیات مابات در قباال کساانی کاه از
فرهنگهای دیگرند و  )3مدارا.
شناخت فرهنگهای دیگر :شناخت فرهنگهای دیگر در عصر پیشوایان دینی ،قاعدتا باه یکای
از این سه شیوه حاصل میشده است :سفر به مناطقی که فرهنگهای متفاوتی داشتهاناد ،آشانایی
با کسانی از آن فرهنگ که در میان قوم فارد زنادگی مایکردناد ،منقاوالتِ دیگاران و در نهایات
خواندن آثاری از آن فرهنگها .در سیره و گفتار پیشوایان دینی شاهد توجه باه هماه ایان ماوارد
هستیم .پیامبر اکرم(ص) خود سفرهای متعددی داشتهاند و حضرت علی(ع) از وجاود سانتهاای
خوب در مناطق دیگر سخن می گویند کاه ایان خاود حااکی از اشاراف ایشاان باه وجاود چناین
سنتهای حسنهای در آن فرهنگهاست (ابن ابی الحدید )2۰ ،1367 ،و نیز توصیه اکید ایشاان باه
مطالعه تاریخ که خود زمینهساز آشنایی با فرهنگهای دیگر است (نهج البالغه ،نامه  .)31جز ایان
وجود کسانی چون سلمان فارسی ایرانی و بالل حبشی میتوانسته زمینهساز آشانایی فرهنگای
در آن زمان باشد .توجه به مقوله سفر برای فراگیری دانش آن هم حتی در سارزمینهاایی کاه
ادیان توحیدی نداشتند« ،اطلبو العلم ولو بالصین» (طبرسی )135 :1379 ،خاود نشاان دهناده
توجه به این نحوه تعامل فرهنگی است و نباید آن را تنها معطوف به طلب داناش دانسات ،چارا
که علم را از طریق کتابها نیز می توان آموخت و کسی که به کشوری با چنان فرهناگ متفااوتی
برود الجرم از آنها تاثیرات فرهنگی خواهد پذیرفت و احیانا بر آنها نیز تاثیر خواهد گذارد.
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انسانِ آشنا با فرهنگهای مختلف میتواند خوبیهای آن فرهنگها را برگیرد و بدیهای آنهاا را
فرو گذارد .این است که امام صادق(ع) میفرمایند« :العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس؛ کسی کاه باه
زمانهاش آگاه است ،شبههها به او هجوم نمیآورند» (عالمه مجلسی ،1361 ،ج.)3۰7 :71
داشتن حسن ظن نسبت به کسانی که از فرهنگهای دیگار آمادهاناد ،یکای از شایوههاای
معروف پیشوایان دینی برای تربیت آنها بوده است .از جمله داستان برخورد امام حسین(ع) باا
مرد شامی ،که نشان دهندش عمق شناخت آن حضرت از شرایط آن منطقه و لاذا واکانش نشاان
ندادن به آن فرد است (قمی1369 ،ق . )4 :این حسان ظان هماانطور کاه گفتاه شاد ناشای از
شناختی است که در مرحلۀ قبل حاصل شده است .این اسات کاه باه حضارت علای(ع) اجاازه
می دهد تا با یک فرد یهودی در سفری مصاحبت کند و حتی هنگام جدا شادن ،راهاش را کاج
کند و او را بدرقه نماید (کلینی ،1388 ،ج.)2
مدارا کردن به عنوان سومین عنصر مهام در هاوش فرهنگای ،یکای از باارزترین رفتارهاای
پیشوایان دینی ما با کسانی است که پیارو آناان نباوده اناد و یاا حتای گااه از در مخالفات در
میآمده اند .خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم(ص) مایفرمایناد :باا حکمات و انادرز
نیکو ،به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوههای نیکوتر مجادله نما (نحل .)125/از ایان
روست که ایشان میفرمایند« :خدایم مرا به مدارا و مالیمت با ماردم فرماان داده؛ چنان که باه
انجام واجبات امر کرده است» (کلینی ،1388 ،ج .)117 :2سیره پیامبر(ص) هم همواره مبتنای
بر همین مدارا بوده است و قرآن هم به این خاطر ایشان را تحسین میکناد و مایفرمایاد« :باه
برکت رحمت الهی ،در برابر ایشان نارم و مهربااان شاادی ،و اگار خشان و سانگدل باودی از
اطرافت پراکنده میشدند» (آلعمران .)159/حضرت علی(ع) نیز در اینباره میفرمایند« :قلاوب
الرجال وحشیه فمن تألفها اقبلت علیه؛ دلهای آدمیان رمنده است .پاس هار کاه باا آن الفات
برقرار سازد ،روی بدو نهد» (نهج البالغه ،حکمت .)5۰
روشن است که این مدارا بدون حد و مرز نیست و همانطور که در بحث توانمندی فرهنگای
مطرح شد ،بنا نیست که برای مدارا با فرهنگهای دیگر دست از فرهناگ خاود باداریم .پیاامبر
اکرم(ص) با التفات به این موضوع میفرمایند« :راه العقل بعد االیمان باهلل ماداراه النااه فای
غیر ترک الحق؛ اساه عقل پس از ایمان به خدا ،مدارا کردن باا ماردم اسات؛ مادارایی کاه باه
وانهادن حق نینجامد» (ابن شعبه حرّانی1394 ،ق.)42 :
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جمعبندی و نتیجهگیری
جهانی شدن و شکلگیری دهکده جهانی ،در دوران معاصر ،حجمی از اطالعات و آگااهیهاا
را نسبت به فرهنگهای دیگر در اختیار ما گذارده است که پیش از ایان تنهاا درصاد انادکی از
آن ،آن هم با تالش و تعب فراوان و به مدد سفرهای سخت و کتابهای کم یاب برای افراد فراهم
می آمده است .اینترنت و فضای مجازی که اکنون از ابتدای کودکی در اختیار نسلهای ناو قارار
میگیرد ،وظیفه سنگینی را بر دوش والدین می گذارد تا به موازات این افزایش اطالعات ،آگاهی
و شناختی را به فرزندان خود منتقل کنند تا بتوانند به بهترین وجه به تعامال باا فرهناگهاای
دیگر بپردازند .اگر زمانی ناآشناییها و بعد مسافت و کمبود وسائل ارتباطی سبب کینه و عداوت
میان مردماان مای شاد اکناون ایان فرصات بدسات آماده تاا باه ناوعی همادلی و همزیساتی
مسالمت آمیز با مردمان جوامع دیگر و صاحبان فرهنگهای متنوع و مختلف دست یابیم؛ چیزی
که جز با مدد هوش فرهنگی حاصل نخواهد آمد .همانطور که گفتیم ساه عنصار اصالی هاوش
فرهنگی ،شناخت فرهنگهای دیگر ،حسن ظن و مدارا هستند .نشان دادیم که سنت دینایِ ماا
نیز تا چه اندازه به این سه عنصر توجه داشته است و آن را عامل الفت و گفتگو و نیز جلوهای از
عقالنیت در جامعۀ اسالمی دانسته است .با این حال حسن ظن و مدارا ،از سنخ منش هساتند و
صرفا با توصیه جزو شخصیت یک کودک و نوجوان نخواهند شد .جا انداختن این مانش در روح
و جان یک کودک و نوجوان در وهله اول مستلزم آن است که والدین ،خود به ضارورت ایان دو
باور داشته باشند آنها را نصب العین خود قرار دهند و سیره و سخن پیشوایان دینای را الگاوی
خود بدانند و بر اساه آن عمل کنند.
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