دين و ارتباطات ،سال شانزدهم ،شمارة اول و دوم (پياپي 53و  ،)53بهار-تابستان و پاييز-زمستان  ،8511صص72-3

همبستگي فرهنگي ،هويت و امت

اسالمي8



هادی اسماعيلي
چکيده

در اين مقاله با شرح سه نوع هويت اجتماعي ،سياسي و فرهنگي به تحليل رابطه
همبستگي با هريک از اين سه نوع هويت همپوشان پرداخته شده است .تبيين تمايز
مفهومي ميان همبستگي فرهنگي با ساير انواع همبستگيها براي پرهيز از ايهام
مفهومي در سياستگذاري هدف اصلي اين نوشته است .همبستگي فرهنگي به
معناي احساس تعلق مشترک ناشي از تالش براي حفظ مؤلفهها و عوامل هويت
فرهنگي تعريف شده است .در پايان بهعنوان يک مصداق از تمايزگذاري ميان انواع
همبستگيها به مفهوم «امت» در رويکرد اسالمي و نقش هويت و همبستگي
فرهنگي حتي در غياب انواع ديگر هويت و همبستگي اشاره شده است.
واژگان کليدی

هويت ،همبستگي فرهنگي ،همبستگي اجتماعي ،همبستگي ملي ،امت

 دانشجوي کارشناسي ارشد رشته معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
h.esmaili@isu.ac.ir

3

دين و ارتباطات ،سال شانزدهم ،شمارة اول و دوم (پياپي 53و  ،)53بهار-تابستان و پاييز-زمستان 8511

مقدمه

هويتهاي متکثرِ گروهها و جوامع هميشه حاوي شباهتهايي درون خود و تمايزاتي از
سايرين بودهاند .اين تشابهها از يک طرف يکساني و وفاقي را ميان اين گروهها به
وجود ميآورد و از طرف ديگر حدود روابط آنها را با سايرين روشن ميسازد .آنچه
که هميشه براي اين گروهها ميتواند بهعنوان نگراني اصلي به شمار آيد ،مسئله حفظ
تشابهها و مرزهاي تعيينکننده روابط ايشان است .اين نگراني موجب شده تا
هويتهاي متکثر در تالش براي حفظ موجوديت خود به تقويت همبستگي درون
خويش اقدام نمايند .با اين توضيح ،همبستگي الزمه حفظ و تداوم هويتهاست .از
جمله هويتهاي مورد توجه ،هويتهاي جمعي اسالمي

هستند.

هويتهاي جمعي اسالمي داراي کثرت و تنوعاند و ميتوان گروهها ،نژادها،
قوميتها و مليتهاي مختلف و متکثري را در اين ميان شاهد بود .پيشنهاد اسالم براي
برونرفت از اختالفات ميان جوامع مسلمان -که اين اختالف نيز زاييده کثرت و تنوع
اين جوامع است -ايجاد همبستگي فرهنگي ميان جوامع اسالمي است که در قالب
مفهوم امت متبلور ميشود .اين مفهوم که عالوه بر دين اسالم در اديان الهي ديگر نيز
قابل مشاهده است بر همبستگي ميان اين جمعهاي متنوع بر اساس مؤلفههاي مشترک
تأکيد ميکند .بايد اين توضيح را نيز يادآور شد که مفهوم همبستگي فرهنگي -تا آنجا
که محقق بررسي کرده است -تا به حال داراي تبيين دقيق و علمي نبوده است؛
ازاينرو ،ميبايست براي روشن شدن بحث در قدم اول به تبيين دقيق آن پرداخت.
براي ارائه اين تعريف بايد مواردي را روشن کرد :او اال اينکه گونههاي مختلف هويتي
نيازمند همبستگيهاي خاص خود هستند؛ ثانياا اينکه همبستگي فرهنگي مفهومي است
در عرض ساير انواع همبستگي و ثالثاا اينکه اين همبستگي ناشي از هويت خاص خود
است .نکته آخر نيز آن است که در صورت تضعيف همبستگي فرهنگي ،ساير اقسام
مذکور از همبستگي هم زايل خواهد شد .به عبارت ديگر تداوم هريک از انواع مذکور
از همبستگي به مبنايي نياز دارد .ادعايي که در اينجا مطرح ميشود اين است که اين
مبناي مورد نياز همان همبستگي فرهنگي است .با اين توضيحات ،سؤال اصلي مقاله آن
است که ازآنجاکه همبستگي اساس حفظ موجوديت و هويت جوامع اسالمي است و
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بدون وجود آن ميتوان زوال امت اسالمي را پيشبيني نمود پس در صورت وجود
هويتهاي متکثر و جمعهاي متنوع مسلمان چگونه ميتوان به يک همبستگي(امت)
دست يافت؟ اگر پاسخ اين سؤال در اين فرضيه نهفته باشد که بايد به همبستگي
فرهنگي پرداخت؛ در اين صورت ،براي يافتن پاسخ آن الزم است سؤال ديگري را
مطرح نمود که همبستگي فرهنگي چيست (مؤلفهها و کارکردهاي آن کداماند)؟
 .8هويت و همبستگي اجتماعي

هويت اجتماعي به معناي شناخت خود به مثابه موجودي اجتماعي است .افراد در
فرايندهاي اجتماعي به تصاويري از خود دست مييابند که مبناي هويت اجتماعي
ايشان را صورت ميدهد .هويت اجتماعي «به شيوههايي که بهواسطه آنها افراد و
جماعتها در روابط اجتماعي خود از افراد و جماعتهاي ديگر متمايز ميشوند»،
توجه دارد (جنکينز ،1831 ،ص .)7هويت اجتماعي انسان را ميتوان در دو سطح فردي
و جمعي تعريف نمود .سطح نخست به جريان اجتماعي شدن فرد توجه ميکند و
سطح دوم از شکلگيري گروههاي اجتماعي بر اساس آگاهي از منافع مشترک گزارش
ميدهد.
شکلگيري هويت اجتماعي فردي در فرايند جامعهپذيري محقق ميشود .افراد در
روابط اجتماعي خويش از تصوير خود نزد ديگران آگاه ميشوند و با اين تصوير نظامي
از معاني را در باب خويشتن شکل ميدهند و از انتظارات ديگران از خود آگاه
ميشوند .اين تعبير را ميتوان بهنحو دقيقتر در خود آينه سان چارلز هورتون کولي
بازشناخت .از نظر کولي افراد در اجتماع و در يک رابطه ديالکتيکي به تعريف خويشتن
نايل ميشوند؛ ازاينرو ،آگاهي فرد از خود بازتاب تصور ديگران از اوست .فرد از
برداشت ديگري نسبت به خود آگاه ميشود و از اين طريق موقعيت اجتماعي خويش
را باز ميشناسد .کولي براي اين «خود آينه سان» سه عنصر اصلي قائل است؛ «نخست؛
ظاهر ما به چشم ديگري چگونه مينمايد ،دوم؛ داوري او درباره ظاهر ما چيست و
سرانجام؛ چه احساسي از خود براي ما پديد ميآيد( »...کوزر ،1837 ،ص .)014همين
تصور هربرت ميد را برآن داشت تا تکوين خود را بدون تصور جامعه امري ناممکن
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بداند .از نظر او شخصيت فرد به يک سامان اجتماعي مرتبط است .اين سامان اجتماعي
نتيجه روابط متقابل افراد است و از اين روابط متقابل الگوهاي رفتاري تثبيت شدهاي به
دست ميآيند .اين الگوهاي رفتاري تثبيت شده انتظارات از فرد را سازماندهي ميکنند
و در اين صورت هويت اجتماعي او را ميسازند .ميد در اينجا از اداهاي معنادار سخن
ميراند که طي آن فرد در واکنش به ديگري بر اساس نمادهايي عمل ميکند که در اين
الگوهاي رفتاري تثبيت شده ايجاد شدهاند .به نظر ميد اين نمادها ميتوانند «در فرد
همان واکنشي را ايجاد کنند که او خود در ديگري برميانگيزد و به دليل همين واکنش
است که او ميتواند رفتار بعدي خودش را تحت نظارت خود داشته باشد» (

Mead,

 .)1934, p.1مرحله نهايي شکلگيري هويت اجتماعي از نظر ميد هنگامي است که فرد
بتواند به ديگري تعميم يافته برسد .در اين تعبير فرد ميتواند انتظارات ديگران از خود
و انتظارات ديگران را از يکديگر در چارچوب سازماني نظاممند فهم کند .اين مفهوم از
طرف ميد به ما در درک هويت جمعي کمک خواهد نمود.
هريک از دستههاي اجتماعي شباهتهايي را درون خود دارند که اتفاقا همين
شباهتها ،تفاوتهايي را با ديگران ايجاد ميکنند .آنچه که موجب شکلگيري هويت
جمعي است ،شناختي مشترک از اين شباهتهاست .اين شناخت مشترک در نتيجه
روابط ميان افراد به دست ميآيد .جنکينز با بيان اين حقيقت معتقد است «هويت
گروهي محصول تعريف دروني از جماعت است .در خالل روابطمان با ديگرانِ
برجسته باعث برانگيختن شناسايي شباهت و تفاوت ميشويم و در اين ميان موجب
ايجاد هويت گروهي ميگرديم» (جنکينز ،1831 ،ص .)104برخي معتقدند اين
دستهبندي اجتماعي ميتواند دو نتيجه اساسي در پي داشته باشد؛ «اول اينکه محيط
اجتماعي را ،از طريق مجهز نمودن فرد با معاني نظاممند جهت تعريف ديگران ،تقسيم
ميکند ....دوم اينکه دستهبندي اجتماعي فرد را قادر ميسازد تا خود را در محيط
اجتماعي جاي دهد يا تعريف نمايد» ).(Ashforth & Male, 1989, p.20
معالوصف نبايد از اين نکته غافل بود که صرف دستهبندي افراد ،آنها را به يک
گروه جمعي تبديل نميکند .در حقيقت شکلگيري هويت جمعي به چيزي بيش از
دستهبندي اجتماعي افراد نيازمند است.
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هر گروه اجتماعي حدودي دارد که بر اساس آنها تعريف شده و از گروههاي
ديگر متمايز ميشود .همبستگي اجتماعي نتيجه اين هويت جمعي است که حدود و
ثغور گروه را تعيين ميکند .انديشمندان علوم اجتماعي همبستگي اجتماعي را بر مبناي
روابطي اجتماعي توصيف ميکنند که در آنها احساس تعلق گروهي و منافع نقش
عمده را ايفا ميکنند .همبستگي اجتماعي از نظر ايشان زماني شکل مييابد که اشتراک
منافع ،اشتراک در ارزشها و اشتراک در مفاهيم ايجاد شوند .در اين سطح منافع مشترک
اعضا بهعنوان يکي از عوامل اصلي ،همبستگي اجتماعي ميان ايشان را صورت
ميدهد .در نتيجه ميتوان از نوعي «توافق جمعي ،مجموعهاي از اصول و قواعد
اجتماعي و تعامل ميان افراد» سخن راند که آنها را با يکديگر همبسته ميسازد (چلبي،
 ،1871ص.)17
صورت کارکردي همبستگي اجتماعي گونهاي است که صرفا بر اساس منافع و در
قالب تقسيمبنديهاي ساختاري محقق ميشود .مارکس اين تعبير را در مفهوم طبقه
خويش جاي ميدهد .از نظر او طبقه زماني شکل ميگيرد که افراد يک رده 1نسبت به
منافع خويش احساس خطر کنند .در اين صورت نوعي آگاهي از مصلحت مشترک
براي ايشان به وجود ميآيد که سبب شکلگيري شبکهاي از روابط اجتماعي تعاملي
ميان ايشان خواهد شد (مارکس به نقل از کوزر ،1837 ،ص .)31عالوه بر منفعت
مشترک ،تقسيم کار و منابع ،وابستگي اعضاي جامعه را به يکديگر بيشتر خواهد نمود.
در نتيجه همبستگي اجتماعي تحت تأثير وجود منافع مشترک و شبکههاي روابط
اجتماعي مبتني بر آن (پيتر بال به نقل از توسلي ،1831 ،ص ،)011تقسيم منابع و
تخصصي شدن روند کار (پارک به نقل از کوزر ،1837 ،ص ،)073نهادينه شدن روابط
متقابل افراد و هنجارها و قواعد حاکم بر اين روابط (زيمل به نقل از کوزر،1837 ،
ص )153و با هدف حفظ هويت اجتماعي محقق ميشود .همبستگي اجتماعي را
ميتوان داراي دو صورت کمي -يعني مشارکت بيشتر بهواسطۀ صرف زمان و هزينه
بيشتر -و کيفي -به معناي همبستگي محض -دانست (دورين و فرارو،1831 ،
ص .)111شرط دوام آن نيز تعيين دقيق قواعد رفتار و شدت عالقههاي اجتماعي است
(دورکيم ،1851 ،صص 173و.)138
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 .7هويت و همبستگي سياسي

شکلگيري دولت -ملتها فضايي سرزميني را فراهم ميآورد که در آن تأکيد بر هويت
ملي مشترک عاملي براي تداوم حيات نظام سياسي به شمار ميآيد .در چنين شرايطي
تالش براي يافتن ريشههاي اشتراک هويتي در چارچوب ملي موجب شد به
صورتهاي قلمرويِ فرهنگ ملي توجه شود تا از اين طريق اشتراک هويتي بر مبناي
قلمرو ،سرزمين و دولت واحد محقق گردد .به نظر فنويک تشکيل مفهوم دولت -ملت
نتيجه قرارداد وستفاليا در  1103بود که در آن اصل استقالل کشورها و نيز استقالل
مذهبي و سياسي به همراه تساوي در نظام بينالملل به رسميت شناخته شد (فنويک به
نقل از اسمعيلي و احمدزاده ،1837 ،ص .)55در تحليل مفهوم ملت ،ميتوان آن را
متعلق به دو سنت فکري خواند .دسته نخست در چارچوب فکري انديشه غرب اروپا
جاي دارد .دومين دسته نيز تعريفي از هويت ملي است که در شرق اروپا و آسيا مورد
توجه قرار گرفته است .مفهوم ملت در ادبيات غرب اروپا در برگيرنده عناصري از قبيل
«قلمرو تاريخي ،اجتماع سياسي -قانوني ،برابري قانوني -سياسي اعضا و ايدئولوژي و
فرهنگ مشترک» است .اما در مقابل ،مفهوم ملت در ادبيات شرق اروپا و آسيا مؤلفههاي
ديگري را در خود جاي ميدهد« .نسب و روابط نسلي از پيشمفروض؛ بسيج عمومي
مردم؛ زبانها ،ارزشها و سنتهاي بومي» عناصر مفهوم قومي از ملت هستند

(Smith,

) .1991, p.10-11آنتوني اسميت اين عناصر را با يکديگر تلفيق نمود و به پنج ويژگي از
مفهوم ملت دست يافت:
 محدوديت سرزميني جمعيتهاي فرهنگي جدا از هم در سرزمين خودشان؛ وجود اسطورههاي اصيل و حافظههاي تاريخي مشترک متعلق به اجتماع؛ ربط مشترک ميان فرهنگ تودهاي همسان شده؛ تقسيم قلمروي کار ،همراه با پويايي همه اعضا و امکان مالکيت منابع براي همهاعضاي سرزميني؛
 برخورداري همه اعضاي يک سيستم متحد از حقوق و وظايف قانوني مشترکتحت قوانين و نهادهاي مشترک ).(Smith, 1992, p.60
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با اين توضيح بايد مفهوم ملت را وابسته به قلمروي سرزميني خاص و اشتراک در
ارزشهاي فرهنگي ملي و قوانين و منابع به شمار آورد .مراد از فرهنگ ملي ويژگيهاي
گروه بزرگي از افراد است که داراي سابقه و تجارب مشترک هستند .با اين توضيح
پسوند ملي از اين جهت است که «ويژگي يک جامعه از ساير اشکال فرهنگ بازشناخته
شود»

)et al., 1998, p.607

 .(Doneyاين مفهوم به معناي «گروهي از مردم است که

تصور تعلق به يک اجتماع گسترده را ...در خود پروراندهاند .اين تصور بهطور
خودجوش و در شکل گسترده و همگاني معموال وجود ندارد و بايد ايجاد شود»
(سيدامامي ،1877 ،ص.)14
هويت سياسي در اين صورت هويتي است برگرفته از قلمرو سرزميني مشترک با
ارزشها و نمادهاي فرهنگي ملي همسان؛ دولت نيز نماينده اين هويت سياسي و
پاسدار آن خواهد بود .وظيفه اصلي دولت حفظ اين هويت سياسي است که در قالب
ايجاد و تقويت همبستگي نمود مييابد.
همبستگي سياسي تالشي است بهمنظور حفظ موجوديت سياسي قلمرو سرزميني،
انگيزهاي که دولت را بر آن ميدارد تا در پي ايجاد و تقويت همبستگي سياسي باشد
وجود تعارضها و مخالفتهايي است که ميتوان درون يک واحد سياسي يافت .دليل
اصلي اين تعارضها وجود خردهفرهنگها درون فرهنگ غالب است .در حالت کلي
«خردهفرهنگها را بايد زير مجموعهاي از فرهنگ غالب و يا به عبارت ديگر فرهنگ
غالب درون يکي از گروههاي اجتماعي دانست که در مجموعه بزرگتري از يک
فرهنگ غالب قرار ميگيرند و با آن داراي تضاد نيستند» (ريوير ،1831 ،ص .)154اما
هنگامي که اين خردهفرهنگها احساس عدالت در توزيع و دسترسي به منابع نکنند،
تضاد با دولت به وجود خواهد آمد .در اين صورت دولت الزم است راهکارهايي را
براي ايجاد سازش ميان تمام گروههاي درون واحد سياسي فراهم نمايد .در اينجا
«غرض همساز کردن منافع مورد نزاع است تا از اين رهگذر مبارزه پايان پذيرد.
برقراري سازش يکي از وظايف اساسي سياست است» (دوورژه ،1871 ،ص .)818در
نتيجه اين سازش «مردمي که ممکن است بهلحاظ سرزميني يا فرهنگي از يکديگر جدا
باشند تحت حکومتي مرکزي کنار يکديگر جاي ميگيرند» ) .(Schudson, 1994, p.22اما
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در صورتي که تعارض ادامه يابد فضاي واحد سياسي به قطبي شدن مبتال خواهد شد.
قطبي شدن به معناي «متقاعد شدن نسبت به درستي يک جنبش و نادرستي طرف
مقابل» است ).(Hirsch, 1986, p.380
شکلگيري تعارض با دولت هميشه به دليل احساس بيعدالتي نيست بلکه گاه
خردهفرهنگها و خرده گروههاي سياسي ممکن است بدون احساس بيعدالتي دست به
مخالفت و ناسازگاري بزنند .در اين صورت دولت ميتواند از طريق به کارگيري اجبار،
همبستگي و همگوني مورد نياز را تأمين کند .موريس دوورژه از چهار وسيله الزم براي
دولت بهمنظور ايجاد همبستگي سخن ميراند .از نظر او دولت «با تعيين قواعد و
آيينها ،با سازماندهي به خدمات جمعي و اداره کلي جامعه ،با تأمين آموزش و پرورش
شهروندان و سرانجام ،با به کارگيري اجبار در مورد گردنکشان» زمينه الزم براي ايجاد
همبستگي و همگوني را فراهم ميکند (دوورژه ،1871 ،ص .)878با اين توضيح هدف
از همبستگي سياسي حفظ هويت سياسي و ملي است .هريک از وسايل مذکور نيز
ثبات و همبستگي قلمرو سرزميني را فراهم ميکنند و از قطبي شدن فضاي سياسي
جامعه جلوگيري مينمايند.
 .5هويت و همبستگي فرهنگي

براي تبيين رابطه ميان هويت و همبستگي فرهنگي الزم است در قدم اول به
رويکردهاي معنامحور براي تعريف فرهنگ توجه کنيم .در رويکرد معنامحور بيش از
هر چيز قواعد کلي حاکم بر رفتارهاي انسان مورد توجه قرار ميگيرد و به شبکهاي از
معاني موجود در پس رفتارهاي انسان بهعنوان عنصر اصلي شکلدهنده به فرهنگ
عنايت ميشود .درعينحال ،به اين نکته نيز بايد توجه داشت که «فرهنگ نامي است
براي ردهاي از چيزها و رويدادها که اساس وجود آن به کاربردن نمادها (سمبولها)
است» (آشوري ،1857 ،ص .)78در اين صورت فرهنگ را بايد نظامي از معاني تعريف
کرد که دو وصف اشتراک و تمايز را در قالب رفتارها و نمادها به وجود ميآورد.
عنصر اشتراک به وجود معاني و ارزشها و نمادهاي يکسانِ پذيرفته شده در يک
جمع خاص اشاره دارد که در اين صورت انسجام دروني را موجب ميشود .فرهنگ
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«آن بخشي از ايدهها ،احساسات ،رفتارها و نتايج حاصل از اين رفتارهاست که
فراگرفته شده و در بين مردم مشترکند»

)2007, p.3

 .(Eller,اشتراک فرهنگي در يک

گروه خاص را ميتوان در صورتهاي عيني فرهنگ بازشناخت .منظور از صورتهاي
عيني ،نمادهايي است که شيوه تفکر و احساس و عمل را نشان ميدهند .سبک زندگي
افراد ،رفتارها ،آيينها و اموري از اين قبيل نمادها و صورتهاي عيني هستند و معاني
فرهنگي مشترک را نشان ميدهند .گيرتز از اين صورتهاي عيني به مدلهايي از چيزي
و مدلهايي براي چيزي تعبير ميکند[« .در مدلهاي از چيزي] آنچه که مورد توجه قرار
ميگيرد کاربرد ساختار نمادهاست تا اينکه آنها را با نظامي غير نمادين و از پيشبنيان
شده منطبق کنيم؛ همانگونه که با ايجاد نظريه هيدروليک يا ساخت يک فلوچارت
متوجه ميشويم سدها چگونه کار ميکنند[ ...در مدلهاي براي چيزي] آنچه که مورد
توجه قرار ميگيرد کاربرد سيستمهاي غير نمادين برحسب روابطي است که در
نظامهاي نمادين بيان ميشود؛ همانگونه که سدي را بر طبق توضيحاتي که در هر
نظريه هيدروليک تشريح شده ...ميسازيم» ) .(Geertz, 1973, p.93نمادها در فرهنگ هم
مدلهايي از چيزي هستند که به ما در شناخت وقايع فرهنگي کمک ميکنند و هم
مدلهايي براي چيزي که رفتارهاي فرهنگي را آموزش ميدهند.
صورت نمادين فرهنگ در تعبيري دقيقتر همان کنشهايي است که کارکرد
نشانهاي مييابند .همين امر است که انسانشناسان را برانگيخته تا به رويکرد تفسيري
در شناخت معاني رفتاري روي آورند و معتقد باشند هر رفتاري در چارچوب معناي
جمعي خاص خود قابل بازتفسير است؛ اين امرخصيصه تمايزآفريني فرهنگ را نشان
ميدهد .ويژگي تمايزآفريني فرهنگها در درجه نخست ناظر به تفاوت جوامع انساني
از جوامع غير انساني است .تمايز انسان از حيوان به محدود نبودن او به طبيعت
بازميگردد؛ «حيوانات در ارتباط با طبيعت معموال راه حلهاي ثابت و مشخصي دارند
ولي انسان از روشها و راه حلهاي گوناگون بهره ميگيرد» (پهلوان ،1833 ،ص.)73
سطح واالتر به تفاوت جوامع انساني از يکديگر توجه دارد؛ «مردم در چگونه کار کردن،
چگونه خوردن ،چگونه پوشيدن ،چگونه سازماندهي کردن روابط خانوادگي و اموري از
اين دست متفاوتاند .فرهنگ ميتواند نامي براي صحبت کردن در مورد اين تفاوتها
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بهعنوان الگويي جامع باشد» ) .(Hinnels, 2005, p.500واکنش افراد در برابر موقعيتهاي
مختلف متفاوت است .تداوم اين واکنشها صورتهايي پايدار را ميآفريند که باعث
شکلگيري روشهاي رفتاري خاص ميشوند .اين روشهاي رفتاري در هر جامعهاي
متمايز خواهد بود .چنين روشهاي رفتاري خاص را ميتوان فرهنگ خاص هر جامعه
به شمار آورد .در اين صورت هر اشتراک معنايي ،تمايزي را در پي دارد که برخاسته از
نظامهاي معاني و نمادها و صورتهاي عيني ناشي از اين نظامهاست .با اين توضيح
ميتوان در اين بخش به تعريفي جامع از فرهنگ توجه کرد .فرهنگ «نظامي از ارزشها
و هنجارهاست که ميان گروهي از مردم مشترکاند و هنگامي که با يکديگر هستند
طرحي را براي زندگي کردن در اختيار ميگذارند»

)1997, p.67

(Hill,؛ اين طرح

ساختاري را ميآفريند که ميتوان آن را «درون و بهواسطۀ سنتها -احساسات،
انگيزههاي کنش ،صورتهاي زبان ،اشتياقها ،روابط بين فردي ،تصورات ،ايدهها و
ايدئالها» بازشناخت ).(Rodriguez & Fortier, 2007, p.8
بر اساس تعريف ارائهشده از فرهنگ ميتوان به اين حقيقت دست يافت که
شيوههاي مشترک تفکر و زندگي کردن خميرمايه هويت فرهنگي را شکل ميدهند .در
هريک از اين شيوههاي مشترک انديشه ،عواملي حضور دارند که به تحقق و تبلور اين
شيوهها کمک ميکنند .مفهوم هويت فرهنگي برساخته مجموع اين شيوهها و عوامل
آنهاست .تعبير دقيقتر اين بيان را ميتوان در گفتار پير بورديو يافت .وي ارزشها،
هنجارها و کاالهاي مادي توليد شده توسط يک جمع را در قالب سرمايه فرهنگي
تعريف ميکند .به نظر بورديو اين مفهوم در سه شکل عينيتيافته ،شيءشده و
نهادينهشده جاي ميگيرد .منظور از شکل نخست «توانايي يا مهارتي است که از حامل
آن جدا نميشود» .صورت شيء شده آن نيز زماني است که «اشياء خودشان ممکن
است کارکرد سرمايه فرهنگي را داشته باشند» .وجه نهادينهشدۀ سرمايۀ فرهنگي هم
مربوط به جوامعي است که «نظام آموزش رسمي» را دارا هستند
)& Lareau, 2010, p.103

(Bourdieu in:

 .Weiningerدر اين صورت افراد داراي مهارتهاي يکسان،

افراد داراي اشياءِ با بار فرهنگي يکسان -همانند بهرهمندي از متون فلسفي يا هنري -و
افراد داراي مدارک تحصيلي يکسان از فرهنگي مشترک بهرهمند هستند.
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هويت فرهنگي همچنين ميتواند دستاورد ثروتي جمعي نيز به شمار آيد .اين
ثروت جمعي در نگاه تاملينسون «بهعنوان ثروتي از بين نرفته ،يک ميراث [و] بهعنوان
دستاورد اسکان طوالني مدتي است که در امتداد با گذشته است»

(Tomlinson, 2003,

) .p.269ميتوان اين ثروت جمعي را حافظهاي به شمار آورد که ويژگيهاي فرهنگي
هر اجتماع را در خود جاي ميدهد .در فضاي حافظه فرهنگي هويتهاي فرهنگي
مشترک صورتبندي ميشوند .مفهوم حافظه فرهنگي اشاره به سوابقي دارد که در طول
تاريخ نگه داشته شدهاند و ميتوان آنها را از طريق منابع تاريخي بازشناخت .حافظه
فرهنگي تالش ميکند تا «حافظه (گذشته امروزي شده) ،فرهنگ و گروه (جامعه) را به
يکديگر مرتبط سازد» ) .(Assmann and Czaplicka, 1995, p.129براي شکلگيري حافظه
فرهنگي به عناصري توجه نشان داده شده است .روايت 8و سنت دو عنصر اصلي براي
صورتبندي حافظه فرهنگي به شمار ميآيند .روايتها شيوههاي تفکر را تبيين
مينمايند و واقعيت را قابل فهم ميسازند .در اين صورت بايد از قدرت شکلدهندگي
روايتها سخن راند؛ «آنها خود گروه را تشريح ميکنند ،کنشها و خواستههاي آن را
مشروع ميسازند ،و معياري مهم براي افراد غير عضو فراهم ميکنند تا هويت فرهنگي
گروه را بشناسند» ) .(Hinchman and Hinchman, 1997, p.235در کنار روايتها ،سنت
نيز به حافظه فرهنگي قوام ميبخشد .سنتها در برگيرنده تجارب فردي و جمعي
هستند که سينه به سينه به نسلها منتقل ميشوند .سنتها را ميتوان درون
«دريافتهاي صريح و ضمني ،اسطورهها ،داستانها[ 0و] حاالت عاطفي» بازيافت
).(Rodriguez and Fortier, 2007, p.8
دين هم در کنار حافظه فرهنگي از جمله عوامل تشکيل هويت فرهنگي است .در
انديشههاي اجتماعي کارکردهاي مختلفي براي دين در نظر گرفته شده است .برخي از
اين کارکردها در ايجاد هويت فرهنگي مشترک نقش اساسي دارند .دين ميتواند براي
افراد نظام عقيدتي مشترکي را به وجود آورد تا از اين راه هويت فرهنگي مشترک تحقق
يابد .کارکرد اين نظام عقيدتي ،معنابخشي به واقعيتهاست که بهواسطۀ قاعدهمند کردن
مفاهيم عام هستي صورت ميگيرد .برايناساس ،ميتوان از معرفتي ديني سخن راند که
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«منبعي از معاني غايي است؛ عناصر فرهنگي و اجتماعي متنوع را به يکديگر پيوند
ميزند و هويت و همبستگي را فراهم مينمايد.(Williams, 2005, p. 98) »...
عالوه بر دين ،زبان نيز نقش محوري در ايجاد هويت فرهنگي مشترک بازي
ميکند .در حقيقت زبان مشترک اجتماع زبان واحد را صورت ميدهد که در آن
گروهي از افراد در يک نظام معنايي يکسان ميانديشند .زبان را بايد ظرفي دانست که از
طريق آن مفاهيم ،آداب و سنن گذشتگان به نسلهاي متوالي ميرسد .از نظر اگوست
کنت زبان مشترک مبناي هويت مشترکي است که به همبستگي ميانجامد .به عقيده او
«زبان ظرفي است که انديشه نسلهاي پيشين و فرهنگ نياکاني در آن ذخيره ميشود .ما
با مشارکت در يک جهان زباني در واقع بخشي از يک اجتماع زباني هستيم» (کوزر،
 ،1837ص.)88
بهاينترتيب ،مفهوم هويت فرهنگي نتيجه تعامل چهار مؤلفه اصلي زبان ،دين،
حافظه فرهنگي و سرمايه فرهنگي است .هريک از اين چهار عنصر اساسي داراي
مؤلفههايي هستند که در کنار يکديگر اجتماع فرهنگي مشترک را به وجود ميآورند.
حافظه فرهنگي روايتها و سنتهاي مشترکي را خلق ميکند تا از اين طريق اجتماعي
به هم پيوسته فراهم شود .دين نيز بهواسطۀ نظام معرفتي قاعدهمند خود و در قالب
مناسک و رفتارهاي ديني نمادهايي را ميآفريند که هويت فرهنگي را به وجود
ميآورند .زبان نيز بهواسطۀ ايجاد جهان زباني فضايي را براي تفاهم و ايجاد هويت
مشترک ميسر ميکند .و دست آخر سرمايه فرهنگي ،زمينه اشتراک در ميدان اجتماعي را
فراهم ميسازد .ازاينرو ،ميتوان فصل مميز هويت فرهنگي از هويت اجتماعي را
معناسازيهايي دانست که ويژگيهاي فرهنگي و نه فعاليتهاي اجتماعي را براي افراد
و گروهها صورت ميدهند .اين خصيصههاي فرهنگي به افراد کمک ميکنند تا به درک
مشترکي از خويشتن دست يابند و آن را مبناي هويت فرهنگي واحد قرار دهند.
همانگونه که هويت اجتماعي ميتواند مبناي همبستگي اجتماعي را محقق سازد و
هويت سياسي ،همبستگي ملي را بيافريند هويت فرهنگي نيز ميتواند به همبستگي
فرهنگي منجر شود .هويت فرهنگي مشترک که ناشي از سرمايه فرهنگي ،حافظه
فرهنگي مشترک و زبان و دين قلمداد شد ،موجب ميشود در زمينه مفاهيم ارزشي و
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هنجارهاي حاکم بر روابط ميان افراد و جهانبيني آنها نوعي وحدت و يکساني به
دست آيد که ميتوان از آن به همبستگي فرهنگي تعبير نمود .همانگونه که پيش از اين
هم اشاره نموديم ،آگاهي از هويت مشترک همبستگي را ايجاد ميکند .در نتيجه
همبستگي فرهنگي يا وحدت نمادين «بين کنشگران بر پايه ...وفاق حول نمادهاي
توصيفي و هستيشناختي ،ارزشهاي مشترک يا وفاق حول نمادهاي مربوط به ايجاد
نظم رفتاري در جامعه» به وجود ميآيد (افروغ ،1873 ،ص .)101بر اساس مقدماتي که
ارائه نموديم ميتوان همبستگي فرهنگي را به معناي تعلق ناشي از تالش براي حفظ
هويت فرهنگي مشترکي دانست که افراد طي روند جامعهپذيري به دست ميآورند .در
اين روند افراد از ارزشهاي مشترک آگاه ميشوند و با انطباق ارزشهاي خود با گروه
به تشابه و سازگاري ميرسند؛ بروز اين تشابه در قالب نمادهاي مشترک است و نتيجه
اين اشتراک ارزشي تنظيم هنجاري روابط بين واحدهاست .به اينترتيب آگاهي،
ارزشهاي مشترک ،نمادهاي مشترک و نظم هنجاري نمودهاي همبستگي فرهنگي را
صورت ميدهند.
 .1همبستگي و تعارض

هريک از اقسام سه گانه همبستگي ميتوانند در معرض تهديد قرار گيرند .در هريک از
اين سه قسم ميزان خاصي از تنوع پذيرفته ميشود اما در صورتي که اين تنوعها خطري
را براي همبستگي به وجود آورند طرد خواهند شد.
در سطح اجتماعي ،بيتعهدي نسبت به اهداف و هنجارهاي پذيرفته شده عامل
اصلي تضعيف همبستگي تلقي ميشود .به نظر گروهي از انديشمندان تعهد و علقه
اجتماعي دو عنصر اصلي تشکيلدهنده اجتماع هستند زيرا «از ترکيب تعهد نسبت به
اهداف جمعي با علقه در تنسيق اجتماعي ،هنجاري قانوني پديد ميآيد( »...چلبي،
 ،1875ص .)71پس همبستگي اجتماعي نتيجه تعهد به اهداف جمعي است و
هنجارهاي حاکم بر روابط افراد را تعيين ميکند .در نتيجه «همبستگي گروهي با تنظيم
رفتار افراد باعث نظم اجتماعي ميشود و بدينترتيب فرصتهاي آنها را براي دست
زدن به رفتارهايي ضد اجتماعي محدود ميسازد» (دورين و فرارو ،1831 ،ص .)11اما
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هنگامي که احساس تعهد نسبت به اهداف جمعي تضعيف شود – صرف نظر از اينکه
به چه دليل اين بيتعهدي به دست ميآيد -هنجارهاي پيشين ،قدرت خود را براي
نظارت بر افراد از دست ميدهند .اين امر «ميتواند زمينهساز تضاد هنجاري و تضاد
ارزشي باشد ...در وضعيت تضاد هنجاري براي بعضي امور اجتماعي دو هنجار يا دو
مجموعه هنجار متضاد وجود دارند» (چلبي ،1875 ،ص .)110با بروز تضاد هنجاري
ميتوان شاهد شکلگيري بيسازماني اجتماعي بود .در حالت بيسازماني اجتماعي
اهداف متقاطع افراد در تداخل با يکديگر قرار ميگيرند بدون اينکه از سوي نظام
اجتماعي کنترلي براي عدم تداخل صورت گيرد .در نتيجه چنين حالتي «ارتباط
اجتماعي ميان اعضاي [نظام اجتماعي] حداقل همبستگي اجتماعي را ...حفظ نميکند»
(مرتون ،1835 ،صص 51و  .)50با اين توضيح ،همبستگي اجتماعي زماني به خطر
ميافتد که تعهد نسبت به اهداف جمعي کمرنگ شود .برايناساس ،به جهت حفظ اين
همبستگي ،وظيفه نظام اجتماعي حفظ و تقويت تمامي شرايطي است که اين احساس
تعهد را به وجود ميآورند.
در همبستگي سياسي هدف اصلي حفظ هويت ملي است .در اين مورد گفته شد
که قدرت حاکم از عوامل مختلفي براي ايجاد سازش ميان نيروهاي مختلف سياسي
بهره ميگيرد .يکي از اين عوامل به کارگيري اجبار عليه گردنکشان است .گردنکشان
هنگامي که تن به سازش نميدهند ،دولت به استفاده از خشونت بهمنظور فرو نشاندن
ناهمگوني اقدام ميکند .هنگامي که اختالفهاي سياسي به تضاد منجر شوند همبستگي
ملي با خطر مواجه ميشود .اين تضادها خود را در قالب جنبشهاي سياسي نشان
ميدهند .جنبشها خود ميتوانند مقدمات انقالب سياسي را فراهم نمايند .جنبشها و
رويدادهاي اوليه «پيش از تغيير ناگهاني خشن که معموال با انقالب همراه است ،پديد
ميآيد» (راش ،1877 ،ص .)184دولت مرکزي در صورت تداوم مشروعيت خود
ميتواند با اين جنبشها مقابله کند اما در غير اين صورت اين جنبشها موجبات
تضعيف آن را فراهم خواهند نمود .از نظر باتامور جنبشها اگر قادر باشند «با زير سؤال
قرار دادن مشروعيت نظام سياسي موجود ...شرايط قبلي الزم براي تغيير خطمشي يا
رژيم را فراهم ميکنند» (باتامور ،1813 ،ص .)51هرگونه فعاليت درون واحدهاي
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سياسي مادامي که تضاد بر سر اصل حکومت نباشد ،مجاز خواهد بود اما اگر
مشروعيت دولت مرکزي به خطر افتاد ،اين فعاليتها در تضاد با همبستگي سياسي
قلمداد ميشوند.
همبستگي فرهنگي نيز ميتواند در معرض تهديد قرار گيرد .همانگونه که در
همبستگي سياسي بيان نموديم تنوع فرهنگي به خودي خود عاملي براي تضعيف
همبستگي فرهنگي به شمار نميآيد زيرا ميتوان اين تنوع را از طريق ارزشها و
نمادهاي مشترک متحد نمود .اما زماني که تنوع ارزشي به حدي برسد که هيچگونه
اشتراک ارزشي و نمادي در ميان نباشد ،تضعيف همبستگي محقق شده است .نتيجه
طبيعي عدم همبستگي فرهنگي وجود جمعي پاره پاره است که از فرهنگ مشترک
بيبهرهاند .حاصل عدم همبستگي فرهنگي در يک جمع ،اختالل در نمادهاست يعني
«ضعف در احساسات ،پنداشتها ،رموز و اصول مشترک» (چلبي ،1875 ،ص .)185به
تعبير روشنتر در صورت نبود همبستگي فرهنگي اختالل در نمادها حاصل ميشود و
اين امر مقدمهاي براي فراموشي هويت فرهنگي مشترک و در نتيجه اختالل در نظام
اجتماعي ميگردد.
جدول شماره 8
نوع همبستگي

تعارض

بيتعهدي نسبت به اهداف جمعي
همبستگي اجتماعي

تضاد هنجاري
بيسازماني اجتماعي
تضاد سياسي

همبستگي سياسي

همبستگي فرهنگي

جنبشهاي سياسي
تهديد مشروعيت دولت
نبود فرهنگ جمعي
اختالل نمادي
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« .3امت» نمودی از همبستگي فرهنگي

در پايان اين مقاله سعي داريم با بهرهگيري از مفهوم امت نمونهاي از همبستگي فرهنگي
را در سطح فراملي توصيف نماييم .اگر بخواهيم از دريچه همبستگي فرهنگي به اين
مفهوم توجه کنيم بايد بهدنبال عوامل شکلدهنده آن باشيم .مهمترين عامل که سبب
ميشود اين همبستگي عليرغم مرزها و مليتهاي مختلف محقق شود فطرت واحدي
است که بر همه انسانها حکم ميراند .به تعبير ديگر «تکيهگاه روح جمعى ،روح فردى
و به عبارت ديگر فطرت انسانى انسان است و چون انسان نوع واحد است ،جامعههاى
انسانى نيز ذات و طبيعت و ماهيت يگانه دارند» (مطهري ،1871 ،جلد دوم ،ص.)857
در ديدگاه اسالمي اساسا نبايد با ايجاد حد و مرزهاي جغرافيايي طبيعت يگانه
انسانها فراموش شود و به انشعاب جوامع انساني از يکديگر بينجامد .شکلگيري
مرزهاي ملي نتيجه اختالفهايي است که به حسب امکانات قومي و ارضي در جهان
وجود دارد و وجود اين اختالفها به منشعب شدن گروههاي انساني انجاميده است.
ستيز جدي با مليگرايي در نوشتههاي مفسر بزرگ عالمه طباطبايي که از سرآمدان
انديشه اجتماعي شيعي معاصر است به صراحت به چشم ميخورد؛ او معتقد است
انشعابهايي که بر مبناي وطنهاي مختلف به وجود آمده «امت انساني را به وحدت
درون جامعه خودشان سوق ميدهد بهگونهاي که اين جامعه را از ساير اجتماعات ملي
جدا ميسازد .در اين صورت واحدي [ملي] جدا از ساير واحدها خواهد شد و انسانيت
از وحدت ساقط ميشود و به تفرقه مبتال ميگردد ...از اين جهت است که اسالم اين
انشعابات را ملغي کرد» (طباطبايي ،1811 ،جلد چهارم ،ص .)115اسالم ازآنجاکه به
وجود خداي يگانه معتقد است پس لزوماا ديني است که مخاطب خويش را همه
انسانها ميداند و در اين صورت ديني جهاني است که حد و مرزهاي جغرافيايي
نميتوانند براي آن محدوديت ايجاد نمايد (آرنولد ،1853 ،ص .)11در قرآن کريم به
جاي تأکيد بر اختالفهاي سرزميني و مزيتهاي نژادي و قبيلهاي به اصل وحدت ميان
انسانها توجه نشان داده شده و به تمسک به مفاهيم ديني بهعنوان مالک اتحاد توجه
شده است.

5
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مفهوم امت در جهان اسالم ،از نظر متفکران غير مسلمان در پي جنبشهاي
مسلمانان باز توليد شد .کاستلز مفهوم امت را نوعي هويت فرهنگي دانسته و صرفاا آن
را با جنبشهاي بينادگرايي مسلمانان پيوند زده است (کاستلز ،1834 ،جلد دوم،
ص .)13از نظر گروهي ديگر از انديشمندان مفهوم امت رويکردي سياسي قلمداد
ميشود که از سوي اصالحطلبان مسلمان و در تقابل با سياستهاي استعماري
غرب اتخاذ شده است .سيد جمالالدين اسد آبادي بهعنوان اولين منادي امت اسالمي
در دوران جديد تالش کرد تا تفکر انتقادي مسلمين را احيا نمايد« .برنامه سياسياي
که بر حسب آن ،اين نکته [يعني احياي تکفر انتقادي مسلمين] مورد توجه قرار
گرفت تحت لواي پان اسالميسم و مفاهيم مورد توجهي از قبيل امت »...اجرا شد
).(Hall & Jackson, 2007, p. 141
دانشمندان مسلمان و رهبران جنبشهاي اسالمي ،امت را به معناي همبستگي
مبتني بر هويت مشترک جوامع اسالمي دانستهاند .شريعتي با قرار دادن اين مفهوم در
برابر مفاهيمي مانند طبقه ،قبيله ،قوم و ...معتقد است امت عبارت است از «جامعه
انسانياي که همه افرادي که در يک هدف مشترکاند گرد هم آمدهاند تا بر اساس يک
رهبري مشترک بهسوي ايدئال خويش حرکت کنند» .چنين جامعهاي تنها مختص اسالم
است که در آن هم جهت مشخص شده و هم راهبري به معناي امام براي آن تعيين شده
است که بهسوي اين جهت هدايت ميکند .زندگي در اين جامعه بر پايه تعهد و
مسئوليت است و مسئوليت امام بنا گذاردن سياستهاي حکومتداري بر اساس
پيشرفت و تکامل است (شريعتي ،1857 ،صص.)08-87
استاد مطهري اين مفهوم را به معناي اتحاد جوامع مسلمان بر اساس اشتراکها و
ارزشهاي واحدي ميداند که لزوماا به حذف تفاوتهاي مذهبي بين مسلمين منجر
نميشود .اين برداشت از امت به نظر او راهبردي براي حرکتهاي اصالحي در جوامع
اسالمي است (مطهري ،1871 ،جلد  ،11صص.)01-84
امام خميني(ره) مفهوم امت اسالمي را با مفهوم اخوت پيوند ميزنند و در يک
شبکه معنايي ،مبناي تشکيل چنين مفهومي را رابطه برادرانهاي ميدانند که در ادبيات
اسالمي بر آن تأکيد شده است .اين رابطه برادري محدود به مرزهاي جغرافيايي نيست
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و مسلمانان در تمام دنيا به دليل وجود باورهاي مشترک با يکديگر روابط برادرانه
دارند .نتيجه چنين روابطي را ايشان به دست آوردن قدرت در برابر سياستهاي
استعماري ميدانند (موسوي خميني ،1873 ،ج ،18صص 181و  .)000ايمان بهعنوان
ارزش مشترک هويت فرهنگي مسلمانان ،هنجار مشترکِ التزام به وحدت را به وجود
ميآورد .ايمان و تقوا سبب ميشوند تا اجتماع مسلمانان از اجتماع دوران جاهلي تمايز
پيدا کند .برادري هم نتيجه ايمان و تقواست و «اساس آن تمسک به حبلاهلل يعني ميثاق
و روش و دين اوست و نه صرف تجمع بر هر تصور ديگري» (قطب ،1011 ،ج،1
ص .)001به همين دليل است که معارف اسالمي مسلمانان را از هرگونه تفرقه بر حذر
داشته و رويکردهاي انزواطلبانه را رفتاري غيرالهي برميشمارند .اميرالمؤمنين علي(ع)
تفرقه را عامل نفوذ شيطان در جامعه اسالمي معرفي ميکنند 1.در کنار ايمان بهعنوان
ارزشي مشترک بايد به مناسک و رفتارهاي ديني نيز بهعنوان عامل ديگري که همبستگي
جوامع اسالمي را تقويت ميکند ،توجه نمود« .نه تنها تمرکز بر باورها بلکه بر آيينها يا
مناسک باعث وحدت اجتماع مؤمنان و مهمتر از آن نمادپردازي دخيل در اين فعاليتها
ميشود» (دورکيم به نقل از دورين و فرارو ،1831 ،ص .)11ازاينرو ،بايد به کعبه و
مراسم حج بهعنوان عوامل بهوجودآورنده و تقويتکننده همبستگي فرهنگي ميان
مسلمانان اشاره کرد .اين نمادها و آيينهاي مشترک بهعنوان بخشهايي از مؤلفههاي
هويت فرهنگي مسلمانان ساختاري را شکل ميدهند که در آن تأکيد بر اشتراکها به
تقويت هويتهاي مشترک و تمايز مسلمين از غير ايشان ميانجامد؛ همانگونه که
بيتوجهي به اشتراکها به تضعيف همبستگي خواهد انجاميد.
نمود صورتهاي نابههنجار در اين همبستگي زماني است که مرزهاي اين تمايز
کمرنگ شوند؛ در اين صورت با نوعي اختالل در نمادها و فروپاشي فرهنگي رو به رو
ميشويم که اساس اين همبستگي را با بحران مواجه ميکند .اين بحران ميتواند در
قالب تعارضها و کشمکشهاي ميان جوامع اسالمي و همچنين در سلطهپذيريهاي
اين جوامع در برابر جوامع غير مسلمان بروز پيدا کند .اين گوناگوني در امت اسالمي
بيش از هر چيز بهدليل نوعي بيتعادلي و بيانسجامي ميان جوامع مسلمان است .اگر
چه نبايد وجود خردهفرهنگهايي (چون سلفيه) را که تمايلي براي ايجاد همبستگي
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فرهنگي ميان تمام جوامع اسالمي ندارند ،درون جوامع اسالمي انکار نمود در مقابل،
تأکيد بيشتر بر اشتراکها ميتواند موجبات تمايز بيشتر جامعه اسالمي را از ساير جوامع
در اليههاي عينيتر حيات اجتماعي فراهم کند .بهگونهاي که برخي متفکران مسلمان
سعي کردهاند مفهوم امت اسالمي را الگويي بدانند که جنبههاي مختلف زندگي
مسلمانان تحت تأثير آن قرار ميگيرند .بهعنوان نمونه برخي از متفکران مسلمان در
حوزه علوم ارتباطات سعي نمودهاند تا مسئوليت اجتماعي روزنامهنگاران را در جامعه
اسالمي بر مبناي مفهوم الگوي امت اسالمي تفسير نمايند .در اين ميان نظر موالنا اين
است که اگر امت حول ارزش تقوي و حاکميت خداوند بر مردم شکل ميگيرد پس
افراد بايد معيارهاي جامعه خويش را مطابق با تعاليم قرآن و سنت به وجود آورند و در
طرحريزي جامعه ديني با آزادي و اراده خويش نقش داشته باشند .در اين ميان
مطبوعات اسالمي نيز بايد «با فرهنگ اسالمي کامالا آشنا بوده و با [عالقه] به مسائل
واقعي جامعه يا امت بزرگ اسالمي توجه داشته باشد» (موالنا ،1831 ،ص.)111
بنابراين ،مفهوم امت اسالمي را ميتوان عامل تمايزبخش جامعه اسالمي به شمار آورد
بهگونهاي که تحقق آن و تأکيد بر اشتراکهاي موجود در آن به تقويت هويت فرهنگي
مسلمانان و دوري ايشان از غير مسلمانان کمک مينمايد.
نتيجهگيری

همانگونه که در مقدمه مقاله آمده بود براي رسيدن به پاسخ سؤال اصلي الزم است
ابتدا سؤال ديگري جواب داده شود .آن پرسش اين بود که همبستگي فرهنگي چيست
و داراي چه مؤلفههايي ميباشد؟
آنگونه که توضيح داده شد همبستگي فرهنگي از جنس احساس تعلقي دانسته
است که مجموعهاي از افراد به گروه خود دارند .چنين احساس تعلقي برخاسته از
شناخت نسبت به هويت فرهنگي حاکم بر اين گروه است و از طريق روند
جامعهپذيري به دست ميآيد .در طي اين روند افراد از ارزشهاي مشترک خويش آگاه
ميشوند و با انطباق ارزشها و خواستهاي خود با ارزشها و خواستهاي گروه به
يک تشابه دست مييابند .نمود چنين تشابهي در نمادهاي مشترک است و نتيجه آن نيز
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تنظيم هنجاري روابط بين افراد و واحدهاست .با اين توضيح احساس تعلق جمعي،
ارزشهاي مشترک ،نمادهاي مشترک و نظم هنجاري مؤلفههاي همبستگي فرهنگي را
شکل ميدهند.
اما در پاسخ به سؤال نخست بايد گفت حافظه فرهنگي ،زبان و دين خاص امت
اسالمي عناصر شکلدهنده هويت فرهنگي خاص اين امت هستند .آگاهي نسبت به اين
عناصر و منابع شناختي موجب ميشود که امت اسالمي شرايط کنوني خويش را
بشناسد و براي اين شرايط برنامهريزي داشته باشد .همانگونه که آگاهي نسبت به اين
عناصر و منابع شناختي براي امت اسالمي زمينه را جهت ترسيم موقعيت آتي ايشان
ميسر ميسازد .اين امت با تکيه بر تعاليم ديني و حافظه فرهنگي خويش سعي در
گسترش مرزهاي جغرافيايي دين خويش مينمايد و تالش ميکند زمينه را براي
شکلگيري حکومت اسالمي فراگير آماده سازد .هر چند در اين بين برخي گروههاي
مسلمان ارتجاعي -مانند سلفيه -تمايلي براي تشکيل فضاي گفتماني مشترک و
شکلگيري امت واحده ندارند اما با وعده مستقيم الهي آينده جهان از آن بندگان صالح
خدا خواهد

بود.

اين هويت فرهنگي مشترک موجب ميشود در زمينه مفاهيم ارزشي و هنجارهاي
حاکم بر روابط ميان مسلمانان و جهانبيني آنها نوعي وحدت و يکساني به دست آيد
که ميتوان از اين يکساني و احساس تعلق به آن به همبستگي فرهنگي امت اسالمي
تعبير نمود .همبستگي فرهنگي امت اسالمي به معناي احساس تعلق ناشي از تالش
براي حفظ هويت فرهنگي مشترکي است که مسلمانان طي روند جامعهپذيري به دست
ميآورند .در اين روند افراد مسلمان از ارزشهاي مشترک آگاه ميشوند و با انطباق
ارزشهاي خود با گروه بزرگتر مسلمانان به تشابه و سازگاري ميرسند؛ بروز اين تشابه
در قالب نمادهاي مشترک (مانند سبکهاي زندگي مشابه ،فعاليتهاي مناسکي تا
حدودي يکسان و )...است و نتيجه اين اشتراک ارزشي ،تنظيم هنجاري روابط بين
واحدها (مانند تأکيد بر مساوات و برادري ،نفي سلطه غير مسلمان ،تأکيد بر حمايت از
جامعه اسالمي و )...است .اما الزمه رسيدن به اين نوع از همبستگي فرهنگي تأکيد بر
نمادها ،ارزشهاي مشترک و بهرهمندي از احساس تعلق جمعي است.
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يادداشتها
 .1اين مقاله مستخرج از پاياننامۀ کارشناسيارشد نويسنده ،با راهنمايي دکتر مهدوي کني
است.
 .1اصطالح رده را از ريچارد جنکينز به امانت گرفتهايم.
8. narrative

ِ ِ
ِ ِ
يعا َوال تَ َف َّرقُوا ( »...آلعمران.)148:
َ « .5و ْاعتَص ُموا ِبَْب ِل اللَّه ََج ً

0. stories

ِ ِِ
ِ
اعب ُد ِ
ون» (انبياء.)11:
«إ َّن َهذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َواح َد ًة َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَ ْ ُ

ِ ِِ
ِ
اح َدةً وأَنَا ربُّ ُكم فَاتَّ ُق ِ
ون» (مؤمنون.)51:
« َوإ َّن َهذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َو َ َ ْ
 ...« .1اياااکم والفاارق ۀ فااان الشاااذ ماان الناااس للشاايطان کمااا ان الشاااذ ماان الغاانم للااذئب»
(نهجالبالغه ،خطبه .)117
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