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چکيده
در سالهای اخیر مهاجرت به تجربهزیسته بسیاری از ایرانیان مبدل شده است .مطالعه
دیاسپورای ایرانی پیشدرآمد فهم روابط فراملی و همچنین بازگشت بهعنوان استراتژی مهاجران
در ارتباط با کشور مبدأ است .این پژوهش با تمرکز بر جامعه مهاجران ایرانی در کشور آلمان به
دنبال شناخت مختصات دیاسپورای ایرانی است که از خالل آن تصویری جامع از میانذهنیت
مهاجران نسبت به مفهوم وطن ،ارتباط با آن و همچنین فهم تعامالت دیاسپوریک ارائه نماید.
این مطالعه در چارچوب پارادایم کیفی و با رویکردهای مردمنگارانه بهصورت میدانی انجامشده و
تکنیکهای گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختار یافته ( 29مهاجر ایرانی ساکن آلمان) و
مصاحبه متخصصان ( 5انجمن فعال مهاجران) ،مشاهده مشارکتی و بررسیهای اسنادی است.
دالیل متعددی همچون زمان مهاجرت ،انگیزههای خروج از کشور ،تنوع قومیتی ،مذهبی،
سوگیریهای سیاسی و ایدئولوسیک ،مرزبندیهای نسلی ،وضعیت اقامتی ،پایگاه طبقاتی و
همچنین نحوه ارتباط با کشور مبدأ منجر به پررنگ شدن مرزهای هویتی در میان مهاجران
ایرانی شده بهطوری که دیاسپورایی ناهمگون ،متنوع ،پیچیده ،چهلتکه و چندالیه را شکل داده
است .این مساله در مصرف فرهنگی مهاجران و همچنین جغرافیایی زدایی از وطن نمود یافته و
به ضعف هویت دیاسپوریک و تعامالت درون دیاسپورا منجر شده است .همچنین مفهوم وطن
بهعنوان برساختی متصور در میانذهنیت دیاسپورا ایرانی در آلمان سه بعد معنایی
عاطفی/فرهنگی ،ملی/جغرافیایی و مذهبی/سیاسی داشته و وابستگی مهاجران به وطن در سه
سطح وابستگی قوی ،وابستگی پاندولی و وابستگی ضعیف قابلتحلیل است.
واژگان کليدی :دیاسپورا ،وطن ،فراملیگرایی ،ایرانیان در آلمان ،میانذهنیت ،هویت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طرح مسأله

تحر مکانی افراد صبغهای به دیرینه خلق بشر دارد و جماعتهای انسانی همواره به دالیل
متنوعی همچون دستیابی به معاش ،امنیت و آیندهای بهتر چه در داخل مرزهای ملی و چه
به دلیل توسعه و سهولت حملونقل و ارتباطات ،در ورای مرزهای جغرافیایی به مهاجرت
دستزدهاند .مهاجرت همواره یک جز مهم شهرنشینی ،توسعه اقتصادی ،تغییرات اجتماعی
و سازمان سیاسی بوده و به تغییر پایگاه ،شغل و موقعیت مکانی افراد میانجامد و روند آن
در سالهای اخیر بهصورت پرشتابی افزایشیافته است .مهاجر بینالمللی به فردی اطالق
می گردد که بیش از یک سال در کشوری غیر از کشور محل اقامت خود اسکان داشته باشد
که تعداد مهاجران با رشدی شتابان به  171میلیون نفر در سال  1115رسیده است .در
ادبیات نوین مهاجرت از "چرخه تحر مکانی "1یاد میشود که حرکت جمعیتهای انسانی
را یک فرایند چندوجهی دانسته که میتوان آن را در سه فاز مورد تحلیل قرارداد که در
شکل زیر آورده شده است:

شکل  :8چرخه تحرک مکاني
Figure 1: Mobility Continuum
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1. The Mobility Continuum
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تمرکز این پژوهش بر دیاسپورا و فراملیگرایی 1ایرانی بهعنوان یکی از مهمترین
حوزههای مطالعاتی نوظهور در ادبیات مهاجرت است .بهنظر میرسد فهم مختصات
دیاسپورای ایرانی نهتنها به افزایش بهرهمندی از سرمایه انسانی مهاجران از طریق روابط
فراملیگرایانه با کشور مبدأ میانجامد بلکه به واکاوی شکلگیری فانتزی مهاجرت و موج
حرکت به سوی جغرافیای خیال اندودی تحت عنوان "خارج" در میانذهنیت 1ایرانیان
کمک خواهد کرد .این پژوهش نگاهی انسانشناختی به موضوع مهاجرتهای بینالمللی
داشته و بهصورت عامدانه با فربه کردن بخش نظری به دنبال فهم جغرافیای ذهنی مهاجران
نسبت به عناصر کلیدی تشکیلدهنده هویت دیاسپوریک است و بهمنظور نگاه عملیاتیتر به
موضوع ،مطالعه میدانی در خصوص دیاسپورای ایرانی در کشور آلمان با تمرکز بر
چالشهای سازماندهی اجتماعی مهاجران ایرانی صورت پذیرفته است .در این راستا
سؤاالت پژوهش بدین شرح است:
 .1مختصات و ویژگیهای دیاسپورای ایرانی چیست؟
 .1مفهوم وطن 9در دیاسپورای ایرانی چگونه بازنمایی میشود؟
 .9ارتباط ذهنی و عینی با وطن بهعنوان یکی از مهمترین شاکلههای دیاسپورا در
میان مهاجران ایرانی چگونه دنبال میشود؟
 .2سازماندهی اجتماعی (تعامالت دیاسپوریک) در دیاسپورای ایرانی با چه
چالشهایی مواجه است؟ (مطالعات موردی تشکلهای فعال در میان ایرانیان ساکن در
آلمان)
پيشينه پژوهش
بخش بزرگی از مطالعات صورت گرفته در آکادمیای ایران بر بخش اول چرخه مهاجرت
(برونکوچی) و صرفاً محدود به مهاجرتهای تحصیلی و کاری که از آن به "فرار مغزها" یاد
میشود تمرکز داشته و به بررسی چرایی تصمیم افراد به جالی وطن و ادامه تحصیل در
آنسوی مرزها پرداختهاند ( .)Tavakol, 2011; Ghaneirad, 2017اگرچه مهاجرت و
مهاجران ایرانی در خارج از کشور بهعنوان موضوعی اجتماعی همواره موردتوجه رسانهها
بوده است اما در دو بخش بعدی (مطالعه دیاسپورای ایرانی و مهاجرتهای بازگشتی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Transnationalism
2. Intersubjectivity
3. Homeland
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تحقیقات میدانی و کتابخانهای بسیار محدودی صورت پذیرفته است .در سطح جهانی
مطالعات قابل اتکایی در باب مهاجرت بازگشتی با تنوع جغرافیایی نسبتاً وسیعی صورت
گرفته است .بهعنوان نمونه پژوهشهای ون هوت ( )2016و مورتنسن ( )2014بهصورت
میدانی به بازگشت مهاجران بینالمللی به کشور مبدأ و نقش مهاجران در توسعه زادگاهی
پرداختهاند .از جمله ابعاد مغفول مانده در حوزه مطالعات مهاجرتی ،موضوع مهاجرتهای
بازگشتی در ایران است و بهجز مطالعه سعیدی ( )2020پژوهش آکادمیک دیگری موجود
نمیباشد.
در بخش دوم چرخه تحر مکانی مطالعه دیاسپورای ایرانی پیشدرآمد فهم روابط
فراملی و همچنین بازگشت بهعنوان یکی از استراتژیهای مهاجران در ارتباط با کشور مبدأ
است .در این راستا مجموعهای از نوشتهها در خصوص وضعیت زندگی مهاجران ایرانی در
دیاسپورا منتشر شده که البته به نظر میرسد بیشتر رویکردی داستاننویسی و بیان
خاطرات فردی است و الزاماً تحلیل نظری به عرصه مطالعات دیاسپوریک اضافه ننمودهاند.
نمونه پژوهشهای تحلیلیتر عمدتاً توسط محققین خارج از کشور ارائهشده که در فهم
روابط درهمتنیده دیاسپورای ایرانی دادههای عینی و نظری قابل اتکایی را تولید نمودهاند.
تمرکز مطالعات بر دیاسپورای ایرانی ( )Mohabbat-Kar, 2016در آمریکا ( Naficy
 ،)1993کانادا ( ،)Rajabi, 2007اتریش ( ،)Bastani Ghomsheh 2003آلمان
(Ghasemisiani 2004؛  ،)Naderi & Bayat 2016سوئد ( Khosravi & Graham
1997؛ ،) Naghdi, 2010انگلستان ( )Change Institute 2009و استرالیا ( McAuliffe
 )2007بوده است .در داخل کشور عمدتاً بر دیاسپورای ارامنه ( Valizadeh & Alizadeh
 ،)2015صائبین مندایی ( ،)Arabestani, 2019ایرانیان بهوپال ( & Rahmani
 )Sharbafchizadeh, 2012و دیاسپورای کرد ( )2017 Abdollahpour et.alتمرکز داشته
است .تحقیقات صورت گرفته از سوی پژوهشگران حوزه ادبیات فارسی & Darzinezhad
) )Baradaran Jamili, 2017و ادبیات انگلیسی  )(Borbor 2014تاحدی خأل مطالعات
نظری در حوزه دیاسپورا را ذیل "ادبیات دیاسپورا" پوشش دادهاند اما به نظر میسد در
حوزه علوم اجتماعی پژوهشی که با پشتوانه نظری فربه مطالعهای میدانی از هویت
دیاسپوریک ایرانیان انجام داده باشد موجود نیست و این پژوهش با تمرکز بر مهاجران
ایرانی در کشور آلمان به دنبال ارائه تصویری جامع و چندوجهی از میانذهنیت مهاجران
نسبت به مفهوم وطن ،ارتباط با آن و همچنین فهم تعامالت دیاسپوریک است.
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روش پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش ،در این مطالعه در چارچوب پارادایم کیفی از رویکردهای مردم-
نگارانه استفاده شده است .روش کیفی مناسبترین روش برای فهم دنیای مستور افراد است
که با استفاده از گفتگوهای عمیق عملیاتی میشود ( )Elliott, 2005و این امکان را به
پژوهشگر می دهد تا الگوهای روزانه افراد را بر اساس تعریف خود کنشگران دریافت و تحلیل
کند .در این پژوهش تکنیکهای گردآوری دادهها مصاحبه تعاملی و نیمه ساختاریافته،1
مشاهده مشارکتی 1و بررسیهای اسنادی است و واحد اجتماعی 9و عنصر بسیط ،خانواده و
سطح مشاهده ،2فرد میباشد .برای جمعآوری دادهها از روش "تعامالت چندوجهی"9
( )Gusterson, 1997استفاده شده است که به معنای تعامل با مطلعین در بسترهای
مختلف ،بهتناوب و در موقعیتهای متنوع است ،همچنین استفاده از فضای مجازی هم در
این شیوه پرکاربرد است .در این راستا از مطالب تولیدشده توسط ایرانیان ساکن آلمان در
کانالهای تلگرامی و شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام و فیس بو استفاده شده است.
ازآنجاکه حجم نمونه در تحقیقات کیفی با سطح اشباع دادهها 2ارتباط دارد ،حجم
نمونه تحقیق کامالً مشخص و از پیش تعیینشده نبود .با لحاظ کردن اشباع نظری
مصاحبهها تا رسیدن به تکرار مفاهیم ادامه یافت سپس روند مقولهبندی و تحلیل آغاز
گردید .در این راستا  29مصاحبه نیمه ساختاریافته با مهاجران ایرانی با حداقل سابقه 1
سال حضور و  9سال تمایل به تداوم حضور در کشور آلمان صورت گرفت .مصاحبههای
صورت گرفته اگرچه با سؤاالت از پیش مشخص شروع شد اما بهتدری به مخاطب فضای
کافی در جهت روایتهای شخصی ( )Georgakopoulou, 2006از تجربههای مهاجرتیاش
داده شد .دادههای پژوهش در شهر هامبورگ ،برلین و فرانکفورت و بهویژه برمن
جمعآوریشده است .به دلیل حساسیتهای موجود در خصوص ارتباط اعضای دیاسپورا با
کشور مبدأ نمونهگیری گلوله برفی بهعنوان مهمترین تکنیک جمعآوری داده مورد استفاده
قرار گرفته است .یافتن نمونههای مرتبط با موضوع پژوهش در موضوعاتی که مخاطرات
سیاسی و امنیتی برای گروههای آسیبدیده مانند پناهجویان را ممکن است به همراه داشته
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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باشد فرایندی پیچیده و زمانبر است ( .)Kvale & Brinkmann, 2009برای جمعآوری
بهتر دادهها دسترسی به افراد از طریق آشنایی اولیه با نمونهها بوده و بهتدری افراد
مشارکتکننده بر مبنای اهداف تحقیق مورد شناسایی قرار گرفتهاند .بعد از انجام هر
م صاحبه از مطلعین درخواست شد که با توجه به شناخت خود از اهداف و موضوع پژوهش،
افراد دیگری را معرفی نمایند و این زنجیره مانند گلوله برفی که در مسیر خود و در طول
زمان بزرگتر میشود به گروه گستردهای از پاسخگویان مبدل میگردد (.)Bryman, 2016
همچنین نمونهگیری هدفمند نیز در جریان گردآوری دادهها مورداستفاده قرار گرفته است
چراکه بهمنظور نگاهی جامعتر به نحوه تشکل بندی در دیاسپورای ایرانی در آلمان بهصورت
هدفمند انجمنهای مختلف ( 5انجمن) که در حوزههای مذهبی ،سیاسی ،فرهنگی و
دانشجویی فعالیت داشتند انتخابشده و با مسئولین آنها مصاحبه با متخصصان 1انجامشده
است.
موجهای مهاجرت ايرانيان
فهم چرایی جریانهای برونکوچی به شناخت پیشزمینه شکلگیری دیاسپورا میانجامد.
ادبیات مهاجرت در آکادمیای ایران با تاکید بر مطالعات دیاسپوریک بسیار جوان است
چراکه گسترش آن درنتیجه کمتر از نیمقرن گذشته صورت گرفته است (Sreberny-
 .)Mohammadi 2013اگرچه در ادبیات مهاجرتهای بینالمللی ،تبعید یا خروج دسته-
جمعی شاکله هویت دیاسپوریک تلقی میشود اما باید توجه داشت که این امر لزوماً یکبار
رخ نداده است و در تمامی جماعتهای دیاسپوریک موجهای مختلف خروج ،بهصورت
اجباری یا داوطلبانه و با اهداف و انگیزههای مختلف صورت گرفته است اما چیزی که این
خروج را متفاوت میکند این است که این تحر مکانی علیرغم تمام تنوع در انگیزههای
خروج ،یک بخش تروماتیک 1متمایز دارد که بهعنوان وجه مشخصه و معرف آن جماعت
تلقی میشود و به نظر میرسد تنشهای سیاسی سالهای پایانی دهه پنجاه شمسی و
همچنین جنگ تحمیلی برای دیاسپورای ایرانی موضوعیت دارد.
ایران بهطور همزمان با میزبانی میلیونها تبعه افغانستانی و عراقی در طی چهار دهه
گذشته و همچنین میلیونها مهاجر در سطح دنیا ،همزمان در زمره کشورهای مهاجرپذیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Expert Interview
2. Traumatic Part
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(رتبه  2در جهان) و مهاجرفرست( 1رتبه  91در جهان) محسوب میشود .مهاجرت بهعنوان
یکی از مهمترین مؤلفههای تاثیرگذار بر تغییرات جمعیتی کشور بوده بهطوریکه ساالنه به-
طور میانگین حدود یکمیلیون نفر در داخل مرزهای ایران جابجا میشوند .افراد بر اساس
دالیل و انگیزههای متفاوتی تصمیم به مهاجرت میگیرند و این دالیل دستهبندیهای
متفاوتی از مهاجران را ایجاد مینماید .مهاجران کاری ،دانشجویان ،پناهندگان ،مهاجران
موقت ،مهاجرت متخصصان ،مهاجران فصلی ،آوارگان و مهاجران چرخشی چند مثال از
دستهبندی گسترده افراد در ادبیات مهاجرت میباشد .پدیده برونکوچی اگرچه در برهه-
های مختلف تاریخی در ایران صورت گرفته اما از دهه پنجاه شمسی بهعنوان یک پدیده
اجتماعی شکل جدیتری به خود گرفت .با گسترش فرایند نوسازی در جامعه و افزایش
سطح سواد عمومی روند جابجاییهای فرامرزی بهویژه به مقصد کشورهای اروپایی و
آمریکای شمالی افزایش یافت.
یکی از مهمترین چالشهای پژوهش در بسیاری از موضوعات علوم اجتماعی در ایران
بهویژه مهاجرت ،نبود آمارهای مستند و قابل اتکا است و به نظر میرسد بیشتر از اینکه
آمارهای کمی و کیفی دقیق از جامعه هدف در اختیار باشد مطالعات صورت گرفته بر
اساس تخمین تحلیل میشوند .به نظر میرسد ضعف آماری در این زمینه معلول فقدان
سیاستی واحد در خصوص مدیریت جامع پدیده مهاجرت در ایران و تعدد مراکز
سیاستگذار و تصمیم گیر در این حوزه است .آمارهای ضدونقیض و مبهمی در مورد تعداد
ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که بازهای بین  179تا  2میلیون نفر را شامل میشود 1که
بیش از  91هزار دانشجو را شامل میشود .9کشور آلمان بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد
مهاجرتی ایرانیان در طول تاریخ بوده است .از سالهای انتهایی دهه سی شمسی بورسیه-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17 -1درصد پناهندگان جهان ایرانی هستند و تا نیمه اول سال  2017در حدود  91179ایرانی پناهجو در ترکیه حضور
داشتهاند.
 -1باید توجه داشت که بسیاری از نسل دوم و سوم ایرانیان حاصل از ازدواج با مرد غیر ایرانی هستند که طبق قوانین جمهوری
اسالمی ،ایرانی محسوب نمیشوند در نتیجه در این آمار به حساب نمی آیند .همچنین بسیاری مهاجران ایرانی بعد از چندین
سال اقامت در کشور مقصد اقدام به تغییر تابعیت خود نموده و لذا از گردونه سرشماریهای رسمی جمهوری اسالمی خارج
میشوند.
 -9براساس آمارهای سال  2019بیشترین میزان دانشجویان با رقم  11هزار نفر در ایاالت متحده آمریکا حضور دارند .در کانادا
بیش از  9911نفر دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل بوده و بیش از  2هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای ترکیه مشغول به
تحصیل هستند.
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های تحصیل ی دولتی در اختیار بسیاری از دانشجویان قرار گرفت که ایاالتمتحده آمریکا
گزینه اول و آلمان دومین مقصد مورد اقبال بود (.)Tehranian, 2017
جدول :8تعداد ايرانيان ساکن در آلمان BAMF8 2019
Table 1: The Number of Iranians Living in Germany, BAMF 2019
تعداد مهاجران ایرانی

237.000

تعداد پناهجویان ایرانی

21.407

تعداد پناهندگان ایرانی

41.150

تعداد دانشجویان ایرانی

4.846

اگرچه در زمینه مهاجرتهای بینالمللی ایران بهعنوان کشوری مهاجرپذیر و نه
مهاجرفرست شناخته می شود اما انقالب مشروطه و انقالب اسالمی ،دو واقعه مهم تاریخی
در قرن اخیر بودهاند که موجی از مهاجرتها را -عمدتاً با انگیزههای سیاسی -به خارج از
ایران ایجاد نمودهاند .بهمنظور داشتن چشماندازی جامع ،روندهای مهاجرت رفت و برگشتی
در ایران معاصر در دو دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی بهصورت اجمالی بیان خواهد شد.
مهاجرت قبل از انقالب اسالمي
اگرچه قبل از انقالب مشروطه و در دوران ناصرالدینشاه ،تحرکات مکانی نسبتاً محدودی در
سطح جامعه صورت میگرفت اما به دلیل گسترش قحطی و مشکالت معیشتی و بیثباتی-
های داخلی پیشآمده در جریان انقالب مشروطه روند برونکوچی ایرانیان تاحدی افزایش
یافت ( .)Janmardi, 2009درنتیجه برنامههای عباس میرزا در جهت توسعه و آبادانی
کشور ،عدهای از دانشجویان به اروپا بهویژه فرانسه و انگلستان اعزام شدند .همچنین گروهی
از روشنفکران و مبارزان برای ادامه فعالیتهای مبارزاتی خود راهی هند ،ترکیه و مصر
شدند .مهمترین دلیل مهاجرت در سالهای پیش از انقالب اسالمی یافتن کار ،بازرگانی و
انگیزههای تحصیلی بود ( )Bozorgmehr & Douglas, 2011که عموماً متعلق به طبقه
اجتماعی فرادست و بیشتر به مقصد کشورهای غربی بهویژه ایاالتمتحده آمریکا صورت
گرفت .همچنین گروهی از هواداران جنبشهای چپ و کمونیستی مجبور به تر کشور و
پناهندگی به شوروی سابق شدند .با افزایش درآمدهای نفتی و رشد ناخالص ملی ،شمار
دانشجویان مهاجر از  9911نفر در سال سی به بیش از  91هزار نفر در سال  1991رسید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bundesamt Für Migration Und Flüchtlinge
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( .)Mohammadi- Alamouti, 2004از تعداد مهاجران بازگشتی به کشور در دوران پهلوی
آماری در دست نیست اما به نظر میرسد مهاجرانی که سوگیریهای ایدئولوسیک و
چپگرایانه داشتند به وطن بازگشتند که البته روند مهاجرت معکوس در سالهای پایانی
حکومت پهلوی به دلیل ناآرامیهای داخلی و تنشهای دوران پیشاانقالبی با آهنگی کند
همراه گردید.
مهاجرت پس از انقالب اسالمي
در آستانه انقالب اسالمی به دلیل نابسامانی و بیثباتی سیاسی و اجتماعی در کشور موج
بزرگی از برونکوچی شکل گرفت که در سالهای انتهایی دهه پنجاه شمسی تعداد ایرانیانی
که بهطور موقت به آمریکا رفته بودند به بیشترین حد خود رسید بهنوعی که از هر 2
دانشجوی خارجی یک نفر ایرانی بود ( .)Sabbagh & Bozorgmehr, 1980رنانی و
همکاران ( )2014در تحلیل ترجیح مقصد ،1به رابطه مستقیم بین میزان حضور مهاجران
ایرانی در یک کشور و تمایل ایرانیان به مهاجرت به آن مقصد اشاره مینمایند چراکه شکل-
گیری دیاسپورای ایرانی در یک کشور استقرار مهاجران جدید را تسهیل میکند و بهعنوان
یکی از مهمترین فاکتورهای انتخاب مقصد در میانذهنیت ایرانی است .جنگ تحمیلی و
نبود امنیت جانی در سایه جنگ ،فرار از خدمت در جبهه ،مشکالت اداری ،امکانات علمی و
فرصتهای شغلی در کشورهای مقصد ،عدم امید به آینده ،انقالب فرهنگی و بسته شدن
دانشگاهها از جمله مهمترین انگیزههای تشدیدکننده جریان مهاجرت در ایران بود
(Gholami, 2014؛ .) Hakimzadeh, 2006بسیاری از تحصیلکردگان انقالبی که بعد از
خروج شاه از کشور به ایران بازگشتند و درصدد اشتغال در دانشگاه و نهاد آموزش عالی
بودند با بسته شدن دانشگاه ها مجدداً به کشورهای محل تحصیل خود مهاجرت کردند .در
عرض دو سال تعداد کادر آموزشی مراکز دانشگاهی حدوداً به نصف کاهش یافت .عالوه بر
مشکالت اقتصادی و معیشتی جامعه ،بیثباتی سیاسی ،غلیان احساسات انقالبی ،تسویه
حسابهای سیاسی ،تلقی نخبگان و روشنفکران بهمثابه عامل تهدید ،حذف تندورانه
نیروهای سیاسی و تغییر پایگاه منزلتی متخصصان ازجمله مهمترین عوامل خروج گسترده
نیروهای متخصص از کشور بود .همچنین به دلیل سهولت تشریفات ورود و نیاز بازار کار
(عمدتاً کارگری یدی) جریان مهاجرتی گستردهای در سالهای پایانی دهه شصت به مقصد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Destination Preferences
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ساپن شکل گرفت .اگرچه در دهه هفتاد شمسی دولت برنامههایی را در جهت جذب
مهاجران متخصص ایرانی به کشور تدوین نمود اما به دلیل تداوم بیثباتی داخلی و نبود
چشمانداز ،عمالً در شکلدهی به جریان بازگشت مهاجران توفیقی حاصل نشد .موج سوم
مهاجرت از ایران اگرچه به دلیل اعمال تحریمها مهاجرت با اهداف اقتصادی ( Karim,
 )2013بود اما لزوماً این انگیزه ،تنها عامل خروج نبود و بهنوعی بهانهای برای رهایی از
بحران منزلت و تجربه جغرافیای خیال اندودی به نام "خارج" در ورای مرزهای ملی بود.
مهاجرتهای تحصیلی ،مهاجرتهای پناهجویی و مهاجرتهای اقتصادی همگی در دوره
پساتحریم افزایش چشمگیری داشته است .بهزاد که بهتازگی دوره دکترای خود را در رشته
مکانیک در آلمان به اتمام رسانده است به "نخبه بودن دیاسپورای ایرانی ساکن اروپای
غربی و آمریکا" از یکسو و "نیاز وطن به دانش و مهارت دیاسپورا" از سوی دیگر اشاره
میکند و معتقد است سرمایه انسانی عظیمی در میان مهاجران ایرانی وجود دارد:
تعداد دارندگان تحصیالت عالیه در میان مهاجران ایرانی بسیار باالست بهطوریکه در
هر جمع ایرانی که وارد میشویم بسیاری از حضار یا دکترا دارند و یا دانشجوی دکترا
هستند که به آدم این حس را میدهد که انگار همه مرغان همآواز پراکنده شدند .از طرفی
همه بر این امر صحه می گذاریم که سرزمین مادری به تخصص و مهارت هرکدام از ما نیاز
دارد و میتوانیم یکبخشی از بهبود اوضاع باشیم ولی اخبار و پیامهایی که از طریق رسانه و
خانواده منتقل میشود فضای تنشآلودی را نشان میدهد که در تصمیم به بازگشت ما را
دچار تردید میکند .ولی باید اذعان کنم کشش به بازگشت و سردرگمی بین ماندن و
برگشتن به وطن جزو مباحثی است که همیشه در دورهمیهای ایرانیان خارج از کشور در
جریان است.
احساس "در میان بودگی )Hall, 2017( "1بهعنوان یکی از موضوعات مهم تحلیل
سطح خرد مهاجرت است که در میان دیاسپورای ایرانی در آلمان بهصورت گستردهای
مطرح میباشد .تمایل به ماندن و متنعم شدن از فرصتهای رفاهی و آموزشی کشور مقصد
و درعینحال کشش به بازگشت به سرزمین مادری بهصورت توأمان در اکثر مصاحبههای
صورت گرفته مورد تاکید قرار گرفت .ازجمله ویژگیهای دیاسپورای ایرانی در کشورهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Feeling In-Between-Ness
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انگلوساکسون برخورداری از جمعیت گسترده ،قدرت وسیع مالی ،سطح باالی مهارت و
تخصص ،تسلط به زبانی و دسترسی گسترده به رسانهها است .بر اساس مطالعات صورت
گرفته در خصوص دیاسپورای ایرانیان در آمریکای شمالی ،حدود  91درصد از دانشجویان
ایرانی در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر بوده که بیش از دو سوم از این افراد در رشتههای
علوم و مهندسی تحصیلکردهاند ( )Salavati & Maleki, 2018که این رقم در حال
افزایش (به دلیل نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر) بیانگر حجم باالی
سرمایه انسانی ،اقتصادی و فرهنگی دیاسپورای ایرانی است .جمعیت مهاجر کننده ایرانی
عمدتاً دارای سرمایه های فرهنگی و اقتصادی باالیی هستند که این امر سبب شده در طول
چهار دهه گذشته یک دیاسپورای علمی ایرانی در دانشگاههای جهان شکل بگیرد.
با گسترش جهانیشدن و سهولت ارتباطات فرامرزی ،جمعیتهای دیاسپورایی
بهعنوان بازیگران مهمی در عرصه تعامالت جهانی قادر به ساختن شبکههای فعال در عرصه
فراملی هستند و بهطور آگاهانه میتوانند در توسعه زادگاهی بهویژه در حوزههای آموزشی،
بهداشتی ،فرهنگی و اجتماعی نیز میتوانند داشته باشند (Koinova, 2014؛ Adamson,
 )2012و هم منافع کشور مبدأ را در روندهای سیاسی کشور مقصد راهبری کنند که به آن
دیپلماسی دیاسپورا میگویند (Ho & McConnell, 2017).
حوزه مفهومي و مالحظات نظری
1

واسه دیاسپورا به لحاظ مفهومی واسهای زمینهمند است که طی زمان دچار تحول شده است.
دیاسپورا ترکیبی است از دو واسه  Diaبه معنای از اطراف و سرتاسر 1و  Spiroبه معنای
منتشر کردن و پراکندن 9که در ادبیات مهاجرت به جماعتهای دور از وطن تعبیر میشود.
واسه دیاسپورا از آغاز قرن بیستم بهتدری افزون بر یهودیان به گروههای کمابیش بزرگی
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
شدهاند و بهتدری به واسهای متداول در علوم اجتماعی و در بسیاری از موارد مترادفی برای
واسه مهاجرت درآمد هرچند که همچنان از فقر نظری و تحلیلی رن میبرد ( Moghissi
 2006؛ Hall 1990؛ Dufoix 2008؛ .) Butler 2001دیاسپورا به معنای افراد قلمروزدایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Contextual
2. Dia
3. Spiro
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شدهای 1است که برای مدت طوالنی به خارج از مرزهای سرزمین مادری (قومی و مذهبی)
مهاجرت کردهاند و با حفظ ارتباط میان اعضای همفرهنگ ،همچنان خود را از نظر هویتی
بهعنوان بخشی از جامعه ملی سرزمین مادری تعریف میکنند ،در امور مربوط به آن خا
مشارکت میورزند و در راستای فرهنگ ملی خود فعالیتهای مؤثر انجام میدهند.
در مطالعات دیاسپوریک عواملی چون منشا واحد ،داوطلبانه یا اجباری بودن مهاجرت،
تعلق به حافظهای جمعی مشتر  ،تمایل به آرمانی کردن نقطه مبدأ ،ناتوانی در
همانندگردی 1با جامعه میزبان ( ،)Safran, 1991تجربه ترومای جمعی و داشتن فانتزی در
خصوص وطن ایدال 9با انگیزه تمایل به بازگشت در انسجام جماعتهای دور از وطن مؤثر
است .دهیا ( )1579با بیان "اسطوره یا افسانه بازگشت "2این حس قوی در میان مهاجران
را عامل مهمی در انسجام جماعتهای دیاسپوریک برمیشمرد .این احساس تعلق با حسی
از تعهد نسبت تالش در جهت بازسازی و رفاه و اعتالی وطن ممزوج است ( Tölölyan,
1996؛  .)Butler, 1998 Sheffer, 2006مطالعات دیاسپورا را دارای پن بعد میداند:
دالیل و چرایی پراکنش جغرافیایی ،9چگونگی ارتباط با سرزمین مادری ،چگونگی ارتباط با
جامعه میزبان ،نحوه تعامل با سایر اجتماعات در دیاسپورا و مطالعات تطبیقی میان
دیاسپوراهای مختلف .در پژوهش پیش رو تالش خواهد شد تا چهار بعدازاین بنیان نظری
در تحلیل دیاسپورای ایرانی در آلمان موردتوجه قرار گیرد.
دياسپورا بهعنوان فرمي اجتماعي
ورتو ( ) 1999دیاسپورا را گروهی از مهاجران که به دالیل شباهت قومی ،مذهبی،
مشخصههای ظاهری ،تجربههای تاریخی و جغرافیا در کنار هم جماعتی را شکل دادهاند
تعریف میکند و سه بنیان نظری را در تحلیل هویت دیاسپوریک ارائه میدهد :دیاسپورا
بهعنوان فرمی اجتماعی ،2دیاسپورا بهعنوان نوعی از آگاهی و شناخت ،7دیاسپورا بهعنوان
شکلی از تولید فرهنگی .9از این منظر تمامی گروههای مهاجرتی قابلیت دیاسپورا بودن را
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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ندارد و مجموعه عواملی جماعت مهاجران را به گروهی دیاسپوریک تبدیل میکند که در
قالب فرمی اجتماعی عمل مینمایند ( .)Mavroudi, 2007شناختی آگاهانه و عامالنه
نسبت به برساخت هویت جمعی که در اسطورههای قومیتی ریشه دارد ،شکلگیری
انسجامی آگاهانه نسبت به سایر هموطنان در نقاط مختلف دنیا ،ناتوانی و یا عدم تمایل به
همانند گردی در فرهنگ جامعه میزبان که به افزایش احساس بیگانگی ،خأل و انزوا و
دیگری بودن منجر میشود میتواند فرم اجتماعی خاصی را شکل دهد.

شکل  :6عناصر شکلدهنده به دياسپورا بهعنوان فرمي اجتماعي
Figure 2: Dimentions of Diaspora as a Social Form

نکته دیگری که در تحلیل دیاسپورا بهعنوان فرمی اجتماعی مؤثر است توجه به رابطه
سه گانه (ارتباط با وطن ،ارتباط با کشور محل اقامت و ارتباط با سایر نقاط دیاسپورا است) و
یک هویت دیاسپوریک با توجه به این سه بعد تحلیل میشود .ارتباط با وطن چه بهصورت
عینی و چه ذهنی یکی از کلیدیترین عوامل سازنده هویت دیاسپوریک است .در بحث
ارتباط مهاجران با جامعه میزبان ،تاثیر سیاستهای حمایتی کشور مقصد در حمایت از
شکلگیری انجمنها و بسترسازی فعالیتهای رسانهای جماعتهای مهاجران و اجازه تداوم
فعالیت های فرهنگی مانند آموزش زبان مادری در انسجام دیاسپورا نقش کلیدی دارد.
همچنین ارتباط آگاهانه و قابل رصد با سایر نقاط دیاسپورا نیز قوامبخش رکن سوم این فرم
اجتماعی است؛ که هر سه بعد در مورد دیاسپورای ایرانیان در آلمان در بخشهای بعدی به
تفصیل بیان خواهد شد.
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دياسپورا بهعنوان شکلي از آگاهي
برای شکلگیری تعلق دیاسپوریک (احساس عضوی از دیاسپورا بودن) مدت زمان
قابلتوجهی نیاز است به این معنا که هر مهاجری بهصورت بالقوه قابلیت دیاسپوریک بودگی
را ندارد و گذشت زمانی نسبتاً طوالنی برای شکلگیری هویت دیاسپوریک ضروری است.
این احساس تعلق لزوماً همهگیر و دائمی نیست و ممکن است افراد و گروههایی حتی با
داشتن سالها تجربه مهاجرت بههیچعنوان به این هویت دیاسپوریک دست پیدا نکنند و یا
بهنوعی عامدانه از آن گریزان باشند؛ پناهجویان ،کارگران فصلی و یا دانشجویان و بهطورکلی
افرادی که تحت عنوان "انسان سیار یا ساکن موقتی "1طبقهبندی میشوند تمایل کمتری
به تعلق به هویت دیاسپوریک دارند.
دیاسپورا صرفاً به معنای تمایز قومیتی گروهی از افراد نسبت به جامعه میزبان نیست
بلکه به سطح واالتری از آگاهی مهاجران نسبت به هویت جمعی خود اشاره دارد که این کل
واحد ،همانطور که در بخش قبل اشارهشده ویژگیهای مشخصی دارد .همچنین هویت
دیاسپوریک به آگاهی فرد بر چندمکانی بودن 1هویتاش اطالق میشود .فرد مهاجر در
حالتی دوگانه و پاندولی ،هویت خود را در دو بستر اینجا و آنجا بنا میکند که از آن به
دلبستگی مردد( 9احساس در میان بودگی و تعلق به هر دو جا و هیچ جا) یاد میشود
( )Bratu, 2015; Culic, 2013; Noor, 2014این وضعیت در میانبودگی که سعیدی
( )2018با مطالعه مهاجران افغانستانی در آلمان از آن به "سرگشتگی بین دو دنیا "2یاد
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
جدید است و میتواند مختصات مرزی ملت یا کشور مورد نظر لزوماً مابهازای جغرافیایی
عینی نداشته باشد .تصور از وطن در میانذهنیت سوسههای دیاسپورا شکل میگیرد و بیشتر
حالتی انتزاعی ،خیالین و نمادین دارد تا یک عینیت مشخص (  Clifford, 1994؛
 )Anthias, 1998نکته مهم اینکه تحقیقات نشان میدهد هرچقدر زمان اقامت افراد در
کشورهای مقصد طوالنیتر میشود خاطره و حافظه افراد از وطن انتزاعیتر و خیال اندودتر
میشود  (Parvin-Steward, 2017).این آگاهی دیاسپوریک به هیبرید شدن هویت افراد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sojourner
2. The Awareness Of Multi-Locality
3. Ambivalent Attachment
4. Juggling Between Two Worlds

بازنمايي وطن در ميانذهنيت مهاجران :رهيافتي نظری به دياسپورای ايراني

863

دامن میزند بهنوعی که فرد درآنواحد خود را متعلق به چند جغرافیا و فرهنگ میداند و
در تعریف خود از خط فاصله (ایرانی-آلمانی) استفاده میکند .این خط باریک بیانگر تعلق
(کم یا زیاد) نسبت به مفهوم ایرانیت است که همچنان علیرغم سالهاحضور در کشور
میزبان فرد تمایل دارد در معرفی هویتی خود آنرا ابراز نماید.
آگاهی جماعت دیاسپورایی در سه سطح قابلردیابی است ،افراد باید نسبت به وجود
یک هویت جمعی مشتر بین اعضای مهاجران دیاسپورا آگاه باشند ،همچنین به هویت
جمعی خود در بستر تاریخی و فرهنگی واقف باشند و در سطح سوم بهصورت آگاهانه
ارتباط با کشور مبدأ را دنبال کنند .الزم به ذکر است این ارتباط با کشور مبدأ لزوماً
ارتباطات عینی و ملموس نخواهد بود بلکه همانطور که کوهن ( )2008بیان داشته در عصر
جهانیشدن و افزایش ارتباطات مجازی هویت دیاسپوریک میتواند از خالل ذهنیت و
برساخته های ذهنی فرهنگی ،تصورات مشتر و جمعی مهاجران با جغرافیایی به نام وطن
قوام یابد.
دياسپورا بهعنوان شکلي از توليد فرهنگي
دیاسپورا یک عرصه عمل دینامیک است که بهصورت مداوم ساخته ،تصور و بازتولید می-
شود .یکی از مهمترین انتقاداتی که به مطالعات دیاسپورا وارد میشود شائبه داشتن نگاه
یکپارچهنگر 1به کلیت مهاجران فارغ از تمایزات موجود است .برای داشتن هویت جمعی
مشتر در میان جماعتهای مهاجران الجرم تفاوتها به کناری گذاشته میشود اما
رویکرد انسانشناختی به دیاسپورا ،با به رسمیت شناختن تفاوتهای قومی ،مذهبی و
جنسیتی مهاجران ،هویت دیاسپوریک را عرصه پویایی میداند که در آن مهاجران علیرغم
وجود تفاوتها و تمایزات در ابعاد مختلف ،بهطور آگاهانه و دائمی برمبنای همین تمایزات
فرهنگی میانشان هویت جمعی را تولید و بازتولید میکنند (Brettell, 2013؛ Brubacker,
 )2005در خصوص دیاسپورای ایرانی نیز خطکشی و تمایزات متعدی کلیت هویت دیاسپورا
را به قطعات کوچکتر تقسیم میکند که کلیت دیاسپورای ایرانی با آگاهی از این تفاوتها
تعریف شود .مریم تجربه  12سال مهاجرت به آلمان را دارد که همراه همسر و سه فرزندش
در شهرهای مختلفی چون کارلسروهه ،هامبورگ و برمن بهتناوب زندگی کرده است .در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Holistic
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جریان برنامههای دهه محرم در مسجد برمن 1بهعنوان یکی از مطلعان این پژوهش انتخاب
و در فرایند تحقیق همراهی زیادی داشت .در خصوص بازتعریف شدن هویت در اثر تجربه
مهاجرت از "زیستن در فضایی بینابین" یاد میکند که تلفیق عناصر هر دو فرهنگ بومی و
میزبان است:
طی این سالها تغییرات زیادی را تجربه کردهام .بهویژه وقتی آدم مادر میشود و
مسئولیت سه نفر دیگر را بر عهده دارد باید دائم حواسش باشد که نسل جدید را با ریشه
ملی و عقاید مذهبی آشنا کند .در خارج از کشور اگر دقت نکنی خیلی زود بچههایت را از
دست میدهی ،رسانه و مدرسه و جامعه بچه را از تو میگیرد و بر اساس ارزشهای خودش
بار میآورد .من و همسرم برای همین بشدت در این خصوص برنامهریزی میکنیم .از آوردن
بچهها به مسجد یا دورهمی های ایرانی گرفته تا بهصورت متناوب مسافرت به ایران .ولی
وقتی بچهها در سیستم آموزشی آلمانی بزرگ میشوند عالیق جامعه به آنها هم سرایت
میکند .برای همین وایناختن (کریسمس) و برنامههای هالوین هم جز مناسبتهایی است
که در خانه ما اجرا میشود .بعضی وقتها فکر میکنم از هر فرهنگی قسمت کوچکی را
گرفتهایم و انگار هویت ما چندپاره شده .من هنوز به فارسی خواب میبینم ،زبانم موقع دعا
فارسی است هرچند که بچههایم به آلمانی مسلطتر هستند تا فارسی .در پاسخ به سؤال
"خانه کجاست؟" واقعاً نمیتوانم در یک کلمه بیان کنم .تعریف کردن آن چیزی که هستیم
برای من سخت شده .به قول مادرم در ایران که به ما میگوید :آش شله قلمکار ،از بس که
جمع اضداد شدهایم ...مهاجرت باعث دگردیسی عمیقی در وجود آدم میشود .من فکر می-
کنم آدم باید به یک نقطهای تعلق داشته باشد ،باید در دلش احساس کند خانه دارد ،به
فضایی تعلق دارد.
در تجربه مهاجرت ،هویت بهمثابه امری سیال و ترکیبی خود را بازتولید مینماید.
مهاجر ایرانی با وضعیت احساسی دوگانهای ما بین انتخاب وضعیت همانندگردی و همرنگ
جامعه میزبان شدن تا مقاومت در برابر این انحالل و تداوم ارتباط با ریشههای بومی ،ملی،
فرهنگی و دینی خود در جدالی دائمی است .تولید فرهنگی در دیاسپورا به بازتعریف شدن
شاخصهای فرهنگ بومی با توجه به فضای جهانی شده که این امر به پیچیده شدن،
همگن شدن و گاها سنتزدایی از فرهنگ بومی میشود .براساس مصاحبههای صورت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ehli-Beyt Kulturgemeinde Bremen E.V
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گرفته وضعیت منعطفی که از آن به شکلگیری "فرهنگ بریکوالس شده "1یا فرهنگ
ترکیبی یاد میشود که به تعامل بین دو فرهنگ کمک کرده و به ساختیابی هویتهای
پاندولی در میان مهاجران منجر میشود .در میانه این تلفیق که بهعنوان بخش جداییناپذیر
زیست روزمره مهاجران تلقی میشود در موارد بسیاری تاکید بر "ایرانیت" و "اسالمیت"
بهعنوان امری تمایزبخش در میان نسل دوم و سوم مهاجران بهصورت عامالنهای بازتولید
میشود .این عاملیت در نوع پوشش ،بهکارگیری زبان ،خورا  ،الگوهای همسرگزینی،
برگزاری آئینهای مذهبی در دیاسپورای ایرانی در کشور آلمان بازنمایی میشود.
وطن :از واقعيت تا انتزاع
بسیاری از مهاجران به داشتن تعلق به فضایی تحت عنوان خانه احتیاج دارند و در بسیاری
از موارد این نیاز در کشور میزبان و بعد از مهاجرت شکل میگیرد و یا تقویت میشود که از
آن به "فرایند ساختن خانه "1میتوان نام برد .در جریان زیستن در جغرافیا و فرهنگی
متفاوت نیاز به تعلق مکانی به یک محل تولد مشتر و یک مبدأ مشتر بهعنوان
مهمترین عامل شکلگیری دیاسپورا ،نقشی حمایتگرانه و انسجام بخش دارد که کوهن
( )1119به آن "طناب زندگی دیاسپوریک "9میگوید .دولت-ملت بهعنوان جغرافیایی
محصور در مرزهای ملی میتواند معانی متنوع و بعضاً متناقضی برای افراد تداعی کند .خانه،
وطن ،سرزمین مادری ،کشور محل تولد یا کشور متبوعه همگی داللت به فضایی دارند که
میتواند نمود عینی یا ذهنی داشته باشند  .این مفهوم در چرایی مهاجرت ،نحوه ارتباط با
کشور مبدأ ،ادغام در جامعه میزبان ( ،)Wilcock, 2018ارتباطات میاننسلی ،فرایند هویت-
یابی و بازتعریف هویتی مهاجران نقش کلیدی دارد .خانه هم مختصات فیزیکی و جغرافیایی
دارد و هم مجموعهای از احساسات است ( .)Blunt & Dowling, 2006در زبان آلمانی مرز
ظریف میان تعاریف افراد از خانه با دو واسه هیم 2و هیمت 9بهخوبی نشان داده میشود .هیم
به معنای خانه ،فضایی خیالاندود با صبغه عاطفی است که فرد وابستگی قلبی به آن دارد و
مملو از نمادها ،ارزشها و احساس تعلق است و در آن احساس غریبگی ندارد درحالیکه
هیمت در جغرافیای وسیعتری تعریف و به کشور متبوع ارجاع میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bricolage Culture
2. The Task Of Making A Home
3. Diasporic Rope
4. Heim
5. Heimat
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فرایند "بودن ،شدن و تعلق یافتن "1در تجربه مهاجرت با سرعت باالتری دنبال
میشود که مختصات ذهنی افراد را دچار تحوالت عمیقی مینماید و به بازتعریف هویت
مهاجر چه در کشور مقصد و چه در خانه میانجامد .مهاجرت فرصت مغتنمی برای پراکنش
و گسترش ایدهها و اطالعات و آشنایی با سبکهای متنوع زیستن فراهم میآورد که بر
ذهنیت افراد اثرات درازمدتی میگذارد .بر اساس مصاحبههای صورت گرفته در این پژوهش
وطن لزوماً به یک جای واحد اشاره نمیشود .در حقیقت در دنیای امروز یک جغرافیای
واحد که بتواند تمامی نیازهای ذهنی و عینی افراد را تامین کند وجود خارجی ندارد و
درنتیجه هویتهای هیبرید شکلگرفته که آبشخورهای متعددی در جهان پیرامون دارند.
درنتیجه یکی از مهمترین ویژگیهای هویت دیاسپوریک وجود خانههای چندگانه 1است
) .(Massey, 1994; Fortier, 2000مهدی برای ادامه تحصیل در مقطع تخصص
چشمپزشکی در سالهای ابتدایی دهه هشتاد به لندن میرود و در ابتدای دهه نود شمسی
به ایران بازمیگردد .بازگشت به ایران به دلیل درخواست همسرش بوده و آن را "بیشتر یک
پروسه خانوادگی میداند تا تصمیمی فردی" .بعد از  2سال خود را "غریبهای در خانه"9
میدید و بعد از چند سال مجدداً به آلمان مهاجرت میکند:
بر اساس تجربه من در جمع ایرانیان خارج از کشور دو طیف مشخص وجود داشت،
تصوری که از ایران در پس ذهن ما وجود دارد فانتزی است انگار مابهازای واقعی ندارد .هر
وقت با دوستان دور هم جمع میشدیم یک گروهبندی مشخص و متصلبی وجود داشت.
تصور یکسری از ما از وطن تصوری کلیشهای از ویرانهای بود سرشار از اخبار بد و تلخ و
سیاهی ناتمام که قرار نبود تا دهههای آتی بهبودی حاصل شود .تکلیف این افراد مشخص
بود و بازگشت ،هیچوقت در ذهنشان وجود نداشت و تمام تالششان را میکردند تا زندگی را
همان جا بسازند .یکسری از افراد هم مثل من تصوری که از ایران داشتند بیشتر از خودِ فریز
شدهشان از سالهای خوش دور ناشی میشد ،زمانی که کنار خانواده بودند ،دورهم جمع
بودند و گرما در رابطهها مستتر بود .تصوری خیالین و نوستالژیک و اندود شده با فانتزی.
این تصویر آنقدر پررنگ بود که من نتوانستم جای دیگری ریشه بدوانم .آدم باید یک جایی
ساکن بشه ،یکی از دوستانم در جواب احساس دوگانگیام میگفت :یا با اینجا دوست شو و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Process Of Being, Becoming And Belonging
2. Multiple Home
3. A Stranger At Home
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موقعیتت رو پیدا کن و یا برگرد و راهتو پیدا کن .یک جایی در فیلم  Herبازیگر به کناری
اش میگوید از یکجایی به بعد همه حس و حالت نسخه ضعیفتر حاالتی است که قبالً
تجربه کردی .به این مرحله که برسی فرقی نمیکند کجای کره زمین زندگی کنی .همهجا
آسمان همین رنگ است.
این مصاحبه با اشاره به "ذهن فریز شده مهاجر" و "نگاه نوستالژیک به خانه" به
روشنی تفاوت آشکار میان وطن واقعی و وطن متصور را نشان میدهد که در تصمیمگیری
افراد در نحوه ارتباط با مبدأ و استراتژی بازگشت اثرگذار است .بر اساس دادههای
بهدستآمده از این پژوهش با توجه به چندپارگی دیاسپورای ایرانی ،مفهوم وطن بهعنوان
برساختی متصور 1در میانذهنیت مصاحبهشوندگان سه بعد معنایی دارد :عاطفی/فرهنگی،
ملی/جغرافیایی و مذهبی/سیاسی .در این راستا وطن موقعیتی بدون جغرافیای مشخصی
است که عموماً با نگرشی عاطفی/فرهنگی به آن نگریسته میشود و صبغه ملی/جغرافیایی و
مذهبی/سیاسی آن کمرنگتر و مجادله برانگیزتر است .این فضای تعلقی ،مجموعهای از
رویهها ،معانی و خاطرات است که از آن میتوان به جغرافیای لرزان (Basu, 2001؛ Deciu-
 )Ritivoi, 2002نام برد که بازه وسیعی دارد که از دلبستگی به جغرافیایی کلیتر تحت
عنوان امت اسالمی تا دلبستگی به خاطرههای دور از روستایی در ایران در نوسان بوده که
بهصورت دینامیک در میانذهنیت مصاحبهشوندگان چه بهصورت فردی و چه گروهی دائماً
بازتولید و در رمان ،شعر ،عکس و فیلم در غربت بازنمایی میشود.
1
بر اساس این پژوهش میدانی به نظر میرسد وابستگی مهاجران به وطن در
دیاسپورای ایرانی در آلمان در سه سطح وابستگی قوی ،وابستگی پاندولی و وابستگی ضعیف
قابل تحلیل است .گروهی از مهاجران به فرهنگ بومی خود وابستگی قوی دارند و از تجربه
مهاجرتی خود در قالب "زیستن در برزخ "9یاد میکنند .این نکته در باال بودن تمایل به
بازگشت و نزدیکی با مهاجران همقوم 2نمود مییابد .بهطورکلی این سطح وابستگی در میان
نسل اول مهاجران ،افرادی که تسلط زبانی کمتری به آلمانی دارند ،افرادی که ادغام
ساختاری 9و عاطفی 2ضعیفی با جامعه میزبان تجربه میکنند و احساس "دیگری" بودن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Imagined Construct
2. Strong Attachment
3. Live In Limbo
4. Co-Ethnics
5. Structural Integration
6. Emotional Integration
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دارند و همچنین افرادی که گرایشات مذهبی باالتری دارند عمومیت بیشتری دارد .زبان
بهعنوان نمادی از تمایز ( )Lu, 2011محسوب میشود که بهعنوان یکی از مهمترین
شاخصهای تعلق قومی ،عامل حفظ هویت بومی مهاجران بوده و در ارتباطات بیننسلی و
ادغام قابلتحلیل است .در مصاحبه با مریم یکی از عرصههایی که خطکشی محو و مستوری
در روابط بین نسلی را بازنمایی میکرد بحث بهکارگیری زبان فارسی و آلمانی بود
بهطوریکه "زبان احساس" نسل اول مهاجران عمدتاً زبان بومی است درحالیکه نسلهای
بعدی مهاجران به دلیل فرایند جامعهپذیری در سیستم آموزشی جامعه میزبان از زبان
آلمانی استفاده میکنند .امری که ابولعال ( )Darzinezhad & Baradaran Jamili, 2017از
آن به فاعلیت اجراگرایانه 1زبانی یاد میکند .اسرائیل ( )2000از مفهوم "ایدئولوسی
بازگشت" بهعنوان عنصر اصلی هویت برخی از مهاجران نام میبرد که تمایل و تصور از
بازگشت در وضعیتی بسیار قوی در میانذهنیت این دسته از مهاجرین نقشآفرینی میکند
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
است هرچند که همانطور که براه ( )2005بهخوبی بیان میدارد بین داشتن تمنای خانه 1و
تمنای بازگشت به خانه 9باید تفاوت قائل شد چراکه بسیاری از مصاحبهشوندگان اگرچه
وابستگی قوی به ایران بهعنوان خانه داشتند ولی با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی
کشور مبدأ در خصوص بازگشت با تردید صحبت میکردند .مهاجران ایرانی ،وطن یا
سرزمین مادری یا خانه را فضایی انتزاعی و ذهنی میدانند که لزوماً رؤیای بازگشت به آن،
موقعیت جغرافیایی و عینی مشخصی را نشان نمیدهد ،موقعیتی که میتوان از آن به فرایند
جغرافیایی زدایی از مکان یاد نمود.
دسته دوم در حالتی پاندولی وابستگی خود را توأمان به اینجاوآنجا ،همهجا یا هیچ جا
مرتبط می دانند که این عدم قطعیت و دوگانه احساسی ،در تعریف افراد از هویت خود تاثیر
میگذارد .کلیفورد ( )1994بر "هویتهای سرگردان یا در سفر" اشاره دارد که بر گسستگی
و چندگانگی مفهوم هویت برای سوسه مهاجر اشاره دارد .به دلیل تمایل باالی مهاجران
ایرانی به حفظ علقههای ملی و مذهبی ،پیوندهای هویتی و وابستگیهای عاطفی و تداوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Performative Subjectivity
2. Desire For Home
3. Desire To Return Home
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ارتباط با وطن ،سردرگمی فرد مهاجر نهتنها در جامعه میزبان بر تعریفش از خود تاثیر
میگذارد بلکه مهاجر بازگشتی نیز اگرچه به سرزمین مادری خود رجعت نموده است اما به
دلیل عدم ادغام مناسب و چالشهای جایابی مجدد در ساختارهای موجود نوعی از
سردرگمی هویتی را تجربه مینماید.
دسته سوم را میتوان ذیل عنوان مهاجران با سطح وابستگی ضعیف طبقهبندی کرد.
برای این دسته از مصاحبهشوندگان سرزمین مادری "جغرافیایی مملو از سختی و چالش"
تعریف میشود که با نتای ارائهشده توسط مک آلیف ( )2007در خصوص مهاجران ایرانی
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
شدهاند .در این دسته میتوان از مهاجرانی که ادغام ساختاری و عاطفی عمیقی با جامعه
میزبان تجربه نمودهاند ،پناهجویان ،پناهندگان و مهاجران سیاسی نام برد .یکی از
مطلوبترین استراتژیهای مورداستفاده توسط این دسته از مهاجران دوری گزیدن
"عامالنه" از تشکلهای ایرانی حاضر در دیاسپورا و حضور حداقلی در برنامهها و فضاهای
ایرانی است .این گروه مصرف فرهنگی بسیار مشابهی با جامعه میزبان داشته و استفاده از
زبان جدید را وجه تمایزبخش خود بهعنوان سمبل همانندگردی میدانند.
دياسپورای ايراني :از انتزاع تا واقعيت
فکوهی و ابراهیمی ( )2009ضمن تاکید بر ابهام معنایی دیاسپورای ایرانی ،داشتن تصویری
دقیق و بدون اسطورهسازی و آرمانی کردنهای بیهوده از واقعیت دیاسپورایی را نیاز اصلی
جامعه برشمردهاند .تصویری که از ایرانیان خارج از کشور در افواه عمومی در داخل کشور
بازتولید میشود جماعتی مرفه ،نخبه و رضایتمند را نشان میدهد که بر "مهاجرت موفق"
داللت دارد درحالیکه مطالعه میدانی این پژوهش نشان میدهد که این تصویر انتزاعی و
فانتزی لزوماً مابهازای خارجی ندارد و بههیچوجه تعریف کاملی از دیاسپورای ایرانی نیست.
در بازنمایی این تصویر کاریکاتوریزه شده توسط رسانههای جمعی ،وجه نخبگی و
برخورداری بسیار پررنگ شده و روایت "مهاجرت شکست خورده" ،شکافها و چالشها و
ناکامیها مغفول مانده است .در نتیجه صدای در حاشیهماندگان همچون مهاجران فاقد
مدر اقامتی ،شاغالن در بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی ،پناهجویان در مسیر مانده و یا
اخراج شدگان شنیده نمیشود .نایرز ( )2010در تحلیل قوانین سختگیرانه حقوقی در قبال
درخواستهای پناهندگی (مطالعه موردی سیاستهای پناهندگی دولت کانادا) از واسه
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"دیاسپورای تحقیر شده یا شکست خورده "1نام میبرد و اشاره میکند که بهطورمعمول
تصویر مهاجرتهای شکستخورده کمتر بازنمایی میشود.
این تصویر انتزاعی و کامیاب ،در تقویت جریانهای برونکوچی از ایران هم تاثیرگذار
است .عربستانی ( )2018با اشاره به آرمانشهری به نام "خارج" (که لزوماً بهجای خاصی
اشاره ندارد) این حجم گسترده از تمنای رفتن را ناشی از میلی ارضا نشده میداند که در
میانذهنیت ایرانی شکلگرفته و عامل مهمی در فرایند تصمیمگیری به برونکوچی است.
برای بسیاری از جوانان تصویر زندگی خارج از مرزهای ایران ،تصویری آرمانی ،فانتزی،
گزینشی و دلبخواهانه است که فارغ از چارچوبهای متصلب تعریف شده در داخل کشور،
امکان دستیابی سهلالوصول به کلیه نیازهای افراد را فراهم میسازد .خیالی فانتزی از
رسیدن ،بدون تالشی درخور جهت عملیاتی کردن ،وقتی بر بستر مشکالت عینی داخل
کشور سوار میشود آسیبهای گستردهای در افزایش مهاجران بالقوه (ذهنی) ایجاد و به
شکلگیری "موج مهاجرت" منجر شده که گستره عظیمی از خانوادههای ایرانی را
دربرگرفته است.
همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شد موجهای مختلف مهاجرتی از ایران با
دالیل متنوعی شکلگرفته است در نتیجه به دالیل متعددی همچون زمان مهاجرت،
انگیزههای خروج از کشور ،تنوع قومیتی ،مذهبی ،سوگیریهای سیاسی و ایدئولوسیک،
مرزبندیهای نسلی ،وضعیت اقامتی ،پایگاه طبقاتی و همچنین نحوه ارتباط با کشور مبدأ
منجر به پررنگ شدن مرزهای هویتی در میان مهاجران ایرانی شده است بهطوریکه به
شکلگیری دیاسپورایی "ناهمگون ،متنوع ،پیچیده ،1چهلتکه ،9چندالیه ،ستیزه جو و
آمیخته "2شده است.
صنعت دياسپورا و مسأله بازتوليد فرهنگي
نکته بسیار مهم در تحلیل دیاسپورای ایرانی توجه به "فرایند ساختن فرهنگ" بهجای
"تمسک به یک فرهنگ از پیش تعیینشده" است .منفعت اقتصادی مسستر در برنامههای
فرهنگی برای مهاجران به تقویت بیزینسهای قومی 9منجر شده است .اقتصاد سیاسی عامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Abject Diaspora
2. Complexity
3. Segmented
4. Hybridity
5. Ethnic Business
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مهمی در بازتولید تصویر متصلب ،یکپارچه و فانتزی از دیاسپورای ایرانی است که میتوان
از آن به صنعت دیاسپورا نام برد .این صنعت برای تداوم حیات خود حتی به ابداع سنتهای
تاریخی ،ملی و مذهبی و موقعیتهای فرهنگی دست میزند ( Hobsbawm & Ranger,
 .)1992عوامل گرداننده این صنعت را بروبیکر (" )2005دالالن دیاسپورا "1مینامد که
رسانههای جمعی ،انجمنهای مهاجران و تجار از جمله عوامل این صنعت پرسود هستند.
حیات این گروه از شاغالن در صنعت دیاسپورا به بازتولید مداوم مناسبتها ،مناسک و
بهانههایی برای برنامهسازی و دورهمی است که گردش مالی بزرگی را شامل میشود .عالوه
بر مناسبتهای ملی و مذهبی همچون شب یلدا و عید نوروز ،برنامههای دیگری مانند
جشن تیرگان ،فاشینگ ،1آئین مهرگان ،شاهنامهخوانی ،جشن نور 9و همچنین کنسرتهای
متعدد در تداوم گردش مالی صنعت دیاسپورا در آلمان مؤثر است.
این صنعت جهانی در بسیاری از موارد به بازتعریف مرزبندیهای جغرافیایی میپردازد
و همانطور که برکنری و آپادوری ( )1989از "نقشه جایگزین وطن" یا "وطن ابداع شده"2
( )Appadurai, 1991نام میبرند معانی فرهنگی موردنیاز خود را در بسترهای متنوعی در
نقاط مختلف دنیا بازتولید میکنند .هراندازه ارتباط هسته مرکزی دیاسپورا با کشور مبدأ
ضعیف باشد معانی فرهنگی در فرایندی آشفته و مغشوش از سایر هستههای دیاسپورا (غیر
از کشور مبدأ) منتقل میشود .این مساله نهتنها در انسجام هویت دیاسپوریک ایرانی تاثیر
منفی گذاشته است بلکه در روابط بین نسلی و انتقال سنتها و فرهنگ بومی به نسلهای
بعدی مهاجران هم نقشآفرینی میکند چراکه خودیابی فرهنگی در زندگی مهاجران رکن
مهم هویت بخشی است که دائماً تولید و بازتولید میشود.
تعامالت دياسپوريک :سازماندهي اجتماعي در دياسپورای ايرانيان در آلمان
استفاده بهینه از سرمایههای علمی و اقتصادی دیاسپورای مهاجران ایرانی نقش مهمی در
توسعه پایدار در کشور مبدأ دارد چراکه بسیاری از مهاجران ایرانی پیوندهای خود را با
فرهنگ بومی بهواسطه موج گستردهای از ادبیات و فعالیتهای فرهنگی ،علمی و رسانهای
حفظ نمودهاند .تشکیل انجمنهای زادگاهی در راستای ناسیونالیسم از دور ،بهعنوان
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
ایجاد و تقویت تشکلهای جمعی فرهنگ ایرانی اسالمی خود را به نسل بعد منتقل
مینمایند .در سالهای ابتدایی مهاجرت ،نیاز بیشتری به شبکههای درونقومی و فراملی
احساس میشود هر چند به نظر میرسد در برخی موارد این تشکلبندیهای قومیتی به
شکلگیری و تقویت "گتو( 1تک افتادگی) " و "جزیرههای قومیتی "1میانجامد .برای
بسیاری از مصاحبهشوندگان حضور در برنامههای فرهنگی و مذهبی ارائهشده توسط
هم زبانان عامل مهمی در کاهش غم غربت و بهبود سالمت روانی بوده است .الل ()1990
مفهوم "تناقض قومیتی "9را مطرح میکند به اینمعنا که حمایت از اجتماعات قومیتی به
مهاجرین کمک میکند تا در جامعه میزبان راحتتر و بهتر انطباق پیدا کنند .این نکته در
تضاد با یافتههای پژوهش پیشروست چرا که هراندازه دلبستگی مهاجران به انجمنهای
زادگاهی قویتر بود شانس ادغام عاطفی آنها در جامعه آلمان کاهش مییافت.
تقویت ارتباط دوسویه با سرزمین مادری از مهمترین دالیل بقا و استحکام اجتماعات
شکلگرفته در میان مهاجران است .در بسیاری از موارد انجمنهای تشکیل شده در خارج از
کشور به دالیل سیاسی و یا ایدئولوسیک امکان همکاری با سازمانها و افراد داخل کشور را
ندارند که این امر در انسجام تشکلبندیهای دیاسپوریک نقش مهمی دارد .همانطور که
در بخش قبل اشاره شد به دالیل متعددی از جمله ضعف کار جمعی و فقدان اعتماد
عمومی چنددستگی و گروهبندیهای مشوش ،لرزان و بیثبات در تمامی بخشهای
دیاسپورای ایرانی بهچشم میخورد و نمونه آلمان هم از این امر مستثنی نیست .جامعه
مدنی در دیاسپورای ایرانی در این کشور از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار است.
انجمنهای مذهبی شیعی (مرکز اسالمی هامبورگ و انجمن اسالمی
دانشجویان ایرانی دانشگاههای آلمان) ،گروههای دانشجویی (انجمن دانشجویان ایرانی
دانشگاه برمن) ،گروههای حامی پناهندگان (شورای پناهندگان ایرانی برمن ،انجمن دیوان
در کلن ،انجمن فرهنگی دهخدا در برلین) و انجمنهای ادبی (انجمن فرهنگی ایرانی،
انجمن بربط در برمن و انجمن ادبی و فرهنگی ایرانیان فرانکفورت) از فعالترین تشکلهای
مهاجران در آلمان محسوب میشوند .براساس مطالعه میدانی صورتگرفته ،قرابت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ghettoization
2. Ethnic Enclaves
3. Ethnicity Paradox
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جغرافیایی با شهر بزرگی چون هامبورگ بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تجمع ایرانیان در
اروپا که از تنوع برنامه های فرهنگی ،مذهبی و علمی باالیی در میان ایرانیان برخوردار است
باعث شده که تشکلبندیهای شهر برمن از قدرت رقابتی الزم برخوردار نباشند .بهطورکلی
سازمانهای فعال مرتبط با مهاجران ایرانی به  9دسته قابلتقسیم هستند:
سازمانهای دولتی مانند Eiche ،Paritätische Bildungswerk LV Bremen e.V
 Mütterzentrum ،Hornو سازمان  AWOاز مهمترین مراکز فعال در حوزه مهاجران و
پناهجویان هستند .در جریان مصاحبههای متخصص با مسئولین این سازمانها مشخص شد
که ماموریت دولتی آنها بر ارائه حمایتهای حقوقی ،آموزشی (بهویژه آموزش زبان آلمانی)،
مشاوره های کاری و تحصیلی ،خدمات رفاهی به پناهندگان و مهاجران استوار شده است.
دسته دوم انجمن های تاسیسی توسط کشور مبدأ است که بیشتر در شهرهای بزرگ و به-
ویژه توسط سفارتخانههای ایران اداره میشوند .این انجمنها خطمشی مذهبی و فرهنگی
دارند و بیشتر برنامههای ارائه شده در راستای اهداف سیاسی و ایدئولوسیک کشور ایران
است .دسته سوم انجمنهای مهاجر ساخته هستند که در مقیاسی به نسبت دامنه کوچکتر
به ارائه خدمات در ابعاد مختلف فرهنگی ،سیاسی ،مذهبی و آموزشی میپردازند .سارا که
تجربه  99سال حضور در کشور آلمان را دارد حضور در مسجد برمن را یکی از مهمترین
عوامل مؤثر در کاهش غم غربت برمیشمرد که فضای امنی برای تداوم علقههای مذهبیاش
در کشور سکوالری چون آلمان را به او میدهد ولی نسبت به خدمات ارائه شده ناراضی
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
چیزی که از همه بیشتر من را آزار میدهد این است که امام جماعت مسجد خطبهها را به
زبان ترکی قرائت میکند چراکه به دلیل عدمحمایت مالی دولت آلمان هزینههای این
مسجد توسط مهاجران متمول ترکیهای تامین میشود و در نتیجه امام جماعت هم تر
است و غذاها هم اکثراً از رستورانهای ترکیهای تهیه میشود که یک مقدار با ذائقه ما
ایرانیان متفاوت است ،البته اخیراً با افزایش مهاجران افغانستانی تعداد فارسیزبانان مسجد
بیشتر شده است .ولی بههرحال هامبورگ دور است و امکان رفتن متناوب برای شرکت در
برنامه های مذهبی مثل دعای کمیل یا نماز جمعه را ندارم و به همین حداقلها هم راضی
هستم.
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بر اساس یافتههای این پژوهش ،انجمنهای مهاجران ایرانی در کشور آلمان از
"تبعیض مضاعف" رن میبرند .انجمنهای تاسیسشده توسط دولت ایران از ضعف اقبال
توسط جمع گستردهای از مهاجران و همچنین حمایتهای دولت میزبان ،انجمنهای مهاجر
ساخته از ضعف حمایت مالی و فرهنگی کشور مبدأ و بعضاً دولت میزبان و سازمانهای
تاسیسی توسط دولت میزبان با ضعف استقبال مهاجران به دلیل تفاوت زبانی-فرهنگی
مواجه هستند .همچنین انجمنهای غیرمذهبی به دلیل اختالفات فکری با کشور مبدأ
امکان دریافت حمایتهای مالی از سوی دولت ایران را از دست میدهند و در بسیاری از
موارد سهم دریافتی از دولت آلمان نیز "بسیار ناچیز و ناکافی" اعالم شده است .مسئوالن
انجمنهای مذهبی (مهاجرساخته) در شهر برمن "عدم توجه و حمایت دولت آلمان" و
همچنین"سلطه سایر گروههای شیعی بهویژه مهاجران تر و لبنانی" را دو چالش عمده در
فعالیتهای خود برشمردهاند.
1
جوامع دیاسپوریک در سطح بینالمللی به شیوههای مختلفی همچون فعال و غیرفعال ،
سازنده و مخرب بر کشور مبدأ و مقصد تاثیر میگذارند (Redclift, 2017؛ Mavroudi,
 .)2018تا زمانی که مهاجران احساس هویت جمعی نداشته باشند دیاسپورا به حالت فعال و
عملیاتی در نمیآید .در جوامع میزبانی که آزادی عمل انجمنها به رسمیت شناخته شده
جماعتهای دیاسپوریک بهراحتی میتوانند از طریق انتشار روزنامه و مجله ،ایجاد شبکه-
های تلویزیونی ،برگزاری تجمعات با اعضای خود در ارتباط بوده و آنها را در راستای اهداف
مشتر جامعه دیاسپورا سازماندهی کنند .بسیاری از محققین دیاسپورای ایرانی را
غیرفعال و خاموش دستهبندی کردهاند ( )Cohen & Yefet, 2019چراکه ارتباط
سیستماتیکی با کشور مبدأ ندارد هرچند که در موارد انگشتشماری همچون زلزله بم
ارتباط با مبدأ بهصورت مؤثر و البته موقتی ایجاد شده بود .ضعف همبستگی و فعالیتهای
تخریبی طرفداران هر یک از گروهها علیه سایرین امکان ایجاد وحدت میان ایرانیان خارج از
کشور حول موضوع های فرهنگی ،باستانی ،اجتماعی و مشکالت روزمره زندگی را نیز از بین
برده است .در طول سالهای گذشته ،بسیاری از انجمنهای فرهنگی ،موسسههای زبان-
آموزی ،آموزشی و نشریههای ایرانی در خارج از کشور به دلیل عدمحمایت جامعه ایرانیان
مهاجر و همچنین نداشتن روحیه کار جمعی و احترام به حقوق دیگران و مسئولیتپذیری و
رفتارهای خصمانه نسبت به انجمنهای رقیب مجبور به تعطیلی شدهاند .درنتیجه جامعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Silent
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گسترده ایرانیان خارج از کشور که از نظر سرانه درآمد ،سطح تحصیالت ،میزان کارآفرینان
و تعداد اعضای هیئتعلمی به لحاظ آماری در جایگاه بسیار باالیی قرار دارد ارتباط منسجم
و بلندمدتی را در توسعهزادگاهی نداشته و از عدم سازماندهی منطقی در دیاسپورا رن
میبرد.
ارتباط با وطن :بازهای از ذهنيت تا عينيت
در ادبیات مهاجرت ار تباط دیاسپورا با وطن دینامیکی از تداوم و تغییر دائمی است .در این
راستا پارادایم فراملیگرایی جامعترین تحلیل را از روابط مهاجران با کشور مبدأ و سایر نقاط
دیاسپورا ارائه مینماید .در عصر جهانیشدن و با گسترش تکنولوسی و شتاب گرفتن
ارتباطات شبکهای در سطح بین الملل به کمرنگ شدن مرزهای دولت-ملتها شده و روابط
فرامرزی در سطوح خرد و کالن رشدی شتابان یافته است .پورتز و همکاران ( )1999مهاجر
فراملیگرا را فردی تعریف کردهاند که زندگی دوگانه دارد ،به دو زبان صحبت میکند،
خانهاش را بر اساس چند جغرافیای متفاوت تصور میکند و زندگیاش را برمبنای ارتباط
مستمر بین مرزها ادامه می دهد .باید توجه داشت که لزوماً فراملی گرایی سرنوشت محتوم
در مهاجرت نیست و صرفاً بخشی از مهاجران بهعنوان مهاجران فراملیگرا قلمداد میشوند؛
بهعنوان نمونه در پژوهش پورتز و همکاران ( )2002تنها  9تا  11درصد از مهاجران اهل
دومینیکن ،سالوادور و کلمبیای ساکن در ایاالت متحده آمریکا ارتباطات فراملیگرایانه با
کشور مبدأ داشتهاند.
فراملیگرایی و دیاسپورا بهعنوان دو واسه درهمتنیده ،در بسیاری از موارد با یکدیگر
همپوشانی دارند و در بسیاری از موارد بهجای یکدیگر استفاده میشوند ( & Bauböck
 .)Faist, 2010مطالعات کالسیک فراملیگرایی رفتارهای مهاجران در تداوم ارتباط با مبدأ
را مانعی در ادغام بر میشمرند (Snel & Engbersen, 2006؛  )Faist, 1999اما مطالعات
جدید در این عرصه ضمن رد کردن این تقابل ،فرایند ادغام و روابط فراملیگرایانه دو رابطه
همسو میدانند که در بسیاری از موارد همدیگر را تقویت مینمایند (Levitt, 2003؛
Kivisto, 2001؛  .)Nagel & Staeheli, 2008هرچه سطح سرمایه انسانی باالتر باشد
میزان و کیفیت روابط فراملی (مشارکت سیاسی و یا سرمایهگذاری در کشور مبدأ) افزایش
مییابد و همچنین ادغام ساختاری مهاجران بهتر صورت میگیرد .این موضوع در
دیاسپورای ایرانی در آلمان قابل رصد است و ادغام مهاجران در جامعه میزبان تقابلی با
تداوم روابط فراملیگرایانه با مبدأ و سایر بدنه دیاسپورای ایرانی نداشته است.
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نقش رفتارهای فرامليگرايانه در بازنمايي وطن در روابط بين نسلي
تمایل به تداوم ارتباط با کشور مبدأ نوعی ابراز وابستگی چندبعدی است که فرد نشان
می دهد هم به جامعه میزبان تعلق دارد و هم همچنان ریشه در خا دارد .مهاجران ایرانی
در آلمان با "رویهها و عمل فراملیگرایانه" (از طریق مصرف فرهنگی و یا شرکت در
انجمنهای زادگاهی) بهنوعی "وابستگیهای بومی" خود را در جامعه میزبان بازتولید
میکنند .وجوه ارسالی 1بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای فراملیگرایی است و سهم
مهاجران ایرانی رقم  17211میلیارد دالر ( )World Bank, 2019و معادل  ./9درصد تولید
ناخالص داخلی است که به نظر میرسد با توجه به تحریمهای بینالمللی و عدم ارتباط
دوسویه پویا کشور مبدأ با دیاسپورا ،جمهوری اسالمی ایران سهم بسیار ناچیزی در مبادالت
ارزی و مشارکت مهاجران در توسعه زادگاهی دارد ( .)Saidi, 2019همچنین بحث وجوه
ارسالی غیرمادی 1که اولین بار توسط لویت ( )1998ارائه شد نیز در دیاسپورای ایرانی
قابل تحلیل است که به معنای انتقال ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،ارزشی ،ایدهها ،دانش و
مهارت های مهاجران به جامعه مبدأ بوده که لزوماً به بازگشت فیزیکی نیازی ندارد و با
گسترش فناوریهای نوین به سهولت انجام میشود که از آن میتوان به فراملیگرایی
میکروالکترونیک 9یاد کرد.
بهطورکلی فراملیگرایی در دو سطح ذهنی (غیرمادی) و عینی (مادی) قابلمطالعه
است و روابط فراملیگرایانه صرفاً به روابط عینی و قابلمشاهده (اقتصادی ،سیاسی و یا
اجتماعی-فرهنگی) محدود نمیشود و همانطور که بورل ( )2003بهدرستی اشاره میکند
خاطرات ،عواطف ،نگرانی و احساساتی که فرد مهاجر همچنان نسبت به سرزمین مادری
خود دارد هم در زمره روابط فراملیگرایانه ذهنی قرار میگیرد" .ارتباط ذهنی و عینی با
مفهوم وطن" و "داشتن خاطره از وطن" مرکزیترین مؤلفه شکلگیری و انسجام دیاسپورا
است حتی اگر این وطن تصویر مخدوش و ستیزه جویانهای داشته باشد که در این حالت
تصاویر انتزاعی و خیالاندود از وطن تقویت میشود .دالیل و شرایط خروج از کشور ،تاثیر
بسیار مهمی بر ارتباط مهاجر هم با اعضای دیاسپورا و هم با کشور مبدأ دارد .گروهی از
مصاحبهشوندگان به دلیل ترومایی که باعث برونکوچی آنها از وطن شده است سطح
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
وطن در ذهن میسازند .این گروه ارتباط با سرزمین مادری را در میانذهنیت خود تداوم
بخشیده و همانطور که گلیک شیلر و لویت ( )2004اشاره میکنند روابط با کشور مبدأ را
در سطح عاطفی (حافظه جمعی مشتر  ،نوستالژی و خیالپردازی )1حفظ مینمایند.
از سوی دیگر بعد عینی (مادی) فراملیگرایی در تعامالت مهاجران در جریان مصرف
فرهنگی بهوسیله رسانههای جمعی ،سفر (رفت و برگشتی) و وجوه ارسالی نمود مییابد.
پژوهشهای ابتدایی در این حوزه ( )Portes & Rumbau,t 2001معتقد بودند که ارتباط با
وطن فقط به نسل اول مهاجرین محدود میشود درحالیکه همراستا با یافتههای پژوهش
پیش رو ،تحقیقات جدید ارتباط عینی و ذهنی با کشور مبدأ را متعلق به نسل یک و نیم،1
دوم و سوم مهاجرین هم میداند (Rumbaut, 2012؛.) Lyons & Mandaville, 2010
هرچند که تحقیقات صورت گرفته (Ehrkamp, 2005؛  )Vertovec, 2003نشان میدهند
که سطح روابط فراملیگرایانه این گروه ،کمرنگتر و کم دامنهتر از والدینشان است اما به-
صورتی نمادی ن و سمبلیک بوده که خود را با تقویت ارتباط با هویت مشتر قومی بازنمایی
میکند و این تداوم ،ارتباط مستقیمی با رفتارها و استراتژیهای والدین در ارتباط با
فرهنگ بومی دارد .نمودهای فراملیگرایی در میان مهاجران ایرانی در آلمان ،ارتباط تلفنی
و مجازی با خویشاوندان جامانده 9در کشور مبدأ و یا سایر بدنه دیاسپورا ،استفاده از زبان
مادری در خانه ،مسافرت های رفت و برگشتی به ایران ،وجوه ارسالی به ایران یا سایر نقاط
دیاسپورا ،برپایی مراسم و مناسک ایرانی-اسالمی ،استفاده از پوشش ایرانی-اسالمی،
استفاده از نمادهای فرهنگی در چیدمان خانه به سبک ایرانی و مصرف فرهنگی (تلویزیون-
های ماهوارهای ،روزنامه ،اینترنت ،رادیو ،فیلم و کتاب) و مواردی از این دست بود که در
انتقال معانی فرهنگی به فرزندان نقش مهمی ایفا مینماید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Memory, Nostalgia Or Imagination
 -1در مطالعات مهاجرت نسل  179به کسانی اطالق میشود که در کشور مبدأ به دنیا آمدهاند اما در سالهای ابتدایی کودکی
مهاجرت کردهاند و در هر دو فضا جامعهپذری را تجربه کردهاند .این گروه با نسل اول و دوم مهاجران تفاوتهای رفتاری دارند
چراکه اگرچ ه همچنان خاطرات کشور مبدأ را با خود حمل میکنند اما فرایند جامعهپذیری را با ساختار کشور میزبان ادامه
میدهند .این گروه از مهاجران سریعتر و راحتتر از نسل اول با جامعه جدید انطباق مییابند اما همچنان باید با استانداردهای
دوگانه و کلیشه مهاجر اطالق شدن توسط جامعه میزبان دست و پنجه نرم کنند.
3. Left Behinds
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انتقال معانی فرهنگی از طریق فرهنگ مادی و همچنین حواس پن گانه صورت می-
گیرد .بو ،طعم (Saidi, 2016؛  ،)2014 Savasفرهنگ دیداری و شنیداری و وسایل شخصی
( )Walsh, 2006نهتنها در کاهش دلتنگی و غم غربت (نوستالژی) برای مهاجران نقش
مهمی دارد بلکه در تقویت تعلق به هویت دیاسپوریک ،وطن و انتقال معانی و نمادهای
فرهنگی و خاطرات جمعی مشتر نقش مهمی ایفا میکند .پارکین ( )1999اشاره میکند
که مهاجران در شرایط انزوا و تنهایی برای فرار از این وضعیت روحی ،به طرز باورنکردنی به
وسایل شخصی خود احساس تعلق میکنند چراکه نوعی از حافظه جمعی و خاطرهای از
جغرافیای خیالاندودی به نام وطن-خانه را تداعی مینماید.
در مطالعات فراملیگرایی مصرف چه در قالب مصرف فرهنگی و چه مصرف
غیرفرهنگی (مانند فروشگاههای مواد غذایی و پوشا قومی) گروههای مهاجران در شناخت
هویت افراد از اهمیت باالیی برخوردار است .مراکز خرید مواد غذایی ایرانی و همچنین
رستورانهای ایرانی در بسیاری از شهرهای آلمان وجود دارند که نهتنها مایحتاج مهاجران
ایرانی را تامین میکنند بلکه مهاجران افغانستانی با توجه به قرابت فرهنگی و ذائقه خورا
نیز از این مراکز بهره میبرند .این فروشگاهها نهتنها مواد خوراکی خاص ایران مانند نان
بربری ،ادویههای بومی و همچنین گوشت حالل را عرضه میکنند بلکه صنایعدستی ،کتاب
فارسی ،توزیع نشریات فارسیزبان و بلیط کنسرت و سایر برنامههای فرهنگی را به
عهدهدارند و در تعامالت فرهنگی دیاسپورای ایرانی نقش محوری دارند.
در دنیای ارتباطات و اطالعات ،رسانه برجستهترین و مؤثرترین بازیگر صحنه جهانی
است .بهطورکلی تمرکز مطالعات بر نقش رسانهها در تسهیل فرایند ادغام در جامعه میزبان
است (Zhou & Ca,i 2002؛  )Budarick, 2011اما در این پژوهش نقش رسانهها در
شکلگیری و تقویت/تحدید هویت دیاسپوریک و ارتباط با کشور مبدأ مورد پرسش بوده
است .رسانههای جمعی نقش مهمی در تداوم هویت ملی و آگاهی بخشی هویتی در
دیاسپورای ایرانی دارند و مهاجران را در حالت پاندولی مابین بسترهای هویتی قدیمی
(کشور مبدأ) و ارزشهای جدید (کشور مقصد) در نوسان قرار میدهند .تصویر شکلگرفته
در رسانههای جمعی در دیاسپورای ایرانی کلیتی انتزاعی ،بعضاً غیرواقعی ،کاریکاتوریزه از
کشور مبدأ و همچنین جماعت دور از وطن است .تصویر ارائه شده از جامعه مبدأ عموماً
تصویری مشوش ،تیره و فاقد جذابیتهای الزم بهمنظور تشویق و تقویت ارتباط دوسویه

بازنمايي وطن در ميانذهنيت مهاجران :رهيافتي نظری به دياسپورای ايراني

845

است .بر اساس نظریه فراواقعیت 1بودریار ( )2004که به معنای "فراتر رفتن ،بیشازحد،
فراواقعیت و حاد واقعیت" تعبیر میشود در عصری که رسانههای جمعی سکاندار شکل-
دهی به میانذهنیت سوسهها هستند همهچیز فراتر از واقعیت بازنمایی میشود .در حالت
فراواقعیت ،همهچیز دستکاری و بازنمایی شده و امر واقعی پنهان میشود ،مرز بین
حقیقت و غیرحقیقت مخدوش است و کسی متوجه این دستکاری و جابهجایی نیست.
در مطالعات رسانه بحث امنیت ذهنی مخاطب چالش مهمی است ( Silverstone,
1993؛  )Morley, 2000و همواره در مواجهه با برنامههای تولید شده ،گروهی احساس
میکنند که کنارگذاشته شدهاند .بر اساس مصاحبههای صورت گرفته در این پژوهش،
رسانههای نوشتاری و دیداری که در دیاسپورا مصرف میشوند برشی از واقعیت و نه همه
حقیقت هستند و بر اساس نظر مطلعین این پژوهش دو مقوله "عدم اعتماد به محتوای ارائه
شده توسط رسانههای داخل ایران و عدم ارتباط مفهومی برنامههای تولید شده با واقعیت
زندگی مهاجران" و همچنین " تولیدات مغشوش ،ستیزه جویانه ،سطحی ،غیرعلمی و
جانبدرانه رسانههای خارج از کشور " بهعنوان مهمترین چالش حوزه رسانه در زیست
مهاجرتی ایرانیان مقیم آلمان بوده است .این مساله باعث میشود تا ارائه و انتقال معانی
فرهنگی و محتوای ایرانی به نسل بعد در دیاسپورا با چالشهای متعددی مواجه شود.
سفرهای ديداری :استراتژی فرامليگرايانه در جهت ادغام در مقصد يا محرک
بازگشت به مبدأ؟
سفرهای دیداری رفت و برگشتی (کوتاهمدت) و مهاجرت بازگشتی (درازمدت) نوعی
جریانیابی سرمایه از کشور مقصد به سمت کشور فرستنده است که "یک فعالیت فراملی-
گرایانه "1قلمداد میشود (Duval 2004؛  .)Lay & Kobayashi 2005سفر به کشور مبدأ
بهمعنای بخشی از فرایند خودشناسی است .بعد از سالها دور بودن از سرزمین مادری،
بازگشت حتی بهصورت سفر کوتاهمدت در حکم "آزمون واقعیت" ( )Barnes, 2001است.
بازگشت چه بهصورت کوتاهمدت یا بلندمدت برای بسیاری از مصاحبهشوندگان چمدانی
مخلوط است که مجموعهای از احساسات گاها متناقض همچون هیجان ،انتظار و آرزو،
نوستالژی و درعینحال ناامیدی و غم را با خود حمل میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hyper Reality
2. A Type Of Transnational Activity
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ماگری و دنا ( )1112بازگشت به مبدأ را در بسیاری از موارد عامل تبدیل کشور
میزبان به خانه برای مهاجر میدانند چراکه فرد با واقعیتهای جامعه مواجه میشود و
تصمیم به ریشه دادن در جای جدید میکند .بر اساس پژوهش کیفی سعیدی ( )2020که
به مطالعه تجربهزیسته متخصصان بازگشته به کشور پرداخته است در بسیاری از موارد
مهاجرانی که به کشور مبدأ برمیگردند احساس "غریبهای در خانه" داشته و بازگشت را نه
به معنای رجعتی بدون هزینه بلکه در بسیاری از موارد نوعی هجرت قلمداد نمودهاند.
مطالعه دیاسپورای ایرانیان در آلمان نشان میدهد که در بسیاری از موارد بازگشت به کشور
مبدأ فرایند ادغام در کشور مقصد را تسریع میکند .بازگشت (چه بهصورت سفری
کوتاهمدت یا اقامتی طوالنی) بهمواجهه فرد با واقعیتهای کشور مبدأ و حجم گستردهای از
تغییرات میانجامد چراکه نهتنها مهاجر بهواسطه تجربه زندگی در جغرافیایی متفاوت ،از
نظر شخصیتی و رفتاری با تغییراتی مواجه شده بلکه کشور مبدأ نیز در سالهای گذشته با
تغییرات گستردهای مواجه شده است و درنتیجه جایابی در ساختار جدید فرایندی پرهزینه
و پرچالش بوده و بازگشت و انطباق با ساختارهای پیشین فرایندی آرام و روان نخواهد بود.
در بسیاری از موارد افراد به محکمتر کردن پایگاه خود در کشور مقصد مبادرت ورزیده و در
این راستا به سرمایهگذاریهای درازمدتی همچون خرید ملک یا درخواست تابعیت پرداخته
اند.
بحث و نتيجهگيری
در سالهای اخیر چرخش مفهومی گستردهای در ادبیات مهاجرتهای بینالمللی صورت
پذیرفته است که درنتیجه آن بهجای داشتن نگاه بدبینانه و تقلیلگرایانه به مقوله برون
کوچی متخصصان ،بر تغییر رویکرد سیاستگذاران در جهت بهرهمندی هرچه بیشتر از
دانش و سرمایه مهاجران در راستای منافع ملی و بهبود وضعیت کشور مبدأ تاکید شده و
مهاجران بهعنوان مشارکتکنندگان در توسعه زادگاهی معرفی شدهاند .درحقیقت
کشورهای مهاجرفرست ،با تاکید بر نقش "چرخش مغزها و استعدادها "1در توسعه
کشورهای مبدأ و با اتخاذ سیاستهای مطلوب در حوزه گردش بینالمللی متخصصان و
بسط زیرساختهای پژوهش و نوآوری به جذب استعدادهای برتر در راستای نقشآفرینی
آنها در توسعه کشور مبادرت میورزند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brain Circulation
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مطالعه دیاسپورای ایرانی پیشدرآمد فهم روابط فراملی مهاجران و همچنین بازگشت
بهعنوان یکی از استراتژیهای این افراد در ارتباط با کشور مبدأ است .مهمترین پیششرط
بهره مندی جمهوری اسالمی ایران از سرمایه انسانی دیاسپورا شناخت مختصات ،ویژگیها و
روایتهای مستور مهاجران ایرانی است .جماعتهای دیاسپوریک بهعنوان ملتهایی
رهاشده ،درجایی بین مرزهای بینالمللی و فرهنگهای مهاجرتی قرار گرفتهاند و درصدد
بازخوانش دوباره فضا در اشکال جدید هستند .زمان مهاجرت ،دالیل مهاجرت ،مرزبندی-
های قومیتی ،سیاسی ،مذهبی ،شغلی و اقامتی ایرانیان به شکلگیری دیاسپورایی چهلتکه
منجر شده که در مصرف فرهنگی مهاجران هم نمود یافته و به ضعف هویت دیاسپوریک و
تعامالت درون دیاسپورا منجر شده است .بیشک ارتباط پویا ،دوطرفه و سازنده دیاسپورای
ایرانی با کشور مبدأ به انتقال معانی فرهنگی به نسل بعد و مدیریت بهتر روابط درون نهاد
خانواده کمک شایانی خواهد کرد .همچنین شکلگیری و تقویت این تعامل دوجانبه با
گسترش روابط فراملی گرایانه مهاجران با کشور مبدأ به انتقال سرمایه انسانی در جهت
توسعه زادگاهی منجر خواهد شد.
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