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  چكيده

افراد را در مـدیریت ارتباطـات موفـق در فضـاي      ،مشحون از مسائلی است که پاسخ متناسب به آنها  فرهنگی، رتباط میانا

هنگـی مربـوط   فر به نقـش فرهنـگ و زبـان در ارتباطـات میـان     ، ها ترین پرسش کند. یکی از مهم مییاري چندفرهنگی 

کنند؟ آیـا افـراد    فرهنگی ایفا می هاي فرهنگی، از جمله زبان، چه نقشی در ارتباطات میان که ویژگی  معنی  به این ؛شود می

بـراي برقـراري ارتباطـات    ، آیا صرف تسلط بـه زبـان مخاطـب   رند؟ فاصله بگی هاي فرهنگی جامعه خود قادرند از ویژگی

شـده در ایـن     گیري از روش اسنادي و تحقیقـات انجـام   با بهرهدارد تالش پژوهش  این فرهنگیِ موفق کافی است؟ میان

هاي پژوهش حـاکی از آن   یافتهبه دیدگاه اسالم در این خصوص اشاره کند. ، و پاسخ مناسبی براي سؤال پیدا کرده، زمینه

نقشـی  ، هـاي فـردي   د. ویژگـی هـاي سـاختاري و فرهنگـی جامعـه تقلیـل دا      یژگـی تماماً به وتوان افراد را  نمیاست که 

فرهنگی دارند. شناخت فرهنـگ خـود و فرهنـگ مخاطـب، تسـلط بـه        کننده در کامیابی یا شکست ارتباطات میان تعیین

  فرهنگی هستند. کننده در ارتباطات میان سه مؤلفه تعیین ،هاي فردي هاي زبانی و نیز ویژگی ظرافت

  .گی، هوش فرهنگی، توانش فرهنگیفرهن فرهنگ، زبان، ارتباطات میان ها: کلیدواژه
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  مقدمه

ـ اسـت فرهنگـی   رتباط میـان ابر مؤثر  صورت مستقیم یا غیرمستقیم  اي به عوامل ساختاري و زمینه راي . ب

ید، تصـورات شـما دربـاره کشـور آمریکـا      هستگو و هنگامی که شما با یک آمریکایی طرف گفتنمونه، 

رات مربـوط بـه یـک مـرز جغرافیـایی خـاص بـه نـام         گو سایه خواهد افکند. این تصـو و کامالً بر گفت

شناخت شما از تصورات قـالبی  ؛ زیرا ست. این نوع تأثیرِ ساختار بر فرد، از نوع غیرمستقیم است»آمریکا«

گـو ممکـن   و هرچند فرد طـرف گفـت   .دهد تأثیر قرار می  گو را تحتو شما درباره آمریکا وضعیت گفت

 آمریکا را نداشته باشد. این ذهنیـت شماسـت کـه آمریکـایی     هاي فرهنگ غالب است بسیاري از ویژگی

کنیـد. نمونـه دیگـر آن، تفـاوت مواجهـه       گوي موفق ارزیـابی مـی  و بودن را یکی از موانع احتمالی گفت 

و بعد از آن است. درگیري سیاسـی ترکیـه    91هاي قبل از  در سال، ترکیه با ایرانیان در موسم حجاج حج

در ایـام حـج   ، دیگریکـ صورت محسوس در رفتارهاي زوار این دو کشـور بـا     هب، و ایران درباره سوریه

  قابل مشاهده است.

از مسـائلی  سرشـار   شـود،  که به ارتباط دو فرد از دو فرهنگ متمایز اطـالق مـی  ، فرهنگی ارتباط میان

کمـک  افـراد را در مـدیریت ارتباطـات موفـق در فضـاي چنـدفرهنگی       ، است که پاسخ متناسب به آنها

بـه  اسـت؛  فرهنگـی   به نقش فرهنگ و زبان در ارتباطات میان، مربوط ها ترین پرسش کند. یکی از مهم می

کننـد؟ آیـا    فرهنگی ایفا مـی  هاي فرهنگی، از جمله زبان، چه نقشی در ارتباطات میان که ویژگی  معنی  این

فرهنگـی   اطـات میـان  که ممکن است مـانعی بـراي ارتب   ،هاي فرهنگی جامعه خود افراد قادرند از ویژگی

فرهنگـیِ   بـراي برقـراري ارتباطـات میـان    ، فاصله بگیرند؟ آیا صرف تسلط به زبان مخاطـب   تلقی شوند،

 ،مقالـه ایـن   .شـوند  مـی مطـرح  ، که حول پرسش اصـلی ی است موفق کافی است؟ اینها مجموعه سؤاالت

پاسخ مناسبی براي سـؤال  ، ینهشده در این زم  گیري از روش اسنادي و تحقیقات انجام با بهرهدارد تالش 

  اجمال اشاره کند.به به دیدگاه اسالم در این خصوص ، پیدا کرده

  فرهنگي جايگاه فرهنگ، در ارتباط ميان

بـه ایـن    ،هاي دیگـران  هاي آمریکائیان درباره فرهنگ پس از دو دهه مشاهده فعالیت: گوید می ادوارد هال

شناسـان   شناسـان متبحـر و انسـان    عمـدتاً زبـان   :گیرنـد  می باور رسیدم که اکثریت آنها در دو دسته جاي

 تا زمانی که فرد به زبان و فرهنگ در همه سطوح آن مسلط نباشد، هـدر  ،صرف وقت در بیرون :معتقدند

میان یـک فـرد و    :معتقدند ،زبان و فرهنگ را در حد ویترین فرد تلقی کرده، دادن وقت است. گروه دوم
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هـاي همـوارتري بـراي مفاهمـه پیـدا کـرد. البتـه         بهتر است راه .وجود دارد دوگانگی، زبان و فرهنگ او

هـا را مناسـب    از ایـن تلقـی   یـک  هـیچ  ،انـد  فرهنگی کار کرده شناسانی که در عرصه مطالعات میان جامعه

توانید از ذهـن یـک ژاپنـی     نمی، شما هرقدر هم حسن نیت داشته باشید ،شناسان نظر جامعهه دانند. ب نمی

که فهم تخصصی فرهنگ نیز براي غلبه بر مشکل کافی نیسـت. هرکسـی کـه در    گونه   همان .شیدمطلع با

دانـد کـه خـارج، مملـو از امـور غافلگیرکننـده اسـت. البتـه          مـی ، بیرون از کشور خود کار کـرده باشـد  

قـادر   هاي فراوانی وجود دارد کـه مـا   نشانه، معناي خوشایندي نیست. در خارج  غافلگیرکننده در اینجا به

هـایی اسـت کـه مـا از آنهـا       هـا و زیرسـاخت   پشت صحنهبیانگر به فهم و خوانش آنها نیستیم. این امور 

کنـد.   اسـتفاده مـی  » پشت صحنه«براي توضیح چنین امري از اصطالح  ،اروینگ گافمناطالع هستیم.  بی

بـر گفتـار و رفتارمـان    بینی ما از واکنش مخاطبـان در برا  سبب پیش ،ها اطالع از پشت صحنه و فهم نشانه

  ).1964هال، ( فرهنگی است ویژگی ارتباطات میان ،ابهام افکنیرو،  اینازشود.  می

که اثر مستقیم بر شخصیت و نحوه تعامالت فرد دارد، فرهنگی اسـت کـه وي در   ، ترین ساختار مهم

فرد نفـوذ کـرده،   هاي متمادي در  که طی سال  ،آن رشد و تربیت یافته است. گذر از ساختارهاي فرهنگی

فرهنگـی   یک فرهنگ است و اصل اساسی ارتباطات بـین ، نیست. هر فرد در کلیت خودممکن به آسانی 

هاي ارتباطی و کنشی، الگوهاي زبـانی و   کنند. شیوه این است که مردم از طریق فرهنگ، ارتباط برقرار می

هـایی   فرهنگـی بـا فرضـیه    ن، نظریه بینکند. بنابرای افراد را فرهنگ آنها تعیین می، هاي غیرکالمی وضعیت

مثابـه مرزهـایی بـراي ارتباطـات عمـل       هاي فرهنگی، به شود. تفاوت هاي فرهنگی آغاز می تفاوت ةدربار

نسـبت بـه   ، ثیرگذاري آنهـا بـر ارتباطـات   أها و تشخیص ظرفیت ت با آگاهی از تفاوت، گر کنند. ارتباط می

هـاي مشـترك بـراي     دهد که داشتن حـداقلی از زمینـه   ن مینشاامر این  .تر خواهد بود ها حساس واقعیت

ینـد  ابـه فرهنـگ بافتـه شـده اسـت. فرهنـگ، فر       ،طور پیچیـده   درك متقابل ضروري است. ارتباطات به

رو، همبستگی قوي میان فرهنگ و زبان وجود دارد. هـوش   کند. ازاین ارتباطی را شکل داده و تقویت می

بازنمـایی  چگـونگی  هاي آن،  تصورات قالبی، آشنایی با زبان و ظرافتگرایی یا فردگرایی،  فرهنگی، جمع

هاي دیگر، ساختارهاي سیاسی اجتمـاعی کـه فـرد در آن پـرورش یافتـه و       هاي جمعی از فرهنگ رسانه

عنوان عامل تسـهیل کننـده یـا بازدارنـده ارتباطـات         توانند به هایی هستند که می برخی از مؤلفه، مانند آن

  عمل کنند.فرهنگی  میان

بسیار متفاوت است. نویسندگانی که در عرصـه   ،ثیرگذاري فرهنگ بر ارتباطاتأمیزان ت ةها دربار نگاه

را مشـاهده و بـا     فرهنگ در اینکه مردم چگونه واقعیت: کنند، معتقدند فرهنگی پژوهش می مطالعات میان
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نقـش  ، برخـی از آنهـا  امـا   )،40 ، ص2009، و همکاران سموار( نقش مهمی دارد، آن ارتباط برقرار کنند

لـرد  ، نمونـه عنـوان     گیرنـد. بـه   عنوان یکی از عوامل چندگانـه در نظـر مـی      فرهنگ براي افراد را تنها به

 »انـد  هرگز دو چیز مثل هـم نبـوده   ،از بدو خلقت«گوید:  یک جمله بسیار معروف دارد که می، چسترفیلد

آن  توانند مثل هم باشند. دلیـل  کرده باشد که هرگز دو فرد نمی ). او احتماالً به این هم اشاره2009پیکر، (

فرهنگ تنها یکی از آنهاست. نتیجه اینکه مـا   .گیرد تأثیر منابع چندگانه شکل می  است: رفتار تحتروشن 

ها چارچوب معینی را بـراي افـراد خـود     هستیم. درست است که همه فرهنگخود  هاي فراتر از فرهنگ

گیرنـد.   هاي فرهنگی قـرار نمـی   در معرض همه آموزه، نبودهخود   لی افراد اسیر فرهنگو ،ندنک فراهم می

توانـد   هم اشاره کرده، ذهن نمـی  پینکر. همچنان که ، نادرست استتصور که افراد لوح سفید هستنداین 

س کاري نیست. بعکس، افراد داراي اندیشـه و احسـا   چون لوح سفید قادر به انجام هیچ ؛لوح سفید باشد

نقش اساسی در رفتارهـاي جمعـی و اجتمـاعی آنـان ایفـا      ، هاي زیستی و تاریخی آنان هستند که ویژگی

ها و رفتارهاي همه افـراد   ممکن است ارزش، ها و رفتارهاي یک فرهنگ خاص ارزش کند. در نتیجه،  می

در کنـار  ، ندرون آن فرهنگ نباشد. عوامل زیادي از قبیـل ژنتیکـی، منطقـه زنـدگی، جنسـیت و ماننـد آ      

  :هوکرنظر   تنها یکی از آنهاست. به ،گذارند که فرهنگ فرهنگ در زندگی فرد تأثیر می

حـدودي ژنتیکـی و    هایی است که منحصر در فرد انسانی است. شخصیت تـا  شخصیت متشکل از ویژگی

هنـگ قـرار   تـأثیر فر   تحـت  اي اکتسابی است. ازآنجاکه بیشتر شخصیت اکتسابی است، فرد عمیقاً تا اندازه

چرا بـه ویژگـی   ، تواند درون یک فرهنگ معین گسترش یابد گیرد. وقتی بخش وسیعی از شخصیت می می

  ).41، ص 2013، و همکاران سموار( شود ملی این همه تأکید می

  شناخت فرهنگ مخاطب

ا از فرهنگـی ر  شود؟ چه چیـزي ارتباطـات میـان    فرهنگی می تبدیل به ارتباطات میان، چه زمانی ارتباطات

، فرهنگـی چیسـت؟ در حقیقـت    کند؟ مؤلفـه اصـلی ارتباطـات میـان     فرهنگی جدا می میانغیر  ارتباطات

د کـه در سـایر انـواع    نشو میدرك یندهایی افرهنگی از طریق همان متغیرهاي اساسی و فر ارتباطات میان

از آشـنایی میـان    دهد که درجات گونـاگونی  میان مردمانی روي می، ارتباطات وجود دارد. همه ارتباطات

  است.» غریبه«، فرهنگی آنها وجود دارد. عنصر اصلی فهم ارتباطات میان

یونـگ  و  ویلیـام گادیکانسـت  براي ، دهد. مثالً یک پیوستاري را تشکیل می، غریبه بودن و آشنا بودن

ـ   » غریبه«، اصطالح یون کسـی  ، هبه افرادي اشاره دارد که در ناآشناترین بخش پیوستار قـرار دارنـد. غریب

ها و هنجارهاي آنان دارد. در مقابل، آشنا کسـی اسـت    ارزش  محیط، ةاست که اطالعات محدودي دربار
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مسـتلزم  ، طـورکلی، ارتبـاط بـا دیگـران     هاي غریبـه دارد. بـه   که شناخت کمی از باورها، عالئق و عادت

  هاي خـود مطمـئن هسـتیم؛    نیبی ما معموالً در پیش، هاي آنان است. در ارتباط با آشنایان بینی واکنش پیش

از ، هـا  زنـیم. بعکـس، هنگـام ارتبـاط بـا غریبـه       هـایی مـی   بینی دست به چنین پیشگاهی ناآگانهانه حتی 

  شویم. آگاه میخود  هاي بینی هاي احتمالی گوناگون آنها و از نااطمینانی پیش واکنش

، گـی اسـت. ایـن سـطح    سـطح اول، فرهن : شامل سه سطح از اطالعات است، هاي ارتباطی بینی پیش

همچنـین  ، هاي مسلط و هنجارهاي آنان است. ایـن سـطح   شامل اطالعاتی درباره فرهنگ دیگران، ارزش

ترتیـب، فهـم بهتـر فرهنـگ      دسترس است. بدین  شامل اطالعاتی است که به هنگام ارتباط با غریبه قابل

اجتمـاعی    سـطح فرهنگـی   ،وم). سطح د2008کیس، ( شود هاي او می بینی بهتر واکنش سبب پیش ،غریبه

شود. ایـن سـنخ    یا تعلقات گروهی آنان می، هاي دیگر هایی درباره عضویت در گروه است که شامل داده

هـاي   داده ،فرهنگـی هسـتند. سـطح سـوم     هاي غالب مورد اسـتفاده در ارتباطـات میـان    داده ،از اطالعات

هـایی کـه در    شـود؛ ویژگـی   د مربـوط مـی  هاي افـرا  به ویژگی ،شناختی است. این اطالعات روان فرهنگی

شـود.   ینـد شـناخت اجتمـاعی حاصـل مـی     ااز طریـق فر  ،هایی کند. چنین داده ارتباط با دوستان بروز می

که افراد را به گروهی متعلـق  است هایی  یند دیالکتیکی است که هم شامل خصیصهاشناخت اجتماعی، فر

ـ  ،کند. براي تقویت ارتبـاط بـا غریبـه    ز میکه فرد را از آن متمایاست هایی  و هم شامل خصیصه بـه  د بای

، هـا  ارتبـاط مـؤثر بـا غریبـه    : معتقدنـد  کـیم و  گودیکانستهاي منحصر و فردي آنها توجه کنیم.  ویژگی

شود مـا افـراد خاصـی را از     . این امر سبب می(همان) مستلزم آگاهی فزاینده از رفتارهاي ارتباطی ماست

آنجاکه خطوط ارتباطـات روزمـره مـا عمـدتاً بـا آشـناها صـورت         نیم. ازاي جدا ک هاي کلیشه بندي دسته

. ردها نیز مثـل آشـناها ارتبـاط برقـرار کـ      با غریبه توان ما از رفتار ارتباطی خود آگاه نیستیم. نمی ،گیرد می

هـاي   شـیوه رد باید تالش کـ ، فرهنگی کارآیی ندارد هاي میان ه در موقعیتوارهم ،شیوه ارتباطی با آشنایان

  ارتباطی خود را اصالح کنیم.

کنـیم کـه    میتصور از ما بسیاري شود  سؤال می  ،هاي دیگر معموالً وقتی درباره منابع شناخت فرهنگ

چـون شـناخت   ؛ طبیعی اسـت امر نادر است. این یک بسیار یا ، منبعی در مورد فالن فرهنگ وجود ندارد

و کـار دارد   هاي دیگر سر آید. کسی که با فرهنگ دست میه نه با مطالعه که با تجربه ب، هاي دیگر فرهنگ

اي متفاوت از فرهنگ خـود بشناسـد و تـالش کنـد اصـول       گونه آنها را بهد بای، موریتی در آنجا داردأو م

 ،هاي دیگـر  هاي فرهنگ ها را کشف و تجربه کند. به هنگام کشف تکنیک ها و تکنیک اساسی آن فرهنگ

  .)ر.ك: همان( تغییرند ها از درون متنوع و قابل باید توجه داشت که فرهنگ

۸۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  فرهنگي توانش فرهنگي و ميان

دادن  بـه توانـایی انجـام   ، (دهخـدا، ذیـل واژه) و در اصـطالح    به معنی قدرت و قـوت  ،در لغت »توانش«

به قـدرت یـادگیري زبـان اطـالق      ،شناسی شود. همچنان توانش زبانی در زبان خوبی اطالق می  چیزي به

بـازخوانی افکـار زبـانی    . یکی از وجوه تمایز میان انسان و حیوان استعداد یادگیري زبان اسـت . «شود می

دهد که توانش زبانی از طریق دو حالت فطـري و کسـبی    در مقدمۀ مشهورش، بر ما نشان می خلدون ابن

نـایی بـه   از لحـاظ مع » ملکـه «واژة : تـوان گفـت   مـی  ،ترتیب  یندب). 1392نژاد،  صیادي( »شود حاصل می

 ،»لیاقـت «معنـاي    بـه  ،شناسـی  ن تـر اسـت. ایـن واژه در اصـطالح علـوم تربیتـی و روا       نزدیـک » توانش«

، 1388، همکـاران  (ابوالقاسـمی و آمده اسـت  » و تناسب قدرت یا تمرین براي انجام عملی» «شایستگی«

یـک زبـان، یعنـی     توانش زبانی به دانش بنیادي آدمـی از نظـام   ،شناسی در اصطالح علم زبان .)121ص 

 ).151 ، ص1372عزبدفتري، ( کند قواعد دستور آن، واژگان و همۀ اجزاي زبان داللت می

. تـوانش ارتبـاط   رددرباره توانش ارتباط فرهنگـی بحـث کـ   ، ابتدا باید فرهنگی براي فهم توانش میان

درون جامعه خـود   اي که ما را براي عضویت چیزي است که همه ما آن را داریم: یعنی توانایی، فرهنگی

ایـم   چـون مـا از زمـانی کـه توانسـته     ؛ کنیم سازد. در این مورد نیز همچون زبان، ما زیاد فکر نمی قادر می

مرور از بـدو    به ،ایم. توانش فرهنگی هم مثل زبان لحاظ فرهنگی توانایی پیدا کرده  به عضو جامعه شویم، 

اده است که همه ما تقریباً از پنج سالگی کـامالً عضـو   چنان سریع اتفاق افت ،تولد آغاز شده است. این امر

چـون  ؛ بسـیار بـا اهمیـت اسـت     ،ایـم. زبـان اصـلی    زبان اصلی صحبت کـرده   ایم و کامالً به جامعه شده

بـه   ،گردد. ما بـدون اینکـه متوجـه شـویم     عضویت ما در جامعه با مشارکت ما در سیستم زبانی میسر می

  ی هم بر ما مسط گشته است.زبان اصلی مسلط شدیم و زبان اصل

فرهنگ تا حد زیادي نامرئی است. اگرچه امروزه از بسیاري از مرزهاي سیاسی و جغرافیایی 

توان از مرزهاي فرهنگی عبور کرد. فرهنگ، مسیري براي درك  راحتی نمی ایم، ولی به  عبور کرده

فرهنگـی، بـه    میـان  هـاي  دهی رفتارهاست. بسیاري از ما در موقعیـت  جهان و طریقی براي شکل

هـاي فرهنـگ    گیـري  خوریم: عدم آگاهی از خصوصیات و جهـت  هاي مختلفی شکست می شیوه

خودي؛ احساس ترس، خطر و ناراحتی در تعامل با افرادي که از فرهنگ متفاوتی برخوردارنـد؛  

گیـري فرهنگـی    هاي دیگر، عدم درك تأثیر جهت عدم توانایی درك یا تشریح رفتار افراد فرهنگ

). ایـن قبیـل   1389ر رفتار؛ عدم سازگاري با کار و زندگی در فرهنگ دیگـر (ابـزري و خـانی،    ب

  شود. فرهنگی مربوط می مسائل، هم به توانش میان



   ۸۹ فرهنگي بررسي نقش فرهنگ و زبان در ارتباط ميان

 يفرهنگ هوش

کـاري متنـوع دارد.   هـاي   که ارتباط بسیار نزدیکی بـا محـیط   هوش فرهنگی، دامنه جدیدي از هوش است«

کنند و چگونه به الگوهاي  د تا تشخیص دهند که دیگران چگونه فکر میده هوش فرهنگی به افراد اجازه می

قدرت مـدیریت تنـوع    فرهنگی را کاهش داده و به افراد در نتیجه، موانع ارتباطی بیندهند.  رفتاري پاسخ می

که به او دهد  هایی را به فرد می . یادگیري هوش فرهنگی، بصیرت)1389(ابزري و خانی، » دهد میفرهنگی 

توانـد   هاي هوش فرهنگی، می استفاده قرار دهند. آگاهی از قابلیت کند تا نقاط قوتشان را مورد ک میکم

همچنـین، آگـاهی از هـوش    شـود.   به فرد کمک کند تا استراتژیک، با اطـالع، برانگیختـه و قابـل انعطـاف    

 شد.و بهبود بخ کند در مواردي که قوي نیست، خود را اصالح کند فرهنگی به فرد کمک می

از محققان مدرسه کسب و کـار لنـدن   ، انگو  یرلیان بار توسط ینخست يبرا »یهوش فرهنگ«مفهوم 

و ارائـه   یدر تعـامالت فرهنگـ  ، دیـ جد يالگوهـا  يریادگیت یرا قابل ین دو، هوش فرهنگیمطرح شد. ا

  اند. آنها معتقدند: ف کردهین الگوها تعریح به ایصح يرفتار يها پاسخ

افـت کـه   ی ییآشنا يها توان عالئم و نشانه یزحمت م  د، بهیجد یفرهنگ يها تیدر مواجهه با موقع

د با توجه به اطالعـات موجـود،   ین موارد، فرد بایارتباط سود جست. در ا يبتوان از آنها در برقرار

ـ اگـر ا  ین کند، حتیمشترك تدو یک چارچوب شناختی از رفتارهـا و   یدرك کـاف  ،ن چـارچوب ی

ـ آ یبرم یتنها از عهده کسان ین چارچوبین چنیباشد. تدو نداشته یمحل يهنجارها د کـه از هـوش   ی

ـ ین تعریبرخوردار باشند. بر اساس ا ییباال یفرهنگ ـ  ،یف، هوش فرهنگ متفـاوت از هـوش    یهوش

  ).59، ص 2003(آنگ،  رود یشمار م  به یعاطف و یاجتماع

ـ را  یهوش فرهنگ ،)2004( ترسونیپگر، ید یفیدر تعر ر و اقـدام  یدرك، تفسـ  يبـرا  يت فـرد یـ ک قابلی

م مرتبط با هـوش  یدسته از مفاه  برخوردارند و با آن یدانسته که از تنوع فرهنگ ییها تیاثربخش در موقع

ـ . مطـابق ا )1390نقـل از فقـاهتی،    بـه  ( داننـد  یمـ  یشـناخت  ییک توانایشتر یسازگارند که هوش را ب ن ی

در  یت و اثربخشـ یفیک با یروابط شخص يبرا که یخاص يها تیبا تمرکز بر قابل یف، هوش فرهنگیتعر

 ،یتمرکـز دارد. هـوش فرهنگـ    یگر از هـوش شـناخت  ید يا مختلف الزم است، بر جنبه یط فرهنگیشرا

و حضـور   یفرهنگـ  انیـ ها و تعـامالت م  تیانطباق با موقع يکه برااست  يفرد يها نشیبشامل ن یهمچن

  .)همان( د استیمف یچندفرهنگ يکار يها موفق در گروه

 يبعاد هوش فرهنگا

 -  یو احساسـ  یکـ یزی، فیدانند: شـناخت  یرا مشتمل بر سه جزء م یهوش فرهنگ ،یموساکوفسکو  یرلیا

جـو کـرد. اگرچـه اغلـب     و بدن و قلب جسـت  ،را در سر ید هوش فرهنگیگر، بایعبارت د  . بهیزشیانگ

۹۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ بـدون دو قابل  یتیستند، اما هر قـابل یک اندازه توانمند نیبه  ،نهیدر هر سه زم ،رانیمد طـور   بـه  ،گـر یت دی

 .شود یمانع مواجه م با يجد

 ي، هرگـز فـرد را بـرا   یخارج یفرهنگ يوارِ باورها، رسوم و تابوها یطوط يریادگی (سر): یبعد شناخت

ـ   یمتنوع یفرهنگ يها تیبرخورد با موقع اشـتباهات   يکنـد و جلـو   یاوسـت، آمـاده نمـ    يش رویکـه پ

ـ تـوان شـناخت؛ ز   ینم یراحت  از رسوم را به یحال، بعض نیبا ارد. یگ یوحشتناك را نم یفرهنگ را مـردم  ی

هـا   یخـود بـه خـارج    یفرهنگـ  يهـا  یژگـ یان ویـ هستند و از بساکت ن موارد یاز کشورها در ا ياریبس

 .شان عاجزند ن فرهنگییل و تبیز از تحلیخود ن یحت یا گاهیکنند،  یاجتناب م

نفـوذ بـه    يهـا  در مـورد راه  یود بـه فرهنـگ خـارج   هر کس در بـدو ور الزم است گر، ید ياز سو

 ين نکتـه در برقـرار  یتـر  بخصوص آنکه، مهـم  ؛اطالعات الزم را کسب کند ،آن فرهنگ یدرون يها هیال

دهـد،   یبـه فـرد اجـازه مـ     ،ید بر آنهاست. هوش فرهنگیکأافتن نقاط اشتراك با طرف مقابل و تی ،ارتباط

 .ردیارتباط بهره گ يدر برقرار را درك کند و از آنها یاشتراکات فرهنگ

ا همکارانتـان،  یهمانان یزبانان، میدادن شناخت خود از فرهنگ م  د با نشانیتوان یشما م (بدن): یکیزیبعد ف

درون آنهـا   يایـ ورود بـه دن  يبـرا شـما   یانگر آمـادگ ید بیبا ،د. اعمال و رفتار شمایآنها را خلع سالح کن

 ،یکـ یزیابند. تمـاس ف ی یم تبلور یکیزیمشاهده ف  قابل رفتارهايدر  ،یفرهنگ يها از تفاوت ياریباشد. بس

رسـم اسـت کـه    ، ن و فرانسـه یالتـ  يکـا یماننـد آمر  ،نقاط یاست. در بعض رفتارهان ین ایتر از مهم یکی

ـ یگر، اید يها فرهنگ یرند. در بعضیگ یگر را درآغوش میکدیهمکاران  ـ  ین رفتار، ب ت یمیا صـم یـ  یادب

 .)2002لی، د (شو یم یمورد تلق یب

اسـت و   ین جـزء هـوش فرهنگـ   یتـر  فیـ ن و ظریتـر  ن بعد، سختیا (قلب): یزشیانگ  -  یبعد احساس

ـ بـا   ي) دارد. سـازگار ی(اجتمـاع  یو احساس ین شباهت را به هوش عاطفیشتریب  ،دیـ ک فرهنـگ جد ی

ـ انگند کـه از  یآ یبرم ياز عهده کار یمستلزم غلبه بر موانع و مشکالت است. افراد تنها زمان  يادیـ زش زی

ـ برانگ چالش يها تیمان دارند. اگر آنها در مواجهه با موقعیخود ا ییبرخوردارند و به توانا در گذشـته   ،زی

 يشه از تبحر در کـار یهم ،نفس  به را اعتمادیابد؛ زی یش مینفسشان افزا  به موفق عمل کرده باشند، اعتماد

مان نـدارد،  یخود ا يها ییبه توانا ،گرید ياه که در برخورد با فرهنگ یشخص .ردیگ یخاص سرچشمه م

ـ تفاهمات عم ارتباط، به خصومت و سوء يه در برقراریاول یاغلب با ناکام آورد. در مقابـل،   یتـر رو مـ   قی

ـ افزا یشکست، بر تالش خود مـ  یا حتیا مشکالت یدارد، در مواجهه با موانع  ییزه باالیکه انگ یکس د. ی

خـود فعاالنـه اقـدام بـه      یزش درونیانگ يستند و بر مبناینبال کسب پاداش ند  به ،زه و مشتاقیافراد با انگ

 .کنند یم یبرداشتن موانع و انحرافات ادراک
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  فرهنگي موانع فرهنگي در ارتباطات ميان

هاي مهم پژوهشـگران عرصـه ارتباطـات     فرهنگی، همواره یکی از دغدغه غلبه بر موانع ارتباطات میان

تفـاهم   فرهنگی، دچار سوء سخ به این پرسش که چرا افراد در ارتباطات میاناجتماعی بوده است. در پا

بودن، نقطه مشترك همـه افـراد    کنند که انسان  شود که برخی تصور می شوند، به این نکته اشاره می می

هـاي   فرهنگی کـافی اسـت و در نتیجـه، تفـاوت     روي زمین است. همین براي برقراري ارتباطات میان

فرهنگـی موفـق    گیرند. در میان موانع ارتباطات میـان  ها را نادیده می ها و نگرش ارزش ها، ناشی از باور

هـاي غیرکالمـی، اضـطراب بـاال و      بینانه، نشانه هاي غیرواقع داوري مداري، تصورات قالبی، پیش به قوم

عامـل ناشـی از    عنـوان دو   مداري و تصورات قالبی، به  مانند آن اشاره شده است. در اینجا، تنها به قوم

  شود. ساختارهاي فرهنگی اشاره می

  مداري قوم

سـایر   ةاعضـاي یـک گـروه دربـار    » هاي منفیِ نگرش«عنوان    به - شکل سطحی هرچند به - تعصب قومی

در میـان   ،یافتـه مشـترك   هـاي اجتمـاعی سـازمان    عنوان بازنمـایی    ها تعریف شده است و اساساً به گروه

هـاي   شود. این بازنمـایی  هاي فرودست تحلیل می گروه ةهاي فرادست دربار بسیاري یا اکثر اعضاي گروه

هـاي   ها و کـنش  مدل ،کنند که در نهایت ساختارها و راهبردهایی را ترسیم می  اجتماعی خاص، محتواها،

ممکن است بـه شـکلی مـؤثر بازتولیـد      ،دهند که غلبه مثالً قومی یا نژادي اي سازمان می شیوه  عینی را به

هـاي   با اعضاي گـروه خود  اکثریت در برخوردهاي ،). اعضاي گروه611، ص 4، ج 1391کوبلی، ( شود

شـبیه    انـد،  گروه از کجا آمـده  اینکه اعضاي برون ةدانش و عقایدي را دربار» رویدادهاي قومی«یا  ،اقلیت

چـه نـوع    »آن افـراد «اي دارنـد و   هـاي فرهنگـی   هستند، چـه هنجارهـا و ارزش  » اینجا«چه هستند، چرا 

جایگـاه   ،رو کننـد. ازایـن   تثبیـت یـا ترسـیم مـی     ،جنایتکار و... هستند؟)  (مثالً آیا خشن، شخصیتی دارند

هـاي خـاص، محتواهـا یـا      اجتماعی و عضویت گروهیِ اعضاي اجتماعی ممکـن اسـت بـر گونـاگونی    

کننـد   حال تالش می عیندر  ،(همان). این افراد هاي راهبردي از این تعصبات تأثیر بیشتري بگذارد استفاده

کارهایی راهبردي متوسـل   افراد متعصب به راه، همین دلیل  ثیرگذاري بد بر چهره خود پرهیز کنند. بهأاز ت

یـا  ، (معرفـی خـود)   کارهاي مدیریت تأثیر از قبیل خودنمایی منفی با راه» دیگرنمایی«، شوند که در آن می

(مـن   همچـون انکـار   .هـا مملـو از تکـذیب اسـت     اقلیتدادن  رو، نشان شود. ازاین حفظ وجهه ادغام می

شـود، امـا ...) و سـایر مـوارد.      هاي خوب هم میانشان پیدا می (آدم اما ...)، قبول آشکار  نژادپرست نیستم،

(مـا در   گروه احتماالً به سـاختارهاي انحصـارگرایانه   درباره برون، ن است که دانش محدودترایفرض بر 

  ).همان( هاي مدلی بینجامد ییدر بارنما ،مقابل آنها)

۹۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

هـا اشـاره دارد.    فرهنـگ سـایر  نسبت بـه  ، به احساس برتري اعضاي یک فرهنگ معین ،»مداري قوم«

کننـد.   مـی هاي فرهنگـی خـود ارزیـابی     هاي دیگر را بر اساس ارزش محور فرهنگ افراد قوم ،طورکلی به

کند و بـراي یـادگیري    زبان تلقی می» بهترین« عنوان   یک مدیر آمریکایی، زبان انگلیسی را بهراي نمونه، ب

کنـد. اگـر چنـین     هاي دیگر را حقیر و غیرمنطقی فرض مـی  زبان، . این فردکند میهاي دیگر تالش ن زبان

بهانـه ابتـدایی      هـاي غیرکالمـی را بـه    نظام زبان غیرکالمی خود را متمدنانه قلمداد کند، سایر زبان ،فردي

تنهـا بـه    مداري عاملی بازدارنده بـراي ارتبـاط صـمیمانه، نـه     قوم، صورت  ینطرد خواهد کرد. در ا ،بودن

ها و فرهنگ خود اسـت.   داراي ارزش، بلکه به خصومت منجر خواهد شد. هر جامعه، تخریب ارتباطات

باوري در کانون فرهنـگ یـک   ، مداري کنند. قوم دیگر تعامل مییکهایی است که افراد جامعه با  اینها شیوه

  کند. ها فرض می بینی فرهنگ خودي را محور همه واقعیت که جهان فرد است

  تصورات قالبي

کننـد و بـا همـدیگر حـرف      ها این است که آنها هرگز تبسم نمـی  ها درباره روس تصور غالب انگلیسی«

کـم دربـاره مسـکو حقیقـت      به من نشان داد که این تصـور دسـت  ، زنند. پنج سال زندگی در روسیه نمی

یــا ارتباطــات ، هــاي خــارجی زبــان، هنگــامی کــه معلمــان. )4ص  ،2013 ین و همکــاران، اســتف( »دارد

هـا را تسـهیل کننـد،     شونده، ارتباطات بین فرهنگ سرعت جهانی  کنند در جهان به فرهنگی تالش می میان

ان عنـو    به، یکی از دشوارترین عوامل براي غلبه، تصورات قالبی است. با توجه به ماهیت تصورات قالبی

همـان، ص  ( کنند فرهنگی را تضعیف می یندي شناختی، آنها در همه جا حضور دارند و ارتباطات میانافر

  چند نکته مهم وجود دارد:، ). در این زمینه1

هـایی   نداشته باشیم، دوست داریم فرضیهدرك درستی وقتی ما از موضوعی، مثالً، مردم یا جوامع، . 1

هـایی کـه بـه یـک دانـش رایـج تبـدیل         جز همین فرضیه، چیزي نیست درباره آنها بسازیم. تصور قالبی

همـین    کنند. به طرفی را رعایت نمی یا دینی بی، هاي مردمی گردد. افراد معموالً در داوري درباره گروه می

 شوند. اي براي انتقال نفرت تلقی می ها شیوه کلیشه، دلیل

تحقیقات پژوهشـی متفـاوت اسـت. ازآنجاکـه      بسته به روندها در رویکردها و، تعاریف تصور قالبی

هـاي   شدن است و دانشمندان در حـوزه   اي رشته تر و چند در حال بنیادي ،فرهنگی پارادایم ارتباطات میان

تعریفـی جـامع از تصـورات قـالبی     د بای  کنند، هاي گوناگونی دست پیدا می به داده ،علوم انسانیگوناگون 

تاکنون اعتبـار خـود    1922از تصورات قالبی از سال  لیپمنشناختی  جامعهحال، تعریف  ارائه گردد. با این

  با ادبیات مختلف بازسازي شده است:، را در میان دانشمندان این حوزه حفظ کرده
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اي  تصور یا عقیـده  است و اصطالحاً» غیرمتحرك«و » محکم«معناي   اي یونانی دارد و به ریشه قالبی تصور

نشده و گـاه    شده، بررسی قالبی، بیانگر قضاوتی سادهتصور ن تعمق بپذیرد. است که شخص یا گروهی بدو

  .)406 ، ص1380بیرو، ( نادرست، در باب گروهی دیگر و یا حتی وقایعی چند است

شـود: معمـوالً از    کار گرفته می  اي مختلفی بهه در زمینه ،سازي در کاربرد امروزي تصور قالبی یا کلیشه. 2

ها باغیرتند، مو بورهـا کمتـر    نشان شود: آتش ها استفاده می شاره به اعضاي برخی جمعسازي براي ا کلیشه

پوشـند؛   کـاله بسـکتبال مـی    ،جـا   هـا در همـه   و صدا هستند؛ همه آمریکـایی  ها پر سر باهوشند، ایتالیایی

ي فرصـت  کـار  به هیچ ،کنند؛ مسلمانان گساري صرف می میه را بخود   ها بیشتر وقت ها و ایرلندي آلمانی

امـا مـا   ، نظر برسند  ها احمقانه به نوبت در روز نماز بخوانند. ممکن است این مثالپنج کنند جز اینکه  نمی

پایـانی   بیبرخی در واقع بازنمایاننده ، ها ایم. این مثال هاي گوناگون شنیده بارها این جمالت را در مناسبت

اي از  مجموعـه  ،کنند. تصورات قـالبی  بت میهاي دیگر صح گروه ةتصورات قالبی مردمی است که دربار

هـاي مختلـف بـاور     هاي اعضـاي گـروه   درباره ویژگی، ها تصورات اشتباه است که مردم در همه فرهنگ

هـاي فرهنگـی    سـازي  در جمله اخیر خیلی مهم است. البته کلیشـه ، »ها مردم در همه فرهنگ«دارند. واژه 

همـه اعضـاي   ة شوند دربـار  طور منظم تکرار می  وقتی به شوند. سادگی ساخته می  چون به؛ فراوان است

  ).174- 171، ص 2013 ،و همکارن سموارشوند ( کار برده می  یک فرهنگ به

عنـوان    شـود. بـه   شامل تصور خود از خود و دیگران، و تصور دیگران از خود و ما می، سازي کلیشه

 ،حـال  در عـین  .انـد  کوش و با صداقت سخت ،ها یک فنالندي ممکن است تصور کند که فنالندينمونه، 

هـا   طـور، سـوئدي   دانند. همین مانده و ساده می ها آنها را مست، عقب ممکن است تصور کنند که سوئدي

افـرادي  ، هـا  کـه در نظـر فنالنـدي    درحـالی . کننـد  خودشان را افرادي تحصیل کرده، و خوب ارزیابی می

  ).2005پتکووا و لهتونن، ( متظاهر و سرد هستند

شـود.   هـاي گونـاگون آموختـه مـی     بـه شـیوه  ، بلکـه هماننـد فرهنـگ   ، سازي فطري نیست کلیشه. 3

پذیري است که از خانواده آغـاز   یند جامعهافر، سازي ترین عامل یادگیري کلیشه بسا مهم آشکارترین و چه

یـا  صـورت مسـتقیم     بـه ، یـا منفـی باشـد. بسـیاري از والـدین     و توانـد مثبـت    سازي می شود. کلیشه می

تـر از   خانمان تنبـل  همه افراد بی«گویند:  وقتی والدین مینمونه، عنوان   زنند. به به آن دامن می، غیرمستقیم

گیـرد. تصـورات قـالبی بـا      شـکل مـی  ، ، تصورات قالبی»آنند که بتوانند براي خود شغلی دست و پا کنند

یابـد. ایـن    مـی تـداوم  بی هـاي اجتمـاعی و مـذه    و عضویت در گـروه  همآالنورود به مدرسه از طریق 

بـه  ، طـور خواسـته یـا ناخواسـته     هاي خـود، ممکـن اسـت بـه     بینی آموختن جهان اهمزمان که ب، ها گروه

، هـاي مـا   شـناخت   بـا محـدود کـردن   ، سازي کلیشهاما هاي مخالف اقدام کنند.  بینی سازي از جهان کلیشه

۹۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

دهـی   دلیـل افـراط در تعمـیم     گیرد. این بـه  میخود   رنگ منفی به، خطر انداخته  فرهنگی را به ارتباط میان

  هاي گروهی از مردم است. ویژگی

هاي همه افراد را دربـر   که اوالً، این تصورات ویژگیرد باید توجه ک، براي مقابله با تصورات قالبی. 4

اي شـده رفتارهـ    هـاي پذیرفتـه   از مـدل  الزامـاً ، هـا  تجربه نشان داده است که همه افراد فرهنگ .گیرد نمی

  :گوید می رابرت برتون  .کنند فرهنگی تبعیت نمی

هاي کانونی در هـر فرهنـگ    ارزش  اي آنچنان فراگیر نیست که هیچ استثنایی نداشته باشد. ثانیاً، هیچ قاعده

وقتـی فرهنـگ غالـب آمریکـا را     نمونـه،  عنـوان     شود. به وجود دارد که همه اعضاي فرهنگ را شامل می

ها از پوشش گرفته تـا رفتارهـا کـامالً مشـهود اسـت. ایـن        یی در میان آمریکاییکنید، فردگرا بررسی می

هاي بلندمدت وجود داشته و چندین نسـل را شـامل    دلیل قابل مشاهده هستند که در دوره به این، ها ویژگی

، بـه احتمـال   طور میانگین، تقریباً ها بایستی محتاط بوده و اصطالحاتی مانند به دادن در تعمیم، شوند. ثالثاً می

برخـی کشـورها کـه داراي تنـوع قـومی و       ةزیاد و عمدتاً استفاده کرد تا از استثنائات غفلت نشود. دربار

تـک اعضـاي آن    توان درباره تک دشواري می   تصورات قالبی را به، هاي زیاد هستند فرهنگ  نژادي و خرده

  ).174- 171، ص 2013، و همکاران سموارکشور تعمیم داد (

فرهنگـی مضـر و کنـار گذاشـتن آنهـا،       رسد، تصورات قالبی براي ارتباطات میـان  به نظر می اگرچه

هـا نـه تنهـا ممکـن      نیاز تبادل فرهنگی موفق است، اما کنار گذاشتن تصورات قـالبی و کلیشـه   پیش

نیست، بلکه احتماالً بـراي شـناخت انسـان مضـر باشـد. آنهـا سـاختارهاي ذهنـی هسـتند کـه در           

زدن  کنند. اگر ما در یک خیابان در حـال پرسـه   ط پیچیده و درك آن به ما کمک میسازي محی ساده

باشیم، و از ما سؤال شود که در فالن خیابان، چند تا آرایشـگاه وجـود داشـت، بـه احتمـال قـوي       

دنبال آرایشگاه خاصی در همـان خیابـان باشـیم، بـه همـه تابلوهـاي        توان پاسخ داد. اما اگر به  نمی

ها هم با تمرکز بر  روها توجه خواهیم کرد. تصورات قالبی و کلیشه ها در پیاده ي مغازهشده رو نصب

کنند تا با به واسطه آنها، بتـوانیم   هاي خاص و تقویت آنها، نقش تابلوها را براي ما بازي می ویژگی

  ).1994، لهتوننهاي اجتماعی را از هم متمایز کنیم ( گروه

، لحـاظ ذهنـی    بندي است کـه بـه   اي از طبقه سازي شکل پیچیده لیشههر حال، تصورات قالبی یا کبه 

کنـد.   رفتار آنها را در قبال آنها هـدایت مـی  ، دهی کرده تجربه افراد درباره گروه خاصی از مردم را سازمان

شـده و سـاده تبـدیل      هـاي تعریـف   بنـدي  به ابزاري براي ساماندهی تصورات در قالب دسـته ، همین امر

ایـن اسـت کـه    ها،  سازي کلیشهاغلب به کار گرفته شود. دلیل ، اي از مردم اي بازنمایی دستهشود که بر می

بنـدي اسـت. دنیـایی کـه شـما در آن زنـدگی        بنـدي و دسـته   نیازمند طبقه، شناختی لحاظ روان  انسان به

. بنـابراین،  تر و پویاتر از آن است که شما بتوانیـد بـا همـه جزئیـاتش بشناسـید      تر، پیچیده بزرگ، کنید می
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بلکـه در  ، بنـدي  بندي یا طبقـه  مشکل اصلی نه در دسته، بندي ندارید. البته بندي و دسته اي جز طبقه چاره

سـمت اعضـاي     است که به هاي منفی دهی و ارزیابی ل افراط در تعمیمیآمده از قب وجوده هاي ب دشواري

  رود. ها نشانه می آن دسته

بـا اشـکال متنـوعی از    ، طور گسترده  شود و به ي جمعی تهیه میها تصورات قالبی از طریق رسانه. 5

گـردد.   ها و طنزهاي تلویزیونی و مانند آن، منتشر می برنامه  ها، هاي بازرگانی، فیلم ها، همچون آگهی رسانه

، و همکـاران  سـموار ( هـاي قـومیتی اسـت    شده از گـروه   مین تصاویر تحریفأمقصر اصلی ت، تلویزیون

گـو و شـوك فرهنگـی شـناور هسـتند، نقـش       و گفـت در . همزمان کـه جوامـع   )174- 171، ص 2013

تواننـد از   ، مـی گونـاگون هاي  ها با شیوه هاي جمعی در نمایش رویدادها، بسیار اساسی است. رسانه رسانه

یـا بـا تبیـین     ،شـوند در جامعـه    موجـب تـنش  ، یا ارائه اطالعات غلـط ، اي هاي کلیشه طریق پخش نگاه

هـاي   . تـالش را از بـین ببرنـد   تفاهم میان جوامـع  سوء، داهاي سیاسی و اجتماعیِ مستعدمندانه روی هوش

، گو میـان شـهروندان  و ر مثبت داشته و زمینه گفتاث، آارتقاي این وضعیت در سراسر جهانبراي مشترك 

 ).همان(زد سا میبر اساس شناخت و احترام متقابل را فراهم 

 واسطه و مسـتقیم بـا مـردم    هاي بی تماس، و فرار از حصار آنها تنها راه اجتناب از تصورات قالبی. 6

هـاي   ها هم که تعمـیم  داوري تجربیات و اطالعات جدید است. پیشراه کسب  نها و گشود فرهنگسایر 

هـر میـزان کـه باورهـا و       غیرعقالنی درباره گروهی از مردم است، ریشـه در تصـورات قـالبی دارد. بـه    

هـاي   ). در خصوص شیوههمان( تر خواهد بود وردار باشند، تغییر آنها سادهتعمیمات از عمق کمتري برخ

. مباحـث مهـم و جـدي وجـود دارد    ، فرهنگـی  هـا در ارتباطـات میـان    غلبه بر تصورات قالبی و کلیشـه 

  شود. نظر می در این مجال از ورود به آن صرف، اما هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است پژوهش

  فرهنگي ارتباط ميان جايگاه زبان، در

کس در اهمیت زبان در زندگی تردید ندارد. در واقع، تصـور زنـدگی بـدون توانـایی بـراي ارتبـاط        هیچ

زبان همواره موجود بوده است، ما از نقش و تـأثیر نظـام مشخصـی از    که  اما ازآنجاییبسیار دشوار است. 

. کنـد  زبان بومی صدق مـی  ةالبته این بحث دربارگیریم، آگاه نیستیم.  که به طور روزمره به کار می، نمادها

کند. براي فهـم نقـش و تـأثیر     هاي فرهنگی زبانی دیگر هم صدق می که درباره مردمی با زمینهگونه   همان

زبـان چگونـه   ، بایـد دیـد   نقش و تأثیر زبان دوم در یک تماس فرهنگی ةین دربارچنهم  زبان بومی خود،

کنـد.   خواهیم انجام دهیم. تصور کنید که زبـان شـبه انسـان عمـل مـی      شود که ما می واسطه کارهایی می

۹۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

کنـیم، در   یا در گفتار با صدا بر آن تأکید می ،دهیم اي را داخل گیومه قرار می کلمه ،هنگامی که در نوشتار

از  ،ثرترین کـار بـراي انتقـال معنـی    ؤتـرین و مـ   راحـت  ،کنیم. زبان معنایی را منتقل میاز این طریق واقع 

به جاي حاضر کردن اشیاء، از زبان اسـتفاده  است، همه چیز نماینده صی به شخص دیگر است. زبان شخ

هـاي   گـذاري  صـورت نشـانه    و بـه دهـد   مـی شـکل  را تجربیات ما و افکار ما  ،یک زبانواژگان  .کنیم می

وري از آ انـواع شـگفت   ،هـاي نمـادي   کند. از طریـق همـین نشـانه    یا صدا به دیگران منتقل می ،گرافیکی

دهـیم   کنـیم، تعمـیم مـی    گیري می کنیم و مفهوم بندي می اشیاء را طبقه ،دهیم: با زبان کارکردها را انجام می

زبان هم از تجربه برخاسته و هـم بـر   ، ایم. در واقع نبرده به اهمیت آن در زندگی خود پیگاه  و... ولی هیچ

اي را در  نیستیم. کودکان وحشـی » انسان«بان، گویند ما بدون ز که برخی میاي  ، به گونهدهد آن شکل می

نـد. ایـن کودکـان وحشـی     ا هدشاز جنگل آورده  ،در فرانسه و جاهاي دیگر1797نظر بگیرید که در سال 

زبان از کنش متقابل با افراد ناشـی  ؛ زیرا فاقد توانش زبانی بودند، چون از اجتماع بشري دور مانده؛ بودند

مـا را بـراي   ، ضروري است. بنـابراین، اسـتفاده از رفتارهـاي نمـادین    شود و براي عضو یک فرهنگ  می

بلیط ما براي عضویت در محـیط  ، کند. در واقع استفاده از زبان پذیرش می  فهم و قابل  قابلخود  اطرافیان

دارنـد و چگونـه   ارتبـاط  هـم   اتا چه اندازه ب ،دهد که زبان و فرهنگ ها نشان می فرهنگی است. این مثال

تواند زبـان را در انـزوا    کس نمی هاي اعضاي یک فرهنگ از هم جدانشدنی است. هیچ ا و اندیشهه عادت

هـا بـراي    عربنمونه، عنوان    در فرهنگ دارد. بهریشه عمدتاً ، هاي زبانی براي اشیاء بندي خلق کند. طبقه

ـ   ایتالیایی. شناسند ولی دیگران فقط به اسم شتر می، دارندزیادي شتر اسامی  راي شـیرینجات اسـامی   هـا ب

بنابراین، زبان از فرهنگـی  . ها در مورد اتومبیل چنین هستند و...  کنند، آمریکایی بسیار متنوعی انتخاب می

  ).2012جکسون، ( گذارد بر آن تأثیر می شود و متقابالً ناشی می

و » اینجـا « از، بخش و هم محدودکننـده. مـا از طریـق زبـان     زبان داراي تأثیر دوگانه است: هم رهایی

هایی که چنـدین قـرن پـیش از     ها و تجربه انسان گذشته را فراخوانده و از اندیشه ،رویم فراتر می» اکنون«

کنیم و از طریق همـین   طور آینده را تصور می همین. شویم آگاه می، اند در نقاط مختلف جهان زیسته، این

شـویم کـه    است. مـا بـا زبـان متوجـه مـی     شویم که اطالعات ما از جهان بسیار محدود  متوجه می، زبان

شـود؛   مـی مکن از طریق نظام زبانی م، ایم. همه اینها فهمیم و هرگز تجربه نکرده چیزها را نمیبسیاري از 

کنـیم کـه هرگـز وجـود خـارجی       چیزهایی را خلق می، اندیشیم. با زبان اش نمی چیزي که معموالً درباره

هـاي   داسـتان خـود   تصورات و خیاالت ةر نظر بگیرید که دربارکودکی را د. اند و نخواهند داشت نداشته

هـاي را بـراي    کند. زبان همچنین گزینه هاي خود تعریف می سن و سال کند و به هم عجیبی را سر هم می
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کنـد، کـه    مطـرح مـی  سؤاالت زیـادي را  ، ها دهد. تصور مرگ براي انسان اندیشیدن در اختیار ما قرار می

هاي متعدد و سناریوهاي گوناگونی را تصور کند. مثـل اینکـه اگـر     گزینه، ه آنهاممکن است براي پاسخ ب

  .سؤاالت خواهد مرد و از این قبیلگونه اصالً چرا به دنیا آمده است. چ، قرار است بمیرد

ایـن   ،هر زبان به شیوه متفاوتاما  ند،ستههایی  هاي بشري داري چنین ظرفیت همه زبان، در حقیقت

 .شـوند  اجتماعی مـی ، شیوه زبانی خاص آن فرهنگ  به، کند. کودکان هر فرهنگ گذاري میها را کد تجربه

هـاي زبـانی    هـا و نظـام   شود براي فهم احتماالتی که در سایر فرهنـگ  اي می همین امر عامل محدودکننده

ل کننده در فرهنگ مـا عمـ   ترتیب، زبان که یک عامل میانجی و تسهیل بدین .شوند تجربه و کدگذاري می

  ).همان( گردد کند، به بزرگترین مانع براي فهم تجربیات دیگران از هستی تبدیل می می

  کرد اسالمييرو

  فرهنگ

هر شـکل تفـاوت دارد. عمـده      فرهنگی، به فرهنگیِ موفق، با ارتباطات میان به هر حال، ارتباطات میان

  عنـوان نمونـه،    گیـرد. بـه    مـی شکل ناآگانه و غیرمستقیم صـورت   فرهنگی، به  ارتباطات کنشگران میان

الزاماً در صدد تأثیرگذاري بـر دیگـران     کنند، بسیاري از گردشگرانی که به کشورهاي مختلف سفر می

در کشورهاي هدف نیستند، اما هیچ ارتبـاطی خـالی از تـأثیر نیسـت. چگـونگی تعامـل گردشـگران،        

ن تأثیرگـذاري رفتارهـاي خـود آگـاهی     تأثیراتی در مخاطبان دارد، اگرچه فرد گردشگر از عمق و میزا

تواند تعامالت خـود   میان، به هر میزان آشنایی فرد از فرهنگ خود بیشتر باشد، می نداشته باشد. در این

صورت آگاهانه بیافزاید. مسلمانان اگر همـواره متوجـه    را مدیریت کرده، بر میزان تأثیرگذاري خود به 

نگرنـد، و در مـدیریت رفتارهـاي خـود، شـئون       لمان مـی باشند که دیگران آنان را به چشم یـک مسـ  

شـان بـر دیگـران افـزوده خواهـد شـد.        طور حتم بـر دامنـۀ تأثیرگـذاري     مسلمانی را رعایت کنند، به

شود. حدیث  اینجاست که هر مسلمان، یک نماینده فرهنگی اسالم و نمایندة همه مسلمانان قلمداد می

اي شیعیان شما منتسب به ما هسـتید، مایـه   «فرماید:  که می ، در خطاب به شیعیانمعروف امام صادق

)، بـه همـین معناسـت. ایـن حـدیث، در واقـع نـاظر بـه         67، ص 1379(مجلسی، » زینت ما باشید...

کننـد کـه    فرهنگی است. بخصوص که آن حضرت در ادامه، به پیروان خود توصیه می قلمروهاي میان

). برآیند احادیث 310، ص 11ج ق، 1404 اشند (مجلسی،مراقب رفتارهاي کالمی و غیرکالمی خود ب

ویژه شیعه همیشه و در همه جا، باید بهترین باشد تا داعی دیگران بـه   شریف این است که مسلمان، به

بیـان   بیـت  ، فلسفه حسن معاشرت با دیگران را جذب آنان به مذهب اهـل اسالم باشد. امام صادق

۹۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

کوشـى [در   د [به مذهب خویش] دعوت کنید، تا پارسـایى و سـخت  مردم را با غیر زبان خو«کنند:  می

ق، ج 1407کلینی، (» عمل و عبادت] و نماز و خوبى را از شما ببینند؛ زیرا اینها، خود [بهترین] مبلغند

شمندان معتقدنـد: بـا توجـه بـه احادیـث آداب معاشـرت بـا        یاند یرو، برخ ). ازاین14ح   ،78ص  ، 2

ـ  .بر همه الزم است ،اند ان بر شمردهیعیش يکه امامان برا یفیوظا ت مسائل ویعادیگران، ر  يبـرا  یول

) روشـن اسـت کـه    www.islamquest.net» (تر اسـت  واجب ،کنند یم یسنت زندگ ن اهلیکه ب یکسان

  یم است.ز قابل تعمیبه کفار ن یعنیمضمون احادیث به غیر برادران اهل سنت، 

  زبان

  :ایندفرم می حضرت علی

الْإِنْسانِ عشْرُ خصالٍ یظْهِرُها لسانُه: شَاهد یخْبِرُ عنِ الضَّمیرِ، حاکم یفْصـلُ بـینَ الْخطَـابِ،     یها النَّاس، فییا ا

و ،ابوالْج بِه رَدقٌ ینَاطۀُ، واجالْح بِه كردی عشَافوو ،اءالْأَشْی بِه رَفعی فاصـنِ،   وسرُ بِالْحـأْمیرٌ یأَمـظٌ  واعو

در انسـان ده  ؛ مونقٌ تَلْتَذُّ بِه الْأَسـماع وبِه الضَّغَائنُ،   حاضرٌ تُجلىومعزٌّ تُسکَّنُ بِه الْأَحزَانُ، وعنِ الْقَبِیحِ،   ینْهى

دهـد.   سازد، زبان گـواهى اسـت کـه از درون خبـر مـى      ها را آشکار مىخصلت وجود دارد که زبان او آن

شـود.   ها پاسخ داده مـى  به پرسش ،وسیله آن  هدهد. گویایى است که ب داورى است که به دعواها خاتمه مى

شـود.   اى است که با آن اشـیاء شـناخته مـى    کننده شود. وصف اى است که با آن مشکل برطرف مى واسطه

اى  دهنـده  دارد. تسـلیت  دهد. اندرزگویى است که از زشتى بـاز مـى   به نیکى فرمان مى فرماندهى است که

ربـایى   شـود و دل  ها برطرف مـى  کینه ،وسیله آن  هیابد. حاضرى است که ب ها به آن تسکین مى است که غم

  .)20، ص 8ج ق، 1407لینی، ک( برند وسیله آن لذت مى  هها ب است که گوش

بـه چهـار دسـته تقسـیم      ،زبان ةاند. احادیث شریف دربار گر به مقوله زبان پرداختهاي دی روایات از زاویه

بـر زبـان    ،اي دیگر دسته. به زبان گفتاري و اهمیت آن در روابط اجتماعی تأکید دارند ،اي شوند: دسته می

نـاظر بـه    ،سـوم   دسـته  .کننـد  غیرکالمی تأکید کرده و مؤمنان را به این شیوه از تبلیغ و دعوت ترغیب می

اي برخـوردار اسـت،    که از ظرافت ویـژه نیز،  دسته چهارم .هماهنگی میان زبان کالمی و غیرکالمی است

شـمار    ابـزار تفـاهم بـه    ،بینی اسـت. زبـان   شناختی، رابطه زبان با عقل و تفکر و جهان حاوي نکات زبان

  ت توجه شود.به هر چهار دسته از روایاد بای ،رود. در بحث از نقش زبان در اسالم می

 ص ،2 جهمـان،  (» الْیومِ الْآخرِ فَلْیقُلْ خَیراً أَو لیسکُتومنْ کانَ یؤْمنُ بِاللَّه «که فرمود:  توصیه پیامبر

ـ ، و همهرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید سخن خیر بگویـد یـا سـکوت نمایـد    ؛ )667 ین: چن

»  سـانۀُ للِ فَصـاحمالُ الرَّججزیبـایى مـرد بـه     )؛28775 ، ح152 ، ص10 جق، 1424، (متقـی هنـدي  » ه

؛ همـو،  368ص ق، 1412، صدوق( احادیثی از این قبیل، ناظر به زبان گفتاري است .شیوایى زبان اوست
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ال «فرمـود:   امـام علـی   ).74ق، ص 1404شعبه حرانی،  ؛ ابن419ص ق، 1426؛ طبرسی، 566ق، 1419

ات گفته شود، دربـاره    درباره ،آنچه دوست ندارى ؛)74ص  ،تا طبرسی، بی(» یقالَ لَکتَقُل ما ال تُحب أن 

  کنند: به رعایت ادب در گفتار توصیه می . امام باقردیگران مگوى

جـلَّ  وقَالَ لَکُم فَإِنَّ اللَّه عزَّ قُولُوا للنَّاسِ حسناً قَالَ قُولُوا للنَّاسِ أَحسنَ ما تُحبونَ أَنْ یوجلَّ وفی قَولِ اللَّه عزَّ 

 فلْحلَ الْمائالس شتَفَحالْم شینَ الْفَاحنؤْملَى الْمانَ عالطَّع اببانَ الساللَّع ضغبیو  یـففالْع یملالْح یالْح بحی

فِّفتَعفرمـود: بهتـرین سـخنى کـه     » ان خوش سخن بگوییدبا مردم به زب«درباره این گفته خداوند که ؛ الْم

، زخـم زبـان   هدهنـد  کننده، دشنام چرا که خداوند، لعنت ؛دوست دارید مردم به شما بگویند، به آنها بگویید

دارد و با حیا و بردبـار و عفیـف پارسـا را     زن بر مؤمنان، زشت گفتار، بدزبان و گداى سمج را دشمن مى

  ).254 صق، 1412 ،صدوق( دوست دارد

گیرنـد کـه    جاي می  روایات ناظر به حسن معاشرت، عمدتاً در دسته دوم (ارتباطات غیرکالمی)

اشـاره   توان به حدیثی از امام علـی  عنوان نمونه می  به تعدادي از آنها اشاره شد. از دسته سوم، به 

، 472ص ،البالغه نهج( » صفَحات وجهِهوسانه ما أَضْمرَ أَحد شَیئاً إِلَّا ظَهرَ فی فَلَتَات ل«کرد که فرمود: 

هاى زبان و خطـوط چهـره او    هیچ کس چیزى را در دل پنهان نداشت، جز اینکه در لغزش)؛ 26ح 

این حدیث نفاق در گفتار و عمل را مورد نکوهش قـرار داده، مؤمنـان را از دوگـانگی    ». آشکار شد

یـا  »  کنـد:  ند. قرآن کریم، مؤمنان را در این مورد توبیخ میک میان ارتباط کالمی و غیرکالمی نهی می

). در 3-2(صـف:  » ؛ کَبرَ مقْتًا عند اللَّه أَن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونَأَیها الَّذینَ آَمنُوا لم تَقُولُونَ ما لَا تَفْعلُونَ

فتار و عمل، معیـار قضـاوت دربـاره    رسد در هنگام مشاهده ناهماهنگی میان گ نظر می حال، به  عین

  افراد، عمل آنها خواهد بود.

طلبـد. در   دقت زیـادي مـی   ،معناي امروزي آنبه در روایات دسته چهارمی  ،فهم و نسبت آن با زبان

؛ علت و دلیـل زیبـایی کـالم، زیـادي و     »جمیل القول دلیل وفور العقل«آمده است:  روایتی از امام علی

زبـان   ةهـر قـدر دربـار    ؛حاصل اندیشه است ،زبان .)210 صق، 1410  آمدي، تمیمی( وفور عقل است

قدر تفکـر بیشـتر    تر اینکه، هر جالب .تر خواهد بود گفتاري و رفتاري بیشتر اندیشه شود، زیباتر و جذاب

در کـالم  ، یل). به همین دل52 ص  (همان، »اذَا تَم الْعقْلُ نَقَص الْکَلَام« خواهد شد: ترگفتن کم  باشد، سخن

لالنسان فضیلتان عقل و منطـق فبالعقـل یسـتفید و    «شده است: بیان عقل و منطق در کنار هم  امام علی

)؛ دو فضیلت و برتـرى، از جملـه مزایـاى انسـان اسـت: یکـى عقـل و        853(همان، ص » بالمنطق یفید

تـر و   گوینـده، روشـن   ن کـه عقـل  میـزا در واقع، عقل به منزله پشتوانه کالم است. به هـر   .منطق يدیگر

  تر و ارزش سخنش زیادتر است. ، کالمش وزینمیزانهمان   مراتب علم و درکش بیشتر باشد، به

۱۰۰      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

کنـد. چنـین نیسـت     عاملیت نیز در کنار ساختار اهمیت شایانی پیدا می، در نگاه اسالمیحاصل اینکه 

بینـی   زبان با تفکرات و جهـان سمت تحلیل فرهنگ و ساختار زبان سوق داده شود.   به، ها که همه تحلیل

ـ فرد ارتباطی تنگاتنگ دارد. تکلم بنا به تعر ، ، اظهـار و اعـالنِ بـاطن مـتکلم اسـت. پـس      مالصـدرا ف ی

موجـودات   ین و تمامیها و زم آسمانهمۀ ند، ک یگونه که زبان آنچه را درون متکلم است، آشکار م همان

. )5 ، ص7 ، ج1981ن، ی(صـدرالمتأله  کننـد  یز کلمات خداوند هستند کـه نهـانِ جهـان را آشـکار مـ     ین

رسـد.   یمـ  یو از آن بـه خداشناسـ   یشناسـ  انسان به جهان یشناس با نفس :معتقد است مالصدرارو،  نیااز

ـ  ییآن را شناسـا  ین است که مبـدأ فـاعل  یا ،قت کالم انسانیشناخت حق يها از راه یکی  يجـواد ( میکن

  ).5، ص 7، ج 1364، یآمل

    و حتی در ذهن خالصه کرد.  باید در صورت ظاهري آن (کالمی و غیرکالمی)بنابراین، زبان را ن

اسـت، و   یمراتـب و درجـات   يند زبان دارایافر.. . ل استیتر تخ نییمبدأ زبان تعقل، و در مرحله پا

ـ متفاوت از عمقِ باطن خـود سـخن بگو   يا با درجه یممکن است هر شخص متکلم زبـان بـا    ...دی

ـ  يهـا  شود تا معارف و صـورت  ینش متکلم صادر میت و آفریت، خالقیفعال را از مراحـل   یعقالن

ن مـتکلم اسـت کـه    یت، اید. در نهایل نمایعت تبدیبه مراتب عالم مثال و سپس به عالم طب یعقالن

ن شناخت اگـر چـه درون   یافتد، و ا یش از زبان اتفاق میشناخت پ .کند یکلمات را انشاء و خلق م

عنوان مبـدأ    به یست. نفس انسانیانسان ن یشک تنها مربوط به معرفت درون یان دارد اما بیانسان جر

افـت  یدر یا علـم حصـول  یو  يصورت علم حضور   که به -را  یا علوم نفسانیق یزبان، حقا یفاعل

درك  يجـه، نفـس ناطقـه بـرا    یکند. در نت یاز مراتبِ مختلف باطنِ نفس به ظاهر اعطا م -کرده بود 

ـ  یو حصول يحضور يها ه حاصل دانشها ک دهیتصورات و ا ـ آ یاست، به حرکت در م . پـس  ..د. ی

ش نبـوده،  یانسـان از خـو   یشدة مقدم بر زبان، تنها مربوط به دانش درون ن دانش و معرفت کسبیا

  ).1393(زرگر،  شود یز می، نیطورکل رامون، بهیبلکه شامل معرفت از جهان پ

  بيني زبان، فرهنگ و جهان

عنوان یـک عامـل     فرهنگی به اهمیت زبان در ارتباط میان، مالصدراو آراي بور مزروایات بر اساس 

صورت کامـل میسـر اسـت      هنگامی به ،گر شود. فهم زبان ارتباط بیش از پیش آشکار می ،ساختاري

گـر، صـرفاً شـناخت قواعـد سـاختاري       براي فهم مخاطب یا ارتباط. شوددرك بینی او نیز  که جهان

بینـی   فرهنگی بر جهان . ازآنجاکه ارتباطات درونکافی نیستري از کالم است، زبانی، که سطح ظاه

چـون در ایـن نـوع از     ؛گـردد  تبـدیل نمـی  » لهئمسـ «به یـک  گاه  مشترکی استوار است، مفاهمه هیچ

شـود.   به زبان ختم نمیاما  ،شود مفاهمه از زبان آغاز می ۀلئمشکل زبان وجود ندارد. مس ،ارتباطات
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دهـد، ولـی بسـیار فراتـر از زبـان، بـه        شکل عدم درك در زبان خود را نشان میدرست است که م

صـرفاً امکـان    ،»مفاهمـه «و » درك«اسـت منظـور از   روشـن  شـود.   بینی مربوط می شناخت و جهان

  انـدازه   همان  بشر به« هم ،همین دلیل  گو در مسائل روزمره نیست، بلکه فهم متقابل است. بهو گفت

،  انـدازه   همـان   ، بـه  داده می  اهمیت  افکارش  کردن   مقاصد خود و عرضه  بیان  د برايگفتار خو  به  که

  او اهمیـت   ، نیـز بـراي   نوشـتاري   و چـه   گفتاري  ، چه مقاصد و یا افکار دیگران  صحیح  و درك  فهم

  پیامبرانـه   شـی و نق  الهـی   رسـالتی   را همچـون   دیگـران   کـالم   فهم  به  کمک  که  تا جایی  است  داشته

  از جانـب   اي نماینـده   را بـه   و حکمت  کالم  و فهم بیان  ، فن تاریخی  هاي و اساطیر و داستان،  دانسته

  ) و هرمـز یـا هوشـنگ    اسالمی  پیامبر (در فرهنگ  ) یا ادریس (در اساطیر یونانی  هرمس  نامه خدا، ب

  آن  زنـدة   هـاي  و تمدن  در فرهنگ .اند داده می  ت) نسب ، در اساطیر ایرانی (بشر نخستین  کیومرث  نوة

ارتقـا    باستانی  یونان  از خدایان  یکی  ، به یونان  و بعدها در اساطیر مشرکانه  است  ها مشهور بوده زمان

کار   و تفسیر به  پیام  ، از جمله مختلف  در معانی  یونانی  در زبان،  هرمس  از نام  مشتقاتی  و حتی  یافته

» اندرتفسـیر «  یعنـی »  هرمینـاس   پـري «خود   را در منطق  ، بابی نام  از این  با الهام ارسطوو   است  تهرف

اي است  : مقدمهتا بیاي،  (خامنه »بردند کار می  خود به  را در کتب  نام  این  نیز گاهی  نامید و مسلمین

  بر کتاب هرمنوتیک مالصدرا).

 بلکه محیط محل ظهـور و شـکوفایی آن اسـت. بـه     ،ط نیستزبان محصول محی ،این نگاهبر اساس 

چگـونگی  اسـاس، تجربـه،    نقش محیط بر قوه نطق، تنها در حد محـرك اسـت. بـراین   « ،چامسکیتعبیر  

که انسـان خـود    همچنان .)1382زاده،  (آقاگل »کند کند، بلکه آن را تحریک می عملکرد ذهن را تعیین نمی

نیز فهم انسـان تنهـا بـا فهـم      ،همین دلیل  شود. به شد و شکوفا مینیز محصول محیط نیست، در محیط ر

  محیط میسر نیست.

  گيري نتيجه

فرهنگـی بایـد گفـت کـه اوالً،      در خصوص اهمیـت فرهنـگ در ارتباطـات میـان    : الف. اهمیت فرهنگ

 گـردد؛ آنچـه   دیگر مواجه نشود، آشکار نمی هاي هنگامی که با فرهنگاحساس فرد از هویت فرهنگی تا 

اهمیـت تلقـی شـود؛     در یک فرهنگ منطقی و مهم است ممکن است در فرهنگ دیگر غیرمنطقی و کـم 

هـا   هـا تأکیـد و از شـباهت    هاي دیگر، معموالً افراد تمایل دارند کـه بـه تفـاوت    ثانیاً، در توصیف فرهنگ

بـا  دلیـل تعمـیم، ممکـن اسـت در میـان کسـانی کـه تمـاس زیـادي             سازي به پوشی کنند؛ کلیشه چشم

۱۰۲      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

هاي هر فرهنگ، تجربه بالواسـطه   ناپذیر باشد. ثالثاً، براي فهم پیچیدگی هاي دیگر ندارند، اجتناب فرهنگ

ها پیوسته در حال تغییرند و فهـم   آن فرهنگ ضروري است؛ به این نکته هم باید توجه داشت که فرهنگ

نفـس بـه هنگـام      بـه  عتمـاد یندي مستمر است؛ رابعاً، اضطراب، تنهایی و فقـدان ا ایک فرهنگ دیگر، فر

  ها اغلب بـه  هاي بین فرهنگ تفاوت  مشاهده و تجربه فرهنگ دیگر امري طبیعی است؛ و از همین جهت،

هـاي دیگـر، فهمیـدن زبـان آن      شود؛ و خامساً، براي فهم بهتـر فرهنـگ   عنوان امري تهدیدآمیز تجربه می 

متفاوت است. در هـر صـورت فهـم ایـن     فرهنگ ضروري است؛ اگرچه آگاهی از فرهنگ در میان افراد 

  تر مشاهده کنید. صورت دقیق  هاي دیگر را به کند تا فرهنگ اصول به شما کمک می

ها عنصري کلیدي است. تسلط بر زبـان   گیري و فهم فرهنگ زبان براي ارتباط: ب. اهمیت زبان

زبـان مخاطـب کمـک    رود؛ فهـم   شمار مـی    فرهنگی امري حیاتی به هاي میان براي غلبه بر موفقیت

هاي گوناگون واکنش مناسب داشته و بر ابهامات غلبه کنیم؛ بـدون زبـان امکـان     کند در موقعیت می

انجام وظایف وجود ندارد و اگر موفـق بـه برقـرار ارتبـاط نشـویم در انجـام وظایفمـان شکسـت         

کند؛ با یـادگیري   ها و تجربیات جدید را فراهم می خوریم؛ عالوه بر اینکه زبان دنیایی از فرصت می

وگوهـا   کند؛ و امکـان مشـارکت در گفـت    هاي زبانی احتماالً نگرش تغییر می زبان و ارتقاي مهارت

ندانسـتن زبـان، محرومیـت از      کنـد.  شود؛ زبان امکـان لـذت از تجربیـات را فـراهم مـی      فراهم می

 هاي دیگران است. ارتباطات و فرهنگ

فرهنگـی اهمیـت دارد.    بحث از هدف ارتباطات میـان هاي آن در  ج. شناخت فرهنگ خود و ویژگی

شـود. بنـابراین، میـان میـزان شـناخت از       به اسالم مربوط مـی   ترین ویژگی فرهنگ جوامع مسلمان، مهم

فرهنگـیِ   هاي اجتمـاعی چنـدفرهنگی و میـزان موفقیـت ارتباطـات میـان       هنجارهاي اسالم براي ساحت

  اسالمی ارتباط مستقیم وجود دارد.

رونـد   شـمار مـی   فرهنگـی بـه    هاي شخصی و شخصیتی عاملی مهم در ارتباط میان چه ویژگی اگر. د

لکن، انتساب به ساختار فرهنگ اسالمی و تعلق به هویت مسلمانی الزماتی را بر مسـلمانان در ارتباطـات   

دارد.  دنبـال  هـا را بـه    اي فرصـت  ها و پاره کند که توجه به آنها برخی محدودیت فرهنگی تحمیل می میان

هـاي افـراد    هاي معانی هسـتند کـه از ذهنیـت    که در جایگاه زبان هم توضیح داده شد، الفاظ، قالب آنچنان

معنی حتی ادبیات گفتاري و رفتاري مسلمان منطقاً بایستی با دیگران تفـاوت بـارزي    شود؛ بدین ناشی می

زبانی بر ارتباطات فـرد، تعلـق بـه     داشته باشد. بنابراین، گذشته از تأثیرات طبیعی ساختارهاي فرهنگی و

  دنبال دارد.   صورت هنجاري نیز الزاماتی را به   ساختارهاي فرهنگی خاص (مثالً اسالم) به
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