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چکیده
تبيين و آسيب شناســی هم نشينی و تعامل اعضای مذاهب گوناگون و وابسته به يك دين، محل توجه فرهنگ 
پژوهان و دغدغه مندان مســئله همكاری و همزيســتی جوامع و خرده تمدنها اســت. بررسی »مهارت ميان 
فرهنگی« از شاخصه های كيفی برای سنجش اين نوع كنشگريها است. نحوه ترويج و پياده سازی اجرايی آن، 
راهي براي باال بردن اين نوع همزيستی است. اثر حاضر بنای آن دارد، تا به واكاوي مقوله شناختی اين مهم 
پرداخته و كاربردپذيری آن را در تعامالت ميان مذاهب، بررســي كند. در اين نوشــتار، از آن رو كه مفاهيم 
پايه اين پژوهش هنوز به طور جدی مورد بررســی پژوهشگران فارسی زبان قرار نگرفته، با روشی تبيينی و 
توصيفی براساس داده ها و ايده پردازيهای محققان فرهنگ ديگر جوامع، به تشريح و كاربست پذيری آن اقدام 
شده است. اين مطالعه، توجه و تأمل در اصول شناختی مهارتهای ميان فرهنگی و بارورسازی آن در گستره 

جوامع و مناطق چند مذهبی را خاطر نشان می كند.

كلیدواژه ها: مهارت میان فرهنگی، حساسیت میان فرهنگی، تعامل دین داران، تقریب مذاهب.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 48/ پاییز و زمستان 1396
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مقدمه
مهم ترين چالش برای زيستن آدمی، مسئله همزيستی 
اســت. تأمــل در آن، ما را به درســتی اش رهنمون 
می كند، با اين پرسشــها كه آدمی چه مشكالت و يا 
به تعبيری پژوهشــمندانه، چه مسائل حل نشده ای با 
خود دارد؟ سختيهای زيستن در كجاست؟ خوشبختی 
و ناخوشبختی چگونه به درون جوامع راه می يابند و 
چرا در برخی تمدنها، آدميان بهره بيشتری از سعادت 
برده اند؟ الزم نيســت ذهن را به سراغ مفاهيم متعالی 
نيك اختری ببريم، كافی اســت به همين پديده های 
روزانــه و اوليه در جوامــع نگاهــی بياندازيم. هر 
جامعه ای متشــكل از گروهها و مردمانی اســت كه 
بهره های مختلفی از هوش، ثروت، توانايی و همچنين 
مصيبت، درد و چالش دارند. از آن رو كه استعدادها 
متفاوت، و توزيع مســائل و چالشــها نيز ناهمگون 
اســت، برای هر بيننده ای روشــن می شود كه بخشی 
از گره گشــايی يك گروه يا صنف، در دست شماری 
ديگر است. در جوامعی كه تعامالت و همراهيها ميان 
طبقات و ســنخهای آن همزيستگاه بيشتر باشد، حل 
معضالت راحت تر و با هزينه ســازی كمتر به دســت 
می آيد. در مقابل، جوامــع و تمدنهايی كه ارتباطات 
بينشان كمتر است، گرفتاريها و بحرانهای بيشتری به 
نسبت نمونه قبل دارند. تعامل كم و يا منفی سبب حل 
نشدن چالشهای قبلي و انباشــته شدن آنها و زاييده 
شدن معضالت جديد می شــود. اگر ناظری به نظاره 
اين دو دســته بپردازد، يكی را نيك روز و ديگری را 

تيره روز می بيند.
حال با اين ســؤال مواجه می شــويم كــه چرا يكی 
آن گونه و ديگری بدين شــكل در افتاد. پاســخ اين 
پرسش، نهفته در فهم يك مسئله اساسی است: آدميان 
گوناگون هستند و اصناف و گروههای درون جوامع 
نيز خصلتهای متفاوتــی دارند. اين خصلتها در پيوند 
بــا فرهنگ و الگوهای معنايی و زيســتِی هركدام از 
دســته ها اســت. تفاوت در فرهنگها، سبب تفاوت 

در باورها و رفتارها شــده و تعامل با ديگر اعضای 
جامعه را شــكل می بخشد. حال هرچه آگاهی اعضا 
نسبت به اين تفاوتها و قدرتمنديشان در اتصال ميان 
گروهها بيشــتر باشــد، تعامل و همزيستی خوشايند 
همــراه با موفقيت اجتماعی، رشــد باالتری می يابد. 
مذهب، به عنوان يكی از اســتوانه های شكل دهنده 
فرهنگ و رفتار زيســتی در نظر گرفته مي شود، پس 
اگر راهكارهايــی برای باال بردن تعامل ميان مذاهب 
مختلف پيدا شــود و امور قبلي در اين خط را بهينه 
ســازد، تعامل مثبت و همزيستی ثمربخش در جامعه 
يا جوامع چند مذهبی حاصل می شود. »مهارت ميان 
فرهنگی« مجموعه ای از اين نقشــها و كاركردها را 

برای بهبود آنچه گفته شد، فراهم می سازد.

تعریف مهارت میان فرهنگی
 Intercultural( »در تعريف »مهارت ميان فرهنگی
Competence( به جنبه های گوناگونی از اين مقوله 

توجه شــده و براساس آن جنبه ها، تعاريفی بيان شده 
است. اين مهارت را نوعی دانش در زمينه فرهنگی ـ 
اجتماعی دانسته اند كه اين دانايی، يك توانايی برای 
مواجهه با تفاوتهای فرهنگی، همراه با حس همدردی 
فراهم می نمايد و شخص يا گروه را توانمند می سازد، 
تا هنگام قرار گرفتن در ارتباطات و تماســهای ميان 
فرهنگی، به نحو بهينه ای شرايط را مديريت كند.1 در 
نگاهی ديگر، اين قابليت به عنوان يكی از ملزومات 
اصلی برای حصول هم كنشــگری سازگار و محاوره 
نيك انجام در نظر گرفته شده است.2 در اينجا، استفاده 
از واژه مهارت كه البته خود محل تأمل اســت، صرفًا 
مجموعه ای از ورزيدگيهای كاری را نشــان نمی دهد، 
بلكــه آميزه ای از نگرشــها، اندوخته های دانشــين، 
ادراكات و قابليتهای اجرايی است كه در طريق عمل 

1.Teaching Intercultural Competence in 
Secondary Schools, P.1.
2.Developing intercultural competence through 
education, P.16.
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به كار بسته می شــوند.3 برقراری يك گستره تعاونی 
ميان دو بســتر فرهنگی مختلف، تبيين ديگری است 
كه از اين اصطالح برآمده اســت.4 پرورشی بودن اين 
ويژگی، بــا گذر زمان و بيشــتر در معرض آن قرار 
گرفتن، باعث باال رفتن قابليت مذكور می شود. شايد 
با اين تعبير بتوان آن را در دسته تجربه های اجتماعی 
نيز جای داد. تجربه و يا تجاربی كه با نقش گرفتن در 
ســر راه اين روند ـ كه برآمده از پنداشتهای فرهنگی 
اســت ـ به دست مي آيد، سبب توســعه تعامالت و 

افزودن بر دريافتهای فرهنگی پيشين می شود.5
اين مهارت را كه تركيبی از نگرشــها، دانش و شيوه 
رفتار محيطی اســت، می توان در راستای حصول به 

موارد زير نشانه گذاری نمود:
1- فهم و احترام به مردمی كه فرهنگ و يا متعلقات 
فرهنگی ناهمســانی نسبت به شــخص مهارت ديده 

دارند.
2- پاســخ مناســب، مؤثر و محترمانه در تعامل و 

ارتباط با چنين اشخاص و گروهها.

3- بنا نهادن رابطه مثبت و سازنده.
4- فهم فرهنگ خويشتن و درك تمايزات و تشابهات 

فرهنگی پس از مواجهه ميان فرهنگی.6
منظور از احترام در اينجا، توجه همراه با درك و قائل 
شدن ارزش برای تمايز فرهنگی است. مناسب بودن 
واكنش، در حقيقت انجام عمل در چهارچوب نرمهای 
پذيرفته شده اجتماعی و فرهنگی است. واژه مؤثر نيز 
نتيجــه بخش بودن عمل بر پايه اين مهارت را مطالبه 
می كند، به نوعی كه طرفين در اين راســتا به اهداف 
خود برســند.7 حال به تشــريح برخی عناصر آن در 

نسبت با تعامل ميان مذهبی پرداخته مي شود.

3.Ibid.
4.Developing and Assessing Intercultural 
Communicative Competence, P.9.
5.See: Foreign Language Teachers and 
Intercultural Competence, P.viii.
6.See: Developing intercultural competence 
through education, PP.16&17.
7.Ibid.

بازنگری تصور اولیه مذهبی ـ فرهنگی
نخســتين گام و زيربنايی ترين اقدامی كه در راستای 
مهــارت ميان فرهنگــی و يا ميان مذهبی برداشــته 
می شــود، بازنگری تصور اوليــه مذهبی ـ فرهنگی 
است. تصور اوليه، عبارت است از تصويری كه نسبت 
بــه يك موضوع پس از اولين برخورد در ذهن آدمی 
شــكل می گيرد و بر مبنای اين تصوير، تصاوير بعدی 
ساخته می شوند.8 حال سؤالی كه در همين ابتدای كار 
مطرح می شود، اين است كه آيا تصوير نخستين نسبت 
به مذاهب و فرهنگهای ديگر، با وجود عدم مشاهده 
مستقيم آنها در ذهن ما شــكل گرفته است يا خير؟ 
جواب اين سؤال مثبت است. روايات و گزارشها، اين 
تصوير نخستين را برای اذهان به وجود آورده اند. پس 
ديگر نيازی نيست به مرور حافظه خود از تالقی يك 
ديــدار يا يافتن آن در خاطراتمان بپردازيم، همين كه 
نام آن مذهب و يا فرهنگ و قوم خاص را شــنيديم، 
كافی است احساس و داوری ذهنی خود را نسبت به 
آن واكاوی كنيم. اگر اين مقوالت در ما يافت شــد، 
بايــد بدانيم كه تصور اوليه شــكل گرفته و ضروری 
اســت تا به ارزيابی آن بپردازيم. به ســبب زيستن 
در عصر رســانه ها، كمترين پديده ای است كه توسط 
وســايل ارتباطی و متون در ذهن ما صورت سازی 

نشده باشد.
بازنگری تصور، امری نســبتًا دشوار است؛ زيرا يك 
پديده )مثاًل مذهب يا فرهنگ جامعه و قومی خاص(، 
از دســته اموری اســت كه ديگر جوامع، فرهنگها و 
مذاهب نســبت به آن قضاوتهای رسمی و غيررسمی 
دارند و همين قضاوتها از طرق مختلف و در يك بازه 
زمانــی بلند، در جامعه بزرگ تر و يا در ســطح يك 
ملت تزريق می شود. پس نخست بايد با بررسی منشأ 
ورود اين گونه اطالعات و تصاوير در ذهن نسبت به 
يك مذهب و اهالی آن، كيفيت آنها و سنخ داده هايی 
كه در اختيار ما می گذارند، مورد تفتيش و معاينه قرار 

8.See: New Zealand TWI, P.23.
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گيرند. فرای واكاوی جهت گيری اين اطالعات، توجه 
به دوره تاريخی و هنگامه مورد بحث اين دانســته ها 
ضروری اســت، تا صورتهای تاريخــی را به جای 

صورتهای كنونی قضاوت نكنيم.

آگاهی میان مذاهب
الزمه حصــول به مهــارت ميان فرهنگــی و ميان 
مذهبی، باال بردن آگاهی نســبت به فرهنگها، مذاهب 
و رفتارهــای فرهنگی ـ مذهبی هم حوزه و در تبادل 
اســت. پيش از آنكه اتفاقی رخ دهد، كسب آگاهی 
و باال بــردن داده های زنده و اطالعات پااليش يافته 
اهالی يك فرهنگ نســبت به فرهنگ ديگر ـ كه در 
اينجا همراه با خصيصه مذهِب ناهمگون است ـ بايد 
انجام پذيرد. در حقيقت شــخصی كه در پی فراگيری 
مهارت ميان فرهنگی يا به دنبال آموزش آن اســت، 
بايد به خوبی بداند كه با دو مســئله جدی ســروكار 
دارد، كه شــناخت نســبت به هركدام ضرورتی اوليه 
دارد: 1- شناخت فرهنگ قومی يا بومی جامعه هدف 
2- شــناخت اصول رفتاری مذهب خاص در جامعه 

هدف.
در شــناخت مورد اول، طالب مهارت بايد بداند كه 
هر بوم فرهنگ، از بوم فرهنگ ديگر، حتی با مذهب 
يكسان، متفاوت است. پس وي بايد ابتدا وزن ارزشی 
مشخصی را به فرهنگ سنتی كه برآمده از جغرافيا و 
پيشينه زيستی مردم جامعه مورد نظر است، اختصاص 
دهد. برای نمونه يك انســان بومی مناطق شــمالی 
ايران، با انسانی كه برآمده از زندگی در مناطق كويری 
است، فرهنگی متفاوت دارند و بر حسب اين تفاوت، 
خصيصه های اخالقــی ناهمگونی نيز دارند كه تعامل 
بهينه اين دو دســته، منوط به شــناخت اين تمايزات 

منطقه ای است.
مورد دوم نه ضرورتًا به پيشينه فرد و فرهنگ محيطی 
آن، بلكه به فرامين آيينی وی برمی گردد. هر مذهب، 
شامل دستورات و قواعدی است كه سازنده بخشی از 

فرهنگ يك بوم زيست می باشند و در كنار آن شخص 
را ملزم به امــوری می كنند كه اين التــزام می تواند 
مرزهايــی را در درون آن فرهنگ خاص پديد آورد. 
بــرای نمونه، حدودی كه يك مذهــب برای ازدواج 
اعضای خود با اعضــای مذاهب ديگر ايجاد می كند، 

امری است كه می تواند خاص آن جامعه نباشد.
حال مهارت جوی ميان فرهنگی، در گام نخســت 
بايد به ســراغ جمــع آوری اين گونه اطالعات رود 
و بر حســب جوامع گوناگون در درون يك ملت، 
بــرای هركدام فصلــی خاص تعريــف نمايد. اين 
يعنــی نمی توان تعامل بــا اهالی يك مذهب در دو 
جغرافيای زيســتی گوناگون را يكسان پنداشت و 
حكمی مشابه صادر كرد. يكی از اشتباهاتی كه در 
برقراری ارتباطات ميان فرهنگی واقع می شود، در 
همين حوزه اســت كه حسب آشنايی با پيروان يك 
مذهب از يك مــكان خاص، نگاهی كلی به تمامی 
پيروان آن مذهب می شــود؛ در حالــي كه تفاوت 
فرهنگی و جغرافيايی، ويژگيهای روحی و اخالقی 
متفاوتی پديد مي آورد. آموزش در اين حوزه، بايد 
همراه با ارائه های موردی باشــد كه خود برآمده از 
پژوهشهای موردی اســت. همان گونه كه از عنوان 
اين مدخل روشــن می شــود، مقوله آگاهی مدنظر 
است و اين مفهوم جايگاهی ورای كسب اطالعات 
و دانش صرف دارد. آگاهی در اينجا دانشــی است 
كه بر حسب تجربه و مشاهده مستقيم حاصل گشته 
كه می تواند پــس از گردآوری دانش مكتوب يا به 
واســطه بررسی مســتقيم پديدار آيد. آنچه در اين 
آگاهی بيش از پيش اهميت دارد و با باال رفتن آن 
افزايش می يابد، دريافت ميزان حساســيتهای ميان 

است. فرهنگی 

حساسیت میان فرهنگی
 Intercultural( فرهنگــی«  ميــان  »حساســيت 
sensitivity( حســاس بودن به تفاوتهای فرهنگی 
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اســت كه خود يك قابليت انتقادی در فرد می سازد.9 
معمواًل اين خصيصه را يك توانايی فردی می دانند كه به 
بسط احساسات در فهم و درك ناهمگونيهای فرهنگی 
می پردازد10 و توان به رســميت شــناختن نظرهای 
مختلف در مورد يك موضوع يا رفتار با هدف تصديق 
ارزشــهای فرهنگی خود و ديگری است.11 از طرفي 
آلبرت )Albert( و دنبار )Dunbar( قائل به ويژگی 
ديگری برای اين خصيصه می باشند، كه اين قابليت در 
حقيقت توانايی تفسير پديده ها، به همان شيوه ای است 
كه ديگر فرهنگها به تفسير آن می پردازند.12 پيدايش 
اين اصطالح و كاربرد آن، به ذات فرهنگ برمی گردد؛ 
زيرا فرهنگ، شامل سازنده ها و عناصر گوناگونی از 
جمله آداب، رسوم و مذهب است و شاخصه ای غالب 
در تمايزبخشــی ميان اقوام است كه اين تمايز، سبب 
برآمدن حساســيت ميان دو يا چنــد گروه فرهنگی 
اســت كه در تعامل با يكديگر به سر می برند.13 اين 
نوع تعامــل می تواند مبتنی بر خصيصه ای غالب ميان 
آن اقوام و گروههای فرهنگی نيز باشــد، آن چنان كه 
در مقوله مذهــب و روابط ميان مذاهب در يك دين 
شــاهد هستيم. آن گونه كه از مقايســه اين قابليت با 
مهارت ميان فرهنگی روشــن می شود، امر حساسيت 
ميان فرهنگی ناظر به شناخت و درك فردی است و 
مهارت ميان فرهنگی به فكر كاربردی و عمل شخص 
بازمی گردد. در يك نگاه جامع روشــن می شــود كه 
ايــن دو در تعامل با يكديگر قــرار دارند، چه آنكه 
حساســيت ميان فرهنگی شناختی تمييزی به شخص 
می دهــد كه وی با بهره بــردن از آن، رفتار می كند و 
در اين راســتا و پس از افزايش تجاربش، زمينه های 
شــناخت تفاوتها و همچنين توانايی درك و تفســير 

9.“The Impact of intercultural sensitivity on 
ethnocentrism and intercultural communication 
apprehension”, P.27.
10.“A review of the concept of intercultural 
sensitivity”, P.5.

11.»دوجهانی شدنها و حساسيتهای بين فرهنگی«، ص2.
12.See: Selecting International Executives, P.10.

13.ر.ك: »دوجهانی شدنها و حساسيتهای بين فرهنگی«، ص2.

پديده ها برای او حاصل می گــردد. يكی از نظريات 
مشهور در زمينه فهم روند تعامل در مقوله حساسيت 
ميان فرهنگــی، نظريه »الگوی تكاملی حساســيت 
 Developmental Model of( »ميــان فرهنگــی
Intercultural Sensitivity( است. در اين الگو، به 

فرهنگهای  به  گونه شناسی شيوه های واكنش مردمان 
مختلف پرداخته شــده است. درك اين مهم، زيربنای 
فهم توجه افراد به مقوله تفاوتهای مذهبی ـ فرهنگی، 

به ويژه در مبحث حساسيتهای ميان مذهبی است.

الگوی تکاملی حساسیت میان فرهنگی
 )Bennett scale( اين الگو كه به نــام مقياس بنت
نيز شناخته می شود، گرايشهای شناختی و اساسی ای 
را كه انســانها در فهِم ديگر فرهنگها به كار می گيرند، 
در شش مرحله پيوسته و پويا، دسته بندی كرده است. 
اين مدل روند تغيير نگرش انســان يا گروه انسانی به 
فرهنگ ناهمگون را به خوبی آشكار می كند كه تا حد 
زيــادی قابليت بهره وری در فهم نگاه ميان مذهبی به 
عنوان يك مؤلفه فرهنگی را پديدار می سازد. مراحل 

الگوی تكاملی از اين قرار است:
1( انکار تفاوت

در ايــن مرحله، فرد بر حســب خوگيری با فرهنگ 
خود و عدم توجه بــه فرهنگهای ديگر، تنها تعلقات 
و ساختارهای فرهنگی خود را می شناسد و فرهنگ 
ديگری را به رسميت نمی شناسد. وی ديگران و آرا و 
اعمالشان را بر پايه فرهنگ خويش تفسير می كند. از 
اين رو، با رد تفاوتهای فرهنگی و عدم اعتباردهی به 
ديگر گوناگونيها، ســعی بر ناديده انگاشتن چالشهای 
ريز می كند و اگر تفاوت فرهنگی برجســته شــود، 
برخورد انعطاف ناپذيری از خود نشــان می دهد14 كه 
اين واكنش همچون يك طيف، بر حســب تعارض و 
تفاوت، شدت پاسخ يكسانی ندارد. در بسياری موارد، 
به ســبب غلبه اين طبقه، چالشهای ميان فرهنگی در 

14.See: Exploring Leadership, P.171.
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جوامع، نتيجه نگرشــها و رويه های اين گروه اســت. 
البته بايد مدنظر داشــت كه اقليمهای زيستی بر حسب 
تبادالت ميان فرهنگی ـ مذهبی خود، شــدت واكنش 

متمايزی دارند.
2( دفاع در برابر تفاوت

در ايــن طبقه، فرد نه بــه انكار فرهنــگ مقابل، كه 
به ارزش گــذاری قياســی آن می پــردازد و در اين 
ارزش گذاری، فرهنگ خويش را كامل ترين و برترين 
شيوه زندگی به حســاب می آورد. وی همچنين ميان 
فرهنگ خود و ديگر فرهنگها، خط بســته ای می كشد 
و دو قلمرو ســفيد و ســياه را نســبت به تعامالت و 
كنش وريهای فرهنگی مشــخص می سازد و به ادبياتی 
ديگر دوگانه ما و آنها پديد می آيد.15 البته در اين بين، 
مقوله نفی كاركردی تفاوتها نيز پيش می آيد، مســائلی 
همچون نژاد، جنسيت و ... اعضای اين طبقه، كه ممكن 
است در يك ســير معكوس نيز زيست كنند، آن چنان 
كه فرهنگ ديگری را به حد وااليی بستايند و فرهنگ 

خويشتن را حقير و كوچك به حساب آورند.
3( كم انگاری تفاوتها

افــراد متعلق به اين طبقه، آن چنان بــاز با پديده های 
فرهنگــی و متعلقات ميان فرهنگــی برخورد می كنند 
كه گويــی تفاوتهای ميان گروههای فرهنگی بســيار 
ناچيــز و قابــل ناديده گرفتن اســت. ريشــه چنين 
نگاهی به اينجا بازمی گردد كه اين دســته، انسانها را 
بدون برچســب گذاری در تفاوت خواسته ها، يكسان 
قلمداد می كنند و خواسته هايشــان را مطالبه ای فراگير 
می دانند.16 رفتارشناســی اين طبقه نشان می دهد كه با 
ناديده گرفتن تفاوتها، سعی در انجام رفتاری يكسان در 
قبال سنخهای فرهنگی گوناگون دارند و غالبًا به دليل 
نداشتن اطالعات كافی، به تعميم رفتار پيشينی خود در 
حوزه ها و موقعيتهــای مختلف ارتباطی می پردازند.17 
اين شــكل رفتاری نيز در دسته رفتارهای قوم مدارانه 

15.See: Voices of the Invisible Presence, P.170.
16.Intercultural Spaces, P.122.
17.See: The diversity dashboard, P.25.

جای می گيرد.
4( پذیرش تفاوتها

در اين مرحله اشــخاص با اطالعاتی كه دارند، فارغ 
از اينكــه خود احســاس تمايل يا نگــرش مثبت به 
آنها داشــته باشــند يا نه، تفاوتهای ميان فرهنگها را 
می پذيرنــد. اعضای اين طبقه به جايــگاه فرهنگ و 
گوناگونی فرهنگها در شــكل دادن به ساختار جامعه 
آگاه هستند و بر اين پايه، عالقه دوچندانی به شناخت 
و دانســتن تفاوتهای فرهنگی دارند. همچنين پذيرش 
تفاوتهــای فرهنگی در عرصه رفتاری همراه با احترام 

به سنن ديگر است.18
5( انطباق با تفاوتها

بسط نگرش در راستای فهم فرهنگها و رفتار متناسب، 
دو شاخصه اصلی اين طبقه است. اعضای اين مرحله 
به اين توانمندی رســيده اند كــه تفاوتهای فرهنگی را 
دريابند، فرهنگها را درك كنند و بنا به محيط و موقعيت 
فرهنگی، به عمل متناسب بپردازند. شناختن مرزهای 
تفاوت فرهنگی ســبب شده است، تا شكل رفتاری به 
صورتی درآيد كه تمايــزات فرهنگی خود را در عين 
حفظ كردن، به فرهنگ مقابل بشناسانند. در يك كالم 
می توان مشخصه اين افراد را قابليت عمل، ورای جهان 

بينی بومی متعلق به خود دانست.19
6( ادغام تفاوتها

اين مرحله آخرين مرحله است و مراد از آن، توانايی 
شــخص يادگيرنده يا تعامل كننده فرهنگی، در اتخاذ 
نگرشــی فرهنگی به جای نگرش خويشتن و رفتار بر 
پايه اين نگرش اســت. اين امر كه نياز به گذر زمانی 
زيادی دارد، منوط به اين اســت كه فرد بيش از يك 
جهان بينی فرهنگی را در خويش نهادينه كرده باشد.20 
فرزندان خانواده های چند مذهبی و يا كسانی كه برای 

18.Explorations of Language Teaching and 
Learning with Computational Assistance, P.153.
19.Cases on Transnational Learning and 
Technologically Enabled Environments, P.78.
20.Human-Computer Interaction. Interacting in 
Various Application Domains, P.131.
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ساليان دراز در محيطهای با فرهنگ متفاوت زيسته اند، 
گشودگی بيشتری در اتخاذ اين رويكرد دارند.

نتیجه گیري: كاربســت پذیری مقوله شناختی 
مهارت در تعامالت میان مذاهب

همان طور كه گفتيم، برای باال بردن كنش وريهای مثبت 
و مفيــد در حيطه ميان فرهنگــی و مذهبی، ضرورت 
فهم و پياده ســازی مهارِت وابسته بدان، امری جدی و 
گريزناپذير است. شاخصه های اين مهارت در دو گستره 
جدی شــناخت و پياده سازی جای دارند، آن چنان كه 
سعی شــد تا امر شناختی اين فعاليت در كنار برجسته 
سازی مقوله حساسيت ميان فرهنگی برای فهم جامعه 
و فرهنگ مجاور و ضرورت معرفت درونی نســبت به 

مؤلفه های فرهنگ خويشتن روشن گردد. بنابراين در 
بخش »زيست مذهبی« می توان موارد زير را در مقوله 

شناختی آن معرفی كرد:
1. فهــم اوليه از روابط دوســويه مذهب و فرهنگ و 

تأثيرگذاری متقابل اين دو.
2. گونه شناســی شــناخت و مراحل دريافت آگاهی 

اجتماعی نسبت به مذاهب.
3. آگاهی از خود و شناخت ذهن و دانسته های پيشينی 
و نگاه ارزشی خود و جامعه خويشتن نسبت به مذهب 

و زيست فرهنگی ـ مذهبی جامعه مجاور.
4. آگاهی نســبت به جامعه مجاور با مدنظر قرار دادن 
شــالوده های اصلی فرهنگیـ  رفتاری آن جامعه و در 

كنار آن اصول مذهبی ـ اجتماعی آن زيست بوم.

- عاملي، ســعيدرضا، و حميــده مواليي، »دوجهانی 
شــدنها و حساســيتهای بين فرهنگی: مطالعه موردی 
روابط بين فرهنگی اهل تســنن و تشــيع در اســتان 
گلســتان«، مجله تحقيقات فرهنگي ايران، شــماره 6، 

تابستان 1388ش.
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Assistance, IGI Global, 2012.
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