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چکیده
یکی از واقعيت های دنيای امروز حضور اسالم در نقاط گوناگون جهان است؛ موضوعی 
كه نه تنها مسلمانان بلکه پيروان سایر ادیان نيز روزبه روز بيشتر نسبت به آن آگاهی پيدا 
می كنند. بر این اساس اقليت مسلمان در آمریکا نيز مانند سایر نقاط جهان شکل گرفته و 
در تعامل و یا حتی تقابل با اكثریت غالب قرار می گيرد. در ميان نظریه پردازان ارتباطاِت 
نظریه  در  تقابلی  یا  تعامل  بررسی چنين  به  اسپلر  ریجينا  و  اورب  مارك  ميان فرهنگی، 
»هم فرهنگی« می پردازند. لذا می توان با رویکردی پدیدار  شناسانه و مبتنی بر نظریه »گروه 
خاموش« و نظریه »نقطه نظر« رفتار كنشگران مسلمان را به عنوان گروه هم فرهنگ در برابر 
گروه سلطه كه از لحاظ سلسله مراتب هویتی در موقعيت باالتری قرار دارند، مورد بررسی 
قرار داد. در چنين وضعيتی مسلمانان آمریکایی، استراتژی های خاصی برای ایجاد ارتباط با 
یکدیگر و نيز با ساختار غالب ایجاد می كنند كه این امر براساس تجربيات و مصاحبه های 
عميق به عمل آمده از آنان، گاه به شکل انزوا و قطع رابطه با گروه سلطه، گاه به شکل تعامل 

پایاپای با آنان و گاه به صورت انطباق كامل با ساختار غالب معنا می یابد. 
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مقدمه و طرح مسئله 
امروزه روند رو به رشد گسترش اسالم در سرتاسر جهان در ميان مسلمانان1 و حتی غيرمسلمانان2 
انکارناپذیر به نظر می رسد. در همه جای دنيا اقليت های مسلمان شکل گرفته و با سایر ادیان و 
مذاهب تعامل دارند. این امر در جوامعی چون ایاالت متحده كه از فرهنگ های متکثر تشکيل 

شده، جایگاه ممتازی به خود می گيرد. 
مفهوم تکثرگرایی فرهنگی3 از مفاهيم شناخته شده و اساسی در معادالت و تعامالت انسانی و 
اجتماعی است. بر این اساس می توان رابطه فرهنگ غالب با سایر فرهنگ ها را فراتر از معنای قدرت 
ساختاری مورد نظر قرار داد؛ گو اینکه فرایند نيرومند دموكراتيزه شدن كشورها به مثابه موتوری كاماًل 
فعال، جامعه را به سمت مطالبات بيشتر در زمينه آزادی های فردی هدایت می كند )فکوهی، 1387(، 
اما هنگامی كه از مفهوم تکثرگرایی در ایاالت متحده آمریکا سخن می گویيم، نمود این مفهوم بيش 
از سایر ملل بروز می یابد، زیرا تنها ظرف چهار سده اخير، افراد با فرهنگ های متفاوت از سراسر 
جهان به آنجا مهاجرت كرده و جامعه آمریکا را شکل داده اند. اما آیا مهاجران هویت خویش را از 
دست داده و هویت جدیدی یافته اند؟ این امر در حوزه هویت های ساختاری )مانند هویت های 
ایدئولوژیک( چگونه مورد توجه قرار می گيرد؟ حضور مسلمانان در جامعه آمریکا به عنوان یک 
اقليت دینی صرف نظر از جمعيت آنان، این سؤال را به ذهن متبادر می سازد كه آنان برمبنای هویت 
دینی خویش چگونه می توانند در چهارچوب یک جامعة غيرمسلمان به شيوه اسالمی زندگی كرده 

و با یکدیگر و نيز ساختار سلطه ارتباط برقرار كنند؟ 
سؤال اصلی مارك اورب4 )اورب، 1998 الف، 1998 ب، 1998 ج( و ریجينا اسپلر5 )اسپلر، 
2000 و 2003( نيز در نظریه هم فرهنگی در همين راستا معنا و مفهوم می یابد. آنان تالش 
می كنند به استراتژی هایی دست یابند كه چنين اقليت های به حاشيه رانده شده ای6 در ارتباط با 

1. نامه اعتراض آميز نخبگان جهان اسالم به فيلم ضداسالمی فتنه
 http: / /www.petitiononline.com/4Fitna/petition.html

2. كارل اليس )Carl Ellis(، محقق امور ادیان در امریکا و نویسنده كتاب اسالم در امریکا، در گفت و گو با هفته نامه 
امریکایی بی پی نيوز )آگوست 2003( گفت: »جمعيت مسلمانان در امریکا ساالنه 6 درصد رشد دارد و 80 درصد این رشد، 

به افرادی مربوط می شود كه از مسيحيت به اسالم می گروند و تنها 20 درصد مربوط به مسلمانان مهاجر است«.
3. Multiculturalism
4. Mark Orbe
5. Regina e. Spellers
6. Underrepresented
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ساختار غالب درپيش می گيرند. اورب این اقليت ها را كه در رده های پایين جامعه قرار گرفته و 
خصوصيت اصلی آنها كمبود حضور در بسياری از عرصه های اجتماعی نسبت به  شمار فيزیکی 

آنهاست، با نام گروه هم فرهنگ1 معرفی می كند. 
نظریه هم فرهنگی برپایه رویکرد پدیدار شناسی2 )هاسرل، 1964( و نظریه گروه خاموش3 
)كارامارایي4، 1981( و نظریه نقطه نظر5 )اسميت، 1987( تبيين شده و نقطه عطف سه گسترة 
پيچيده فرهنگ، ارتباطات و قدرت است و »در كلی ترین شکل خود به تعامالت ميان گروه 
كم نفوذ و گروه غالب اشاره دارد« )اورب، 1998 ب: 3( دو فرض بنيادین در نظریه هم فرهنگی 
به چشم می خورد: اعضای گروه هم فرهنگ اوالً در ساختارهای اجتماعی مسلط به حاشيه رانده 
می شوند، ثانياً در تعامالت اجتماعی خویش از برخی سبک های ارتباطی در برابر ساختار غالب 
بهره مند می شوند )گادیکانست و نيشيدا، 1385(. هدف آنان از این تعامالت در سه وضعيت 

متفاوت نمایان می شود: انطباق،6 سازش7 و جداسازی8 )اورب، 1998 ب(.
چنانکه می دانيم اسالم و مسلمانان همواره مورد بررسی و مطالعة محققين در آمریکا بوده اند،9 

اما بسياری از این تحقيقات تنها جنبه ميدانی داشته و از غنای نظری بی بهره یا كم بهره اند.
نظریه هم فرهنگی برپایه تجربيات گروه های هم فرهنگ بنا نهاده شده و این امر خود جلوه بی بدیلی 
به آن داده است. )گادیکانست10، 2005( به نظر می رسد چهارچوب تئوریک نظریه هم فرهنگی در 
تحليل تعامالت اجتماعی مسلمانان آمریکا نقش مکمِل نتایج تحقيقات ميدانِی به عمل آمده را ایفا 

1. Co-Cultural Group
2. Phenomenology
3. Muted Group Theory
4. Kramarae
5. Standpoint Theory
6. Assimilation
7. Accommodation
8. Separation
9. )گو اینکه مسلمانان آمریکا نيز خود به تبيين روابط خویش با جوامع غربی عالقه مند هستند( تا آنجا كه حتی برخی 
مؤسسات به صورت تخصصی در این زمينه فعاليت تحقيقاتی دارند؛ یکی از مؤسسات اسالمی معروف در آمریکا كه نقش 
بسزایی در این امر داشته و آمارگيری ها و مطالعات ميدانی آن در زمينه روابط مسلمانان با آمریکایی ها از درجه اطمينان باالیی 
برخوردار است، »مجلس روابط اسالمیـ  آمریکایی« است كه مركز آن در واشنگتن بوده و در 29 ایالت نيز دارای دفتر فعال 

است.
منبع: بشير، ح. چهره اسالم و مسلمانان در نگاه امریکایيان، باشگاه اندیشه:

http://www.bashgah.net/pages 7353.html
10. Gudykunst
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می كند. بر این اساس می توان با مبنا قرار دادن روش نظریه پردازی اورب و با استفاده از تجربيات و 
مصاحبه های عميقی كه از مسلمانان آمریکا در مؤسسات تحقيقاتی و پژوهش های ميدانی صورت 
گرفته، به نتيجه وی در مورد گروه های هم فرهنگ دست یافت؛ بنابراین مسلمانان آمریکا نيز به مثابه 
گروهی هم فرهنگ استراتژی های سه گانه انطباق، سازش و جداسازی را در ارتباط با ساختار غالب 
اتخاذ می كنند كه این استراتژی ها تابع اهداف و رویکرد های ارتباطی مسلمانان است. به نظر می رسد 

تبيين نظریه هم فرهنگی نخستين گام در دستيابی به چنين نتيجه ای است. 

نظريه هم فرهنگی
گرچه علوم ارتباطات در ميان حوزه های علوم انسانی رشته  جوانی محسوب می شود اما از آغاز، 
حركت صعودی را تجربه نموده به نحوی كه با عرصه های علمی دیگر پيوند برقرار كرده است. 
این پيوند خود سرآغاز حركتی نوین در ارتباطات شده است. یکی از این شاخه ها »ارتباطات 
ميان فرهنگی«1 است كه نظریه پردازی در این حوزه طی دو دهه اخير رشد چشمگيری داشته 
است. فرهنگ و ارتباطات مقوله های پيچيده ای هستند كه همواره تأثيرات متقابلی بر یکدیگر 
داشته اند. این امر در حوزه نظری با سه رویکرد متفاوت در عرصه نظریه های ارتباطات ظهور  یافته 
است: نخست نظریه هایی كه می توان فرهنگ را با فراگرد ارتباطات ادغام كرد، دوم نظریه هایی كه 
به تبيين و تعبير تفاوت ارتباطات ميان فرهنگ ها توجه دارند و سوم نظریه هایی كه به توصيف 
و تبيين ارتباطات ميان افراد در فرهنگ های گوناگون می پردازند )همان( كه رویکرد سوم حجم 
نظر یه پردازی بيشتری به خود اختصاص داده است. البته هر كدام از این مقوله های نظری برپایه 
فرضياتی فرانظری بنا نهاده شده اند كه در ارتباط با رویکردهای عين گرا2 و ذهن گرا3 ظهور و بروز 
می یابند. عين گرایان قائل به جهان بيرون از وجود انسان هستند )واقع گرا(.4 آنان با بهره گيری از 
قواعد و روابط عّلی ـ معلولی پيش بينی پدیده ها را دنبال می كنند )اثبات گرایی(.5 بر این اساس 
موقعيت ها و شرایط و البته ویژگی های انسانی در كانون توجه قرار می گيرد )جبرگرایی(.6 در 

1. Intercultura Communication
2. Objectivism
3. Subjectivism
4. Realism
5. Positivism
6. Determinism 
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همين راستا تحقيقات با دقت علمی بسيار باالیی دنبال می شوند )تقسيم گرایی(.1 در مقابل 
رویکرد ذهن گرا با تکيه بر كنش انسانی و تفسيری، وجود جهان واقعی را انکار كرده )نام گرایی( 
2 و در فرایند ارتباطات، دیدگاه ها و نگرش ها را جایگزین روابط عّلی ـ معلولی می كند )ضد 

اثبات گرایی(؛3 لذا در مقابل جبرگرایی عين گرایان، ارتباط گر را كاماًل آزاد و مختار تصور می كند 
)اختيارگرایی( 4 اما براساس رویکرد تفسيری، در روش شناسی، تحليل داده های ذهنی ارتباط گر 

را مورد نظر قرار می دهند )تفردگرایی(5 )بورل و مورگان، 1970: 3-7(.
گرچه هر دو گروه در این موضوع كه نظریات باید هموار كنندة مسير تحقيقات آتی باشند، 
اتفاق نظر دارند اما دیدگاه های افراطی در هر دو گروه ما را به رویکرد سوم كه ادغام نگرش 
فرانظری می بخشند؛  به فرضيات  تركيبی  معنایی  عين گرا و ذهن گراست، سوق می دهند و 

براساس چنين تركيبی، پایه و مبنای نظریات ارتباطات ميان فرهنگی شکل می گيرد. 
نظریات و شيوه آزمودن آنها نيز ارتباط تنگاتنگی با مبانی فرانظری پيدا می كند. بر این 
اساس می توان نظریات ارتباطات ميان فرهنگی را به 7 دسته تقسيم بندی كرد: 1( نظریاتی كه 
فرهنگ را در فراگرد ارتباطات ادغام می كنند، 2( نظریاتی كه تفاوت های فرهنگی در ارتباطات 
را مدنظر قرار می دهند، 3( نظریه های بين گروهیـ  بين فرهنگی با تأكيد بر پيامدهای مؤثر،4( 
نظریه های بين گروهی ـ بين فرهنگی با تأكيد بر سازش و انطباق، 5( نظریه های بين گروهی 
یا بين فرهنگی با تأكيد بر مدیریت هویت یا مذاكره درباره هویت، 6( نظریه های بين گروهی 
ـ بين فرهنگی با تأكيد بر شبکه های ارتباطی، 7( نظریه های بين فرهنگی كه بر فرهنگ پذیری و 

سازگاری متمركز می شوند )گادیکانست، 2005(.
 دسته چهارم، نظریات ارتباطات ميان فرهنگی هستند. سه نظریه در این حوزه وجود دارد: 1( 
نظریه همسازی ارتباطات )گالویز و دیگران، 1995(، 2( نظریه انطباق بين فرهنگی )اورب،  1998 
ب( و 3( نظریه هم فرهنگی )اورب، 1998 ب( كه مورد بحث قرار می گيرند. نظریات ارتباطات 
ميان فرهنگی بر انطباق ميان ارتباط گران متمركز می شوند. این مفهوم هنگامی محقق می شود كه 

تفاوت های گوناگون فرهنگی در عرصه ارتباط افراد، گروه ها و فرهنگ ها نمود و بروز می یابد. 

1. Nomothetic
2. Nominalism
3. Antipositivism
4. Voluntarism
5. Ideographic
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با درنظر گرفتن موقعيت مسلمانان در آمریکا، نظریه هم فرهنگی می تواند در حوزه ارتباطات 
ميان فرهنگی، كمک شایانی در تبيين سبک های ارتباطی مسلمانان انجام دهد. البته تعامالت و 
مناسبات فرهنگی و ارتباطی مسلمانان را در آمریکا می توان از وجوه گوناگون مورد بررسی 
قرار داد، اما آنچه مورد توجه نظریه هم فرهنگی است، چگونگی برقراری ارتباط بين دو گروه 
از خاستگاه های  این تعارضات فارغ  این راستا نمود رفتاری  هم فرهنگ و غالب است. در 
متنوع آن مدنظر است. حال ممکن است این خاستگاه در حوزه هيبریدی سياست و فرهنگ، 
ارتباطات و فرهنگ، سياست و ارتباطات، ایجاد و تقویت شده باشد، اما آنچه در این نظریه مهم 
است تجلی رفتاری چنين زمينه هایی است )نه توجه و تحليل خاستگاه ها و زمينه ها(.1 با این 

مقدمه به تبيين مفهوم گروه های هم فرهنگ به عنوان پایه نظریه هم فرهنگی می پردازیم.
در جوامع كنونی گروهی از جماعت ها و هویت ها وجود دارند كه حاشيه ای هستند. در واقع این امر 
در قالب ایجاد سلسله مراتبی از هویت ها در هر جامعه ای شکل می گيرد. در این سلسله مراتب، باالترین 
امتيازات و مقامات در اختيار افرادی قرار می گيرد كه از لحاظ جایگاه هویتی از برتری بر خوردارند. در 
مقابل گروه هایی كه به حاشيه رانده می شوند، به سبب موقعيتی كه در آن قرار دارند، یا قابليت حضور در 
بسياری از عرصه های اجتماعی را ندارند یا نسبت به  شمار فيزیکی آنان بسيار كم است. گروه های اخير كه 
از آنها با عنوان »هم فرهنگ« نام برده می شود، دست به خلق نظام های ارتباطی می زنند كه بازتاب تجارب 
و تعامالت خود با گروه مسلط است. بر این اساس استراتژی های خاصی برای ایجاد ارتباط با یکدیگر 
و با ساختارهای سلطه به وجود می آورند )اورب، 1998 الف(. برای مثال زنان، معلولين، غيرسفيد پوستان، 
هم جنس بازان و... وقتی تفاوت بين خود و گروه مسلط را می بينند از خود واكنش نشان می دهند. در 
این زمينه خودكنترلی،2 انزواگزینی،3 بی پرده سخن گفتن،4 سکوت،5 روزنامه نگاری،6 تهدید و ترس7 و 

1. در واقع آنچه درباره زندگی مسلمانان در آمریکا باید مد نظر قرار گيرد، چند وجهی بودن آن است كه از هر ساحتی كه 
به آن نگاه كنيم، رهيافت های متنوعی را درپی خواهد داشت؛ به عنوان مثال حوزه سياست و امنيت و تأثيرگذاری شگرف 
آن بر زندگی مسلمان در آمریکا، یا به طورخاص تأثير حوزه سياست و امنيت بين الملل در این معنا، این واقعيت را برجسته 
می سازد كه زندگی اقليت مسلمانان آمریکا تحت تأثير عوامل بسياری قرار دارد. این موضوع نيازمند تحليل های دقيق تر و 

وسيع تر است و الزم است در تحقيقات مستمر بعدی به آن پرداخته شود. 
2. Checking yourself
3. Isolation
4. Speaking out
5. Remaining Silent
6. Journaling
7. Intimidation
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چاپلوسی1 می تواند از این قبيل  سازوكارها باشد )گيتس، 2003(. بر این اساس، رویکرد نظریه هم فرهنگی 
به وسيله مارك اورب )1998 الف و 1998 ب( و ریجينا اسپلر مطرح می شود: گروه های هم فرهنگ در 
ساختاری سلسله مراتبی قرار می گيرند كه گروه های مسلط آن را طراحی كرده اند؛ به نحوی كه به طور طبيعی 
پایين قرار گرفته و به حاشيه رانده می شوند. اما در این شرایط آنچه برای نظریه پردازان هم فرهنگی مهم است، 

راه های مذاكره و دوری از تعارض ميان گروه های هم فرهنگ و گروه مسلط است )اورب، 1998 ب(.
در واقع باید گفت نظریه هم فرهنگی خود مبتنی بر رویکرد پدیدار شناختی بوده و لذا برای فرهنگ، 
موجودیت مستقلی درنظر می گيرد )هاسرل، 1964(؛ از طرف دیگر برپایه آموزه های دو نظریه گروه 
خاموش و نقطه نظر بنا شده و مبانی استحکام نظریه هم فرهنگی را تضمين می كند كه خود لزوم 
پرداختن به آنها را آشکار می سازد. نظریه  گروه خاموش چنانکه كارامارائه )1981( مطرح نموده، بيشتر 
بر زنان به عنوان گروه خاموش تمركز دارد، او می گوید فرهنگ، محدودة زبان را مشخص می كند و 
چون مردان قدرت بيشتری دارند، بنابراین زنان در ابراز عقائد خود دچار مشکل می شوند و البته در 
فرایند ارتباطات نيز احساس رضایت كمتری می كنند. از آنجا كه »زبان« چنين موقعيتی را برای مردان 
فراهم آورده است، زنان باید به منظور مشاركت در جامعه الگوهای خود را به قالب های قابل درك 
مردان مبدل ساخته و معادالت زبان را به نفع خود تغيير دهند )لرنر، 2003؛  كراماره، 1981(.  اما نظریه 
نقطه نظر براساس اندیشه اسميت )1987(، با نگاهی عميق تر به نقش جایگاه سلسله مراتبی توجه دارد؛ 
زیرا ساختار دهنده  و محدود كنندة درك و دریافت روابط اجتماعی است. لذا وقتی برای دو گروه 
متفاوت، حيات مادی به دو شکل متقابل ساختار می یابد، درك هر گروه معکوِس دیگری خواهد بود. 
در این ميان درك گروه مسلط، روابط بين افراد و گروه ها را ساختاربندی می كند. در مقابل، بينش گروه 
تحت سلطه مبتنی بر مبارزه و تحقق خواسته هاست. آنها روابط بين گروه ها را غيرانسانی و غيرعادالنه 

تلقی كرده و لزوم ایجاد دنيایی عادالنه تر را یادآور می شوند )همان(. 
فرهنگی2 كه عرصه  مطالعات  با رویکرد مکتب  نظریه  این  بر می آید،  مبانی  از   چنانکه 
جدال برسر معناست، نيز مرتبط می شود. استورات  هال3 )1980( با استناد به پژوهش های 

جامعه شناسی به نام فرانک پاركين4 سه جایگاه فرضی برای رمزگشایی مطرح می كند:5

1. Using flattery
2. School of Cultural Studies (Birmingham) 
3. Stuart Hall
4. Frank Parkin
5. بعد از استوارت هال همکار وی، دیوید مورلی )David Morely( بر اساس این دسته بندی پژوهش هایی انجام داد كه 

تأیيد نگرش هال بود )استوری، 1386(.
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 1( رمزگشایی مسلط هژمونيک: مخاطب به طور كامل پيام را بر حسب رمزگان مورد نظر فرستنده 
رمزگشایی می كند، 2( رمزگشایی توافقی: تركيبی از عناصر توافقی و تخالفی را شامل می شود؛ لذا برای 
قواعد كلی استثناهایی قائل می شود، 3( رمزگشایی متضاد: رمزگان مرجح متن را، مخاطب تشخيص 

می دهد با این حال تصميم می گيرد گفتمان مورد نظر خود را رمزگشایی كند )هال، 1980(.
با اینکه اورب و اسپلر از این  رویکرد در نظریه خویش استفاده نکرده اند،1 در مجموع 
می توان گفت نظریه هم فرهنگی بر مبنای ساختار تئوریک غالب، صورت  پذیرفته است. بدین 
ترتيب این نظریه بر فرایندی تمركز دارد كه طی آن اعضای گروه های هم فرهنگ تفاوت های 
فرهنگيشان را با دیگران به مذاكره می گذارند و چهارچوبی برای محققان فراهم می آورند تا 
فرایند تعامل این گروه را با اطرافيان تبيين كنند. اما در بُعد روش شناختی نيز این نظریه )برخالف 
بسياری از نظریات( برپایه تجربيات گروه های هم فرهنگ بنا نهاده شده كه تالش كرده اند این 
نوع روابط را توضيح دهند. در واقع نظریه هم فرهنگی سعی دارد از دیدگاه هم فرهنگ ها خود 

آنها را بررسی كند2 )گادیکانست، 2005(.
بر این اساس می توان 6 عامل مؤثر بر ارتباطات گروه های هم فرهنگ را مورد توجه قرار 
داد. این عوامِل به هم  وابسته كه تأثيرگذاری این گروه ها را بر ساختار اجتماعی مسلط تبيين و 
تفسير می كنند، عبارتند از: 1( انتخاب رفتار ارتباطی از سوی هم فرهنگ ها كه هدف نهایی 
آن تأثيرگذاری بر ارتباط با گروه مسلط است كه گاه به صورت انطباق كامل، گاه به شکل 
توافقی و گاه قطع رابطه كامل با گروه مسلط خود را نشان می دهد؛ 2( حيطه تجربی در فرایند 
ارتباطات بين  هم فرهنگ ها كه حاكی از ثبات، تفکر، انتخاب و ارزیابی در شيوه برقراری ارتباط 
هم فرهنگ هاست. براساس تجارب شخصی هر كدام از اعضای این گروه ها در شرایط گوناگون 
رفتارها و تاكتيک های ارتباطی متنوعی را تجربه می كنند؛ 3( قابليت انجام برخی رفتارها، برای 
همه گروه های هم فرهنگ دست یافتنی است اما برای برخی اعمال، به شخصيت و موقعيت فرد 
بستگی دارد. شخصيت برخی دعواگریز است، برخی دیگر اتفاقاً كاماًل اهل دعوا و رفتارهای 

1. این موضوع خالی از نقد نيست چراكه در واقع انطباق، سازش و جداسازی، حوزه رفتارِی رمز گشایی های سه گانه هال 
به حساب می آید یعنی می توان دو زمينه نظری و عملی را برای رمزگشایی در نظر گرفت كه عرصه نظری آن را هال پردازش 

كرده و عرصه عملی آن را اورب و دیگران بررسی كرده اند. 
2. این نظریه برپایه چند تحقيق پيمایشی كه اورب گروه های هم فرهنگ مختلف انجام داده، بيان شده است كه عبارتند از 
دانشجویان سياه پوست، مردان سياه پوست، مردان هم جنس باز و نهایتاً افراد رنگين پوست هم جنس باز و زنان كه به طور كلی 

.)Gudykunst , 2005( .مورد تحقيق قرار گرفته اند
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تخریبی اند؛ بر این اساس برای همه اعضا نمی توان یک نسخه پيچيد؛ 4( شرایط و موقعيت كه 
در تعيين راهکار برای گروه های هم فرهنگ مهم ارزیابی می شود، چه آنکه این گروه ها بر این 
مبنا اهم و مهم می كنند بر این مبنا مسائل را ارزیابی كرده و مهم و مهم تر را تعيين نموده كه خود 
را با محيط و گروه مسلط تطبيق دهند یا اینکه در مقابل آن مقاومت كنند و خواسته های خود را 
به آنان بقبوالنند؛ 5( هزینه ها و فایده های بالقوه رفتار ارتباطی، برای گروه های هم فرهنگ حائز 
اهميت است زیرا هر رفتار ارتباطی در خود پتانسيل مثبت یا منفی دارد تا آنجا كه یک رفتار 
ارتباطی می تواند پاداشی درپی داشته باشد كه، گروه هم فرهنگ را در ایجاد پایگاه قدرت كمک 
می كند )رابينز، 1380(؛ 6( چگونگی برقراری ارتباط كه خود را در سه شکل منفعل1 )تقدم 
خواست دیگران بر خود(، فعال2 )تعادلی بين خواست دیگران و خود( و بيش فعال3 )تقدم 
خواست خود بر دیگران با تأكيد بر رفتارهای تهاجمی( نشان می دهد )گادیکانست، 2005(. 
مارك اورب این 6 عامل را كه نقش مهمی در تصميمات استراتژیک گروه های هم فرهنگ 
دارد، این چنين توصيف می كند: »نظریه هم فرهنگی در حوزه تجربيات معنا می یابد كه درك از 
هزینه ها، فایده ها و قابليت هایی را كه در ارتباطات بين گروه های هم فرهنگی وجود دارد، برپایه 
انتخاب رفتار ارتباطی و چگونگی برقراری ارتباط تفسير می كند« )اورب، 1998، ب: 19(. بر 
اساس این عوامل، اورب 9 جهت گيری ارتباطی را بر مبنای اهداف و رویکرد های ارتباطی 

گروه هم فرهنگ بيان می كند كه در ذیل آمده است.

منبع: )اورب، 1998 ج؛ 230-279(

1. Notiassertiue
2. Assertive
3. Aggressive
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»انطباق منفعل«:1 گروه هم فرهنگ مایل به ورود در جامعه است، تفاوت ها را بروز نمی دهد 
و تحت هر شرایطی می خواهد خود را در شکل جامعه غالب درآورد )سکوت، خود سانسوری 

و سعی در ارائه چهره موجه از خود(.
»انطباق فعال«:2 گروه با چانه زنی می خواهد وارد جامعه شود، سعی می كند امتياز گرفته و 

برای ورود به جامعه شرایط تعيين كند. 
»انطباق بيش فعال«:3 برخی اعضای گروه هم می خواهند وارد جامعه شوند، هم می خواهند 
در جامعه نقش مهمی ایفا كنند، بنابراین هویت خویش را مخفی كرده و با پرداخت هزینه ای 

باال از گروه هم فرهنگ فاصله می گيرند. 
»سازش منفعل«:4 با رفتارهایی محدود كننده و غيرتعارض زا به صورت منفعل وارد جامعه 
می شوند، به نحوی كه جامعه واكنش نشان ندهد، در عين حال وضعيت خود را حفظ كرده و 

جامعة غالب را نمی پذیرند. 
»سازش فعال«:5 بين خواسته های خود و گروه غالب تعادل برقرار می كنند؛ البته با آنها منطبق 

نمی شوند و سعی می كنند با ایجاد شبکه های بين گروهی در جامعه حضور پيدا كنند. 
»سازش بيش فعال«:6 برای اینکه خودشان را در ساختار جامعه غالب جای دهند، سعی 
می كنند نقاط تعارض را تا اندازه ای به نفع خود حل كنند؛ با اعتراض، از جامعه غالب امتياز 

می گيرند و به هر شکلی شده خود را در جامعه غالب مطرح می كنند. 
»جداسازی منفعل«:7 فرد سعی می كند ارتباط خود را با جامعه غالب قطع كند، به  نحوی كه 
كسی خبردار نشود و به تبع آن حساسيت كسی برانگيخته نشود. حتی ممکن است جداسازِی 

فيزیکی و ایجاد موانع در ارتباط نيز مورد توجه قرار گيرد. 
»جداسازی فعال«:8 این جداسازی برخالف حالت منفعل، كاماًل آگاهانه است، لذا سعی 
می شود به صورت مستقل ساختارهایی در جامعه پدید آورده شود كه به مدل ذهنی گروه 

1. Nonassertive Assimilation 
2. Assertive Assimilation
3. Aggressive Assimilation
4. Nonassertive Accommodation
5. Assertive Accommodation 
6. Aggressive Accommodation 
7. Nonassertive Separation
8. Assertive Separation
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نزدیک تر باشد. استراتژی ساختارسازی با ایجاد شبکه های درون گروهی محقق می شود. 
»جداسازی بيش فعال«:1 این حالت مواقعی رخ می دهد كه جداسازی بسيار حياتی باشد. 
در این وضعيت از ابزارهایی مثل حمله های لفظی و خراب كاری های عمدی استفاده می شود 
)اورب، 1998 ج(. جامعيت این نظریه، چهارچوب ارزنده ای برای تحقيقات گسترده فراهم 

نموده است.
برخی به شرایط گروه های هم فرهنگ در سازمان پرداخته اند، اینکه آنان به مثابه بيگانه ای در 
سازمان چه رفتار ارتباطی از خود بروز می دهند )بوزانل، 1990؛ اورب،  1999(. بعضی به گروه 
غيرسفيدپوستان خصوصاً زنان سياه پوست در سازمان توجه نموده اند؛ اینکه چگونه آنان توجه 
سازمان را به خود جلب كرده و چگونه فرایند اجتماعی شدن را در سازمان تجربه می كنند، 
)اورب، 1999، ؛ فيليپس گوتر، 1999؛ آلن، 2000 ؛ پاركر، 2003( برخی دیگر از محققين از این 
تئوری برای تجارب زندگی بيرون از سازمان گروه های هم فرهنگ نيز بهره برده اند مثل تحقيق 
پيرامون معلولين به عنوان گروه هم فرهنگ )فوكس، گيلز، اورب و بورهيس، 2000 (. البته این 
مطالعات به نوع بينش افراد و گروه ها منحصر نيست بلکه حتی در تحليل كارتون و تئاتر نيز 
استفاده شده است، چنانکه این تئوری به زمينه ای برای تحقيقات گسترده در اسرائيل مبدل شده 
تا آنجا كه به زبان عبری ترجمه شده و مورد توجه محققين اسرائيلی قرار گرفته است. بر این 
اساس تئاتر در اسرائيل، به ابزار مقاومت گروه هم فرهنگ برای نشان دادن هویت خویش تبدیل 
شده است )فيرست، 2000(. این تحقيقاِت دامنه دار نشان دهندة اهميت و نفوذ این تئوری در 

مباحث جریان ساز علمی است. 

نقد و ارزيابی
گرچه نظریه هم فرهنگی گام های نخست خود را در حوزه نظری ارتباطات ميان فرهنگی تجربه 
می كند اما عرصه گسترده ای را در حوزه تحقيقات اكتشافی فراهم آورده است. این نظریه 
چنانکه اشاره شد، برپایه تجربيات گروه های هم فرهنگ استوار شده به نحوی كه انواع روابط 
نه  گانه گروه های هم فرهنگ را از زوایه خودشان مورد بررسی و دقت قرار می دهد كه این 
موضوع در حوزه روش شناختی، وجه ممتاز این نظریه به حساب می آید )گادیکانست، 2005(. 
از سوی دیگر این نظریه با نگاه عميق به روابط و رفتار كنشگران ارتباطی، به موقعيت و 

1. Aggressive Separation
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شخصيت آنها توجه می كند و از این لحاظ ریشه های جامعه شناختی گروه های هم فرهنگ را در 
ارتباط با نگرش های درونی آنان مورد دقت قرار می دهد. 

مبانی نظریه هم فرهنگی برپایه دو نظریه »گروه خاموش« و »نقطه نظر« استوار شده است؛ 
بنابراین می توان ریشه های ساختی آن را در این دو نظریه مورد بررسی قرار داد؛ نظریه گروه 
خاموش به رابطه بين زبان و قدرت می پردازد و در همين راستا، زنان را به مثابه گروه خاموشی 
تلقی می كند كه در فرایند ارتباطات، مغلوِب الگوهای مردانة زبان می شوند )لرنر، 2003(. با 
در نظر گرفتن این معنا تحقيقات گسترده ای در مورد موقعيت زنان به عنوان گروه هم فرهنگ در 
سازمان صورت گرفت. در این تحقيقات غالباً زنان به عنوان گروهی بيگانه و در اقليت مورد 
مطالعه قرار می گيرند؛ اما رویکردهای نوین در تئوری های سازمان، نگاه متفاوتی به موضوع 
زنان دارند؛ تا آنجا كه با توجه به خصوصيات روانشناختی زنان، حتی در حوزه رهبری و 
نيز به سبک مدیریت زنانه در مقابل سبک مدیریت مردانه توجه نموده و سبک  مدیریت 

مدیریت زنانه را مقبول تر تلقی می كنند )رابينز، 1380 (.1 
در مورد نظریه »نقطه نظر« چنانکه اسميت )1987( می گوید درك گروه مسلط، روابط بين 
افراد و گروه ها را ساختاربندی می كند و در مقابل، بينش گروه تحت سلطه مبتنی بر مبارزه است. 
به نظر می رسد این ساختاربندی روابط، در اشکال صوری مورد توجه اسميت بوده است. لذا 
اگر از ساختارهای صوری عبور كرده و به نظام های معناشناختی و نشانه شناختی توجه كنيم به 
رویکردهای مکتب مطالعات فرهنگی كه بر مبارزه در عرصه معنا مبتنی است، دست خواهيم 
یافت؛ معنایی كه گرچه اسميت و اورب به آن اشاره نکرده اند اما در بطن این دو نظریه وجود 
دارد تا آنجا كه اورب نيز مانند اسميت در رفتار كنشگران ارتباطی )گروه های هم فرهنگ(، 
مفهوم مبارزه را در تقسيم بندی سه گانه انطباق، سازش و جداسازی گنجانده است؛ مفهومی 
كه استوارت  هال )1980( نيز آن را در عرصه معنا و جدال بر سر معنا به سه حوزه رمزگشایی 

تقسيم كرده بود. 
در واقع باید گفت مبنای زیرساختی  هال در مبنای كاربردی اورب و در قالب های نُه گانه 

1. در دهه های اخير تحت  تأثير اعالميه های جهانی در مورد زن، این گروه به پنج ارزش بنيادین در جامعه در معنای عام 
و در سازمان  به معنای خاص دست یافته اند: 1( برابری با مردان، 2( تنوع در آزادی ها، 3( شناسایی و درك عواطف زنان و 
حمایت از آنان، 4( شفافيت شبکه های زنان در دادن اطالعات، 5( بهره وری اقتصادی و فرهنگی با توجه به خالقيت زنان 
)پاركه، 1383(. گواینکه این ارزش ها موجب حضور پررنگ تر زنان در دولت ها نيز شده تا آنجا كه در سال 1997 تعداد 

زنان در كابينه 10 كشور اروپایی، حدود 3/28 درصد برآورد شد )هينگ، 1384(.
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او نمود  یافته است؛ بدون اینکه به معنای زیربنایی و ذهنی آن در نظریه هم فرهنگی اشاره 
شده باشد. گرچه اسميت نيز به مفهوم مبارزه اشاره كرده اما او نيز مانند اورب به شرح و 
تفصيل اقسام آن نپرداخته است. از این جهت اسميت مفهومی اعم از مبارزه را مورد مطالعه 
قرار می دهد. از سوی دیگر  هال و اورب به صورت تکميلی با تدقيق در این مفهوم، آن را در 
حوزه ذهنی و عملی تحليل می كنند. حاصل این همگرایی را می توان در ماتریس 3×3 نظریه 
هم فرهنگی مشاهده نمود كه آثار متنوع و گسترده ای از ارتباطات را متجلی می سازد: از سکوت 
كه دربردارندة هزاران معنای ناگفته است )گودیکانست، 1383( تا رفتارهای تخریبی كه نمایانگر 
بيشترین تضاد بين گروه هم فرهنگ و گروه غالب است. البته اهتمام نظریه هم فرهنگی بيشتر 
در جهت ارائه راهکاری برای عبور از تعارض و رسيدن به مذاكره است )گادیکانست، 2005؛ 
اورب، 1998 ب( كه این مبنا نيز جای تأمل دارد؛ چراكه اوالً اورب چنانکه در توضيح ماتریس 
3×3 نيز مشهود است، رویکرد توصيفی را در مورد گروه های هم فرهنگ برجسته ساخته و 
برخالف ادعای ابتدایی خود رویکرد تجویزی را به حاشيه رانده و بدان نپرداخته است. ثانياً از 
منظر اورب تعارض و تضاد، پدیده نامطلوبی در نظر گرفته شده است؛ بر این مبنا رفتار گروه  
هم فرهنگ را خصوصاً در سازماني كه محل تجلی و بروز تعارض است، مورد مطالعه قرار 

می دهند. اما به راستی می توان تعارض را عامل ایجاد مشکل در گروه و سازمان تلقی نمود؟
دیدگاه سنتی در مدیریت و سازمان، تعارض را عامل ویرانی گروه معرفی می كند. از سوی 
دیگر دیدگاه روابط انسانی، وجود تعارض را امر طبيعی و اجتناب ناپذیر تلقی می كند. اما در 
مقابل این دو رویکرد، دیدگاه تعاملی )تئوری امروزه( تعارض را موجب خالقيت و تغيير، 
می داند زیرا گروه هم نوا در معرض ایستایی، بی احساسی و عدم حساسيت نسبت به ضرورت 

نوآوری قرار می گيرد )رابينز، 1380؛ رضائيان، 1382(.
 ازاین رو می توان تعارض را به دو دسته تقسيم كرد: »تعارض سازنده«1 كه حتی بر مذاكره 
نيز اولویت دارد و »تعارض ویرانگر«2 كه باید با راهکارهایی آن را حل كرد. بر این اساس 
می توان تعارض را در یک طيف مورد توجه قرار داد كه از سوء تفاهم و انتقاد شروع می شود و 
تا تهدید و رفتارهای تخریبی ادامه می یابد. بنابراین تعارض تا مرحله ای پيامدهای مثبت دارد و 

سپس پيامدهای منفی آن نمایان می شود )رابينز، 1380؛ وتن، 1382(.

1. Constructive Conflict
2. Destructive Conflict
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لذا نگرش سلبی به تعارض و سعی در تبدیل آن به مذاكره، تأمل برانگيز است، گو اینکه 
با رویکرد توصيفی اورب حتی پرداختن به این معنا نيز جای بررسی دارد. در هر حال، گروه 
هم فرهنگ حتی اگر در شدیدترین شکل تعارض به رفتارهای تخریبی روی نياورد، ممکن است 
در حاشيه گروه غالب، به تشکيل »جماعتی«1 اقدام كند كه قابليت تبدیل به جبهه همبستگی  
گرامشی در معنای سياسی آن را داشته باشد. در آن صورت تبدیل گروه هم فرهنگ به جماعت، 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. چراكه جماعت برخالف گروه هم فرهنگ دارای اشتراكاتی خودآگاهانه 
و دیدگاهی كم و بيش منسجم نسبت به گذشته، حال و آینده است )فکوهی، 1387(؛ دیدگاهی كه 

گروه هم فرهنگ در فراینِد به حاشيه رانی یا در حاشيه ماندن بدان آگاهی پيدا می كند. 
بر این اساس می توان شاهد شکل گيری هویت های مبتنی بر مقاومت در برابر گروه غالب 
بود. گو اینکه به نظر می رسد این هویت های مبتنی بر مقاومت گاه به شکل »فروملی«2 در قالب 
بازآفرینی و تشدید هویت های محلی و قومی كه از جانب فرهنگ و زبان مركزی احساس 
خطر می كنند، نمود می یابند و گاه در شکل »فراملی«3 در مقابل امواج تهدید كنندة جهانی كه 
البته در این معنا اقليت های مذهبی در هر موقعيتی محل تأمل و بررسی هستند؛ بر این اساس 
می توان رفتار مسلمانان امریکا در مقابل گروه غالب را نيز برحسب شخصيت و موقعيت ایشان 

در جهت گيری های نُه گانه گروه های هم فرهنگ مورد مطالعه قرار داد. 

اسالم و مسلمانان در آمريكا4
جامعه امریکا تنوع فرهنگی بسيار باالیی دارد؛ در واقع ایاالت متحده از هویت ها و فرهنگ هایی 
تشکيل شده كه به رغم همزیستی با یکدیگر از ریشه های فرهنگی متفاوت نيز برخوردار ند. این 
معنا در مورد مسلمانان مقيم آمریکا نيز صادق است چه اینکه قرائت های گوناگون مسلمانان 
برپایه اصول موضوعه هر مذهب و فرقه ای اهميت مطالعه چنين تفاوتی را دو چندان می كند. 
اما از سوی دیگر برخی پارامترها ی فرهنگی مسلمانان به رغم وجود چنين تفاوت هایی، نقش 

1. Community
2. Intranational 
3. International

4. در این قسمت سعی شده براساس روش نظریه پردازی اورب از تجربه ها و مصاحبه های عميقی كه از مسلمانان آمریکا 
در مؤسسات تحقيقاتی و پژوهش های ميدانی انجام شده، استفاده شود. در واقع هدف از این امر تطبيق نظریه اورب با 

كنش های ارتباطی مسلمانان ایاالت متحده است.
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وحدت بخشی )همدلی( ميان آنان را تقویت می كند؛ به عنوان مثال نقش مسجد در بافت فرهنگی 
مسلمانان آمریکا، گوشت حالل )و به طور كلی محدویت های غذایی و البته شغلی(، پوشش 
زنان مسلمان و... در كنار عواملی چون قبله، كتاب و مناسک دینی مشترك، موقعيتی را پدید 
می آورد كه ميان مسلمانان نقش همدلی و نزدیکی را تقویت می كند. این امر موجب شده 
پژوهش ها در این زمينه نيز با چنين رویکردی همراه باشد.1 در این راستا تحقيقات گسترده 
پيرامون اقليت مسلمان در ایاالت متحده، زمينه و عرصه وسيعی را در حوزه دین پ ژوهی فراهم 

نموده است. این تحقيقات را می توان به سه دسته تقسيم كرد:
  برخی از این تحقيقات ناظر به پيشينه حضور مسلمانان در آمریکا و چگونگی شکل گيری 
تشکل های اسالمی در آن است. )حداد و اسميث، 1995؛ ارینس، تاسر و الگار، 1991( تمركز 
برخی دیگر از این تحقيقات بر زندگی و مبارزات رهبران مسلمان در برابر گروه سلطه است. 

)محمد، 1381؛ سان، 1381( و )نصر، 1995؛ و نيانگ، 1995( 
در مقابل این دو گروه، برخی پژوهش ها نيز به تبيين و توصيف چگونگی رفتار اقليت های 
مسلمان در برابر گروه غالب )اكثریت( می پردازند كه مقوله سوم بر مبنای ارزش ها و نگرش های 
اسالمی جایگاه ویژه ای در تحقيقات این حوزه  یافته است )یازبک حداد و لوئيس، 1371؛ 

خداقلی پور، 1379(.
حال باید رابطه موجود در تعامالت اجتماعی ميان مسلمانان آمریکا و گروه غالب را بررسی 
كرد؛ در این راستا با در نظر گرفتن عوامل و نتایج نظریه هم فرهنگی می توان مسلمانان آمریکا را 
به عنوان گروهی هم فرهنگ در نظریه هم فرهنگی تبيين نمود. بدین منظور با توجه به رویکرد های 
نظری كه اورب )1999(، اسپلر )2000(، گيتس )2003( و دیگران در مورد گروه های هم فرهنگ 
ذكر می كنند، باید تنوع كنش ارتباطی مسلمانان در آمریکا را از دو حيث مورد نظر قرار داد: 
نخست: تطبيق شاخص های گروه هم فرهنگ بر مسلمانان آمریکا و دوم: مطالعه نتایجی كه در 
نظریه هم فرهنگی برگروه هم فرهنگ اثر می گذارد )در واقع همان سبک های ارتباطی مسلمان 
كه در مواجهه با گروه غالب از خود نشان می دهند(. بر این مبنا می توان مسلمانان مقيم آمریکا 

را به عنوان یکی از مصادیق گروه های هم فرهنگ در نظریه هم فرهنگی مد نظر قرار داد. 

1. تنوع سبک های ارتباطی مسلمانان براساس تفاوت فرهنگی آنها در رویکرد نظریه هم فرهنگی نيز قابل تطبيق است چه 
اینکه نمود چنين تفاوتی در چگونگی رفتار جامعه مسلمانان با خود و دیگران، سطوح گوناگون تعامل اجتماعی را پدیدار 

می كند كه در نظریه هم فرهنگی این موضوع در سبک های ارتباطی ظهور و بروز می یابد. 
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ایاالت متحده آمریکا بر اساس نظام سلسله مراتبی، باالترین امتيازات و مقامات را در اختيار 
كسانی قرار می دهد كه از لحاظ سلسله مراتِب هویتی از جایگاه برتری بر خوردارند. طبعاً این امر 
برای آنان كه به عنوان گروه غالب )سلطه( شناخته می شوند، مزیت هایی در پی دارد كه یکی از 
مهم ترین آنها خلق، تقویت و ترویج نظام ارتباطی خود در ساختار جامعه است. )گادیکانست، 
2005( اما مسلمانان آمریکا مطلقاً از وضعيت مشابهی برخوردار نيستند تا آنجا كه به رغم تنوع 
جماعتی و هویتی، همچنان به عنوان اقليت قلمداد می شوند و به سبب موقعيت، قابليت حضور 
در بسياری از عرصه های اجتماعی را ندارند )نسبت به  شمار فيزیکی مسلمانان در آمریکا(.1 از 
جمله اینکه در بسياری از عرصه های اجتماعی احساس محروميت می كنند، در عين حال در 
مورد تفاوت های فرهنگی شان با دیگران به مذاكره می نشينند و دست به خلق نظام های ارتباطی 
می زنند كه بازتاب تجارب و تعامالتشان با گروه غالب است. بنابراین استراتژی های خاصی 
برای ایجاد ارتباط با ساختارهای سلطه به وجود می آورند. چنانکه در نظریه هم فرهنگی نيز 

 )a 1998 ،چنين مبنایی مورد نظر است. )اورب
نظریه هم فرهنگی در كلی ترین شکل به تعامالت بين گروه های كم نفوذ و گروه غالب اشاره 
دارد )همان: 3(. بر این اساس، كنش ارتباطی مسلمانان آمریکا در تعامل با گروه غالب در 9 سبک 
ارتباطی آنان نمود می یابد كه عالوه بر اینکه نشان دهندة تفاوت در تجربيات مسلمانان در آمریکاست، 
نمایانگر وجود نظام سلسله مراتبی نيز هست كه در آن باالترین امتيازات و مقامات در اختيار افرادی 
قرار می گيرد كه از لحاظ سلسله مراتب هویتی در موقعيت باالتری قرار دارند. ویژگی ممتاز نظریه 
هم فرهنگی اتکا بر تجربيات گروه هم فرهنگ است. بنابر این می توان با درنظر گرفتن تجربيات اقليت 

مسلمان در آمریکا، جهت گيری های نُه گانه ای را در رفتار آنان متصور شد. 
انطباق منفعل

در این حالت شخص خود را با جامعه منطبق كرده و خود را در قالب آن قرار می دهد. در این 
شرایط مرد یا زن مسلمان تفاوت های خویش را با جامعه غالب بروز نمی دهد. چنانکه یک 
پاكستانی كه تبعه آمریکا شده می گوید: »وقتی كسی از من می پرسد كجایی هستم فوراً می گویم، 

1. آمار رسمی و دقيقی درباره جمعيت مسلمانان در ایاالت متحده آمریکا وجود ندارد، چراكه مطابق قوانين و مقررات 
آمریکا، دین و مذهب شهروندان در سرشماری ملی كه تقریباً هر ده سال یکبار انجام می شود، منظور نشده است. لذا در 
برآورد تعداد مسلمانان در آمریکا تفاوت های زیادی مشاهده می شود. با این حال آمار ارائه شده توسط محققين رقمی بين 6 
تا 9 ميليون است )موالنا، 1385(. البته ميزان زاد و ولد در ميان مسلمانان، گرویدن تعداد زیادی غير مسلمان به اسالم و موج 

مهاجرت مسلمانان نشان دهنده افزایش روزافزون شمار مسلمانان در ایاالت متحده است )یازبک حداد، 1371(.
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هندی! این طور مطمئن تر است، من هيچ دلم نمی خواهد قربانی احساسات ضد اسالمی شوم« 
)یازبک، 1371: 244(. یک بازرگان پنجاه ساله در این باره اظهار می دارد: »مسلمانان مجبورند 
با دیگران معاشرت كنند زیرا اكثریت با آنهاست، هر جا نگاه می كنيد، همسایه ها، همکاران، 
همکالسی ها، بسياری غيرمسلمانند و تماس و مراوده با آنها اجتناب ناپذیر است« )همان: 122(. 
در واقع در این تجربيات می توان شاهد نوعی همسان سازی با گروه غالب باشد. البته برحسب 
شرایط ممکن است چنين انطباقی با محيط به تدریج هویت دینی فرد را تحت تأثير قرار داده و 
به انطباق بيش فعال مبدل شود؛ چنانکه در قرن 17 و 18 این اتفاق در مورد برده های مسلمان 

آمریکا روی داد )ارنيس، 1991(. 
انطباق فعال

گاه ممکن است مسلمان آمریکایی تعامل خود را با جامعه بر اساس ارزش های دینی تنظيم كند؛ لذا 
برخالف حالت قبل نسبت به تفاوت هایی كه با جامعه غالب دارد، حساسيت داشته و سعی می كند 
آنها را در تعامالت خود مدنظر قرار دهد. بر این مبنا با گروه غالب وارد چانه زنی شده و تا حد 
امکان شرایط را به نفع خود هدایت می كند و با گرفتن امتياز وارد جامعه غالب می شود. به عنوان مثال 
چنانکه می دانيم تقویم اسالمی بر مبنای سال قمری است و اعياد آن با تقویم مسيحی تطابق ندارد 
)مثل سال نو مسيحی(. در این باره بسياری از مسلمانانی كه با آنها مصاحبه شده، با شركت در مراسم 
سال نو مسيحی مخالفت نداشتند به شرطی كه كار به »شراب خواری و رقص و بسياری حركات 
غيراسالمی« منجر نشود )یازبک، 1371: 138(. البته این امر ارتباط تنگاتنگی با آداب و احکام 
اسالمی دارد. درواقع در این وضعيت مرد یا زن مسلمان برای ورود به جامعه، احکام را پيش شرط 
حضور خود می داند، چنانکه یک زن جوان مسلمان كه در رستوران خدمت می كند می گوید: »من 
حاضر نيستم برای مشتری ها مشروب ببرم؛ همچنين نمی توانم در رستورانی كار كنم كه با گوشت 
خوك از مشتری هایش  پذیرایی می كند« )همان: 163(. توجه به احکام اسالمی در بين مسلمانان 
خصوصاً در حوزه محدودیت های غذایی تا بدان جاست كه بيش از  مسلمانان اظهار می دارند در 

موقع خرید مواد غذایی به این مطلب توجه دارند1 )خداقلی پور، 1379: 296(. 
انطباق بيش فعال

گرچه فاصله گرفتن از گروه هم فرهنگ در انطباق بيش فعال، مسلمانان را در وضعيت نابسامانی 

1. گاهی مساجد با توجه به نقش كليدی كه مساجد در جامعه مسلمانان آمریکا ایفا می كنند، گاهی با تهيه فهرست مواد 
غذایی مشکوك )به داشتن چربی خوك( به مؤمنان در این باره كمک می كنند )خداقلی پور، 1379(. 
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قرار می دهد )همان: 78(؛ اما چنانکه اورب می گوید این وضعيت نيز در ميان كنش های ارتباطی 
گروه هم فرهنگ اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. )گادیکانست: 2005( در یکی از مساجد آمریکا 
خانمی برای رونق مهمانی خویش، یک رقاصه را دعوت كرده و باعث ناراحتی مسئولين 
مسجد شده بود. شخصی در این باره می گوید »خيلی از مسلماناِن ناحيه ما هميشه به مجالس 
رقص و تفریح می روند و حاضرند 20 دالر هم ورودی بدهند. درحالی كه قرآن به صراحت 

رقص، آواز و هر نوع موسيقی را منع كرده است« )یازبک، 1371: 182(.
 در واقع برخی مسلمانان برای اینکه در تعامالت اجتماعی جامعه غالب وارد شده و مورد 
توجه قرار گيرند، با دادن هزینه باال از گروه هم فرهنگ فاصله می گيرند. چنين امری در نوع 
پوشش آنها نيز نمود  یافته؛ گو اینکه از بين مسلمانان متولد آمریکا افراد بسيار كمی پوشش 
اسالمی را رعایت می كنند و برخی مهاجران هم پس از اقامت در آمریکا حجاب را رها كرده 

و به سبک گروه غالب لباس می پوشند )خداقلی پور، 1379: 310(. 
سازش منفعل

 در این حالت فرد مسلمان با كنش های غيرتعارض زا به صورتی كه واكنش گروه غالب را 
در پی نداشته باشد، وارد جامعه می شود. بر این اساس بسياری از مسلمانان آميختن با فرهنگ 
آمریکایی را ضروری دانسته و از هر عاملی كه موجب انزوای آنان شود، دوری می گزینند. 
مطلب ذیل بيان عينی چنين تمایلی است »من حاضر نيستم بچه هایم را به مدرسه اسالمی 
بسپارم. به عقيده من این كار به معنای جدا كردن آنها از بافت جامعه ای است كه تا حد بسيار 
زیادی به آن وابسته اند؛ این كار آنها را منزوی می كند« )همان: 82(. در این وضعيت مرد یا 
زن مسلمان برای تداوم موقعيت خود، به نظام های ارتباطی كه توسط ساختار سلسله مراتبی 
ایجاد شده نزدیک تر می شود؛ یکی از مسلمانان ساكن ميدوست1 در این باره می گوید: »برای 
خانواده های مسلمانی كه از كشورهای اسالمی به اینجا می آیند، ميدوست منطقه بسيار خوبی 
است. من معتقدم وقتی آنها به اینجا می آیند باید كمی بيشتر آمریکایی شوند. آنها نباید فراموش 
كنند دیگر در وطن شرقی خود نيستند. باید به بچه هایشان یاد بدهند به دیگران احترام گذاشته 
و مثل سایر مردم به نظافت و نظم و تربيت توجه كنند، و اال موجب رنجش خاطر دیگران 
می شوند« )همان: 110(. در واقع اینجا فرد برای دوری گزیدن از كنش های تعارض زا، همرنگی 

با جماعت را به عنوان راه حل پيش روی خود قرار می دهد. 

1. Midwest
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در این وضعيت مسلمانان سعی می كنند بين خواسته های خود و گروه غالب به تعادلی دست 
یابند كه خود و جامعة غالب پيروز ميدان باشند؛ به اصطالح وارد تعاملی می شوند كه نتيجه آن 
بُردـ  بُرد است؛ از طرفی خود را در جامعه بروز می دهند و از طرف دیگر با تشکيل شبکه های 
بين گروهی عالوه بر ورود و بروز در جامعة غالب، زمينه را برای ارتباط با افراد صاحب نفوذ در 
جامعة غالب فراهم می كنند اما هرگز به تطابق كامل با گروه غالب تن در نمی دهند. این وضعيت 

را می توان از دو حيث مورد مطالعه قرار داد:
1. گروه هم فرهنگ مسلمانان سعی می كنند با ایجاد شبکه های بين گروهی، خود را در جامعه 
غالب مطرح كنند؛ چنانکه در این راستا مركز اسالمی قدیمی1 شهر تولدوی بزرگ2 در ایالت 
اوهایو، اعضایی از حدود 600 خانواده را دربر می گيرد. البته مراكز بزرگ مشابهی در مناطق مهم 
شهرهایی مانند لوس آنجلس، سن دیاگو، هوستون، تورنتو و نيوجرسی مركزی نيز وجود دارند 
كه شبکه های ارتباطی اعضا را سازماندهی می كنند )ماثوسن، 1995(. ایجاد نظام های ارتباطی بين 
گروهی عالوه بر اینکه شرایط را برای دستيابی به خواسته های مسلمانان فراهم می كند، موجب 

.)1998 c ،ارتباط آنها با افراد صاحب نفوذ گروه غالب نيز می شود )نویسنده
2. اعضای گروه هم فرهنگ سعی می كنند در تعامالت اجتماعی، بين خواسته های خود و 
دیگران تعادل برقرار كنند. این امر در مورد جشن كریسمس كه عيد مذهبی مسيحی است، نمود 
دارد:3 »من كریسمس را جشن می گيرم چون مادرم مسيحی است و از طرفی او نيز نسبت به اعياد 
مذهبی اسالمی ما نظر بسيار موافقی دارد« )یازبک، 1371: 142(. در واقع برخی مسلمانان در 
برگزاری این عيد، به عنوان سنتی آمریکایی با گروه غالب سازگار می شوند. از سوی دیگر گروه 
غالب نيز در مورد مشابه با گروه هم فرهنگ مسلمانان همراهی می كنند: »در گرفتن اجازه یک 
روز تعطيل به مناسبت عيد قربان یا فطر با مخالفت هيچ كدام از مسئولين مدرسه و یا همکالسی ها 
روبه رو نمی شوم«؛ البته گرایش غالب در مورد سایر مسلمانان نيز مشابه مورد باالست )همان: 

125( كه نمایانگر نوعی تعادل در خواسته ها بين گروه غالب و گروه هم فرهنگ است.4

1. Long-Established Islamic Center
2. Greater Toledo 
3. كریسمس بيش از هر جشن دیگری برای مسلمانان ایجاد مشکل و تردید می كند گرچه یک روز مذهبی مسيحی است 

اما امروزه جنبه دنيوی، تجاری و تفریحی آن غالب شده است )یازبک، 1371: 141(. 
4. حال ممکن است در اینجا این سؤال مطرح شود كه بين رفتار مسلمانان در حالت سازش فعال و حالت انطباق فعال چه 
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سازش بيش فعال

 برخی مواقع مسلمانان سعی می كنند نظام ارتباطی موجود در تعامالت اجتماعی غالب را به نفع 
خود تغيير داده و خود را در ساختار جامعه غالب جای دهند. بر این اساس نظام های موجود را 
باز تعریف نموده و خود را در آن قالب قرار می دهند. به عنوان مثال1 یک خانم شصت و پنج سالة 
مسلمان در مورد روز والنتاین می گوید: »گرفتن جشن والنتاین برای ما هم، فرصت خوبی است 
برای رد و بدل كردن هدایا و ایجاد دوستی. شوهر من در روز والنتاین هرگز فراموش نمی كند با 
هدیه ای به خانه برگردد. او سال هاست كه مقيد به این رسم است« )همان: 138(. این در حالی 
است كه عيد والنتاین اوالً جزء اعياد مسلمانان نيست، ثانياً مخصوص زوج های جوان است. از 
سوی دیگر مسلمانان برخی ساختارهای عرفی و اجتماعی را در البه الی ساختار جامعه غالب 
قرار می دهند. بر این اساس مدارس و مراكز اسالمی، انتشارات، ساخت مدرسه جدید، توسعه 
مؤسسات مالی اسالمی مانند بانکداری بدون ربا شرایط را برای تغيير ساختار غالب مهيا می كند 
)ماثوسن، 1995(؛ تا جایی كه گروه هم فرهنگ مسلمانان نيز در آن جای می گيرد و در این راستا 

حتی ممکن است با اعتراض از ساختار سلسله مراتبی غالب امتياز نيز بگيرد. 
جداسازی منفعل

در این حالت استراتژی قطع رابطهـ  حتی جدایی فيزیکی از گروه غالبـ  مورد توجه مسلمانان 
آمریکا قرار می گيرد. یک زن جوان كه خانواده اش دور از مركز تجمع مسلمين زندگی می كند، 
از این احساس انزوا سخن می گوید: »محلی كه من در آن زندگی می كنم برای مهاجرین مناسب 
نيست. چون دور تا دور ما را آمریکا یی ها اشغال كرده اند. آدم، خيلی احساس تنهایی می كند. 
من با وجود اینکه هفت سال است مقيم شده ام، هنوز خود را بيگانه احساس می كنم. هميشه به 

محل هایی می روم كه عرب ها هستند« )یازبک، 1371: 110(.

تفاوتی دیده می شود؟ در پاسخ به این سؤال مهم باید به وجوه اشتراك و افتراق این دو وضعيت توجه شود بر این اساس، 
هم پوشانی این دو وضعيت در فعال بودن هردوی آنهاست و تفاوت آنها در خط مشی ارتباطی شان مد نظر قرار می گيرد؛ 
جنبه فعاليت در وضعيت سازش فعال، نيازمند بروز در جامعه و ایجاد شبکه های بين گروهی است. از سوی دیگر آنچه 
مطلوب این وضعيت است، رسيدن به تعادل در خواسته های طرفين است اما در وضعيت انطباق فعال عالوه بر فعاليت )كه 
وجه اشتراك با حالت سازش فعال است( بُعد انطباقی آن نيز مد نظر است؛ بر این اساس آنچه برای گروه هم فرهنگ مطلوب 
است، تنها ورود و بروز در جامعه نيست در اینجا مسلمان آمریکایی در تعامل با گروه غالب به دنبال تعادل بُردـ  بُرد نيست 
بلکه برعکس فرد مایل است با ورود در جامعه از گروه غالب امتياز گرفته و با چانه زنی به خواسته های خود دست یابد. 

Valentines Day .1: این روز با 14 فوریه مصادف است و معموالً زوج های جوان هدایایی در این روز رد و بدل می كنند 
كه غالباً شامل گل و شيرینی است.



فصلنامه علمی - پژوهشی

117
نظریه هاي هم فرهنگي و
گروه هاي هم فرهنگ ...

این احساس انزوا و پناه بردن به گروه هم فرهنگ را می توان پاسخی به نياز ارتباط با این 
گروه تلقی  كرد. بنابراین »فرد، ارتباطی را بيشتر دریافت می كند كه نياز های گوناگون او را 
برآورده سازد« )اسميت، 1382: 272(. در این راستا ارتباطات كالمی برای رفع یک نياز اساسی 
مورد توجه قرار می گيرد كه آن مشاركت آگاهانه با گروه هم فرهنگ و تمركز بر یک هدف 

خاص در برقراری ارتباط است )اسميت، 1379: 173(.
 در واقع توجه مسلمانان در ارتباطات خویش با یکدیگر و ساختار غالب، همواره به این 
موضوع سوق می یابد كه هویت خاص آنان )هویت اسالمی( معيار برقراری ارتباط یا قطع روابط با 
سلسله مراتِب هویتی ساختار غالب باشد: »من فکر می كنم یک خطر مراوده و معاشرت بچه های من 
با بچه های غيرمسلمان، از دست رفتن هویت آنهاست. به نظر من سازگاری ما با جامعة غيرمسلمانان 
باید با احتياط صورت بگيرد به طوری كه بتوانيم هویت اسالمی خود را حفظ كنيم« )یازبک، 1371: 
129(. بر این اساس برخی مسلماناِن هم فرهنگ سعی می كنند ارتباط خود را با جامعه غالب 
محدودتر كنند تا آنجا كه حتی ممکن است در ارتباط با آنان موانع كالمی و غيركالمی ایجاد كنند. 
البته بازتاب این امر در قالب های زبانِی مسلمانان امریکا، نمود بيشتری می یابد. این قالب ها كه با 
زبان عربی )زبان مشترك مسلمانان( ارتباط تنگاتنگی دارد، شبکه های درون گروهی مسلمانان را 

نا خودآگاه به سمت ایجاد كولونی های جدا از جامعه غالب پيش می برد. 
جداسازی فعال

این جداسازی برخالف حالت قبل، كامالً آگاهانه است؛ چراكه در این وضعيت مسلمانان ابتکار عمل 
را به دست گرفته و ساختار سازی مستقل را در دستوركار خویش قرار می دهند. این امر از ابتدای 
مهاجرت مسلمانان به آمریکا مورد توجه آنان بوده است. از پيشگامان چنين رویکردی می توان به 
واالس دی فرد1 اشاره كرد كه گروه ملت اسالم2 را در سال 1930 تأسيس نمود )ارنيس، 1991(.3 ایجاد 
شبکه های ساختارمند و سازمان یافتة درون گروهِی مسلمانان تا امروز یز تداوم  یافته كه نقطه بارز آنها 

Wallace D. Fard( .1(. وی ادعا می كرد پدرش اهل مکه و مادرش اروپایی بوده است. این امکان نيز وجود دارد كه وی 
 .)1991 ,Erince( ایرانی، ترك و یا هندی االصل باشد. برخی نيز احتمال داده اند او بهایی، دروزی یا قادیانی باشد

2. Nation of Islam

3. بعد از فِرد، عليجاه محمد )Elijah Mohammad( چهل سال رهبری گروه سياهان مسلمان ملت اسالم را برعهده 
داشت )Nyang , 1995( . البته اوج استمرار چنين حركتی را می توان در رهبری مالکم ایکس )X Malcom( مشاهده 
نمود كه در واقع نقطه عطف دو گروه هم فرهنِگ سياهان امریکایی و مسلمانان امریکایی است. او در اوسط سال 1954 از 
سوی عليجاه محمد، به ریاست یکی از عبادتگاه های نيویورك منصوب شد و حركت ملت اسالم را ادامه داد. )محمد، 1381( 
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مساجد اسالمی و مراكز اسالمی هستند؛1 مساجد اسالمی در آمریکا مکمل خانواده، مددكار مسلمانان 
و كانونی برای تجمع های صنفی و اجتماعی به شمار می روند )یازبک، 1371: 74(.

»در واقع مسجد در آمریکا به همه امور مسلمين رسيدگی می كند؛ از تولد تا مرگ. مسجد 
جایی است كه با همه امور مسلمانان سروكار دارد: امور سياسی، اجتماعی، مذهبی و حتی 
تفریحات و سرگرمی ها« )همان: 93(. از ميان مراكز اسالمی نيز می توان به فدراسيون انجمن های 
اسالمی، انجمن اسالمی دانشجویان، ميسيون مسلمانان آمریکا، داراالسالم و انصار اهلل اشاره كرد 
)خداقلی پور، 1379(. این مراكِز ایجاد ساختارهای درون گروهِی مستقل، موجب افزایش قدرت 

آنان نيز شده و هرچه بيشتر آنان را به مدل ذهنی خودشان نزدیک تر می كند. 
جداسازی بيش فعال

در این حالت فاصله عميق و معناداری بين گروه غالب و گروه هم فرهنگ مشاهده می شود؛ این 
سطح قدرت متفاوت بين مسلمانان آمریکا با گروه غالب، در تعارضات شدید رفتاری نمود پيدا 
می كند. براساس تحقيقات به عمل آمده به طور ميانگين حدود 62 درصد مسلمانان بخش شمالی 
ایالت نيویورك و ساحل شرقی و ميدوست بر این باورند كه جامعه غالب نسبت به اشاعه اسالم 
ابراز تمایل نداشته بلکه مخالف آن هستند )یازبک، 1371: 249(. طبعاً تفاوت نگرش بين دو 
گروه، معضالتی را در تعامالت اجتماعی مسلمانان دامن می زند تا آنجا كه یک مسلمان پاكستانی 
ساكن ایالت نيویورك، از اذیت و آزاری كه بچه های مدرسه نسبت به فرزندش داشتند، ضمن 
شکایت به پليس، در گزارش تحقيقی این مطلب را ذكر می كند كه بچه های بزرگ تر حتی به 
دختر كوچکش متلک می گویند )همان: 125(. این نوع نگرش به اسالم در بستر رسانه های 
جمعی آمریکا روز به روز برجسته تر می شود. در این راستا تصویر مسلمانان به صورت انسان هایی 
غيرمتمدن، بدوی، احمق، غارتگر، وحشی، خشک مقدس و باالخره تروریست نشان داده 
می شود كه درنهایت منجر به ارائه تصویری اهریمنی از آنان می گردد2 )رضایی، 1384(. پائول 
فيندلی3 در كتاب دیگر ساكت نخواهيم بود: در برخورد و تصویر اشتباه آمریکا از اسالم، ضمن 

1. در اول اوت 2005، روزنامه واشنگتن پست، در گزارشی مربوط به فعاليت مساجد و مراكز اسالمِی دو ایالت مجاور 
پایتخت امریکا )ویرجينيا و مریلند( از افزایش تعداد مساجد جدید بزرگ كه هر كدام بين 2 تا 3 ميليون دالر هزینه داشته اند، 
خبر داد. بيش از 300 هزار مسلمان آمریکایی، در حومه واشنگتن زندگی می كنند و هر یک از مساجد جدید التأسيس این 

منطقه، ظرفيت عبادت بيش از یک هزار نفر را در یک زمان دارد )موالنا، 1386(.
2. سياست آینده آمریکا ارائه تصویری آمریکایی از مسلمانان است. بر این اساس تظاهرات دینی و شعائر اسالمی حاشيه رانی شده 

و در جهت كتمان هویت اسالمی و تبدیل هویت مسلمانان )آمریکا( به هویت آمریکایی تالش می شود )رضایی، 1384(.
3. Paul Findley
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توجه به این نکته در فصلی با عنوان »تروریسم و رسواگری«، رویدادهای كليدی تبعيض های 
ضد مسلمانان، اذیت و آزار و خشونت در آمریکا را تبيين می كند، در این راستا به بيان قرائن 
و شواهدی نيز پرداخته كه شامل كشمکش های جامعه مسلمانان در پالوس هيتس1و اعمال 
وحشيانه عليه مركز اسالمی در كاليفرنيای جنوبی در آستانه سالگرد انتفاضه االقصی می شود. 
توصيف فيندلی از حمله اسالم ستيزانه و یورش رسانه ای برای قضاوت در مورد بمب گذاری 
سال 1995 در اوكالهاما به عنوان شاهدی دیگر در بيان یکی از فصول تاریک تاریخ آمریکا و 

به طور خاص جامعه مسلمانان آمریکا مورد توجه وی قرار گرفته است )فيندلی، 2001(.
 البته به نظر می رسد وجود تشکل های فرقه ای مسلمانان2 در سرتاسر جهان این امکان را 
به ابزارهای رسانه ای غرب می دهد تا با برجسته سازِی برخی ایدئولوژی های فرقه ای، تصویر 

اسالم و مسلمانان را مطابق خواست خود معرفی كنند. 
در هرصورت تبليغات منفی رسانه های آمریکایی بذر بدبينی نسبت به اسالم و مسلمين را 
در ميان جامعه غالب می پراكند و به جای تقویت گرایش های همگرایانه،  گرایش ها و نگرش های 
واگرایانه را تشدید می كند كه این امر در حالت حداكثری به صورت حمله های لفظی و حتی 
خرابکاری های عمدی خود را نشان می دهد؛ این همان چيزی است كه در آخرین جهت گيری 

از كنش های ارتباطی مورد توجه نظریه هم فرهنگی قرار می گيرد. )اورب، 1998 ج(.

نتيجه گيری
مسلمانان در آمریکا به عنوان یک اقليت دینی همواره این سؤال را در ذهن اندیشمندان و 
محققين پدید آورده اند كه چگونه می توانند در یک كشور غيرمسلمان مانند ایاالت متحده به 
شيوه اسالمی زندگی كنند؟ آیا هویت دینی آنان در فرایند آمریکایی شدن3 حل شده و هویت 

جدیدی به وجود می آورد؟
تا اوایل قرن بيستم تصور می شد ایاالت متحده برای مهاجران گوناگونی كه به آنجا وارد می شوند، به مثابه 
دیگ ذوب4 عمل می كند كه همه مهاجران را در فرهنگ آمریکایی ذوب كرده و »سبک زندگی آمریکایی«5 را 

1. Palos Heights 
2. تشکل های فرقه ای مسلمانان در آمریکا عمدتاً در یک قرن گذشته به وجود آمده اند كه شامل فرقه های اسماعيليه، عبادی، 

علوی، بکتاشی، زیدی، قدیانی، الهوری، دروزی، انصاراهلل و... می شوند )خداقلی پور، 1379(. 
3. Americanization
4. Melting Pot
5. American Style of Life
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برای آنان رقم می زند و بعد از یک یا دو نسل از مهاجرانی كه وارد آمریکا شده اند، دیگر هيچ هویت قومی باقی 
نمی ماند. در واقع گمان می كردند این قوميت ها و مليت های ضعيف، وقتی وارد فرهنگ های قوی می شوند 
در آن حل شده و كامالً داشته های خود را كنار می گذارند. اما اتفاقاً مطالعات موردی بسياری نشان داد این 
افراد تا چندین نسل پس از خود، همچنان داشته های فرهنگی خود را حفظ كرده و جماعت های قومی را 

تشکيل می دهند. 
بر این اساس  گرایِش در هم آميختگی فرهنگی تبيين و توصيف می شود. در این معنا دو یا چند  گرایش 
فرهنگی درهم  آميخته و ساختار جدیدی پدیدار می كنند؛1 لذا جامعه ای مانند آمریکا دائماً در حال ایجاد 
اشکال پيوند جدیدی است كه هویت های مستقل را با یکدیگر پيوند داده و در كنش انسانی و اجتماعی 
نمود می بخشد.2 گرچه این فرایند در پيوندی بر مبنای هویت های متمایز از جامعة غالب شکل می گيرد 
اما هرگز فارغ از كنش های موجود در جامعه، تحقق نمی پذیرد. حضور اسالم در نقاط گوناگون جهان، 
تشکيل اقليت های مسلمان در پهنه گسترده جهان را درپی داشته است. این امر موجب شده مسلمانان 
پيوند های فرهنگی متنوعی تجربه كنند. در همين راستا مسلماناِن ایاالت متحده نيز از طرفی در هویت 

خویش از مدل ذهنی اسالمی برخوردارند و از سوی دیگر در شرایط عينی متفاوتی زندگی می كنند. 
برطرف  عينی،  و  ذهنی  رویکرد  ادغام  با  را  چالش  این   )2005( نيشيدا  و  گادیکانست 
نموده اند. این مبنا در حوزه نظریه پردازی ارتباطات ميان فرهنگی، گستردگی و پيچيدگی دو 
مقوله فرهنگ و ارتباطات را بيش از پيش نمایان می سازد. اورب و اسپلر در ميان نظریه پردازان 
ارتباطات ميان فرهنگی، برپایه رویکرد پدیدار شناسی و نظریه های گروه خاموش و نقطه نظر، 

این موضوع را در رابطه با گروه های هم فرهنگ بررسی می كنند. 
چهارچوب تئوریک نظریه هم فرهنگی بر پا یه تجربيات گروه های هم فرهنگ، نقش تکميلِی 
نتایج تحقيقات ميدانی از مسلمانان را در تحليل ارتباطات مسلمانان آمریکا ایفا می كند. بر این 
اساس با استفاده از تجربيات و مصاحبه های عميقی كه از مسلمانان در مؤسسات تحقيقاتی 
نظریه  ارتباطِی  جهت گيری های  و  نتایج  به  می توان  به دست  آمده،  ميدانی  پژوهش های  و 
هم فرهنگی دست یافت. مسلمانان ایاالت متحده نيز به مثابه گروهی هم فرهنگ در چهارچوب 
تئوریک اورب و اسپلر در ميان تعامالت و حتی تقابالت فرهنگ، ارتباطات و قدرت قرار گرفته 
و بر اساس تجارب، توانایی ها، موقعيت، انگيزه و رویکردهای ارتباطی، استراتژی های سه گانة 

انطباق، سازش و جداسازی را در برقراری ارتباط با ساختارهای غالب برمی گزینند. 
1. تفاوت بارز نگرش در هم آميختگی با تئوری دیگ ذوب در این است كه تئوری دوم محصول نهایی را كه همان سبک زندگی امریکایی 

است، پيش بينی می كند اما در هم آميختگی، این پدیده را كه دو یا چند گرایش فرهنگی در هم می آميرند، فقط توصيف می كند. 
2. البته رویکرد انسان شناسان به این پدیده به  گرایش نورایی منجر می شود كه نوعی بازگشت به اصالت خویش است. 
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