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 چکيده
مبدل شده است. مطالعه  انیرانیاز ا یاریبس هزیستتجربهمهاجرت به  ریاخ هایدر سال

مهاجران  یعنوان استراتژ بازگشت به نیچنو هم یفهم روابط فرامل درآمدشیپ یرانیا یاسپوراید
در کشور آلمان به  یرانیپژوهش با تمرکز بر جامعه مهاجران ا نیدر ارتباط با کشور مبدأ است. ا

 تذهنیانیجامع از م یریاست که از خالل آن تصو یرانیا یاسپورایشناخت مختصات د الدنب
. دیارائه نما کیاسپوریفهم تعامالت د نیمهاجران نسبت به مفهوم وطن، ارتباط با آن و همچن

شده و  انجام یدانمی صورتبه نگارانهمردم یکردهایو با رو یفیک میمطالعه در چارچوب پارادا نیا
ساکن آلمان( و  یرانیمهاجر ا 29) افتهی ساختارمهنی مصاحبه هاداده یگردآور هایکیتکن

است.  یاسناد هاییو بررس ارکتیمش مشاهده ،(مهاجران فعال انجمن 5مصاحبه متخصصان )
 ،یمذهب ،یتیخروج از کشور، تنوع قوم هایزهیهمچون زمان مهاجرت، انگ یمتعدد لیدال
و  یطبقات گاهیپا ،یاقامت تیوضع ،ینسل هاییمرزبند ک،یدئولوسیو ا یاسیس هاییریسوگ
مهاجران  انیدر م یتیهو ینحوه ارتباط با کشور مبدأ منجر به پررنگ شدن مرزها نیهمچن
را شکل داده  هیتکه و چندال چهل ده،یچیناهمگون، متنوع، پ ییاسپورایکه د طوریشده به یرانیا

و  افتهیاز وطن نمود  ییزدا ییایجغراف نیو همچن رانمهاج یدر مصرف فرهنگ مساله نیاست. ا
مفهوم وطن  نیمنجر شده است. همچن اسپورایو تعامالت درون د کیاسپورید تیبه ضعف هو

 ییدر آلمان سه بعد معنا یرانیا اسپوراید تذهنیانیمتصور در م یعنوان برساخت به
مهاجران به وطن در سه  یتگداشته و وابس یاسی/سیو مذهب ییای/جغرافیمل ،ی/فرهنگیعاطف

 است. لیتحل قابل فیضع یو وابستگ یپاندول یوابستگ ،یقو یسطح وابستگ

 .تیهو ت،ذهنیانیدر آلمان، م انیرانیا ،راییگیوطن، فرامل اسپورا،ی: دواژگان کليدی
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 طرح مسأله

های انسانی همواره به دالیل ی به دیرینه خلق بشر دارد و جماعتا صبغهتحر  مکانی افراد 

ای بهتر چه در داخل مرزهای ملی و چه متنوعی همچون دستیابی به معاش، امنیت و آینده

ت، در ورای مرزهای جغرافیایی به مهاجرت و ارتباطا ونقل حملبه دلیل توسعه و سهولت 

مهاجرت همواره یک جز مهم شهرنشینی، توسعه اقتصادی، تغییرات اجتماعی . اند زده دست

 آنروند و انجامد افراد میو سازمان سیاسی بوده و به تغییر پایگاه، شغل و موقعیت مکانی 

ی به فردی اطالق الملل نیبمهاجر  ت.اس افتهی شیصورت پرشتابی افزاهای اخیر بهدر سال

گردد که بیش از یک سال در کشوری غیر از کشور محل اقامت خود اسکان داشته باشد می

در رسیده است.  1115میلیون نفر در سال  171که تعداد مهاجران با رشدی شتابان به 

های انسانی شود که حرکت جمعیتیاد می "1چرخه تحر  مکانی"ادبیات نوین مهاجرت از 

که در  قراردادتوان آن را در سه فاز مورد تحلیل ا یک فرایند چندوجهی دانسته که میر

 شکل زیر آورده شده است:

 

 
 چرخه تحرک مکاني: 8 شکل

Figure 1: Mobility Continuum 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Mobility Continuum 
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 نیتر مهمعنوان یکی از ایرانی به 1گراییتمرکز این پژوهش بر دیاسپورا و فراملی

رسد فهم مختصات نظر میبههور در ادبیات مهاجرت است. های مطالعاتی نوظ حوزه

مندی از سرمایه انسانی مهاجران از طریق روابط تنها به افزایش بهرهدیاسپورای ایرانی نه

گیری فانتزی مهاجرت و موج انجامد بلکه به واکاوی شکلمی مبدأگرایانه با کشور فراملی

ایرانیان  1ذهنیتدر میان "خارج"وان حرکت به سوی جغرافیای خیال اندودی تحت عن

المللی های بینی به موضوع مهاجرتشناخت انسانکمک خواهد کرد. این پژوهش نگاهی 

عامدانه با فربه کردن بخش نظری به دنبال فهم جغرافیای ذهنی مهاجران  صورت بهداشته و 

تر به ه عملیاتینگا منظور بههویت دیاسپوریک است و  دهنده لیتشکنسبت به عناصر کلیدی 

میدانی در خصوص دیاسپورای ایرانی در کشور آلمان با تمرکز بر  موضوع، مطالعه

ی اجتماعی مهاجران ایرانی صورت پذیرفته است. در این راستا ده سازمانهای  چالش

 پژوهش بدین شرح است: سؤاالت

 های دیاسپورای ایرانی چیست؟مختصات و ویژگی .1

 شود؟ایرانی چگونه بازنمایی میدر دیاسپورای  9مفهوم وطن .1

های دیاسپورا در شاکله نیتر مهمعنوان یکی از ارتباط ذهنی و عینی با وطن به .9

 شود؟میان مهاجران ایرانی چگونه دنبال می

دهی اجتماعی )تعامالت دیاسپوریک( در دیاسپورای ایرانی با چه سازمان .2

ل در میان ایرانیان ساکن در های فعاهایی مواجه است؟ )مطالعات موردی تشکل چالش

 آلمان(

 پيشينه پژوهش

بخش بزرگی از مطالعات صورت گرفته در آکادمیای ایران بر بخش اول چرخه مهاجرت 

یاد  "فرار مغزها"های تحصیلی و کاری که از آن به محدود به مهاجرت صرفاًکوچی( و )برون

ی وطن و ادامه تحصیل در به بررسی چرایی تصمیم افراد به جال شود تمرکز داشته ومی

اگرچه مهاجرت و . (Tavakol, 2011; Ghaneirad, 2017اند )پرداخته سوی مرزهاآن

ها رسانه موردتوجهموضوعی اجتماعی همواره  عنوان بهمهاجران ایرانی در خارج از کشور 

بازگشتی(  هایمهاجرت بوده است اما در دو بخش بعدی )مطالعه دیاسپورای ایرانی و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Transnationalism 

2. Intersubjectivity 
3. Homeland 
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در سطح جهانی ی بسیار محدودی صورت پذیرفته است. ا کتابخانهیقات میدانی و تحق

وسیعی صورت  نسبتاًمطالعات قابل اتکایی در باب مهاجرت بازگشتی با تنوع جغرافیایی 

 صورت به( 2014( و مورتنسن )2016های ون هوت )نمونه پژوهش عنوان بهگرفته است. 

و نقش مهاجران در توسعه زادگاهی  مبدأی به کشور لالمل نیبمیدانی به بازگشت مهاجران 

های از جمله ابعاد مغفول مانده در حوزه مطالعات مهاجرتی، موضوع مهاجرت .اند پرداخته

پژوهش آکادمیک دیگری موجود ( 2020مطالعه سعیدی ) جز بهبازگشتی در ایران است و 

 باشد.نمی

درآمد فهم روابط ایرانی پیش مطالعه دیاسپورای در بخش دوم چرخه تحر  مکانی

های مهاجران در ارتباط با کشور مبدأ عنوان یکی از استراتژی فراملی و همچنین بازگشت به

ها در خصوص وضعیت زندگی مهاجران ایرانی در ای از نوشته. در این راستا مجموعهاست

ی و بیان نویسرسد بیشتر رویکردی داستاندیاسپورا منتشر شده که البته به نظر می

 .اندخاطرات فردی است و الزاماً تحلیل نظری به عرصه مطالعات دیاسپوریک اضافه ننموده

شده که در فهم  تر عمدتاً توسط محققین خارج از کشور ارائه های تحلیلیپژوهش نمونه

اند. های عینی و نظری قابل اتکایی را تولید نمودهتنیده دیاسپورای ایرانی داده روابط درهم

Naficy ) ( در آمریکاKar, 2016-Mohabbatتمرکز مطالعات بر دیاسپورای ایرانی )

(، آلمان Bastani Ghomsheh 2003(، اتریش )Rajabi, 2007) (، کانادا1993

(Ghasemisiani 2004؛ Naderi & Bayat 2016( سوئد ،)Khosravi & Graham 

 McAuliffe( و استرالیا )Change Institute 2009(، انگلستان )Naghdi, 2010 ؛1997

 Valizadeh & Alizadehدر داخل کشور عمدتاً بر دیاسپورای ارامنه ) .( بوده است2007

 & Rahmani(، ایرانیان بهوپال )Arabestani, 2019(، صائبین مندایی )2015

Sharbafchizadeh, 2012( و دیاسپورای کرد )Abdollahpour et.al 2017 تمرکز داشته )

 & Darzinezhadقیقات صورت گرفته از سوی پژوهشگران حوزه ادبیات فارسی است. تح

Baradaran Jamili, 2017)  و ادبیات انگلیسی )(Borbor 2014 تاحدی خأل مطالعات )

سد در اند اما به نظر میپوشش داده "ادبیات دیاسپورا"نظری در حوزه دیاسپورا را ذیل 

ای میدانی از هویت وانه نظری فربه مطالعهحوزه علوم اجتماعی پژوهشی که با پشت

این پژوهش با تمرکز بر مهاجران دیاسپوریک ایرانیان انجام داده باشد موجود نیست و 

ذهنیت مهاجران ایرانی در کشور آلمان به دنبال ارائه تصویری جامع و چندوجهی از میان

 وریک است.نسبت به مفهوم وطن، ارتباط با آن و همچنین فهم تعامالت دیاسپ
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 روش پژوهش

-با توجه به اهداف پژوهش، در این مطالعه در چارچوب پارادایم کیفی از رویکردهای مردم

ترین روش برای فهم دنیای مستور افراد است نگارانه استفاده شده است. روش کیفی مناسب

به  ( و این امکان راElliott, 2005شود ) که با استفاده از گفتگوهای عمیق عملیاتی می

دهد تا الگوهای روزانه افراد را بر اساس تعریف خود کنشگران دریافت و تحلیل پژوهشگر می

، 1ها مصاحبه تعاملی و نیمه ساختاریافتههای گردآوری دادهکند. در این پژوهش تکنیک

و عنصر بسیط، خانواده و  9های اسنادی است و واحد اجتماعیو بررسی 1مشاهده مشارکتی

 "9تعامالت چندوجهی"ها از روش آوری دادهباشد. برای جمعفرد می ،2سطح مشاهده

(Gusterson, 1997 استفاده شده است که به معنای تعامل با مطلعین در بسترهای )

های متنوع است، همچنین استفاده از فضای مجازی هم در تناوب و در موقعیت مختلف، به

ب تولیدشده توسط ایرانیان ساکن آلمان در این شیوه پرکاربرد است. در این راستا از مطال

 ویژه اینستاگرام و فیس بو  استفاده شده است. های اجتماعی به های تلگرامی و شبکهکانال

ارتباط دارد، حجم  2هاازآنجاکه حجم نمونه در تحقیقات کیفی با سطح اشباع داده

ن اشباع نظری شده نبود. با لحاظ کرد نمونه تحقیق کامالً مشخص و از پیش تعیین

بندی و تحلیل آغاز ها تا رسیدن به تکرار مفاهیم ادامه یافت سپس روند مقولهمصاحبه

 1مصاحبه نیمه ساختاریافته با مهاجران ایرانی با حداقل سابقه  29گردید. در این راستا 

های سال تمایل به تداوم حضور در کشور آلمان صورت گرفت. مصاحبه 9سال حضور و 

تدری  به مخاطب فضای ه اگرچه با سؤاالت از پیش مشخص شروع شد اما بهصورت گرفت

اش های مهاجرتی( از تجربهGeorgakopoulou, 2006های شخصی )کافی در جهت روایت

ویژه برمن های پژوهش در شهر هامبورگ، برلین و فرانکفورت و بهداده شد. داده

ر خصوص ارتباط اعضای دیاسپورا با های موجود دشده است. به دلیل حساسیت آوری جمع

آوری داده مورد استفاده ترین تکنیک جمع عنوان مهم گیری گلوله برفی بهکشور مبدأ نمونه

های مرتبط با موضوع پژوهش در موضوعاتی که مخاطرات قرار گرفته است. یافتن نمونه

ت به همراه داشته دیده مانند پناهجویان را ممکن اسهای آسیبسیاسی و امنیتی برای گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Interactional Semi-Structured Interview 

2. Participant Observation 

3. Social Unit 

4. Level Of Observation 

5. Polymorphous Engagement 

6. Data Saturation 
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آوری (. برای جمعKvale & Brinkmann, 2009بر است )باشد فرایندی پیچیده و زمان

تدری  افراد ها بوده و بهها دسترسی به افراد از طریق آشنایی اولیه با نمونهبهتر داده

اند. بعد از انجام هر  کننده بر مبنای اهداف تحقیق مورد شناسایی قرار گرفته مشارکت

صاحبه از مطلعین درخواست شد که با توجه به شناخت خود از اهداف و موضوع پژوهش، م

افراد دیگری را معرفی نمایند و این زنجیره مانند گلوله برفی که در مسیر خود و در طول 

(. Bryman, 2016گردد )ای از پاسخگویان مبدل میشود به گروه گستردهتر میزمان بزرگ

ها مورداستفاده قرار گرفته است دفمند نیز در جریان گردآوری دادهگیری ههمچنین نمونه

صورت  تر به نحوه تشکل بندی در دیاسپورای ایرانی در آلمان بهمنظور نگاهی جامع چراکه به

های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و انجمن( که در حوزه 5های مختلف )هدفمند انجمن

شده  انجام 1ها مصاحبه با متخصصان مسئولین آنشده و با  دانشجویی فعالیت داشتند انتخاب

 است.

 های مهاجرت ايرانيان موج 

انجامد. گیری دیاسپورا میزمینه شکلکوچی به شناخت پیشهای برونفهم چرایی جریان

ادبیات مهاجرت در آکادمیای ایران با تاکید بر مطالعات دیاسپوریک بسیار جوان است 

-Srebernyقرن گذشته صورت گرفته است ) از نیمچراکه گسترش آن درنتیجه کمتر 

Mohammadi 2013المللی، تبعید یا خروج دسته های بین(. اگرچه در ادبیات مهاجرت-

بار شود اما باید توجه داشت که این امر لزوماً یکجمعی شاکله هویت دیاسپوریک تلقی می

صورت خروج، به های مختلفهای دیاسپوریک موجرخ نداده است و در تمامی جماعت

های مختلف صورت گرفته است اما چیزی که این اجباری یا داوطلبانه و با اهداف و انگیزه

های کند این است که این تحر  مکانی علیرغم تمام تنوع در انگیزهخروج را متفاوت می

عنوان وجه مشخصه و معرف آن جماعت  متمایز دارد که به 1خروج، یک بخش تروماتیک

های پایانی دهه پنجاه شمسی و های سیاسی سالرسد تنششود و به نظر میتلقی می

 همچنین جنگ تحمیلی برای دیاسپورای ایرانی موضوعیت دارد.

ها تبعه افغانستانی و عراقی در طی چهار دهه زمان با میزبانی میلیون طور همایران به

زمره کشورهای مهاجرپذیر  زمان در ها مهاجر در سطح دنیا، همچنین میلیون گذشته و هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Expert Interview 

2. Traumatic Part 
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عنوان شود. مهاجرت بهدر جهان( محسوب می 91)رتبه  1در جهان( و مهاجرفرست 2)رتبه 

-که ساالنه به طوری های تاثیرگذار بر تغییرات جمعیتی کشور بوده به ترین مؤلفه یکی از مهم

راد بر اساس شوند. افمیلیون نفر در داخل مرزهای ایران جابجا می طور میانگین حدود یک

های  بندی گیرند و این دالیل دستههای متفاوتی تصمیم به مهاجرت میدالیل و انگیزه

نماید. مهاجران کاری، دانشجویان، پناهندگان، مهاجران متفاوتی از مهاجران را ایجاد می

موقت، مهاجرت متخصصان، مهاجران فصلی، آوارگان و مهاجران چرخشی چند مثال از 

-کوچی اگرچه در برههباشد. پدیده برونترده افراد در ادبیات مهاجرت میبندی گسدسته

عنوان یک پدیده  های مختلف تاریخی در ایران صورت گرفته اما از دهه پنجاه شمسی به

تری به خود گرفت. با گسترش فرایند نوسازی در جامعه و افزایش اجتماعی شکل جدی

ویژه به مقصد کشورهای اروپایی و ی بههای فرامرزسطح سواد عمومی روند جابجایی

 آمریکای شمالی افزایش یافت.

های پژوهش در بسیاری از موضوعات علوم اجتماعی در ایران ترین چالش یکی از مهم

رسد بیشتر از اینکه ویژه مهاجرت، نبود آمارهای مستند و قابل اتکا است و به نظر می به

در اختیار باشد مطالعات صورت گرفته بر آمارهای کمی و کیفی دقیق از جامعه هدف 

رسد ضعف آماری در این زمینه معلول فقدان شوند. به نظر میاساس تخمین تحلیل می

سیاستی واحد در خصوص مدیریت جامع پدیده مهاجرت در ایران و تعدد مراکز 

 گیر در این حوزه است. آمارهای ضدونقیض و مبهمی در مورد تعدادگذار و تصمیم سیاست

که  1شودمیلیون نفر را شامل می 2تا  179ای بین ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که بازه

ترین مقاصد  عنوان یکی از مهم . کشور آلمان به9شودهزار دانشجو را شامل می 91بیش از 

-های انتهایی دهه سی شمسی بورسیهاز سالمهاجرتی ایرانیان در طول تاریخ بوده است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایرانی پناهجو در ترکیه حضور  91179در حدود  2017درصد پناهندگان جهان ایرانی هستند و تا نیمه اول سال 117- 

 اند.داشته
از ازدواج با مرد غیر ایرانی هستند که طبق قوانین جمهوری باید توجه داشت که بسیاری از نسل دوم و سوم ایرانیان حاصل  -1

آیند. همچنین بسیاری مهاجران ایرانی بعد از چندین شوند در نتیجه در این آمار به حساب نمیاسالمی، ایرانی محسوب نمی

هوری اسالمی خارج های رسمی جمسال اقامت در کشور مقصد اقدام به تغییر تابعیت خود نموده و لذا از گردونه سرشماری

 شوند.می

هزار نفر در ایاالت متحده آمریکا حضور دارند. در کانادا  11بیشترین میزان دانشجویان با رقم  2019براساس آمارهای سال 9- 

های ترکیه مشغول به هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه 2نفر دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل بوده و بیش از  9911بیش از 

 یل هستند.تحص
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متحده آمریکا  ی دولتی در اختیار بسیاری از دانشجویان قرار گرفت که ایاالتهای تحصیل

 .(Tehranian, 2017گزینه اول و آلمان دومین مقصد مورد اقبال بود )

BAMFتعداد ايرانيان ساکن در آلمان :8جدول 
8
 2019 

Table 1: The Number of Iranians Living in Germany, BAMF  2019 

 237.000 ن ایرانیتعداد مهاجرا
 21.407 تعداد پناهجویان ایرانی
 41.150 تعداد پناهندگان ایرانی
 4.846 تعداد دانشجویان ایرانی

عنوان کشوری مهاجرپذیر و نه  المللی ایران بههای بیناگرچه در زمینه مهاجرت

اریخی شود اما انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، دو واقعه مهم تمهاجرفرست شناخته می

به خارج از  -های سیاسی عمدتاً با انگیزه-ها را  اند که موجی از مهاجرت در قرن اخیر بوده

اندازی جامع، روندهای مهاجرت رفت و برگشتی منظور داشتن چشماند. بهایران ایجاد نموده

 صورت اجمالی بیان خواهد شد. در ایران معاصر در دو دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی به

 مهاجرت قبل از انقالب اسالمي

شاه، تحرکات مکانی نسبتاً محدودی در  اگرچه قبل از انقالب مشروطه و در دوران ناصرالدین

-ثباتیگرفت اما به دلیل گسترش قحطی و مشکالت معیشتی و بیسطح جامعه صورت می

ی افزایش حدکوچی ایرانیان تاآمده در جریان انقالب مشروطه روند برون های داخلی پیش

های عباس میرزا در جهت توسعه و آبادانی (. درنتیجه برنامهJanmardi, 2009یافت )

ویژه فرانسه و انگلستان اعزام شدند. همچنین گروهی  ای از دانشجویان به اروپا بهکشور، عده

های مبارزاتی خود راهی هند، ترکیه و مصر از روشنفکران و مبارزان برای ادامه فعالیت

های پیش از انقالب اسالمی یافتن کار، بازرگانی و ترین دلیل مهاجرت در سال مهم شدند.

( که عموماً متعلق به طبقه 2011Bozorgmehr & Douglas ,) های تحصیلی بودانگیزه

متحده آمریکا صورت  ویژه ایاالتاجتماعی فرادست و بیشتر به مقصد کشورهای غربی به

های چپ و کمونیستی مجبور به تر  کشور و  ان جنبشهمچنین گروهی از هوادارگرفت. 

شمار پناهندگی به شوروی سابق شدند. با افزایش درآمدهای نفتی و رشد ناخالص ملی، 

رسید  1991هزار نفر در سال  91نفر در سال سی به بیش از  9911دانشجویان مهاجر از 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bundesamt Für Migration Und Flüchtlinge 
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(Mohammadi- Alamouti, 2004) . کشور در دوران پهلوی از تعداد مهاجران بازگشتی به

های ایدئولوسیک و رسد مهاجرانی که سوگیریآماری در دست نیست اما به نظر می

های پایانی گرایانه داشتند به وطن بازگشتند که البته روند مهاجرت معکوس در سال چپ

های دوران پیشاانقالبی با آهنگی کند های داخلی و تنشحکومت پهلوی به دلیل ناآرامی

 گردید.همراه 

 مهاجرت پس از انقالب اسالمي

ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشور موج در آستانه انقالب اسالمی به دلیل نابسامانی و بی

های انتهایی دهه پنجاه شمسی تعداد ایرانیانی کوچی شکل گرفت که در سالبزرگی از برون

 2نوعی که از هر  هطور موقت به آمریکا رفته بودند به بیشترین حد خود رسید ب که به

رنانی و  (.Sabbagh & Bozorgmehr, 1980دانشجوی خارجی یک نفر ایرانی بود )

، به رابطه مستقیم بین میزان حضور مهاجران 1( در تحلیل ترجیح مقصد2014همکاران )

-که شکلنمایند چراایرانی در یک کشور و تمایل ایرانیان به مهاجرت به آن مقصد اشاره می

عنوان کند و بهپورای ایرانی در یک کشور استقرار مهاجران جدید را تسهیل میگیری دیاس

جنگ تحمیلی و ذهنیت ایرانی است. ترین فاکتورهای انتخاب مقصد در میان یکی از مهم

، مشکالت اداری، امکانات علمی و نبود امنیت جانی در سایه جنگ، فرار از خدمت در جبهه

انقالب فرهنگی و بسته شدن صد، عدم امید به آینده، های شغلی در کشورهای مقفرصت

های تشدیدکننده جریان مهاجرت در ایران بود ترین انگیزه ها از جمله مهمدانشگاه

(Gholami, 2014؛Hakimzadeh, 2006  .)کردگان انقالبی که بعد از بسیاری از تحصیل

شگاه و نهاد آموزش عالی خروج شاه از کشور به ایران بازگشتند و درصدد اشتغال در دان

ها مجدداً به کشورهای محل تحصیل خود مهاجرت کردند. در  بودند با بسته شدن دانشگاه

عرض دو سال تعداد کادر آموزشی مراکز دانشگاهی حدوداً به نصف کاهش یافت. عالوه بر 

ثباتی سیاسی، غلیان احساسات انقالبی، تسویه مشکالت اقتصادی و معیشتی جامعه، بی

مثابه عامل تهدید، حذف تندورانه  های سیاسی، تلقی نخبگان و روشنفکران به سابح

ترین عوامل خروج گسترده  نیروهای سیاسی و تغییر پایگاه منزلتی متخصصان ازجمله مهم

نیروهای متخصص از کشور بود. همچنین به دلیل سهولت تشریفات ورود و نیاز بازار کار 

های پایانی دهه شصت به مقصد ای در سالهاجرتی گسترده)عمدتاً کارگری یدی( جریان م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Destination Preferences 
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هایی را در جهت جذب اگرچه در دهه هفتاد شمسی دولت برنامه ساپن شکل گرفت.

ثباتی داخلی و نبود مهاجران متخصص ایرانی به کشور تدوین نمود اما به دلیل تداوم بی

موج سوم  یقی حاصل نشد.دهی به جریان بازگشت مهاجران توفانداز، عمالً در شکل چشم

 ,Karimبا اهداف اقتصادی ) ها مهاجرتمهاجرت از ایران اگرچه به دلیل اعمال تحریم

ای برای رهایی از نوعی بهانه ( بود اما لزوماً این انگیزه، تنها عامل خروج نبود و به2013

ملی بود. در ورای مرزهای  "خارج"بحران منزلت و تجربه جغرافیای خیال اندودی به نام 

های اقتصادی همگی در دوره های پناهجویی و مهاجرتهای تحصیلی، مهاجرتمهاجرت

تازگی دوره دکترای خود را در رشته  پساتحریم افزایش چشمگیری داشته است. بهزاد که به

نخبه بودن دیاسپورای ایرانی ساکن اروپای "مکانیک در آلمان به اتمام رسانده است به 

از سوی دیگر اشاره  "نیاز وطن به دانش و مهارت دیاسپورا"از یکسو و  "غربی و آمریکا

 کند و معتقد است سرمایه انسانی عظیمی در میان مهاجران ایرانی وجود دارد: می

که در  طوری تعداد دارندگان تحصیالت عالیه در میان مهاجران ایرانی بسیار باالست به

حضار یا دکترا دارند و یا دانشجوی دکترا شویم بسیاری از هر جمع ایرانی که وارد می

آواز پراکنده شدند. از طرفی دهد که انگار همه مرغان همهستند که به آدم این حس را می

گذاریم که سرزمین مادری به تخصص و مهارت هرکدام از ما نیاز همه بر این امر صحه می

هایی که از طریق رسانه و و پیامبخشی از بهبود اوضاع باشیم ولی اخبار  توانیم یکدارد و می

دهد که در تصمیم به بازگشت ما را آلودی را نشان میشود فضای تنشخانواده منتقل می

کند. ولی باید اذعان کنم کشش به بازگشت و سردرگمی بین ماندن و دچار تردید می

ر در های ایرانیان خارج از کشوبرگشتن به وطن جزو مباحثی است که همیشه در دورهمی

 جریان است.

عنوان یکی از موضوعات مهم تحلیل  ( بهHall, 2017) "1در میان بودگی"احساس 

ای صورت گستردهسطح خرد مهاجرت است که در میان دیاسپورای ایرانی در آلمان به

های رفاهی و آموزشی کشور مقصد باشد. تمایل به ماندن و متنعم شدن از فرصتمطرح می

های صورت توأمان در اکثر مصاحبه بازگشت به سرزمین مادری به حال کشش به و درعین

های دیاسپورای ایرانی در کشورهای صورت گرفته مورد تاکید قرار گرفت. ازجمله ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Feeling In-Between-Ness 
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انگلوساکسون برخورداری از جمعیت گسترده، قدرت وسیع مالی، سطح باالی مهارت و 

است. بر اساس مطالعات صورت  هاتخصص، تسلط به زبانی و دسترسی گسترده به رسانه

درصد از دانشجویان  91گرفته در خصوص دیاسپورای ایرانیان در آمریکای شمالی، حدود 

های ایرانی در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر بوده که بیش از دو سوم از این افراد در رشته

در حال ( که این رقم Salavati & Maleki, 2018اند ) کرده علوم و مهندسی تحصیل

های اخیر( بیانگر حجم باالی های سیاسی و اقتصادی سالافزایش )به دلیل نابسامانی

سرمایه انسانی، اقتصادی و فرهنگی دیاسپورای ایرانی است. جمعیت مهاجر کننده ایرانی 

های فرهنگی و اقتصادی باالیی هستند که این امر سبب شده در طول عمدتاً دارای سرمایه

 های جهان شکل بگیرد.ه یک دیاسپورای علمی ایرانی در دانشگاهچهار دهه گذشت

های دیاسپورایی شدن و سهولت ارتباطات فرامرزی، جمعیت با گسترش جهانی

های فعال در عرصه عنوان بازیگران مهمی در عرصه تعامالت جهانی قادر به ساختن شبکه به

های آموزشی، ویژه در حوزه دگاهی بهتوانند در توسعه زاطور آگاهانه می فراملی هستند و به

 ,Adamson ؛Koinova, 2014) توانند داشته باشندبهداشتی، فرهنگی و اجتماعی نیز می

و هم منافع کشور مبدأ را در روندهای سیاسی کشور مقصد راهبری کنند که به آن ( 2012

 .(Ho & McConnell, 2017)گویند دیپلماسی دیاسپورا می

 

 مالحظات نظریحوزه مفهومي و  

است که طی زمان دچار تحول شده است.  1مندای زمینهواسه دیاسپورا به لحاظ مفهومی واسه

به معنای  Spiroو  1به معنای از اطراف و سرتاسر Diaدیاسپورا ترکیبی است از دو واسه 

شود. های دور از وطن تعبیر میکه در ادبیات مهاجرت به جماعت 9منتشر کردن و پراکندن

های کمابیش بزرگی تدری  افزون بر یهودیان به گروهاسه دیاسپورا از آغاز قرن بیستم بهو

چون مهاجران ارمنی، ایرلندی و هندی نیز اطالق شد که به دالیل مختلف سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوسیک وطن خود را تر  کرده و در جغرافیایی دیگر ساکن 

ای متداول در علوم اجتماعی و در بسیاری از موارد مترادفی برای تدری  به واسهاند و بهشده

 Moghissiبرد )واسه مهاجرت درآمد هرچند که همچنان از فقر نظری و تحلیلی رن  می

(. دیاسپورا به معنای افراد قلمروزدایی Butler 2001 ؛Dufoix 2008 ؛Hall 1990 ؛ 2006
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Contextual 

2. Dia 

3. Spiro 
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ز مرزهای سرزمین مادری )قومی و مذهبی( است که برای مدت طوالنی به خارج ا 1ایشده

فرهنگ، همچنان خود را از نظر هویتی اند و با حفظ ارتباط میان اعضای هممهاجرت کرده

کنند، در امور مربوط به آن خا  عنوان بخشی از جامعه ملی سرزمین مادری تعریف می به

 دهند.جام میهای مؤثر انورزند و در راستای فرهنگ ملی خود فعالیتمشارکت می

در مطالعات دیاسپوریک عواملی چون منشا واحد، داوطلبانه یا اجباری بودن مهاجرت، 

ای جمعی مشتر ، تمایل به آرمانی کردن نقطه مبدأ، ناتوانی در تعلق به حافظه

(، تجربه ترومای جمعی و داشتن فانتزی در Safran, 1991با جامعه میزبان ) 1همانندگردی

های دور از وطن مؤثر با انگیزه تمایل به بازگشت در انسجام جماعت 9خصوص وطن ایدال

این حس قوی در میان مهاجران  "2اسطوره یا افسانه بازگشت"( با بیان 1579است. دهیا )

شمرد. این احساس تعلق با حسی های دیاسپوریک برمیرا عامل مهمی در انسجام جماعت

 ,Tölölyan) ه و اعتالی وطن ممزوج استاز تعهد نسبت تالش در جهت بازسازی و رفا

داند: مطالعات دیاسپورا را دارای پن  بعد می(. ,Sheffer, 2006  1998 Butler ؛1996

، چگونگی ارتباط با سرزمین مادری، چگونگی ارتباط با 9دالیل و چرایی پراکنش جغرافیایی

عات تطبیقی میان جامعه میزبان، نحوه تعامل با سایر اجتماعات در دیاسپورا و مطال

دیاسپوراهای مختلف. در پژوهش پیش رو تالش خواهد شد تا چهار بعدازاین بنیان نظری 

 در تحلیل دیاسپورای ایرانی در آلمان موردتوجه قرار گیرد.

 عنوان فرمي اجتماعي دياسپورا به 

( دیاسپورا را گروهی از مهاجران که به دالیل شباهت قومی، مذهبی، 1999ورتو  )

اند های تاریخی و جغرافیا در کنار هم جماعتی را شکل دادههای ظاهری، تجربهصهمشخ

دهد: دیاسپورا کند و سه بنیان نظری را در تحلیل هویت دیاسپوریک ارائه میتعریف می

عنوان  ، دیاسپورا به7عنوان نوعی از آگاهی و شناخت ، دیاسپورا به2عنوان فرمی اجتماعی به

های مهاجرتی قابلیت دیاسپورا بودن را . از این منظر تمامی گروه9گیشکلی از تولید فرهن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Deterritorialised 

2. Assimilation 

3. Ideal Homeland 

4. Myth Of Return 

5. Dispersal 

6. Social Form 

7. Type Of Consciousness 

8. Mode Of Cultural Production 
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کند که در ندارد و مجموعه عواملی جماعت مهاجران را به گروهی دیاسپوریک تبدیل می

,Mavroudiنمایند )قالب فرمی اجتماعی عمل می
 
(. شناختی آگاهانه و عامالنه 2007

گیری ی قومیتی ریشه دارد، شکلهانسبت به برساخت هویت جمعی که در اسطوره

وطنان در نقاط مختلف دنیا، ناتوانی و یا عدم تمایل به  انسجامی آگاهانه نسبت به سایر هم

همانند گردی در فرهنگ جامعه میزبان که به افزایش احساس بیگانگی، خأل و انزوا و 

 تواند فرم اجتماعی خاصی را شکل دهد.شود میدیگری بودن منجر می

 
 عنوان فرمي اجتماعي دهنده به دياسپورا به عناصر شکل: 6 شکل

Figure 2: Dimentions of Diaspora as a Social Form 

عنوان فرمی اجتماعی مؤثر است توجه به رابطه  نکته دیگری که در تحلیل دیاسپورا به

ورا است( و گانه )ارتباط با وطن، ارتباط با کشور محل اقامت و ارتباط با سایر نقاط دیاسپ سه

صورت  شود. ارتباط با وطن چه بهیک هویت دیاسپوریک با توجه به این سه بعد تحلیل می

ترین عوامل سازنده هویت دیاسپوریک است. در بحث عینی و چه ذهنی یکی از کلیدی

های حمایتی کشور مقصد در حمایت از ارتباط مهاجران با جامعه میزبان، تاثیر سیاست

های مهاجران و اجازه تداوم ای جماعتهای رسانهسازی فعالیتا و بسترهگیری انجمنشکل

های فرهنگی مانند آموزش زبان مادری در انسجام دیاسپورا نقش کلیدی دارد. فعالیت

بخش رکن سوم این فرم  همچنین ارتباط آگاهانه و قابل رصد با سایر نقاط دیاسپورا نیز قوام

های بعدی به  ورد دیاسپورای ایرانیان در آلمان در بخشاجتماعی است؛ که هر سه بعد در م

 تفصیل بیان خواهد شد.
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 عنوان شکلي از آگاهي دياسپورا به

گیری تعلق دیاسپوریک )احساس عضوی از دیاسپورا بودن( مدت زمان برای شکل

ی صورت بالقوه قابلیت دیاسپوریک بودگ توجهی نیاز است به این معنا که هر مهاجری به قابل

گیری هویت دیاسپوریک ضروری است. را ندارد و گذشت زمانی نسبتاً طوالنی برای شکل

هایی حتی با گیر و دائمی نیست و ممکن است افراد و گروهاین احساس تعلق لزوماً همه

عنوان به این هویت دیاسپوریک دست پیدا نکنند و یا  هیچ ها تجربه مهاجرت بهداشتن سال

طورکلی  جویان، کارگران فصلی و یا دانشجویان و به آن گریزان باشند؛ پناه نوعی عامدانه از به

شوند تمایل کمتری بندی میطبقه "1انسان سیار یا ساکن موقتی"افرادی که تحت عنوان 

 به تعلق به هویت دیاسپوریک دارند.

ست دیاسپورا صرفاً به معنای تمایز قومیتی گروهی از افراد نسبت به جامعه میزبان نی

بلکه به سطح واالتری از آگاهی مهاجران نسبت به هویت جمعی خود اشاره دارد که این کل 

های مشخصی دارد. همچنین هویت شده ویژگی طور که در بخش قبل اشاره واحد، همان

شود. فرد مهاجر در اش اطالق میهویت 1مکانی بودندیاسپوریک به آگاهی فرد بر چند

کند که از آن به هویت خود را در دو بستر اینجا و آنجا بنا می حالتی دوگانه و پاندولی،

 شود)احساس در میان بودگی و تعلق به هر دو جا و هیچ جا( یاد می 9دلبستگی مردد

(Noor, 2014 Bratu, 2015; Culic, 2013; )بودگی که سعیدی این وضعیت در میان

یاد  "2سرگشتگی بین دو دنیا"ن به ( با مطالعه مهاجران افغانستانی در آلمان از آ2018)

 کرده که به وضعیت احساسی مبهم مهاجر در تعریف خانه، وطن و هویت خود اشاره دارد.

در مطالعات دیاسپوریک تعلق به ملت امری ورای تعریف متصلب دولت مدرن در عصر 

یایی ازای جغرافتواند مختصات مرزی ملت یا کشور مورد نظر لزوماً مابهجدید است و می

گیرد و بیشتر های دیاسپورا شکل میذهنیت سوسهعینی نداشته باشد. تصور از وطن در میان

 ؛Clifford, 1994  ) حالتی انتزاعی، خیالین و نمادین دارد تا یک عینیت مشخص

Anthias, 1998 )دهد هرچقدر زمان اقامت افراد در نکته مهم اینکه تحقیقات نشان می

تر تر و خیال اندود شود خاطره و حافظه افراد از وطن انتزاعیتر میکشورهای مقصد طوالنی

این آگاهی دیاسپوریک به هیبرید شدن هویت افراد  .(Parvin-Steward, 2017)شود می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sojourner 

2. The Awareness Of Multi-Locality 

3. Ambivalent Attachment 

4. Juggling Between Two Worlds 
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داند و واحد خود را متعلق به چند جغرافیا و فرهنگ می نوعی که فرد درآن زند بهدامن می

کند. این خط باریک بیانگر تعلق آلمانی( استفاده می-در تعریف خود از خط فاصله )ایرانی

هاحضور در کشور )کم یا زیاد( نسبت به مفهوم ایرانیت است که همچنان علیرغم سال

 را ابراز نماید.میزبان فرد تمایل دارد در معرفی هویتی خود آن

د ردیابی است، افراد باید نسبت به وجو آگاهی جماعت دیاسپورایی در سه سطح قابل

یک هویت جمعی مشتر  بین اعضای مهاجران دیاسپورا آگاه باشند، همچنین به هویت 

صورت آگاهانه  جمعی خود در بستر تاریخی و فرهنگی واقف باشند و در سطح سوم به

ارتباط با کشور مبدأ را دنبال کنند. الزم به ذکر است این ارتباط با کشور مبدأ لزوماً 

( بیان داشته در عصر 2008طور که کوهن ) هد بود بلکه همانارتباطات عینی و ملموس نخوا

تواند از خالل ذهنیت و شدن و افزایش ارتباطات مجازی هویت دیاسپوریک می جهانی

های ذهنی فرهنگی، تصورات مشتر  و جمعی مهاجران با جغرافیایی به نام وطن  برساخته

 قوام یابد.

 عنوان شکلي از توليد فرهنگي دياسپورا به 

-صورت مداوم ساخته، تصور و بازتولید می دیاسپورا یک عرصه عمل دینامیک است که به

شود شائبه داشتن نگاه ترین انتقاداتی که به مطالعات دیاسپورا وارد می شود. یکی از مهم

به کلیت مهاجران فارغ از تمایزات موجود است. برای داشتن هویت جمعی  1نگریکپارچه

شود اما ها به کناری گذاشته میهای مهاجران الجرم تفاوتمشتر  در میان جماعت

های قومی، مذهبی و شناختی به دیاسپورا، با به رسمیت شناختن تفاوت رویکرد انسان

داند که در آن مهاجران علیرغم جنسیتی مهاجران، هویت دیاسپوریک را عرصه پویایی می

گاهانه و دائمی برمبنای همین تمایزات طور آ ها و تمایزات در ابعاد مختلف، به وجود تفاوت

 ,Brubacker؛ Brettell, 2013)کنند فرهنگی میانشان هویت جمعی را تولید و بازتولید می

کشی و تمایزات متعدی کلیت هویت دیاسپورا  در خصوص دیاسپورای ایرانی نیز خط (2005

ها گاهی از این تفاوتکند که کلیت دیاسپورای ایرانی با آتر تقسیم می را به قطعات کوچک

سال مهاجرت به آلمان را دارد که همراه همسر و سه فرزندش  12تعریف شود. مریم تجربه 

تناوب زندگی کرده است. در  در شهرهای مختلفی چون کارلسروهه، هامبورگ و برمن به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Holistic 
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عنوان یکی از مطلعان این پژوهش انتخاب  به 1های دهه محرم در مسجد برمنجریان برنامه

در فرایند تحقیق همراهی زیادی داشت. در خصوص بازتعریف شدن هویت در اثر تجربه  و

کند که تلفیق عناصر هر دو فرهنگ بومی و یاد می "زیستن در فضایی بینابین"مهاجرت از 

 میزبان است:

شود و ویژه وقتی آدم مادر می ام. بهها تغییرات زیادی را تجربه کردهطی این سال

فر دیگر را بر عهده دارد باید دائم حواسش باشد که نسل جدید را با ریشه مسئولیت سه ن

هایت را از ملی و عقاید مذهبی آشنا کند. در خارج از کشور اگر دقت نکنی خیلی زود بچه

های خودش گیرد و بر اساس ارزشدهی، رسانه و مدرسه و جامعه بچه را از تو میدست می

کنیم. از آوردن ریزی می همین بشدت در این خصوص برنامه آورد. من و همسرم برایبار می

صورت متناوب مسافرت به ایران. ولی ها به مسجد یا دورهمی های ایرانی گرفته تا به بچه

ها هم سرایت  شوند عالیق جامعه به آنها در سیستم آموزشی آلمانی بزرگ می وقتی بچه

هایی است های هالوین هم جز مناسبت کند. برای همین وایناختن )کریسمس( و برنامه می

کنم از هر فرهنگی قسمت کوچکی را  ها فکر می شود. بعضی وقت که در خانه ما اجرا می

بینم، زبانم موقع دعا  ایم و انگار هویت ما چندپاره شده. من هنوز به فارسی خواب میگرفته

. در پاسخ به سؤال تر هستند تا فارسیهایم به آلمانی مسلطفارسی است هرچند که بچه

توانم در یک کلمه بیان کنم. تعریف کردن آن چیزی که هستیم واقعاً نمی "خانه کجاست؟"

گوید: آش شله قلمکار، از بس که برای من سخت شده. به قول مادرم در ایران که به ما می

-من فکر می شود.ایم... مهاجرت باعث دگردیسی عمیقی در وجود آدم میجمع اضداد شده

ای تعلق داشته باشد، باید در دلش احساس کند خانه دارد، به کنم آدم باید به یک نقطه

 فضایی تعلق دارد.

نماید. مثابه امری سیال و ترکیبی خود را بازتولید می در تجربه مهاجرت، هویت به

ای ما بین انتخاب وضعیت همانندگردی و همرنگ مهاجر ایرانی با وضعیت احساسی دوگانه

های بومی، ملی، میزبان شدن تا مقاومت در برابر این انحالل و تداوم ارتباط با ریشه جامعه

فرهنگی و دینی خود در جدالی دائمی است. تولید فرهنگی در دیاسپورا به بازتعریف شدن 

های فرهنگ بومی با توجه به فضای جهانی شده که این امر به پیچیده شدن، شاخص

های صورت شود. براساس مصاحبهاز فرهنگ بومی می زداییهمگن شدن و گاها سنت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ehli-Beyt Kulturgemeinde Bremen E.V 
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یا فرهنگ  "1فرهنگ بریکوالس شده"گیری گرفته وضعیت منعطفی که از آن به شکل

های یابی هویتشود که به تعامل بین دو فرهنگ کمک کرده و به ساختترکیبی یاد می

ناپذیر عنوان بخش جدایی که به شود. در میانه این تلفیقپاندولی در میان مهاجران منجر می

 "اسالمیت"و  "ایرانیت"شود در موارد بسیاری تاکید بر زیست روزمره مهاجران تلقی می

ای بازتولید صورت عامالنه عنوان امری تمایزبخش در میان نسل دوم و سوم مهاجران به به

، کارگیری زبان، خورا ، الگوهای همسرگزینی شود. این عاملیت در نوع پوشش، بهمی

 شود.های مذهبی در دیاسپورای ایرانی در کشور آلمان بازنمایی میبرگزاری آئین

 وطن: از واقعيت تا انتزاع 

بسیاری از مهاجران به داشتن تعلق به فضایی تحت عنوان خانه احتیاج دارند و در بسیاری 

شود که از یگیرد و یا تقویت ماز موارد این نیاز در کشور میزبان و بعد از مهاجرت شکل می

توان نام برد. در جریان زیستن در جغرافیا و فرهنگی می "1فرایند ساختن خانه"آن به 

عنوان  متفاوت نیاز به تعلق مکانی به یک محل تولد مشتر  و یک مبدأ مشتر  به

گیری دیاسپورا، نقشی حمایتگرانه و انسجام بخش دارد که کوهن ترین عامل شکل مهم

عنوان جغرافیایی  ملت به-گوید. دولتمی "9زندگی دیاسپوریک طناب"( به آن 1119)

تواند معانی متنوع و بعضاً متناقضی برای افراد تداعی کند. خانه، محصور در مرزهای ملی می

وطن، سرزمین مادری، کشور محل تولد یا کشور متبوعه همگی داللت به فضایی دارند که 

. این مفهوم در چرایی مهاجرت، نحوه ارتباط با تواند نمود عینی یا ذهنی داشته باشندمی

-نسلی، فرایند هویت(، ارتباطات میانWilcock, 2018کشور مبدأ، ادغام در جامعه میزبان )

تعریف هویتی مهاجران نقش کلیدی دارد. خانه هم مختصات فیزیکی و جغرافیایی یابی و باز

در زبان آلمانی مرز  (.Blunt & Dowling, 2006)ای از احساسات است دارد و هم مجموعه

شود. هیم خوبی نشان داده می به 9و هیمت 2ظریف میان تعاریف افراد از خانه با دو واسه هیم

اندود با صبغه عاطفی است که فرد وابستگی قلبی به آن دارد و به معنای خانه، فضایی خیال

که  بگی ندارد درحالیها و احساس تعلق است و در آن احساس غریمملو از نمادها، ارزش

 شود.تری تعریف و به کشور متبوع ارجاع میهیمت در جغرافیای وسیع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bricolage Culture 

2. The Task Of Making A Home 

3. Diasporic Rope 

4. Heim 

5. Heimat 
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در تجربه مهاجرت با سرعت باالتری دنبال  "1بودن، شدن و تعلق یافتن"فرایند 

نماید و به بازتعریف هویت شود که مختصات ذهنی افراد را دچار تحوالت عمیقی می می

انجامد. مهاجرت فرصت مغتنمی برای پراکنش در خانه می مهاجر چه در کشور مقصد و چه

آورد که بر های متنوع زیستن فراهم میها و اطالعات و آشنایی با سبکو گسترش ایده

های صورت گرفته در این پژوهش بر اساس مصاحبه .گذاردذهنیت افراد اثرات درازمدتی می

قت در دنیای امروز یک جغرافیای شود. در حقیوطن لزوماً به یک جای واحد اشاره نمی

واحد که بتواند تمامی نیازهای ذهنی و عینی افراد را تامین کند وجود خارجی ندارد و 

گرفته که آبشخورهای متعددی در جهان پیرامون دارند.  های هیبرید شکل درنتیجه هویت

است  1های چندگانه های هویت دیاسپوریک وجود خانهترین ویژگی درنتیجه یکی از مهم

(Massey, 1994; Fortier, 2000) مهدی برای ادامه تحصیل در مقطع تخصص .

رود و در ابتدای دهه نود شمسی  های ابتدایی دهه هشتاد به لندن میپزشکی در سال چشم

بیشتر یک "گردد. بازگشت به ایران به دلیل درخواست همسرش بوده و آن را  به ایران بازمی

 "9ای در خانه غریبه"سال خود را  2. بعد از "تا تصمیمی فردیداند پروسه خانوادگی می

 کند:دید و بعد از چند سال مجدداً به آلمان مهاجرت میمی

ایرانیان خارج از کشور دو طیف مشخص وجود داشت،  بر اساس تجربه من در جمع 

ندارد. هر  ازای واقعیتصوری که از ایران در پس ذهن ما وجود دارد فانتزی است انگار مابه

بندی مشخص و متصلبی وجود داشت.  شدیم یک گروهوقت با دوستان دور هم جمع می

ای بود سرشار از اخبار بد و تلخ و ای از ویرانه تصور یکسری از ما از وطن تصوری کلیشه

های آتی بهبودی حاصل شود. تکلیف این افراد مشخص  سیاهی ناتمام که قرار نبود تا دهه

کردند تا زندگی را  وقت در ذهنشان وجود نداشت و تمام تالششان را می هیچ بود و بازگشت،

جا بسازند. یکسری از افراد هم مثل من تصوری که از ایران داشتند بیشتر از خودِ فریز  همان

شد، زمانی که کنار خانواده بودند، دورهم جمع های خوش دور ناشی می شان از سالشده

مستتر بود. تصوری خیالین و نوستالژیک و اندود شده با فانتزی.  ها بودند و گرما در رابطه

آدم باید یک جایی این تصویر آنقدر پررنگ بود که من نتوانستم جای دیگری ریشه بدوانم. 

گفت: یا با اینجا دوست شو و  ام میساکن بشه، یکی از دوستانم در جواب احساس دوگانگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Process Of Being, Becoming And Belonging 

2. Multiple Home 

3. A Stranger At Home 
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بازیگر به کناری Herتو پیدا کن. یک جایی در فیلم موقعیتت رو پیدا کن و یا برگرد و راه

تر حاالتی است که قبالً  گوید از یکجایی به بعد همه حس و حالت نسخه ضعیف اش می

جا  کند کجای کره زمین زندگی کنی. همهتجربه کردی. به این مرحله که برسی فرقی نمی

 آسمان همین رنگ است.

به "نگاه نوستالژیک به خانه"و  "ه مهاجرذهن فریز شد"این مصاحبه با اشاره به 

گیری دهد که در تصمیمروشنی تفاوت آشکار میان وطن واقعی و وطن متصور را نشان می

های افراد در نحوه ارتباط با مبدأ و استراتژی بازگشت اثرگذار است. بر اساس داده

عنوان  مفهوم وطن بهآمده از این پژوهش با توجه به چندپارگی دیاسپورای ایرانی،  دست به

شوندگان سه بعد معنایی دارد: عاطفی/فرهنگی،  ذهنیت مصاحبهدر میان 1برساختی متصور

ملی/جغرافیایی و مذهبی/سیاسی. در این راستا وطن موقعیتی بدون جغرافیای مشخصی 

شود و صبغه ملی/جغرافیایی و است که عموماً با نگرشی عاطفی/فرهنگی به آن نگریسته می

از  ای مجموعه تر و مجادله برانگیزتر است. این فضای تعلقی، /سیاسی آن کمرنگمذهبی

-Deciu؛ Basu, 2001)توان به جغرافیای لرزان  ها، معانی و خاطرات است که از آن می رویه

Ritivoi, 2002 )تر تحت نام برد که بازه وسیعی دارد که از دلبستگی به جغرافیایی کلی

های دور از روستایی در ایران در نوسان بوده که بستگی به خاطرهعنوان امت اسالمی تا دل

صورت فردی و چه گروهی دائماً  شوندگان چه بهذهنیت مصاحبهصورت دینامیک در میان به

 شود.بازتولید و در رمان، شعر، عکس و فیلم در غربت بازنمایی می

به وطن در مهاجران  1رسد وابستگیبر اساس این پژوهش میدانی به نظر می

دیاسپورای ایرانی در آلمان در سه سطح وابستگی قوی، وابستگی پاندولی و وابستگی ضعیف 

تحلیل است. گروهی از مهاجران به فرهنگ بومی خود وابستگی قوی دارند و از تجربه  قابل

کنند. این نکته در باال بودن تمایل به یاد می "9زیستن در برزخ"مهاجرتی خود در قالب 

طورکلی این سطح وابستگی در میان  یابد. بهنمود می 2قومت و نزدیکی با مهاجران همبازگش

نسل اول مهاجران، افرادی که تسلط زبانی کمتری به آلمانی دارند، افرادی که ادغام 

بودن  "دیگری"کنند و احساس ضعیفی با جامعه میزبان تجربه می 2و عاطفی 9ساختاری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Imagined Construct 

2. Strong Attachment 

3. Live In Limbo 

4. Co-Ethnics 

5. Structural Integration 

6. Emotional Integration 
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رایشات مذهبی باالتری دارند عمومیت بیشتری دارد. زبان دارند و همچنین افرادی که گ

ترین  عنوان یکی از مهم شود که بهمحسوب می (Lu, 2011)عنوان نمادی از تمایز  به

نسلی و های تعلق قومی، عامل حفظ هویت بومی مهاجران بوده و در ارتباطات بین شاخص

کشی محو و مستوری هایی که خطتحلیل است. در مصاحبه با مریم یکی از عرصه ادغام قابل

کارگیری زبان فارسی و آلمانی بود  کرد بحث بهدر روابط بین نسلی را بازنمایی می

های که نسل نسل اول مهاجران عمدتاً زبان بومی است درحالی "زبان احساس"که  طوری به

زبان پذیری در سیستم آموزشی جامعه میزبان از بعدی مهاجران به دلیل فرایند جامعه

از  (Darzinezhad & Baradaran Jamili, 2017)کنند. امری که ابولعال آلمانی استفاده می

ایدئولوسی "( از مفهوم 2000) کند. اسرائیلزبانی یاد می 1آن به فاعلیت اجراگرایانه

برد که تمایل و تصور از عنوان عنصر اصلی هویت برخی از مهاجران نام می به "بازگشت

کند آفرینی می ذهنیت این دسته از مهاجرین نقشعیتی بسیار قوی در میانبازگشت در وض

و در نحوه مواجهه آنان در کشور مقصد و نوع ارتباطشان با کشور مبدأ تاثیرگذار است. در 

این دسته از مهاجران به دلیل عدم ادغام عاطفی در جامعه میزبان تمایل به بازگشت باالتر 

و  1دارد بین داشتن تمنای خانهخوبی بیان می ( به2005براه ) طور که است هرچند که همان

شوندگان اگرچه  باید تفاوت قائل شد چراکه بسیاری از مصاحبه 9تمنای بازگشت به خانه

عنوان خانه داشتند ولی با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی  وابستگی قوی به ایران به

کردند. مهاجران ایرانی، وطن یا کشور مبدأ در خصوص بازگشت با تردید صحبت می

دانند که لزوماً رؤیای بازگشت به آن، سرزمین مادری یا خانه را فضایی انتزاعی و ذهنی می

توان از آن به فرایند  دهد، موقعیتی که میموقعیت جغرافیایی و عینی مشخصی را نشان نمی

 جغرافیایی زدایی از مکان یاد نمود.

جا یا هیچ جا  وابستگی خود را توأمان به اینجاوآنجا، همه دسته دوم در حالتی پاندولی

دانند که این عدم قطعیت و دوگانه احساسی، در تعریف افراد از هویت خود تاثیر مرتبط می

اشاره دارد که بر گسستگی  "های سرگردان یا در سفر هویت"( بر 1994کلیفورد ) گذارد.می

اشاره دارد. به دلیل تمایل باالی مهاجران و چندگانگی مفهوم هویت برای سوسه مهاجر 

های عاطفی و تداوم های ملی و مذهبی، پیوندهای هویتی و وابستگیایرانی به حفظ علقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Performative Subjectivity 

2. Desire For Home 

3. Desire To Return Home 
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تنها در جامعه میزبان بر تعریفش از خود تاثیر  ارتباط با وطن، سردرگمی فرد مهاجر نه

رجعت نموده است اما به  گذارد بلکه مهاجر بازگشتی نیز اگرچه به سرزمین مادری خود می

های جایابی مجدد در ساختارهای موجود نوعی از دلیل عدم ادغام مناسب و چالش

 نماید.سردرگمی هویتی را تجربه می

بندی کرد. توان ذیل عنوان مهاجران با سطح وابستگی ضعیف طبقهدسته سوم را می

 "مملو از سختی و چالشجغرافیایی "شوندگان سرزمین مادری برای این دسته از مصاحبه

( در خصوص مهاجران ایرانی 2007شده توسط مک آلیف ) شود که با نتای  ارائهتعریف می

در استرالیا همپوشانی دارد. برای این گروه، وطن یک خیال دست نیافتنی است، جغرافیایی 

انباشته از مخاطره و اضطراب که به خاطر بیرون آمدن از آن لطمات زیادی را متحمل 

توان از مهاجرانی که ادغام ساختاری و عاطفی عمیقی با جامعه اند. در این دسته می شده

اند، پناهجویان، پناهندگان و مهاجران سیاسی نام برد. یکی از میزبان تجربه نموده

های مورداستفاده توسط این دسته از مهاجران دوری گزیدن ترین استراتژی مطلوب

ها و فضاهای نی حاضر در دیاسپورا و حضور حداقلی در برنامههای ایرااز تشکل "عامالنه"

ایرانی است. این گروه مصرف فرهنگی بسیار مشابهی با جامعه میزبان داشته و استفاده از 

 دانند.می گردیعنوان سمبل همانند زبان جدید را وجه تمایزبخش خود به

 دياسپورای ايراني: از انتزاع تا واقعيت

( ضمن تاکید بر ابهام معنایی دیاسپورای ایرانی، داشتن تصویری 2009ی )فکوهی و ابراهیم

های بیهوده از واقعیت دیاسپورایی را نیاز اصلی سازی و آرمانی کردندقیق و بدون اسطوره

تصویری که از ایرانیان خارج از کشور در افواه عمومی در داخل کشور  اند.جامعه برشمرده

 "مهاجرت موفق"دهد که بر فه، نخبه و رضایتمند را نشان میشود جماعتی مربازتولید می

دهد که این تصویر انتزاعی و حالیکه مطالعه میدانی این پژوهش نشان میداللت دارد در

وجه تعریف کاملی از دیاسپورای ایرانی نیست. هیچازای خارجی ندارد و بهفانتزی لزوماً مابه

های جمعی، وجه نخبگی و شده توسط رسانه در بازنمایی این تصویر کاریکاتوریزه

ها و ها و چالش، شکاف"مهاجرت شکست خورده"برخورداری بسیار پررنگ شده و روایت 

ماندگان همچون مهاجران فاقد ها مغفول مانده است. در نتیجه صدای در حاشیهناکامی

مسیر مانده و یا مدر  اقامتی، شاغالن در بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی، پناهجویان در 

گیرانه حقوقی در قبال ( در تحلیل قوانین سخت2010شود. نایرز )اخراج شدگان شنیده نمی

های پناهندگی دولت کانادا( از واسه  های پناهندگی )مطالعه موردی سیاستدرخواست
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طورمعمول  کند که بهبرد و اشاره مینام می "1دیاسپورای تحقیر شده یا شکست خورده"

 شود.خورده کمتر بازنمایی می های شکستمهاجرتتصویر 

کوچی از ایران هم تاثیرگذار های برون این تصویر انتزاعی و کامیاب، در تقویت جریان

جای خاصی  )که لزوماً به "خارج"شهری به نام  ( با اشاره به آرمان2018است. عربستانی )

داند که در میلی ارضا نشده می اشاره ندارد( این حجم گسترده از تمنای رفتن را ناشی از

کوچی است. گیری به برونگرفته و عامل مهمی در فرایند تصمیم ذهنیت ایرانی شکلمیان

برای بسیاری از جوانان تصویر زندگی خارج از مرزهای ایران، تصویری آرمانی، فانتزی، 

ل کشور، های متصلب تعریف شده در داخگزینشی و دلبخواهانه است که فارغ از چارچوب

سازد. خیالی فانتزی از الوصول به کلیه نیازهای افراد را فراهم می امکان دستیابی سهل

رسیدن، بدون تالشی درخور جهت عملیاتی کردن، وقتی بر بستر مشکالت عینی داخل 

ای در افزایش مهاجران بالقوه )ذهنی( ایجاد و به های گستردهشود آسیبکشور سوار می

های ایرانی را منجر شده که گستره عظیمی از خانواده "اجرتموج مه"گیری شکل

 دربرگرفته است.

های مختلف مهاجرتی از ایران با های قبلی اشاره شد موجطور که در بخش همان

گرفته است در نتیجه به دالیل متعددی همچون زمان مهاجرت،  دالیل متنوعی شکل

های سیاسی و ایدئولوسیک، سوگیری های خروج از کشور، تنوع قومیتی، مذهبی، انگیزه

چنین نحوه ارتباط با کشور مبدأ های نسلی، وضعیت اقامتی، پایگاه طبقاتی و هممرزبندی

که به  طوری منجر به پررنگ شدن مرزهای هویتی در میان مهاجران ایرانی شده است به

 یزه جو و، چندالیه، ست9تکه ، چهل1ناهمگون، متنوع، پیچیده"گیری دیاسپورایی شکل

 شده است. "2آمیخته

 بازتوليد فرهنگي مسألهصنعت دياسپورا و 

جای  به "فرایند ساختن فرهنگ"نکته بسیار مهم در تحلیل دیاسپورای ایرانی توجه به 

های است. منفعت اقتصادی مسستر در برنامه "شده تمسک به یک فرهنگ از پیش تعیین"

منجر شده است. اقتصاد سیاسی عامل  9قومی هایفرهنگی برای مهاجران به تقویت بیزینس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Abject Diaspora 

2. Complexity 

3. Segmented 

4. Hybridity 

5. Ethnic Business 
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توان مهمی در بازتولید تصویر متصلب، یکپارچه و فانتزی از دیاسپورای ایرانی است که می

های  از آن به صنعت دیاسپورا نام برد. این صنعت برای تداوم حیات خود حتی به ابداع سنت

 ,Hobsbawm & Ranger)زند های فرهنگی دست میتاریخی، ملی و مذهبی و موقعیت

نامد که می "1دالالن دیاسپورا"( 2005عوامل گرداننده این صنعت را بروبیکر )(. 1992

 های مهاجران و تجار از جمله عوامل این صنعت پرسود هستند.های جمعی، انجمنرسانه

ها، مناسک و  حیات این گروه از شاغالن در صنعت دیاسپورا به بازتولید مداوم مناسبت

شود. عالوه  سازی و دورهمی است که گردش مالی بزرگی را شامل می هایی برای برنامههبهان

های دیگری مانند های ملی و مذهبی همچون شب یلدا و عید نوروز، برنامهبر مناسبت

های و همچنین کنسرت 9خوانی، جشن نور ، آئین مهرگان، شاهنامه1جشن تیرگان، فاشینگ

 مؤثر است. در آلمان صنعت دیاسپورامتعدد در تداوم گردش مالی 

پردازد های جغرافیایی میاین صنعت جهانی در بسیاری از موارد به بازتعریف مرزبندی

 "2وطن ابداع شده"یا  "نقشه جایگزین وطن"( از 1989طور که برکنری  و آپادوری ) و همان

(Appadurai, 1991) ترهای متنوعی در برند معانی فرهنگی موردنیاز خود را در بسنام می

کنند. هراندازه ارتباط هسته مرکزی دیاسپورا با کشور مبدأ نقاط مختلف دنیا بازتولید می

های دیاسپورا )غیر ضعیف باشد معانی فرهنگی در فرایندی آشفته و مغشوش از سایر هسته

تاثیر تنها در انسجام هویت دیاسپوریک ایرانی  نه مسالهشود. این از کشور مبدأ( منتقل می

های ها و فرهنگ بومی به نسل منفی گذاشته است بلکه در روابط بین نسلی و انتقال سنت

کند چراکه خودیابی فرهنگی در زندگی مهاجران رکن آفرینی می بعدی مهاجران هم نقش

 شود.مهم هویت بخشی است که دائماً تولید و بازتولید می

 ياسپورای ايرانيان در آلماندهي اجتماعي در د تعامالت دياسپوريک: سازمان

های علمی و اقتصادی دیاسپورای مهاجران ایرانی نقش مهمی در سرمایه استفاده بهینه از

توسعه پایدار در کشور مبدأ دارد چراکه بسیاری از مهاجران ایرانی پیوندهای خود را با 

ای ی و رسانههای فرهنگی، علمای از ادبیات و فعالیتواسطه موج گستردهفرهنگ بومی به

عنوان های زادگاهی در راستای ناسیونالیسم از دور، بهتشکیل انجمن اند.حفظ نموده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Diaspora Brokers 

2. Fasching 

3. Laterna 

4. An Invented Homeland 
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استراتژی مهاجران در جهت حفظ فرهنگ ملی و زبان مادری است و مهاجران ایرانی با 

های جمعی فرهنگ ایرانی اسالمی خود را به نسل بعد منتقل ایجاد و تقویت تشکل

قومی و فراملی های درونهای ابتدایی مهاجرت، نیاز بیشتری به شبکهنمایند. در سال می

های قومیتی به بندیرسد در برخی موارد این تشکلشود هر چند به نظر میاحساس می

انجامد. برای می "1های قومیتیجزیره"و  ")تک افتادگی(  1گتو"گیری و تقویت شکل

شده توسط  ای فرهنگی و مذهبی ارائههشوندگان حضور در برنامهبسیاری از مصاحبه

( 1990زبانان عامل مهمی در کاهش غم غربت و بهبود سالمت روانی بوده است. الل ) هم

معنا که حمایت از اجتماعات قومیتی به کند به اینرا مطرح می "9تناقض قومیتی"مفهوم 

کنند. این نکته در تر و بهتر انطباق پیدا کند تا در جامعه میزبان راحتمهاجرین کمک می

های روست چرا که هراندازه دلبستگی مهاجران به انجمنهای پژوهش پیشتضاد با یافته

 یافت.ها در جامعه آلمان کاهش می تر بود شانس ادغام عاطفی آنزادگاهی قوی

ترین دالیل بقا و استحکام اجتماعات  تقویت ارتباط دوسویه با سرزمین مادری از مهم

های تشکیل شده در خارج از میان مهاجران است. در بسیاری از موارد انجمن گرفته درشکل

ها و افراد داخل کشور را کشور به دالیل سیاسی و یا ایدئولوسیک امکان همکاری با سازمان

طور که  های دیاسپوریک نقش مهمی دارد. همانبندیکه این امر در انسجام تشکل ندارند

یل متعددی از جمله ضعف کار جمعی و فقدان اعتماد در بخش قبل اشاره شد به دال

های ثبات در تمامی بخش های مشوش، لرزان و بیبندیچنددستگی و گروهعمومی 

خورد و نمونه آلمان هم از این امر مستثنی نیست. جامعه چشم میدیاسپورای ایرانی به

برخوردار است.  مدنی در دیاسپورای ایرانی در این کشور از گستردگی و تنوع زیادی

اسالمی  انجمنو  های مذهبی شیعی )مرکز اسالمی هامبورگ انجمن

های دانشجویی )انجمن دانشجویان ایرانی ، گروههای آلمان( دانشگاه ایرانی دانشجویان

های حامی پناهندگان )شورای پناهندگان ایرانی برمن، انجمن دیوان دانشگاه برمن(، گروه

های ادبی )انجمن فرهنگی ایرانی، دا در برلین( و انجمندر کلن، انجمن فرهنگی دهخ

های ترین تشکل( از فعالفرانکفورت ایرانیان ادبی و فرهنگی انجمنانجمن بربط در برمن و 

گرفته، قرابت شوند. براساس مطالعه میدانی صورتمهاجران در آلمان محسوب می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ghettoization 

2. Ethnic Enclaves 

3. Ethnicity Paradox 
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ترین مراکز تجمع ایرانیان در  مهم عنوان یکی از جغرافیایی با شهر بزرگی چون هامبورگ به

های فرهنگی، مذهبی و علمی باالیی در میان ایرانیان برخوردار است  اروپا که از تنوع برنامه

طورکلی  های شهر برمن از قدرت رقابتی الزم برخوردار نباشند. بهبندیباعث شده که تشکل

 تقسیم هستند: دسته قابل 9های فعال مرتبط با مهاجران ایرانی به سازمان

 Paritätische Bildungswerk LV Bremen e.V ،Eicheهای دولتی مانند سازمان

Horn ،Mütterzentrum  و سازمانAWO ترین مراکز فعال در حوزه مهاجران و  از مهم

ها مشخص شد های متخصص با مسئولین این سازمانپناهجویان هستند. در جریان مصاحبه

ویژه آموزش زبان آلمانی(، های حقوقی، آموزشی )بهبر ارائه حمایتها  که ماموریت دولتی آن

های کاری و تحصیلی، خدمات رفاهی به پناهندگان و مهاجران استوار شده است.  مشاوره

-های تاسیسی توسط کشور مبدأ است که بیشتر در شهرهای بزرگ و بهدسته دوم انجمن

مشی مذهبی و فرهنگی  ها خطد. این انجمنشونهای ایران اداره میخانهویژه توسط سفارت

های ارائه شده در راستای اهداف سیاسی و ایدئولوسیک کشور ایران دارند و بیشتر برنامه

تر  های مهاجر ساخته هستند که در مقیاسی به نسبت دامنه کوچکاست. دسته سوم انجمن

پردازند. سارا که میبه ارائه خدمات در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، مذهبی و آموزشی 

ترین  سال حضور در کشور آلمان را دارد حضور در مسجد برمن را یکی از مهم 99تجربه 

اش های مذهبیشمرد که فضای امنی برای تداوم علقهعوامل مؤثر در کاهش غم غربت برمی

دهد ولی نسبت به خدمات ارائه شده ناراضی در کشور سکوالری چون آلمان را به او می

 :است

فضای مسجد از نظر تهویه و نور و دسترسی بسیار نامناسب است و درواقع یک  

ساختمان مسکونی کوچک است که ظرفیت مسجد شیعیان یک شهر بودن را ندارد؛ اما 

ها را به دهد این است که امام جماعت مسجد خطبهچیزی که از همه بیشتر من را آزار می

های این حمایت مالی دولت آلمان هزینه یل عدمکند چراکه به دلزبان ترکی قرائت می

شود و در نتیجه امام جماعت هم تر  ای تامین میمسجد توسط مهاجران متمول ترکیه

شود که یک مقدار با ذائقه ما ای تهیه میهای ترکیهاست و غذاها هم اکثراً از رستوران

زبانان مسجد  غانستانی تعداد فارسیایرانیان متفاوت است، البته اخیراً با افزایش مهاجران اف

هرحال هامبورگ دور است و امکان رفتن متناوب برای شرکت در بیشتر شده است. ولی به

ها هم راضی های مذهبی مثل دعای کمیل یا نماز جمعه را ندارم و به همین حداقلبرنامه

 هستم.
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ر آلمان از های مهاجران ایرانی در کشوهای این پژوهش، انجمنبر اساس یافته

شده توسط دولت ایران از ضعف اقبال  های تاسیسبرند. انجمنرن  می "تبعیض مضاعف"

های مهاجر های دولت میزبان، انجمنای از مهاجران و همچنین حمایتتوسط جمع گسترده

های ساخته از ضعف حمایت مالی و فرهنگی کشور مبدأ و بعضاً دولت میزبان و سازمان

فرهنگی -ت میزبان با ضعف استقبال مهاجران به دلیل تفاوت زبانیتاسیسی توسط دول

های غیرمذهبی به دلیل اختالفات فکری با کشور مبدأ مواجه هستند. همچنین انجمن

دهند و در بسیاری از های مالی از سوی دولت ایران را از دست میامکان دریافت حمایت

اعالم شده است. مسئوالن  "اچیز و ناکافیبسیار ن"موارد سهم دریافتی از دولت آلمان نیز 

و  "عدم توجه و حمایت دولت آلمان"های مذهبی )مهاجرساخته( در شهر برمن انجمن

را دو چالش عمده در  "ویژه مهاجران تر  و لبنانی های شیعی بهسلطه سایر گروه"همچنین

 اند. های خود برشمردهفعالیت

، 1های مختلفی همچون فعال و غیرفعالشیوهالمللی به جوامع دیاسپوریک در سطح بین

 ,Mavroudi؛ Redclift, 2017)گذارند سازنده و مخرب بر کشور مبدأ و مقصد تاثیر می

تا زمانی که مهاجران احساس هویت جمعی نداشته باشند دیاسپورا به حالت فعال و  (.2018

ه رسمیت شناخته شده ها بآید. در جوامع میزبانی که آزادی عمل انجمنعملیاتی در نمی

-توانند از طریق انتشار روزنامه و مجله، ایجاد شبکهراحتی میهای دیاسپوریک بهجماعت

ها را در راستای اهداف  های تلویزیونی، برگزاری تجمعات با اعضای خود در ارتباط بوده و آن

را  دهی کنند. بسیاری از محققین دیاسپورای ایرانیمشتر  جامعه دیاسپورا سازمان

چراکه ارتباط  (Cohen & Yefet, 2019)اند بندی کرده غیرفعال و خاموش دسته

شماری همچون زلزله بم سیستماتیکی با کشور مبدأ ندارد هرچند که در موارد انگشت

های صورت مؤثر و البته موقتی ایجاد شده بود. ضعف همبستگی و فعالیت ارتباط با مبدأ به

ها علیه سایرین امکان ایجاد وحدت میان ایرانیان خارج از گروهتخریبی طرفداران هر یک از 

های فرهنگی، باستانی، اجتماعی و مشکالت روزمره زندگی را نیز از بین کشور حول موضوع

-های زبانهای فرهنگی، موسسههای گذشته، بسیاری از انجمنبرده است. در طول سال

حمایت جامعه ایرانیان  ز کشور به دلیل عدمهای ایرانی در خارج اآموزی، آموزشی و نشریه

پذیری و  مهاجر و همچنین نداشتن روحیه کار جمعی و احترام به حقوق دیگران و مسئولیت

اند. درنتیجه جامعه های رقیب مجبور به تعطیلی شدهرفتارهای خصمانه نسبت به انجمن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Silent 
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یالت، میزان کارآفرینان گسترده ایرانیان خارج از کشور که از نظر سرانه درآمد، سطح تحص

علمی به لحاظ آماری در جایگاه بسیار باالیی قرار دارد ارتباط منسجم  و تعداد اعضای هیئت

دهی منطقی در دیاسپورا رن  زادگاهی نداشته و از عدم سازمانو بلندمدتی را در توسعه

 برد. می

 ای از ذهنيت تا عينيتارتباط با وطن: بازه 

تباط دیاسپورا با وطن دینامیکی از تداوم و تغییر دائمی است. در این در ادبیات مهاجرت ار

ترین تحلیل را از روابط مهاجران با کشور مبدأ و سایر نقاط گرایی جامعراستا پارادایم فراملی

شدن و با گسترش تکنولوسی و شتاب گرفتن  نماید. در عصر جهانیدیاسپورا ارائه می

ها شده و روابط ملت-الملل به کمرنگ شدن مرزهای دولت ای در سطح بینارتباطات شبکه

( مهاجر 1999فرامرزی در سطوح خرد و کالن رشدی شتابان یافته است. پورتز و همکاران )

کند، اند که زندگی دوگانه دارد، به دو زبان صحبت میگرا را فردی تعریف کردهفراملی

اش را برمبنای ارتباط کند و زندگیاش را بر اساس چند جغرافیای متفاوت تصور میخانه

دهد. باید توجه داشت که لزوماً فراملی گرایی سرنوشت محتوم مستمر بین مرزها ادامه می

شوند؛ گرا قلمداد میعنوان مهاجران فراملی در مهاجرت نیست و صرفاً بخشی از مهاجران به

درصد از مهاجران اهل  11تا  9( تنها 2002عنوان نمونه در پژوهش پورتز و همکاران ) به

گرایانه با دومینیکن، سالوادور و کلمبیای ساکن در ایاالت متحده آمریکا ارتباطات فراملی

 اند.کشور مبدأ داشته

تنیده، در بسیاری از موارد با یکدیگر  عنوان دو واسه درهم گرایی و دیاسپورا بهفراملی 

 & Bauböck)شوند یگر استفاده میجای یکدهمپوشانی دارند و در بسیاری از موارد به

Faist, 2010 .)گرایی رفتارهای مهاجران در تداوم ارتباط با مبدأ مطالعات کالسیک فراملی

اما مطالعات ( Faist, 1999؛ Snel & Engbersen, 2006)شمرند را مانعی در ادغام بر می

گرایانه دو رابطه راملیجدید در این عرصه ضمن رد کردن این تقابل، فرایند ادغام و روابط ف

؛ Levitt, 2003)نمایند می دانند که در بسیاری از موارد همدیگر را تقویتهمسو می

Kivisto, 2001 ؛Nagel & Staeheli, 2008.)  هرچه سطح سرمایه انسانی باالتر باشد

گذاری در کشور مبدأ( افزایش میزان و کیفیت روابط فراملی )مشارکت سیاسی و یا سرمایه

گیرد. این موضوع در یابد و همچنین ادغام ساختاری مهاجران بهتر صورت مییم

دیاسپورای ایرانی در آلمان قابل رصد است و ادغام مهاجران در جامعه میزبان تقابلی با 

 گرایانه با مبدأ و سایر بدنه دیاسپورای ایرانی نداشته است.تداوم روابط فراملی
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 ر بازنمايي وطن در روابط بين نسليگرايانه دنقش رفتارهای فراملي

تمایل به تداوم ارتباط با کشور مبدأ نوعی ابراز وابستگی چندبعدی است که فرد نشان 

دهد هم به جامعه میزبان تعلق دارد و هم همچنان ریشه در خا  دارد. مهاجران ایرانی  می

و یا شرکت در )از طریق مصرف فرهنگی  "گرایانهها و عمل فراملیرویه"در آلمان با 

خود را در جامعه میزبان بازتولید  "های بومیوابستگی"نوعی  های زادگاهی( بهانجمن

گرایی است و سهم های فراملی ترین شاخص عنوان یکی از مهم به 1وجوه ارسالیکنند.  می

/. درصد تولید 9و معادل  (World Bank, 2019)میلیارد دالر  17211مهاجران ایرانی رقم 

المللی و عدم ارتباط های بینبا توجه به تحریم رسدداخلی است که به نظر می ناخالص

دوسویه پویا کشور مبدأ با دیاسپورا، جمهوری اسالمی ایران سهم بسیار ناچیزی در مبادالت 

. همچنین بحث وجوه (Saidi, 2019)ارزی و مشارکت مهاجران در توسعه زادگاهی دارد 

( ارائه شد نیز در دیاسپورای ایرانی 1998بار توسط لویت )که اولین  1ارسالی غیرمادی

ها، دانش و تحلیل است که به معنای انتقال ابعاد فرهنگی، اجتماعی، ارزشی، ایده قابل

های مهاجران به جامعه مبدأ بوده که لزوماً به بازگشت فیزیکی نیازی ندارد و با مهارت

گرایی توان به فراملیود که از آن میشهای نوین به سهولت انجام میگسترش فناوری

 یاد کرد. 9میکروالکترونیک

مطالعه  گرایی در دو سطح ذهنی )غیرمادی( و عینی )مادی( قابلطورکلی فراملی به

مشاهده )اقتصادی، سیاسی و یا  گرایانه صرفاً به روابط عینی و قابلاست و روابط فراملی

کند درستی اشاره می( به2003ر که بورل )طو شود و همانفرهنگی( محدود نمی-اجتماعی

خاطرات، عواطف، نگرانی و احساساتی که فرد مهاجر همچنان نسبت به سرزمین مادری 

ارتباط ذهنی و عینی با "گیرد.  گرایانه ذهنی قرار میخود دارد هم در زمره روابط فراملی

و انسجام دیاسپورا گیری ترین مؤلفه شکلمرکزی "داشتن خاطره از وطن"و  "مفهوم وطن

ای داشته باشد که در این حالت است حتی اگر این وطن تصویر مخدوش و ستیزه جویانه

شود. دالیل و شرایط خروج از کشور، تاثیر اندود از وطن تقویت میتصاویر انتزاعی و خیال

ز بسیار مهمی بر ارتباط مهاجر هم با اعضای دیاسپورا و هم با کشور مبدأ دارد. گروهی ا

ها از وطن شده است سطح  کوچی آنشوندگان به دلیل ترومایی که باعث برون مصاحبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Remittances 

2. Social Remittances 

3. Microelectronic Transnationalism 
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ارتباطی ضعیف یا خنثی با کشور مبدأ دارند و تصویری انتزاعی از جغرافیایی متصور به نام 

ذهنیت خود تداوم سازند. این گروه ارتباط با سرزمین مادری را در میانوطن در ذهن می

کنند روابط با کشور مبدأ را ( اشاره می2004که گلیک شیلر و لویت ) طور بخشیده و همان

 نمایند.( حفظ می1پردازی در سطح عاطفی )حافظه جمعی مشتر ، نوستالژی و خیال

گرایی در تعامالت مهاجران در جریان مصرف از سوی دیگر بعد عینی )مادی( فراملی

یابد. شتی( و وجوه ارسالی نمود میهای جمعی، سفر )رفت و برگوسیله رسانه فرهنگی به

معتقد بودند که ارتباط با  (Portes & Rumbau,t 2001)های ابتدایی در این حوزه پژوهش

های پژوهش  که همراستا با یافته شود درحالیوطن فقط به نسل اول مهاجرین محدود می

، 1سل یک و نیمپیش رو، تحقیقات جدید ارتباط عینی و ذهنی با کشور مبدأ را متعلق به ن

(. Lyons & Mandaville, 2010 ؛Rumbaut, 2012)داند دوم و سوم مهاجرین هم می

دهند نشان می( Vertovec, 2003؛ Ehrkamp, 2005)هرچند که تحقیقات صورت گرفته 

-شان است اما بهتر از والدینتر و کم دامنهگرایانه این گروه، کمرنگکه سطح روابط فراملی

ن و سمبلیک بوده که خود را با تقویت ارتباط با هویت مشتر  قومی بازنمایی صورتی نمادی

های والدین در ارتباط با کند و این تداوم، ارتباط مستقیمی با رفتارها و استراتژیمی

گرایی در میان مهاجران ایرانی در آلمان، ارتباط تلفنی فرهنگ بومی دارد. نمودهای فراملی

در کشور مبدأ و یا سایر بدنه دیاسپورا، استفاده از زبان  9جامانده و مجازی با خویشاوندان

های رفت و برگشتی به ایران، وجوه ارسالی به ایران یا سایر نقاط مادری در خانه، مسافرت

اسالمی، -اسالمی، استفاده از پوشش ایرانی-دیاسپورا، برپایی مراسم و مناسک ایرانی

-مان خانه به سبک ایرانی و مصرف فرهنگی )تلویزیوناستفاده از نمادهای فرهنگی در چید

ای، روزنامه، اینترنت، رادیو، فیلم و کتاب( و مواردی از این دست بود که در های ماهواره

 نماید.انتقال معانی فرهنگی به فرزندان نقش مهمی ایفا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Memory, Nostalgia Or Imagination 

های ابتدایی کودکی اند اما در سالکه در کشور مبدأ به دنیا آمده شود یبه کسانی اطالق م 179در مطالعات مهاجرت نسل  -1

رفتاری دارند  یها اند. این گروه با نسل اول و دوم مهاجران تفاوتردهکذری را تجربه پفضا جامعه اند و در هر دومهاجرت کرده

ذیری را با ساختار کشور میزبان ادامه پکنند اما فرایند جامعهه همچنان خاطرات کشور مبدأ را با خود حمل میچچراکه اگر

یابند اما همچنان باید با استانداردهای ل اول با جامعه جدید انطباق میتر از نستر و راحتدهند. این گروه از مهاجران سریعمی

 شدن توسط جامعه میزبان دست و پنجه نرم کنند. اطالقدوگانه و کلیشه مهاجر 
3. Left Behinds 
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-گانه صورت میچنین حواس پن انتقال معانی فرهنگی از طریق فرهنگ مادی و هم

فرهنگ دیداری و شنیداری و وسایل شخصی  (،Savas 2014؛ Saidi, 2016)گیرد. بو، طعم 

(Walsh, 2006 )تنها در کاهش دلتنگی و غم غربت )نوستالژی( برای مهاجران نقش  نه

مهمی دارد بلکه در تقویت تعلق به هویت دیاسپوریک، وطن و انتقال معانی و نمادهای 

کند ( اشاره می1999کند. پارکین )نقش مهمی ایفا می فرهنگی و خاطرات جمعی مشتر 

که مهاجران در شرایط انزوا و تنهایی برای فرار از این وضعیت روحی، به طرز باورنکردنی به 

ای از کنند چراکه نوعی از حافظه جمعی و خاطرهوسایل شخصی خود احساس تعلق می

 نماید.خانه را تداعی می-اندودی به نام وطنجغرافیای خیال

گرایی مصرف چه در قالب مصرف فرهنگی و چه مصرف در مطالعات فراملی

های مهاجران در شناخت های مواد غذایی و پوشا  قومی( گروهغیرفرهنگی )مانند فروشگاه

هویت افراد از اهمیت باالیی برخوردار است. مراکز خرید مواد غذایی ایرانی و همچنین 

تنها مایحتاج مهاجران  ی از شهرهای آلمان وجود دارند که نههای ایرانی در بسیاررستوران

کنند بلکه مهاجران افغانستانی با توجه به قرابت فرهنگی و ذائقه خورا  ایرانی را تامین می

تنها مواد خوراکی خاص ایران مانند نان  ها نهبرند. این فروشگاهنیز از این مراکز بهره می

دستی، کتاب  کنند بلکه صنایعین گوشت حالل را عرضه میهای بومی و همچنبربری، ادویه

های فرهنگی را به زبان و بلیط کنسرت و سایر برنامهفارسی، توزیع نشریات فارسی

 دارند و در تعامالت فرهنگی دیاسپورای ایرانی نقش محوری دارند. عهده

صحنه جهانی ترین و مؤثرترین بازیگر در دنیای ارتباطات و اطالعات، رسانه برجسته

ها در تسهیل فرایند ادغام در جامعه میزبان طورکلی تمرکز مطالعات بر نقش رسانهاست. به

ها در اما در این پژوهش نقش رسانه (Budarick, 2011؛ Zhou & Ca,i 2002)است 

گیری و تقویت/تحدید هویت دیاسپوریک و ارتباط با کشور مبدأ مورد پرسش بوده شکل

جمعی نقش مهمی در تداوم هویت ملی و آگاهی بخشی هویتی در های است. رسانه

دیاسپورای ایرانی دارند و مهاجران را در حالت پاندولی مابین بسترهای هویتی قدیمی 

گرفته  دهند. تصویر شکلهای جدید )کشور مقصد( در نوسان قرار می)کشور مبدأ( و ارزش

نتزاعی، بعضاً غیرواقعی، کاریکاتوریزه از های جمعی در دیاسپورای ایرانی کلیتی ادر رسانه

تصویر ارائه شده از جامعه مبدأ عموماً چنین جماعت دور از وطن است.  کشور مبدأ و هم

منظور تشویق و تقویت ارتباط دوسویه  های الزم بهتصویری مشوش، تیره و فاقد جذابیت



 

 

 

 

 
 

 

 845  يرانيا یاسپورايبه د ینظر يافتيمهاجران: ره تيذهن انيوطن در م ييبازنما
 

ازحد،  راتر رفتن، بیشف"( که به معنای 2004بودریار ) 1. بر اساس نظریه فراواقعیتاست

-دار شکلهای جمعی سکانشود در عصری که رسانهتعبیر می "فراواقعیت و حاد واقعیت

شود. در حالت چیز فراتر از واقعیت بازنمایی می ها هستند همهذهنیت سوسهدهی به میان

شود، مرز بین کاری و بازنمایی شده و امر واقعی پنهان می چیز دستفراواقعیت، همه

 جایی نیست.کاری و جابه قیقت و غیرحقیقت مخدوش است و کسی متوجه این دستح

 ,Silverstone)در مطالعات رسانه بحث امنیت ذهنی مخاطب چالش مهمی است 

های تولید شده، گروهی احساس و همواره در مواجهه با برنامه( Morley, 2000؛ 1993

های صورت گرفته در این پژوهش، اند. بر اساس مصاحبهکنند که کنارگذاشته شده می

شوند برشی از واقعیت و نه همه های نوشتاری و دیداری که در دیاسپورا مصرف میرسانه

عدم اعتماد به محتوای ارائه "حقیقت هستند و بر اساس نظر مطلعین این پژوهش دو مقوله 

شده با واقعیت های تولید های داخل ایران و عدم ارتباط مفهومی برنامهشده توسط رسانه

تولیدات مغشوش، ستیزه جویانه، سطحی، غیرعلمی و  "و همچنین  "زندگی مهاجران

ترین چالش حوزه رسانه در زیست  عنوان مهمبه "های خارج از کشور جانبدرانه رسانه

شود تا ارائه و انتقال معانی باعث می مسالهمهاجرتی ایرانیان مقیم آلمان بوده است. این 

 های متعددی مواجه شود.حتوای ایرانی به نسل بعد در دیاسپورا با چالشفرهنگی و م

گرايانه در جهت ادغام در مقصد يا محرک سفرهای ديداری: استراتژی فراملي 

 بازگشت به مبدأ؟

 مدت( و مهاجرت بازگشتی )درازمدت( نوعی سفرهای دیداری رفت و برگشتی )کوتاه

-یک فعالیت فراملی"سمت کشور فرستنده است که یابی سرمایه از کشور مقصد به جریان

سفر به کشور مبدأ  (.Lay & Kobayashi 2005؛ Duval 2004)شود قلمداد می "1گرایانه

ها دور بودن از سرزمین مادری، معنای بخشی از فرایند خودشناسی است. بعد از سالبه

است. ( Barnes, 2001) "آزمون واقعیت"مدت در حکم صورت سفر کوتاه بازگشت حتی به

شوندگان چمدانی مدت یا بلندمدت برای بسیاری از مصاحبهصورت کوتاه بازگشت چه به

ای از احساسات گاها متناقض همچون هیجان، انتظار و آرزو، مخلوط است که مجموعه

 کند.حال ناامیدی و غم را با خود حمل می نوستالژی و درعین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hyper Reality 

2. A Type Of Transnational Activity 
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را در بسیاری از موارد عامل تبدیل کشور  ( بازگشت به مبدأ1112ماگری  و دنا )

شود و های جامعه مواجه میدانند چراکه فرد با واقعیتمیزبان به خانه برای مهاجر می

( که 2020کند. بر اساس پژوهش کیفی سعیدی )تصمیم به ریشه دادن در جای جدید می

یاری از موارد ه متخصصان بازگشته به کشور پرداخته است در بسزیستتجربهبه مطالعه 

داشته و بازگشت را نه  "ای در خانهغریبه"گردند احساس مهاجرانی که به کشور مبدأ برمی

اند. به معنای رجعتی بدون هزینه بلکه در بسیاری از موارد نوعی هجرت قلمداد نموده

ر دهد که در بسیاری از موارد بازگشت به کشومطالعه دیاسپورای ایرانیان در آلمان نشان می

صورت سفری  کند. بازگشت )چه بهمبدأ فرایند ادغام در کشور مقصد را تسریع می

ای از های کشور مبدأ و حجم گستردهمواجهه فرد با واقعیت مدت یا اقامتی طوالنی( به کوتاه

واسطه تجربه زندگی در جغرافیایی متفاوت، از تنها مهاجر به انجامد چراکه نهتغییرات می

های گذشته با فتاری با تغییراتی مواجه شده بلکه کشور مبدأ نیز در سالنظر شخصیتی و ر

ای مواجه شده است و درنتیجه جایابی در ساختار جدید فرایندی پرهزینه تغییرات گسترده

و پرچالش بوده و بازگشت و انطباق با ساختارهای پیشین فرایندی آرام و روان نخواهد بود. 

تر کردن پایگاه خود در کشور مقصد مبادرت ورزیده و در ه محکمدر بسیاری از موارد افراد ب

های درازمدتی همچون خرید ملک یا درخواست تابعیت پرداختهگذاریاین راستا به سرمایه

 اند.

 گيری بحث و نتيجه

المللی صورت های بینای در ادبیات مهاجرتهای اخیر چرخش مفهومی گستردهدر سال

گرایانه به مقوله برون جای داشتن نگاه بدبینانه و تقلیل ه آن بهپذیرفته است که درنتیج

مندی هرچه بیشتر از گذاران در جهت بهره کوچی متخصصان، بر تغییر رویکرد سیاست

دانش و سرمایه مهاجران در راستای منافع ملی و بهبود وضعیت کشور مبدأ تاکید شده و 

اند. درحقیقت ادگاهی معرفی شدهکنندگان در توسعه زعنوان مشارکت مهاجران به

در توسعه  "1چرخش مغزها و استعدادها"کشورهای مهاجرفرست، با تاکید بر نقش 

المللی متخصصان و های مطلوب در حوزه گردش بینکشورهای مبدأ و با اتخاذ سیاست

آفرینی  های پژوهش و نوآوری به جذب استعدادهای برتر در راستای نقشبسط زیرساخت

 ورزند.ر توسعه کشور مبادرت میها د آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brain Circulation 
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درآمد فهم روابط فراملی مهاجران و همچنین بازگشت مطالعه دیاسپورای ایرانی پیش

شرط ترین پیش مهم. های این افراد در ارتباط با کشور مبدأ استعنوان یکی از استراتژی به

ها و ت، ویژگیمندی جمهوری اسالمی ایران از سرمایه انسانی دیاسپورا شناخت مختصابهره

هایی  عنوان ملت های دیاسپوریک بهجماعتهای مستور مهاجران ایرانی است. روایت

اند و درصدد های مهاجرتی قرار گرفتهالمللی و فرهنگرهاشده، درجایی بین مرزهای بین

-زمان مهاجرت، دالیل مهاجرت، مرزبندیبازخوانش دوباره فضا در اشکال جدید هستند. 

تکه  گیری دیاسپورایی چهلسیاسی، مذهبی، شغلی و اقامتی ایرانیان به شکلهای قومیتی، 

منجر شده که در مصرف فرهنگی مهاجران هم نمود یافته و به ضعف هویت دیاسپوریک و 

شک ارتباط پویا، دوطرفه و سازنده دیاسپورای بی تعامالت درون دیاسپورا منجر شده است.

انی فرهنگی به نسل بعد و مدیریت بهتر روابط درون نهاد انتقال معایرانی با کشور مبدأ به 

گیری و تقویت این تعامل دوجانبه با خانواده کمک شایانی خواهد کرد. همچنین شکل

گرایانه مهاجران با کشور مبدأ به انتقال سرمایه انسانی در جهت گسترش روابط فراملی

 توسعه زادگاهی منجر خواهد شد.
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