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 چکیده
مسائل در مطالعات  نیتر یاز اصل یکیموضوع انطباق فرد مهاجر در جامعه مقصد همواره 

در فرانسه، از طرد  یرانیا یاسپورای. مساله انطباق درود یشمار م پژوهشگران به یبرا یمهاجرت

به عوامل  شود یم یابیجا فیط نیا یفرد در کجا که نی. اشود یکامل تا انطباق کامل را شامل م

در جهت  ی. درواقع هر قدمکند یم دایپ یاو بستگ یآرمان تیو هو یواقع تیازجمله هو یمختلف

تناقض در  نیخواهد بود. ا یدور شدن از فرهنگ اصل یقدم یبه معن دیانطباق در جامعه جد

افکنده است. نسل اول به  هیگون مهاجر ساگونا یها بر سر نسل شهیهم یانطباق فرهنگ

 تر قیعم اریکه بس یتینسل دوم بر سر مسائل هو زند، یدست م یفرهنگ یبازساز ای یساز دوباره

از مسائل نسل اول است، در حال کشمکش است. نسل سوم نه مشکل ادغام دارد و  تر دهیچیو پ

دارد،  یتنها به تالش خانواده او بستگ ارتباط او با جامعه مبدأ زانیو عموماً م یتینه مشکل هو

 «نیسرزم یب یشهروند جهان» کی ایو  «یشهروند فرانسو» کیتواند  یصورت، او م نیا ریدر غ

که در کشور فرانسه داشته، در  یا ستهیکلمه باشد. پژوهشگر با توجه به تجربه ز یواقع یبه معنا

 یها لیها و تحل ها، داده صاحبهها و م با استفاده از مشاهده کند یمقاله تالش م نیا

 سازد. میمخاطب ترس یبرا مند امصورت نظ خود را به یشناخت انسان

 .یریپذ فرهنگ ت،یهو ،یمهاجرت، فرانسه، انطباق فرهنگ ،یرانیا یاسپوراید: واژگان کلیدی
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 طرح مسأله

 هموار در تاریخ زندگی انسان نقش مهمی داشته است. زیست فضای جابجایی بدون شک،

های گوناگون از اشتیاق، حسرت، تردید، آشفتگی، موجب   جایی با طیفی از تجربه این جابه

های گوناگون  ها با مؤلفه جایی شود. این جابه بروز تغییراتی اساسی در شیوه زندگی افراد می

کنند که از مهاجرت خودخواسته )برای بهبود وضع موجود( تا  های متنوعی پیدا می شکل

گیرد. البته تمایز بین این مفاهیم  اجباری )تبعید، اخراج و آوارگی( را در بر میهای  مهاجرت

شوند که شکل خالصی  تنیده می چندان آسان نیست و گاهی این مفاهیم چنان درهم

توان برای آن در نظر گرفت؛ یعنی در هر نوع مهاجرتی نوعی جبر و اختیار بسته به  نمی

 کنند. شرایط نقش ایفا می

پرفرازونشیب خود، از مهاجران فراوانی میزبانی کرده و اقوام و  ا در طول تاریخکشور م

های بسیاری را در خود جای داده است. شاید بتوان با جرأت گفت که تمدن، هنر و  گروه

جای این سرزمین در  ی ایرانی عمدتاً محصول همین مهاجران هستند که در جای ها فرهنگ

همه باید توجه داشت که ایرانیان در طول تاریخ  اند. بااین های مختلف سکنی گزیده دوره

اند. بنا بر اطالعات موجود، دو موج بزرگ  های معنادار و بزرگ زده کمتر دست به مهاجرت

اول در سده دوم هجری، پس از سلطه اعراب، موج : مهاجرتی در ایران به وقوع پیوسته است

را بنیان « پارسیان»ند رفته و در آنجا جماعت تدریج از جنوب ایران به ه زرتشتیانی که به

های  های آخر رژیم پهلوی و نخستین سال های سال مهاجرت دوم، موج گسترده گذاشتند؛

های پس از انقالب و  سال های سیاسی، شرایط سخت  انقالب اسالمی که در پی ناآرامی

اروپا و آمریکا روانه  ویژه همچنین جنگ تحمیلی، گروه بزرگی از مردم به کشورهای دیگر به

ای که با موضوع این دیاسپورا توسط پژوهشگران  مند و پراکنده شدند. مطالعات غیر نظام

های  پژوهان صورت گرفته، عموماً نمایانگر سطح نسبتاً باالی انباشت سرمایه ایرانی یا ایران

همچنین سفر  فرهنگی و اقتصادی آن است. این دیاسپورا از راه سفرهای متعدد به ایران و

ای از ادبیات،  طور از طریق موج گسترده خویشان نزدیکشان به خارج از ایران و همین

ای و غیره پیوندهای خود را با سرزمین مادری حفظ  های فرهنگی، علمی، رسانه فعالیت

کرده است. اکثر مشاهدات و تحقیقات مبین آن است که تعلق هویتی دیاسپورای ایرانی به 

 چنان قوی است که حتی تا نسل سوم نیز ادامه داشته است. آن فرهنگ مادری

این « بازگشت» مسألهطور که در طول این پژوهش نیز به آن اشاره خواهد شد،  همان

گذاران داخلی مطرح بوده،  جماعت به کشور همواره در ذهن مهاجران و همچنین سیاست

ها  ، اگر در آینده بازگشتی برای آناما چنانچه تجربه سایر دایاسپوراها را مالک قرار دهیم
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ای محدود صورت خواهد گرفت؛ بنابراین  قابل تصور باشد، قطعاً این بازگشت در دامنه

وضعیت دیاسپورایی، برای این جماعت از ایرانیان، موقعیتی تقریباً پایدار است که طبیعتاً 

های دو یا  ها، هویت تمایل و کوشش برای بازشناسی ریشه: آفریند خصوصی را می فرهنگ به

نشینی و همچنین فرهنگ، تاریخ و جغرافیای مهاجرت، روابطی که  چندگانه، فرهنگ غربت

 وجود آمده و تحول یافته است. در طول محورهای متفاوت میان سرزمین مبدأ و مقصد به

ویژه جهان غرب، مطالعات فراوانی انجام شده  در مورد دیاسپورای ایرانی در جهان به

شود، اکثر پژوهشگران حوزه  طور که در پیشینه پژوهش مالحظه می ما هماناست؛ ا

شناسان خارجی که موضوع  دایاسپورا، یا خود متعلق به دیاسپورای ایرانی هستند و یا ایران

اندازه کافی و  ها اهمیت داشته است؛ اما در داخل ایران پژوهشگران به دایاسپورا برای آن

 .9اند پدیده توجه نشان ندادهکه باید، به این  چنان آن

در مورد دیاسپورای ایرانی در فرانسه که موضوع پژوهشی ما در این مقاله است، چه در 

های اندکی انجام شده است، این در حالی است که این کشور،  داخل و چه در خارج، پژوهش

یرانیان عنوان یکی از مقاصد مهم مهاجرتی ا ازآن، به چه پیش از انقالب اسالمی چه پس

های مهم  سیاسی، بسیاری از شخصیت - همواره موردتوجه بوده و به دالیل تاریخی

 اند. دایاسپورایی ایران در این سرزمین رحل اقامت افکنده

های  اگر بخواهیم به سابقه رابطه دو کشور اشاره کنیم باید بگوییم که تا پیش از جنگ

واسطه  ته و تنها تصور فرانسویان از ایران بهچندانی میان دو کشور وجود نداش  صلیبی، رابطه

های صلیبی نیز ایران مانند همه کشورهای مسلمان  کتب مقدس بوده است. در هنگام جنگ

خورد و این رابطه در  شد. اولین ارتباطات در دوره ایلخانیان کلید می دشمن اروپا تلقی می

که در دوره قاجار با اعزام دانشجویان  گیرد تا این آرام شکل می های تاریخی آرام فراز و نشیب

گیرد. از همان زمان، فرانسه در نظر ایرانیان  به فرانسه این روابط شکلی تازه به خود می

ها در مورد این کشور رو به  گیرد و کنجکاوی ای جدید به خود می چهره« فرنگ»عنوان  به

شود  نیز تبدیل مینهد. فرانسه، به یکی از مقاصد مهم تبعیدیان سیاسی  فزونی می

های مستقر در ایران  که از دوره قاجار تاکنون، همیشه مقری برای مخالفان حکومت نحوی به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، 9080مهرماه  20در تاریخ « ایرانیان دور از وطن»اولین همایش ملی  .9

بود. این رویداد، از نظر شناخت ابعاد گوناگون این جماعت، برای « ایرانیان دور از وطن»خنرانی تخصصی درباره س 24میزبان 

 مخاطب ایرانی در نوع خود بسیار اثربخش تلقی شده است.
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گرفته تا شاپور بختیار در پاریس،  9لوشاتو اهلل خمینی در نوفل بوده است. از حضور آیت

 جمهور مخلوع جمهوری اسالمی، صدر، رئیس بخشی از خاندان پهلوی و حتی ابوالحسن بنی

کم مدتی از دوران زندگی خود را در  اش، همه دست مسعود رجبیِ مطرود و دار و دسته

های ایرانی به فرانسه، به عنوان کشوری پذیرا، همیشه  اند. البته مهاجرت فرانسه سپری کرده

اند و  اقتصادی به این کشور کوچ کرده-سیاسی نبوده و بسیاری از ایرانیان با دالیل اجتماعی

اند؛ بنابراین مطالعه دیاسپورای  یاسپوراهای مهم ایرانی را در آن جا تشکیل دادهیکی از دا

 تواند از بسیاری جهات تاریخی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت باشد. ایرانی در فرانسه می

شاید اولین نکته در مطالعه دیاسپورای ایرانی در فرانسه، عدم امکان شناخت دقیق از 

ماعت در کلیت آن باشد. در وجه اول، خود جمعیت مهاجر ایرانی واقعیت مهاجرتی این ج

 47در فرانسه درک درستی از تعداد ایرانیان در آنجا ندارد. اعدادی با واریانس باال مانند 

هزار نفر نیز در مجامع عمومی ایرانیان شنیده  277هزار و حتی گاهی  967هزار و  62هزار، 

، تعداد 1999آمار رسمی دولت فرانسه در سال شود، این در حالی است که طبق  می

 9،669نفر ملیت خارجی )ایرانی( و  8،095بین،  نفر متولد ایران بودند که دراین 99،006

هزار نفر رسیده است  25این تعداد به حدود  2015نفر دارای ملیت فرانسوی بودند. در سال 

(Lombard-Latune, 2016: 15)گاه  االرانه فرانسوی هم هیچ. البته حتی در نظام دیوانس

اعداد مهاجران شفاف نیست زیرا فرانسه برای سرشماری، دیگر قومیت و سرزمین مادری را 

داند و بنابراین، افرادی که در این مدت ملیت فرانسوی گرفته باشند از دایره آمار  مالک نمی

لمی خاطر نشان های ع دیاسپورای ایرانی خارج خواهند شد. این شکاف بین ادراک و داده

 کند که حتی در قلمروهای ملموس، اعتبار اعداد در معرض تشکیک قرار دارد. می

طورکلی بسیار  از سوی دیگر، باید توجه داشت که محیط مهاجران ایرانی در پاریس به

سازد. همچنین انجام این  زده است و همین امر، پژوهش در مورد آنان را دشوار می سیاست

موردعالقه کشور میزبان نیز نبوده چراکه اصوالً هیچ مشکلی با این ها چندان  پژوهش

دایاسپورا نداشته و تمایلی ندارد که رابطه خود را با حکومت فعلی ایران وارد چالش نماید. 

(22-21: Vahabi, 2015.) 

، 9050موجب انقالب اسالمی سال  در افق دومین موج بزرگ مهاجرتی ایرانیان به

که سابقه زیست در دنیای غیرایرانی را داشته باشند به  ایرانیان، بدون اینتعداد زیادی از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Neauphle-le-Château 
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در فرانسه، بازنمایی فرد مهاجر عموماً با کشورهای غربی از جمله فرانسه مهاجرت کردند. 

شود و این برای انطباق مهاجر ایرانی یک  تصویری از ساکنان شمال و مرکز افریقا تداعی می

همین دلیل، مهاجر ایرانی عموماً خود را سوژه مسائل داغ شود و به  حسن تلقی می

که در این مدت چهل سال، این جماعت چگونه خود را  این داند. مهاجرتی جامعه فرانسه نمی

تواند برای پژوهشگران و  اند می ه با فرهنگ کشوری متفاوت از خود انطباق داد

دف اصلی این مقاله درک موقعیت گذاران ایرانی و غیر ایرانی بسیار مهم باشد. ه سیاست

تواند در قالب چهار سؤال اصلی  فعلی و تاریخی دیاسپورای ایرانی در فرانسه است که می

 : مطرح شود

 گرفته و امتدادیافته است؟ روابط ایران و فرانسه در طول تاریخ چگونه شکل -9

  ادهدیاسپورای ایرانی پس از انقالب چگونه خود را با جامعه فرانسه انطباق د -2

 است؟

 شود؟ بندی می این دایاسپورا چگونه گونه -0

 های گوناگون چگونه صورت گرفته است؟ ها بر حسب نسل شیوه انطباق آن -4

با واکاوی این چهار محور، قصد داریم موقعیت فعلی و تاریخی دیاسپورای ایرانی در 

 ها و ابعاد آن را شناسایی کنیم. فرانسه را مورد کنکاش قرار داده و زمینه

 پیشینه پژوهش

آفرینی توأمان و اثربخش در  های اخیر پژوهش بر پدیده دایاسپورا به دلیل نقش در سال

گذاران با استقبال مواجه شده است.  جامعه مبدأ و مقصد از سوی پژوهشگران و سیاست

مند  دیاسپورای ایرانی نیز از این جریان به دور نمانده است و محققان ایرانی و خارجی عالقه

ها  اند. ما در اینجا به برخی از آن هایی را انجام داده ه این حوزه بر این جماعت پژوهشب

 اشاره خواهیم کرد.

: شده است. ازجمله ی فراوانی انجام ها در حوزه دیاسپورای ایرانی در آمریکا پژوهش

(. تحقیقات Naficy, 1984, 1993, 2001, 2011, 2012های حمید نفیسی، ) پژوهش

شناس آمریکائی، دربارۀ جامعۀ ایرانیان مقیم آمریکا(؛ رسالۀ  ایکل فیشر )انسانمیدانی م

( در مورد جامعۀ ایرانیان مقیم واشنگتن( و رسالۀ Naficy, 2007دکتری نهال نفیسی )

های ایرانی در  دکتری فیلیپ گرانت )در دانشگاه ارواین( دربارۀ روشنفکران و اکتیویست

-ی مهدی بزرگمهر و جرج صباغ در مورد گوناگونی قومی ها آنجلس و تورنتو؛ پژوهش لوس

 ,Bozorgmehr, 1991; Sabbagh and Bozorgmehr)آنجلس  مذهبی ایرانیان لوس
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 ,Persis, 1999, 2006)های پرسیس کریم درباره زنان مهاجران ایرانی  پژوهش(، 1994

رای ایرانی در های صورت گرفته درباره دیاسپو هایی از پژوهش نمونه( 2015 ,2013

 آمریکاست.

سوی تجربیات تطبیقی دیاسپورای ایرانی در جنوب کالیفرنیا  صادقی پژوهش خود را به

دهد که در هر دو مکان  دهد. او نشان می و هامبورگ با تمرکز بر تعلقات اجتماعی سوق می

 جدی مطرح است و ادغام در مسألهعنوان یک  انطباق اجتماعی در فرهنگ جدید هنوز به

نشینی خود دور  ای، اسالمی و حاشیه ها را از تبعات گذشته خاورمیانه فرهنگ جدید آن

 (.Sadeghi, 2015) دارد نمی

دهند چطور هنوز پیوندی راهبردی میان  نژاد و قرشی در پژوهش خود نشان می علی

انیان اقلیت دیاسپورای ایرانی در آمریکا و جامعه ایران وجود دارد. تجربه دایاسپورایی ایر

سپتامبر تجربه  99های گوناگون و تبعیضاتی که نسل دوم بعد از وقایع  آمریکا برای نسل

 (.Alinejad, & Ghorashi, 2015)شوند  کردند در این پژوهش برجسته می

زند و ابعاد آن  مک اولیف به بازتعریف دیاسپورای ایرانی از هویت دینی خود دست می

و در پژوهشی دیگر با تکیه بر جماعت  (McAuliffe, 2016)دهد  را مورد تدقیق قرار می

پردازد  آنجلس به تولید تجربه هویت ایرانی در مهاجرت می دیاسپورای ایرانی در لوس
(McAuliffe, 2015.) 

دهد که چطور در دنیای امروزی، مهاجرت چه  حاتمی در پژوهش خود نشان می

های کشورهای مقصد و یا مبدأ دارد؛  اجبار و یا دلبخواهانه، نقشی مهم در وضع سیاست به

ملت نقشی اساسی  -چراکه دیاسپورا با سیالیت مرزها، در تقویت و یا تضعیف پدیده دولت

های  وجوه گوناگونی از گرایش مثابه کارگزار توسعه یا ضدتوسعه، دارد. جوامع دیاسپورایی به

ها با عنایت به بعد مسافتی جوامع  اجتماعی و روانی را در خود مسستتر دارند و این گرایش

توصیفی و با  -میزبان از وطن مادری، باری جغرافیایی دارد. این تحقیق با نگاهی تحلیلی 

 ,Hatami)نگرد  ا میقلمرو به پدیده دیاسپور -استعانت از نگرش جغرافیایی و مفاهیم فضا 

2017.) 
سربرنی و غالمی در پژوهش میدانی خود به فرایندهای ادغام دیاسپورای ایرانی در 

های انطباق این  ها و گفتمان در این پژوهش، ایده  ها پردازند. آن ویژه در لندن می انگلیس، به

بقه کارگر دهند. در لندن، مسلمانان و ط جماعت را در انگلیس مورد موشکافی قرار می

شوند. دیاسپورای ایرانی  مهاجر معضلی برای طبقه سفیدپوست کارگر بومی شناخته می

گیرد  طور ملموس در این دوطبقه قرار نمی شده در انگلیس به عنوان یک جماعت شناخته به

https://scholar.google.com/citations?user=X-q3UZgAAAAJ&hl=en&oi=sra
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کند. مؤلفین معتقد هستند که سرمایه فرهنگی ایرانیان  را تهدید می  ها هایی آن اما نگرانی

شود  دارد و باعث می را از سیاست کلی انگلیس در برابر ادغام مهاجران به دور نمیها  آن

 (.Sreberny & Gholami 2019) ها تحرک شغلی باالیی داشته باشند آن

حاضر در سوئد را مورد کنکاش قرار   عباسیان و مولر، آن دسته از دیاسپورای ایرانی

ها نزدیکی  اند. اهم دلیل آن دام کردهدهند که برای خرید خانه دوم در ترکیه اق می

های پایین و  جغرافیایی به ایران، مجاورت فرهنگی، عدم محدودیت ویزا، هزینه

گذاری برای دوران بازنشستگی عنوان شده است. دیاسپورای ایرانی که در سوئد به  سرمایه

طور موقت یا  بهاند تمایل دارند بعد از دوران بازنشستگی در ترکیه  شده نحو مطلوبی ادغام

 (.Abbasian, & Müller 2019)دائم ساکن شوند 

دتچ و وانیلی پژوهش خود را به بررسی وضعیت دیاسپورای روشنفکر ایرانی که بعد از 

ها را در خارج از کشور و  آن  اند اختصاص داده و دامنه فعالیت شده انقالب از کشور خارج

 & Deitch, Skylar)کنند.  ه ایرانی را تشریح میشان بر جامع ها و اثرگذاری نحوه ارتباط آن

Mr. Vannelli, 2019.) 
کوشد نشان دهد چطور این  غالمی با کاوش بر دیاسپورای ایرانی در انگلیس می

 مسألهگیرد. او با طرح دو  های دوم به بعد از دین مناسک گرا فاصله می جماعت در نسل

سکوالریسم چگونه در زندگی دیاسپورای  که اول این: برد اساسی پژوهش خود را پیش می

که رابطه بین قدرت و آزادی در بین دیاسپورای  ایرانی مذهبی تغییر ایجاد کرده و دوم این

 (.Gholami, 2016)شود  ایرانی چگونه تبیین می

ای از دیاسپورای ایران بعد از انقالب اسالمی با بررسی  مالک بعد از ارائه گستره

دسترسی به آمار دقیق، مفهوم دایاسپورا را با توجه به دیاسپورای  مشکالت ناشی از عدم

 (.Malek, 2015)دهد  ایرانی مورد کنکاش نظری قرار می

های دایاسپورایی است.  یکی از موضوعات جذاب، پرداختن به امور روزمره جماعت

عنوان  اند بهتو فعالیت آشپزی دیاسپورای ایرانی از تولید تا مصرف غذای ایرانی در آلمان می

 ,Sanadjian) بررسی در فرهنگ دایاسپورایی موردمطالعه قرار بگیرد یک موضوع قابل

2015.) 
تبیین چگونگی نزدیکی و دوری در روابط اجتماعی دیاسپورای ایرانی در آلمان، 

شوند موضوع پژوهش سونیا  مواجه می  ها هایی که این جماعت با آن ها و محدودیت شانس

گیرد. او با نمایش ناهمگونی دیاسپورای ایرانی در روابط اجتماعی، به بررسی  یمقدری قرار م

 (.Moghaddari, 2015)زند.  ها در جامعه میزبان دست می پیشرفت آن
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ها پرداخته  عربستانی نیز با تمرکز بر صائبین مندائی ایران، به وضعیت دایاسپورایی آن

ای  موطن مندائیان، باعث مهاجرت گستردههای اجتماعی، سیاسی و جنگ در  است. ناآرامی

خصوص در آمریکا، استرالیا و اروپا و ایجاد دیاسپوراهای  های دیگر، به ها به سرزمین از آن

هاست که  مندائی شده است. به باور عربستانی، این پراکندگی نقطه عطفی در تاریخ آن

جاد کرده است های جدیدی برایشان ای مرزهای هویت گروهی آنان را سست و چالش
(Arabestani, 2019.) 

-گیری از یک تحلیل تاریخی خود با بهره  عنوان یک دایاسپورا پژوه، در مقاله وهابی به

کند. او با یادآوری روابط  اجتماعی، چگونگی ظهور دیاسپورای ایرانی در فرانسه را بررسی می

کند  به فرانسه اشاره می سیاسی میان ایران و فرانسه به زایش اولین موج مهاجرتی-تاریخی

که قالبی دانشجویی دارد. سپس در این مقاله به اشکال دیاسپورایی غربت سیاسی و 

سازی امواج مهاجرتی دانشجویی در دوره پهلوی و سیاسی شدن مهاجرت  همچنین نهادینه

وهابی همچنین با یک (. Vahabi, 2012a)شود  در دوران پیشا و پساانقالبی پرداخته می

اقتصادی دیاسپورای ایرانی را در فرانسه مورد کندوکاو -شناختی و اجتماعی جمعیت نگاه

شناسی حافظه دوپاره ایرانیان دور از وطن  جامعه(. Vahabi, 2015)دهد  علمی قرار می

(Vahabi, 2008،) از شکاف بیوگرافیک تا هویتی جدید : نشینان ایرانی شرح زندگی غربت

(Vahabi, 2009،) یرانی در بلژیک مهاجران ا(Vahabi, 2011) اطلس دیاسپورای ایرانی ،

(Vahabi, 2012b) های وهابی درباره دیاسپورای ایرانی است. از دیگر پژوهش 

های دیاسپورای ایرانی در فرانسه و آثار آن بر روند انطباق و  ها و خصوصیت ویژگی

هنام را شکلی متفاوت ب-های گوناگون ایرانی، پژوهش ویدا ناصحی ها و نسل ادغام گروه

ها و  ها، پایگاه بخشد. او با پرداختن به تحول نهاد خانواده در غربت، به تغییرات نقش می

های تربیتی خویشاوندی اشاره  های روش روابط بین اعضای خانواده، شکاف نسلی و شکست

 گوید که برخالف گذشتگان کند. او از ظهور یک نسل چندهویتی و فراملیتی سخن می می

 .(Nassehi-Behnam, 2000) های معاصر دارند خود روابط عمیقی بر پایه تعلق

بر پایۀ یک نگاه تاریخی به پدیدۀ مهاجرت ایرانیان و یک پژوهش میدانی در میان 

شناختی، فرهنگی و  مهاجران ایرانی در پاریس و لندن، ویدا ناصحی به سنجش جامعه

تر درباره  پیمایش بخشی از یک پژوهش بزرگ زند. این ای مهاجران ایرانی دست می حرفه

جوامع مهاجر مسلمان از سوی دانشگاه یورک کاناداست که ناصحی بخش ایرانیان آن را بر 

ی ایران و روس در دوران  ها عهده داشته است. پژوهش او ادوار مهاجرت ایرانیان را از جنگ

او در این کتاب درباره علل گیرد.  های پس از انقالب اسالمی را در برمی قاجار تا سال
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ها و  مهاجرت صنعتگران، کارگران و سپس روشنفکران و حتی اشراف دوران قاجار و فعالیت

گوید. ایشان همچنین به  اثربخشی این مهاجران در پیشرفت افکار تجدد طلبانه سخن می

ش از پردازد و با کاوش میدانی خوی ی پیش و پس از انقالب اسالمی می ها بررسی مهاجرت

دهد. او معتقد است که زنان از قابلیت  هایی را به دست می ها نیز تحلیل وضعیت کنونی آن

های مهاجر اغلب حول محور حضور و  پذیری بیشتری برخوردار هستند و خانواده انطباق

ها میان زن و مرد،  اند و به علت تعریف دوبارۀ نقش شده  فعالیت زنان در مهاجرت بازسازی

این اثر چند سرگذشت عبور از مرز  .ن و اهمیت وجودیشان بارزتر شده استجایگاه آنا

 .(Nassehi, 2009)مهاجران را نیز در پیوست خود جای داده است 

هایی که درباره دیاسپورای ایرانی انجام  شود اغلب پژوهش طور که مالحظه می همان

م شده است. با توجه به شناسان خارجی انجا شده، از سوی ایرانیان دور از وطن و ایران

های عمیق  نوبه خود، به پژوهش رود پژوهشگران داخلی نیز به اهمیت این موضوع، امید می

 دست بزنند.« ایرانیان دور از وطن»درباره 

 تحقیق روش

ای و میدانی بهره گرفته شده  با توجه به اهداف پژوهش، در این مطالعه از دو روش کتابخانه

ظهور و پیدایش دیاسپورای ایرانی الزم بود از یک مطالعه تاریخی  است. برای درک چگونگی

نگاری استفاده  ها با جامعه مقصد از روش کیفی مردم و برای بخش وضعیت انطباق فعلی آن

ساختارمند، مشاهده حین  ها مصاحبه همکنشی و نیمه های گردآوری داده شود. تکنیک

های ایرانی مقیم پاریس(  یل )خانوادههای آرشیوی در بین واحد تحل مشارکت و بررسی

 است.

گیری  نمونه های پژوهش درباره دیاسپورای ایرانی در شهر پاریس،  به دلیل پیچیدگی

ترین تکنیک گردآوری داده در این مقاله موردتوجه بوده است.  عنوان مهم گلوله برفی به

رفت تا شناخت گیری هدفمند نیز در طول پژوهش مورداستفاده قرار گ همچنین نمونه

تر از چگونگی تجربه زیسته مهاجران متنوع حاضر در پاریس حاصل گردد. نتایج  گسترده

 0صورت حضوری و  مصاحبه به 22مصاحبه نیمه ساختاریافته ) 25این پژوهش بر مبنای 

ها با نسل اول و بخشی از  آمده است. مصاحبه دست مصاحبه از را دور و از طریق اسکایپ( به

ها با نسل سوم به زبان فرانسه انجام شده  عمدتاً به زبان فارسی و همه مصاحبهنسل دوم 

زده دایاسپورایی ایران در فرانسه در بسیاری از موارد امکان  است. به دلیل فضای سیاست

منظور رعایت  شد. به وگوها یادداشت می ضبط صدا وجود نداشت و جمالت در حین گفت
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با رضایت آگاهانه اشخاص و حفظ گمنامی انجام شده است. ها  اخالق پژوهش، کلیه مصاحبه

ها، مقبولیت،  های تکمیلی سنجش صحت یافته ها اجرای روش پس از اتمام مصاحبه

کنندگان  های گوناگونی چون بازنگری مشارکت ها، با استفاده از روش پذیری داده عینیت

ها صورت  ونی در نمونهبرای اصالح و تأیید کدها، بررسی مکرر، رعایت حداکثر گوناگ

طور از  ها از کدگذاری باز و محوری و همین ها و تحلیل داده پذیرفت. برای تحلیل مصاحبه

 روش تحلیل تماتیک استفاده شده است.

 چارچوب مفهومی

گیری از سه  برای بررسی نظری موضوع انطباق فرهنگی مهاجران در جامعه جدید ما با بهره

قومی -الگوهای ادغام فرهنگی: این پدیده را تبیین کنیم الگوی نظری سعی خواهیم کرد

پذیری  بری و الگوی فرهنگ 9پذیری پذیری و فرهنگ آنتونی گیدنز، راهبردهای انطباق

 همکنشانه بوریس.

همانندی، : گوید گیدنز برای ادغام مهاجران در جامعه جدید از سه راهبرد سخن می

است، یعنی « 2همانندی»اولین راهبرد  (.Giddens, 2008: 373)گرایی  کوره ذوب و کثرت

ها و  وارد از فرهنگ اولیه خود چشم بپوشند و رفتار خود را بر اساس ارزش مهاجران تازه

هنجارها و معیارهای جامعه مقصد شکل دهند. نگاه طرفداران این دیدگاه مایلند که 

در جامعه جدید ادغام  مهاجران زبان، فرهنگ و سبک زندگی خود را تغییر داده تا بتوانند

که فرهنگ مهاجران در  جای این است که در آن به 0شوند. راهبرد دوم الگوی کوره ذوب

های فرهنگی  آمیزند و الگو جامعه جدید از بین برود، دو فرهنگ مبدأ و مقصد با هم درمی

پیدا های فرهنگی گوناگون به جامعه مقصد ورود  تنها هنجارها و ارزش سازند. نه جدیدی می

تر  وارد خود را با محیط فرهنگی بزرگ قومی تازه-های فرهنگی کنند، بلکه وقتی گروه می

بسیاری بر این باورند که الگوی کوره  شود. کنند، گوناگونی بیشتری حاصل می سازگار می

های مهاجر و تنوع قومیتی است. این دیدگاه بر این  ذوب بهترین راهبرد برای انطباق گروه

روند، بلکه در شکل دادن به  های مهاجر از بین نمی د دارد که فرهنگ جماعتایده تأکی

فضای فرهنگی جدید همواره حضور دارند. اشکال جدید معماری، آشپزی، موسیقی و ... 
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1. Acculturation Strategies 

2. Simulation 

3. Melting Pot 
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، سومین راهبرد انطباق 9گرایی فرهنگی هایی از این دیدگاه باشند. کثرت توانند جلوه می

شکیل محیطی متکثر است که در آن برابری برای است. در این الگو، بهترین ایده ت

قومی -های فرهنگی گرا، اقلیت های فرهنگی گوناگون رسمیت یابد. در نگرش کثرت اقلیت

ها برابر با حقوق اکثریت.  شوند، یعنی حقوق آن مانند سهامداران همسان در جامعه تلقی می

ر اصلی حیات اجتماعی جامعه عنوان عناص قومی به -های فرهنگی در این دیدگاه، گوناگونی

 (.Broomand & Nikbakht, 2014: 75-76)شود  محترم شمرده می

، انطباق با جامعه جدید اصوالً با فرآیند یادگیری 2به باور برخی اندیشمندان، مانند بری

فرهنگی جدید زندگی  -تواند در یک زمینه اجتماعی شود و فرد با این فرایند می حاصل می

پذیری اولیه که در جامعه مبدأ قوام  این فرآیند آشنایی با فرهنگ جدید فرهنگ را آغاز کند.

گیرد. انطباق فرهنگی فرآیندی همیشگی و تعاملی است و همه افراد حاضر  یافته شکل می

فرهنگی در  منظور درک این روابط میان دهد. به در یک جامعه چندفرهنگی را پوشش می

پیامدهای این  (.Berry, 2005)ق فرهنگی ضروری است جوامع چندفرهنگی، مطالعه انطبا

دهد  انطباق معموالً بلندمدت خواهند بود. بری الگویی دو بعدی از انطباق فرهنگی ارائه می

ایجاد روابط : حفظ فرهنگ جامعه مبدأ و ب: الف: شود اساسی مطرح می مسألهکه در آن دو 

ه بری چهار راهبرد انطباق فرهنگی را کنشی با جامعه مقصد. بر اساس این دو دیدگا و هم

« یکپارچگی». در راهبرد 6گزینی و حاشیه 5، جدایی4، همانندی0یکپارچگی: دهد پیشنهاد می

مهاجر به فرهنگ جامعه مبدأ متعهد است و با فرهنگ جامعه مقصد نیز تعامل دارد و به 

یم و تعهد به هر دو هم متعهد است. در اینجا ما با نوعی دوفرهنگی واقعی سروکار دار آن

، مهاجر «همانندی»نوعی همبستگی اجتماعی منجر گردد. در راهبرد  تواند به فرهنگ می

سپارد و  کند و دل به فرهنگ جامعه مقصد می های فرهنگی جامعه مبدأ خود را رها می علقه

مهاجر حفظ فرهنگ جامعه « جدایی»شود. در راهبرد  نوعی در جامعه جدید ذوب می به

ویژه فرهنگ غالب  ها و به حال از تعامل با دیگر فرهنگ را در اولویت قرار داده و درعینمبدأ 

کند. در راهبرد حاشیه گزینی مهاجر هم فرهنگ جامعه مبدأ خود و  جامعه مقصد احتراز می
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1. Cultural Pluralism 

2. John W. Berry 

3. Integration 

4. Assimilation 

5. Separation 

6. Marginalization 
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ها را قبول ندارد. به باور بری،  راند و آن هم فرهنگ جامعه مقصد خود را با هم به حاشیه می

 (.Berry, 2008: 51) به هر دو فرهنگ، بیگانگی مضاعف را در پی خواهد داشت عدم تعهد

گیرد  چارچوبی فراگیر و سودمند مورد تأکید قرار می 9کنشانه الگو انطباق فرهنگی هم

های  که در آن تمرکز هم بر نقش انتظارات انطباق فرهنگی جامعه مقصد و هم بر سوگیری

گاه اعضای جامعه مقصد پنج رویکرد انطباق فرهنگی را فرهنگی مهاجران است. در این دید

گرایی و فردگرایی. یکپارچگی، جدایی، همانندی، حصر: نسبت به مهاجران در پیش بگیرند

به عقیده بوریس، سه راهبرد اول مطابق با سه راهبرد اولِ بری است و دو راهبرد آخر 

گی، اعضای جامعه مقصد است. در رویکرد یکپارچ« گزینی حاشیه»منطبق بر راهبرد 

زمان، هنجارهای فرهنگی جامعه مبدأ خود را حفظ و  طور هم پذیرند که فرد مهاجر به می

توان امیدوار بود که با این  هم ابعادی از فرهنگ جامعه مقصد را اتخاذ کنند. درواقع، می

معه گرایی حرکت خواهد کرد. جا سوی چندفرهنگی راهبرد، جامعه با یک تحول تدریجی به

ها جدایی فرهنگ  بیشتر هم سو است زیرا به نظر آن« جدایی»مقصد اصوالً با راهبرد 

مهاجران از فرهنگ اولیه بیشترین سود را برای جامعه مقصد به همراه خواهد داشت. 

طرفداران راهبرد همانندی، به کنار نهادن فرهنگ موروثی مهاجران به نفع فرهنگ جامعه 

بر این باور است که اصوالً مهاجران برای جامعه « حصرگرایی»د مقصد باور دارند. راهبر

ها بست. در آخر، به راهبرد  مقصد خطرناک هستند و باید درهای کشور را به روی آن

شود که در آن، انحصار طریق برای اداره موضوعات هویتی وجود ندارد  اشاره می« فردگرایی»

داشته باشند تا هر راهبردی را که به نفع خودشان ها افراد باید قدرت این را  و از دیدگاه آن

 & Broomand، به نقل از Oudenhoven et al., 2006: 42)هست، انتخاب کنند 

Nikbakht, 2014: 75-76) 
های نظری انطباق فرهنگی مهاجران با جامعه  شود که شیوه بنابراین، مالحظه می

پذیری را به نحو  کند تا بتواند انطباق جدید همواره نگاهی دو وجهی به پدیده را اتخاذ می

مطلوبی پوشش دهد. در این نوشتار، برای انجام پژوهش درباره مهاجران ایرانی در فرانسه، 

اندازهای نظری استفاده شده تا بتوان نگاهی تا حد  طور ترکیبی از این مفاهیم و چشم به

 داشته باشیم. پذیری مهاجران ایرانی در فرانسه ممکن جامع به پدیده انطباق
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1. Interactive Acculturation Model 
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 ی پژوهش ها یافته

 سیاسی حضور مهاجران ایرانی در فرانسه-های تاریخی زمینه

های انجیلی، یونانی و یا رومی  وسطی، اروپائیان، ایران )پارس( را تنها از خالل روایت  تا قرون

های صلیبی، همه کشورهای مسلمان از جمله ایران را  شناختند. فرانسه در زمان جنگ می

شود ارتباطی بین غرب و  گیرد. حمله مغول باعث می عنوان دشمن مسیحیان در نظر می به

 ,Mostaert & Cleaves). کند شرق ایجاد شود و فرانسه در این میان نقشی مهم ایفا می

1962: 56-57..) 
گیری نظام سیاسی مستقل در فرانسه، اشکالی از  از قرن پنجم میالدی، بعد از شکل

های طوالنی،  شود اما برای مدت حدود بین ایران و فرانسه پدیدار میروابط بسیار م

امپراتوری عثمانی مانع بزرگی برای ایجاد ارتباط مؤثر بین ایران و فرانسه بود. اصوالً دولت 

ها هم از مسافرت  عثمانی با جایگاهی که داشت، سدی مستحکم بین اروپا و آسیا بود. ایرانی

طورکلی اروپا( در قرن  دند. رابطه سیاسی بین ایران و فرانسه )و بهنمو به عثمانی احتراز می

در فرانسه وارد مرحله 9ها یعنی زمان حکمرانی صفویان در ایران و دودمان بوربُن 99و  90

شود.  شود و معاهداتی بین ایران و فرانسه در زمینه بازرگانی و تجارت امضا می جدیدی می

کتابی  میالدی( 9029شمسی ) 9977در سال  2نتسکیومو در همین بستر تاریخی است که

های  زاده ایرانی به نام کند که در آن دو نجیب منتشر می« 0های ایرانی نامه»را با عنوان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9. Bourbonsپادشاهان بوربون  .روند شمار می به اسپانیا و فرانسه هایدر کشور اروپاهای مهم پادشاهی  : از خانواده

نظام پادشاهی واژگون  انقالب فرانسهدر پی  9082میالدی بر فرانسه فرمان راندند تا اینکه در  9598 بر ناوار و از 9555 از

 گشت.

2 .Baron de Montesquieu یا شارل-( لوئی دو سکونداCharles-Louis de Secondat از متفکران سیاسی )

 .( 9055-9698عصر روشنگری ) در فرانسه نام به

0. Lettres persanes : بین  لوئی چهاردهم هایی فرضی است که در اواخر سلطنت و مضمون آن نامه مونتسکیوادبی از آثار

که  ریکا و های ازبک نام ثروتمند به ایرانی ها را از زبان دو اند. مونتسکیو این نامه نگارش یافته میالدی 9027 - 9099 های سال

(. Martin, 2013: 12اند، نوشته است ) اقامت گزیده فرانسه ، برای مدتی طوالنی دراروپا در مدت مسافرت خود به

 9029(. این رمان که در سال Mc Alpin, 2000: 46) .است روح القوانین پایه فکری اثر بعدی مونتسکیو یعنی کتاب این

خصوص فرانسه است. در پشت  و به اروپا با نام مستعار منتشر شد، دربرگیرنده استنباط این دو ایرانی از آمستردام میالدی در

است تا دستگاهی را نقد کند که هیئت حاکمه آن با قدرت  ق پنهان شده این شیوه طنزگرایانه مونتسکیو، آموزگار جدی اخال

های ایرانی گامی بلند در راستای  اش حق حیات را از ملت سلب نموده است. مونتسکیو با نوشتن نامه نامحدود و تجاوزکارانه

(. Stewart, 2013: 14میدان گذاشت ) ، حقیقت و تفاهم، بهآزادی ریزی طرحی نو براساس اروپا و برای پی روشنگری جنبش

های عمومی را  های فردی و قابلیت ای است که آزادی حرمسرای ایرانی دو روی سکهانگیز  به طنز کشیدن فرانسه و داستان غم

سالگی نوشت و هفت  02در  9029ایرانی را در سال  های نامه»به تصویر کشیده است. مونتسکیو  قانون در غیاب نظم و قاعده و

 میالدی به خاطر این کتاب به عضویت فرهنگستان فرانسه درآمد. 9029سال بعد در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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در مدت مسافرت خود به اروپا، برای مدتی طوالنی در فرانسه اقامت « ریکا»و « ازبک»

و اجتماعی فرانسه را به نقد مذهبی -این کتاب با زبانی طنز نظام سیاسیگزینند.  می

 (.Montesquieu, 1723)کشد  می

پذیرد که قشون ایران را تجهیز کند و به  در قرن نوزدهم، در دوره قاجار، فرانسه می

ها در ایران شود.  نظامیان آموزش نظامی بدهد به این منظور که بتواند جایگزین انگلیسی

(48: AMAE, vol. 19 .)5میالدی(  1848شمسی ) 9226ل در همین زمان، یعنی سا 

 شوند. دانشجوی ایرانی برای نخستین بار در تاریخ ایران جهت تحصیل به فرانسه اعزام می

 ورود به عصر مدرن

که از دنیای جدید عقب  شود که ایران برای این امیرکبیر با دو سفر به روسیه متوجه می

توان با دنیا رقابت کرد؛  سنتی دیگر نمی نماند نیاز به تعلیم و تربیت متفاوتی دارد و با شیوه

شود و یا معلمین اروپایی که بتوانند  فرستادن محصل به اروپا مطرح می مسألهبنابراین 

اعزام محصل به خارج البته مسبوق به سابقه بود، زیرا در  مسألهدانشجویان را تربیت کنند. 

گان برای تحصیل به خارج اعزام دوره فتحعلی شاه، پنج نفر و زمان محمدشاه ده نفر از نخب

ای  فرستاد؛ اما ایجاد مدرسه شوند و ایران اولین کشور آسیایی بود که به اروپا محصل می می

که امیرکبیر صدراعظم شد فکر خود را  محض این برای تعلیم علوم نوین فکر جدیدی بود. به

یلی بیشتر مایل بود که دال شاه به عملی کرد و دارالفنون را تأسیس کرد. البته ناصرالدین

شود و معلمان خارجی با دقت انتخاب  خارج داشته باشیم؛ اما دارالفنون تاسیس می اعزام به

شاه  شوند حتی او از استخدام معلمان فرانسوی که کارنامه خوبی در دوران فتحعلی می

 .(Nategh, 1992 :83-114)عمل آورد  نداشتد ممانعت به

دانشجوی ایرانی که اغلب مدرک  67یالدی( حدود م 1859شمسی ) 9209در سال 

واسطه  شوند. شاید به خود را از دارالفنون اخذ کرده بودند، برای تحصیل عازم فرانسه می

مدت، بتوان این افراد را اولین دیاسپورای ایرانی در فرانسه به معنای واقعی  اقامت طوالنی

 کلمه تلقی کرد.

سازی  عیت پیشامدرن و قدم گذاشتن در راه مدرنعزم سیاسی برای خروج ایران از وض

کشور بر اساس الگوی کشورهای اروپایی با اعزام دانشجو به فرانسه، سپس ایتالیا، انگلیس و 

شد زیرا این افراد در  شود. این اعزام برای کشور اقدامی راهبردی محسوب می آلمان آغاز می

 خورد. ند و اصالحات کلید میشد ی دولتی مشغول به کار می ها بازگشت در اداره



 

 

 

 

 
 

 

 91 يرزائیم ...؛ يو ادغام فرهنگ شیدایپ یها نهیزم
 

میالدی( تا جنگ اول جهانی، با وجودگسترش زبان و  1871شمسی ) 9257از سال 

فرهنگ فرانسه در بین نخبگان ایرانی، فرانسه از دیدگاه تجاری و سیاسی نفوذ چندانی 

ی های فارس هایی از هر دو طرف به زبان نتوانسته بود در کشور پیدا کند. در این دوره کتاب

ازپیش آشنا  شوند و هر دو کشور با فرهنگ و تمدن دیگری بیش و فرانسه ترجمه می

 شوند. می

کنسولگری  90شود و  در این دوره نماینده ایران در فرانسه از همیشه قدرتمندتر می

را « ژاندارک»و « لویی سن»کند. فرانسویان نیز مدارس  در شهرهای مختلف فرانسه دایر می

همین مراودات آموزشی باعث  Farhangian, 2007) :.(89کنند  میدر تهران تأسیس 

 توجه از فرانسویان در ایران و ایرانیان در فرانسه شکل بگیرند. شود جمعیتی قابل می

موازات حضور دانشجویان در فرانسه، کنشگران سیاسی و اجتماعی که به دلیل  به

به سفارت فرانسه در تهران فشارهای پلیسی در ایران برای جان خود نگران بودند، 

میالدی(  1906شمسی ) 9295دهند مثالً در سال  درخواست پناهندگی سیاسی می

. در دوم تیر Ghaffari, 1989) :13-(19الدوله.  السلطان، سال بعدازآن، حسن وثوق امین

( گروهی از افراد سیاسی بعد از حمله به مجلس، ایران را به مقصد 1908ژوئن  23) 9290

کنند. در دوره استبداد صغیر نیز افراد زیادی درخواست پناهندگی سیاسی  سه ترک میفران

و خروج از ایران را عملی ساختند. از جمله محمد قزوینی، ابراهیم پورداوند، پزشکانی چون 

 Richard, 2006) :(119اسماعیل مرزبان، جلیل صرافی، عبدالطیف گیالنی و ... 

و بعد از سقوط محمدعلی شاه، روشنفکران ایرانی مستقر  در پایان دوره استبداد صغیر

کنند که مسئوالن آن ابراهیم پورداوود و  منتشر می« شهر ایران»ای با عنوان  در پاریس مجله

زاده بودند. هدف این مجله آگاهی بخشی به ایرانیان ساکن فرانسه از وضعیت بغرنج  کاظم

گیری  پاریس در کافه پاریس برای بحث و تصمیم ایران بود. در این دوره، ایرانیان ساکن در

شود برخی ایرانیان به  آمدند. با آغاز جنگ جهانی اول، این گروه متالشی می گرد هم می

 29(. کودتای رضاخان پهلوی در 28: 9099گردند )ناصحی،  کشور و یا به آلمان رهسپار می

ها  ور داشت که دوره نفوذ آنشمسی( فرانسویان را بر این با 9288اسفند  2) 1921فوریه 

)به  46گیرد  در ایران فرا رسیده است. رضاخان در همان ابتدای حکومت خود تصمیم می

در  9و فونتنبلو 2، سومور9سیر-( افسر گزینش شده را به مدارس نظامی سن67روایتی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The École spéciale militaire de Saint-Cyr  

2. Les Écoles Militaires de Saumur (EMS) 
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کند  میالدی( ادامه پیدا می 9807شمسی ) 9078  فرانسه اعزام کند. این روند تا سال
131)-130: 239 & Cronin, 1997-237: Richard, 2006(. 

 های آموزش فرانسوی در ایران پایه

شود که طی آن دولت موظف  میالدی(، قانونی تهیه می 1928شمسی ) 9070در سال 

عنوان بورسیه دولت برای ادامه تحصیل به اروپا  ای از دانشجویان را به شود هرسال عده می

هراسی و استبداد رضاخان مانع از این نشد که اولین  افراطی، بیگانهگرایی  اعزام کند. ملی

شده از همه قشرهای اجتماعی را در همان سال به فرانسه  گروه از دانشجویان گزینش

این سنت اعزام دانشجو به فرانسه باعث به وجود آمدن یک . )Nasehi, 2009 :40(بفرستد 

بخش دوم حکومت رضا شاه همه اعضای کابینه  که در نحوی زبان شد به جماعت نخبه فرانسه

 کردند. راحتی به فرانسه صحبت می به

یابد و افسران فرانسوی در  مراودات نظامی بین ایران و فرانسه در این دوره شدت می

) ,Safaee کنند ارتش ایران برای آموزش ایرانیان در آکادمی نظامی در تهران فعالیت می

سازی  فرانسوی تحصیالت دوره دبیرستان در ایران پیادههمچنین الگوی . 1976 :(184

گیرد و اساتید و مشاوران فرانسوی  شود و دانشگاه تهران نیز بر همین اساس شکل می می

. )Ibid :(183ویژه در دانشکده پزشکی و هنرهای زیبا  نقش مهمی در ایجاد آن داشتند به

رانی برای ادامه تحصیل به فرانسه در همین دوره است که تعداد زیادی از دانشجویان ای

 روند. می

ای با هزینه  رفتند عده در بین دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می

شدند. تحلیل این دو نوع وضعیت اعزام  ای با هزینه شخصی عازم این سفر می دولت و عده

کشاند. آمدوشدهای علمی،  می« 2نشینان دانش غربت»سوی مفهوم  دانشجو به خارج ما را به

طلبان بدون  خورد. در شرایط آرام، دانش های سیاسی و اقتصادی گره می معموالً به وضعیت

هایی را  های اقتصادی مکان های فرهنگی و مزیت هیچ قیدوبندی با در نظر گرفتن کشش

با توجه ی افراد  ها جایی ی دیگر، جابه ها کنند. در وضعیت برای تحصیل علم خود انتخاب می

شود. در زمان  به شرایط تحت آزار و سختی قرار نگرفتن و شرایط احتیاط تعیین می

جایی فرزندان برای ادامه تحصیل و ارتقای اجتماعی در بین  ها، منطق جابه حکومت پهلوی

                                                                                                                   
1. Fontainebleau 

2  . exilés du savoir  مورد داده است.عنوانی که شارل هلری به کتابی در این 



 

 

 

 

 
 

 

 29 يرزائیم ...؛ يو ادغام فرهنگ شیدایپ یها نهیزم
 

گیرد. در ایران، سنت بازتولید مشاغل والدین از نیمه قرن  والدین طبقات باال قوت می

دن جوانان به کشورهای غربی برای آموزش وجود داشته است؛ به عبارت نوزدهم با فرستا

زمان با تحرک اجتماعی همراه بوده است. باوجوداین،  طور هم دیگر، تحرک علمی به

توانست شمشیری دولبه باشد  فرستادن دانشجو به فرانسه، برای یک رژیم دیکتاتور می

شدند و میل به  ساالری آشنا می ند مردمهایی مان چراکه برخی از این دانشجویان با ارزش

گرفت؛ بنابراین، بعد از جنگ جهانی اول،  ها قوت می مبارزات سیاسی در برابر استبداد در آن

شمسی  9079کنند و در سال  سوی سیاست تمایل پیدا می ای از دانشجویان به هسته

های  ها، حلقه ن هستهکنند. ای میالدی( در آلمان، انگلیس و فرانسه گسترش پیدا می 1922)

کنند که  فکری گوناگونی ازجمله حزب کمونیست ایران )توده( و جبهه ملی را ایجاد می

نقش مهمی در ملی شدن صنعت نفت خواهند داشت  9002تا  9007های  بعدها بین سال
(290-281: Abrahamian, 1998.) 

 سیاسی شدن مهاجرت

شود که دو اثر عمده  انی دوم مقارن میبه قدرت رسیدن محمدرضا شاه پهلوی با جنگ جه

بخش آمریکا در این جنگ،  کند. اول، با نقش پیروزی بر موج مهاجرتی به فرانسه ایجاد می

شود به  عنوان زبان دوم، زبان دیپلماتیک و اداری در ایران شناخته نمی زبان فرانسه دیگر به

دهند.  ریکا تغییر جهت میسوی آم همین دلیل دانشجویان برای ادامه تحصیل، بیشتر به

ارجاع داده  9005-9025زمان دقیق این تغییر دقیقاً مشخص نیست اما اغلب به دهه 

ها علمی و اداری، پزشکان، مهندسان در فرانسه تحصیل  ، تکنوکرات9098شود. تا سال  می

ام کردند چراکه زبان و نفوذ فرانسه در جهان بسیار قوی بود. اولین دانشجویان در هنگ می

در آنجا ماندند. از سال  9002-9009های  جنگ جهانی دوم به آمریکا اعزام شدند و تا سال

ها به ایران بازگشتند و در مناسب دولتی مشغول به کار شدند و این  بسیاری از آن 9002

آرام جای زبان فرانسه را در ایران گرفت و ورود  امر در زمانی رخ داد که زبان انگلیسی آرام

های اداری و صنعتی فرهنگ آمریکایی را جایگزین فرهنگ  نشجویان در بخشاین دا

 (.Matin, 2014 :328فرانسوی کرد )

باوجوداین ضعف، ویژگی برجسته جمعیت دانشجویی ایرانی حاضر در فرانسه در 

ها بوده است.  میالدی( فعالیت سیاسی آن 1970-1960شمسی ) 9048-9008های  سال

 1950شمسی ) 9028اپوزیسیون را در این دوره ایجاد کردند. از سال  ترین گروه ها فعال آن

میالدی( اولین اتحادیه دانشجویان ایرانی در حمایت از سیاست ضد انگلیسی محمد مصدق 
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گیرد. این برای اولین بار است که در دوره پهلوی، بخشی از مهاجران  در پاریس شکل می

دهد. هرچند که این  از دور کار سیاسی انجام میگیرد و  ایرانی وضعیتی سیاسی به خود می

های  کشد اما یک عادتواره سیاسی را در سال های سیاسی به درازا نمی امر به دلیل شکاف

 9002مرداد  29سه سال بعد، یعنی بعد از کودتا  (.Matin, 2014 :67)دهد  آینده نوید می

 ,Richard)کنند  الی وطن میآرام ج علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق، اپوزیسیون آرام

فعال سیاسی  95میالدی( حدود  1908شمسی ) 9290اگر در سال  (.2006 :288-263

دارند، این بار، فرهنگ پناهندگی و  درخواست پناهندگی سیاسی خود را به فرانسه اعالم می

نهد. این افراد بیشتر اعضا و هواداران جبهه ملی و حزب  مهاجرت رو به افزایش می

ی سیاسی مستقل و یا دانشجویان سیاسی  ها ها( و یا شخصیت ای نیست ایران )تودهکمو

خرداد  95توسط شاه و رخدادهای  9047بودند. هشت سال بعد اصالحات ارضی سال 

( برخی افراد سیاسی نزدیک به او راه فرانسه را در 9040اهلل خمینی ) و تبعید آیت 9042

 پیش گرفتند.

کار  به اند دست شود که مایل ری پذیرا برای ایرانیان زیادی میبنابراین، فرانسه کشو

های سیاسی دانشجویان شدت  میالدی(، فعالیت 1958) 9000سیاسی بزنند. در سال 

گیری با سایر دانشجویان در کشورهای اروپایی دیگر  نفره برای ارتباط 5ای  گیرد و کمیته می

میالدی( هیدلبرگ آلمان ختم  1959) 0099وگوها به کنگره سال  گیرد. این گفت شکل می

شود که در آن نمایندگان اتحادیه دانشجویان ایرانی فعال در کشورهای آلمان، فرانسه و  می

 گذاری کنند.  آیند تا کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا را پایه انگلیس گرد هم می

در لندن و دومین آن  (، اولین کنگره این کنفدراسیون1961)ژانویه  9008در بهمن 

های  شود و بدین ترتیب کنفدراسیون در سال بعد در کوی دانشگاه پاریس برگزار می

المللی دبیرستانی و دانشجویی ایرانیان تأسیس  دانشجویی اروپا و آمریکا کنفدراسیون بین

این تشکیالت جدید در تظاهرات علیه رژیم شاه حضوری  (.Matin, 2014 :128)شود  می

( حمایت 1978اوت  2) 9050مرداد  99داشته و از حضور امام خمینی در پاریس در فعال 

ازپیش نشان  کند. این رخداد معنادار سیاسی شدن دیاسپورای ایرانی در فرانسه را بیش می

های پس  این سیاسی شدن حضور مهاجران ایرانی در سال (.Vahabi, 2012 :44) دهد. می

گرایان، وابستگان  ای معکوس، یعنی بسیاری از سلطنت شیوه اما به یابد از انقالب نیز ادامه می

سو و انقالبیون مطرود جمهوری اسالمی، از  حکومت پهلوی و مخالفان انقالب اسالمی از یک

های سیاسی  کنند و بسیاری از فعالیت هایشان به فرانسه مهاجرت می سوی دیگر با خانواده

 دهند. خود را از درون این کشور سازمان می
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 های مهاجرتی معاصر ایرانیان به فرانسه موج

 9«ها ملیت دفتر فرانسوی حمایت از پناهندگان و بی»شناختی  های جمعیت بنابر داده

 : توان حضور ایرانیان در فرانسه را در چهار موج عمده مالحظه کرد می

 9060 شود و تا چند ماه پیش از انقالب اسالمی آغاز می 9050اولین موج از سال 

های  راست: یابد که اغلب پناهندگان، مخالفان سیاسی حکومت اسالمی هستند ادامه می

های رژیم شاهنشاهی،  طلبان مخالف انقالب، برخی کارگزاران و ژنرال سنتی، سلطنت

های سیاسی، افراد مستقل،  شده پس از انقالب، مدیران سازمان رتبه تسویه کارکنان عالی

ها و ...( و درنهایت، اساتید دانشگاه )به دلیل بسته شدن  ای قین، تودههای چپ )مناف انقالبی

دفتر فرانسوی »ایرانیان مهاجر در آمار  9067ها و انقالب فرهنگی(. تا پیش از سال  دانشگاه

گرفتند که این بدان  قرار می« ها سایر ملیت»در گزینه « ها ملیت حمایت از پناهندگان و بی

کنندگان پناهندگی محدود بوده است. این جریان دو علت  استمعناست که تعداد درخو

توانستند با عنوان تجاری و  ها می تا پیش از انقالب اسالمی، ایرانی: توانست داشته باشد می

آنکه درخواست پناهندگی  حتی گاهی سیاسی، کارت اقامت در فرانسه دریافت کنند بی

اریس نیز با تساهل و تسامح با این افراد داشته باشند و همچنین سفارت رژیم پهلوی در پ

 –کرد؛ اما پس از انقالب، دولت وقت فرانسه در پذیرش پناهندگی ایرانیان  برخورد می

اش با ایران انقالبی دچار تنش  اکراه داشت تا مبادا رابطه -ویژه سیاستمداران دوره پهلوی به

کن در پاریس، عبدالمجید ای که با دو وزیر دوره پهلوی سا گردد. وهابی در مصاحبه

کند که  مجیدی، وزیر بودجه و هوشنگ نهاوندی، وزیر آموزش عالی، داشته است عنوان می

 ,Vahabi)کرده است.  را در فرانسه آشکار نمی  ها حضور آن 9067دولت فرانسه تا سال 

 دفتر فرانسوی حمایت از»، برای اولین بار، ایرانیان در 9067اما در سال ( 2015 :26

شوند و تعداد درخواست پناهندگان رو به فزونی  عنوان می صاحب« ها ملیت پناهندگان و بی

درخواست، بیشترین آمار پناهندگی به  9540با تعداد  9065که در سال  نحوی نهد به می

یابد. از  طور محسوسی این تقاضاها کاهش می به 9068تا  9060رسد؛ اما از سال  ثبت می

ی اجتماعی، مهاجران این دوره عموماً از طبقه متوسط شهری، نظر پایگاه اقتصاد

 (.Nassehi, 2009 :35)کرده و آشنا با سبک زندگی غربی بودند  تحصیل

گیرد که در آن با تغییراتی در ماهیت  را در برمی 9000تا  9060موج دوم از سال 

ه دوره قبل با شویم. در این دوره تعداد پناهندگان نسبت ب پناهندگی افراد مواجه می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
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منظور ارتقای جایگاه  کاهشی محسوس مواجه است اما با افرادی مواجه هستیم که به

اهلل  زنند. با پایان جنگ ایران و عراق و رحلت آیت اقتصادی و اجتماعی دست به مهاجرت می

یابند و  فکری و فرهنگی تنوع می خمینی دالیل مهاجرت از بعد سیاسی به اجتماعی، روشن

گردد. در این دوره اولین  تر می گذرنامه برای خروج از کشور از گذشته آسان دریافت

های خانوادگی  گیرد تا زمینه برای مهاجرت ای به اروپا صورت می های فردی حرفه مهاجرت

دائمی فراهم شود. با عادی شدن فرایند مهاجرت به خارج، از نظر پایگاه اقتصادی اجتماعی، 

هایی از طبقه پائین جامعه نیز در این موج مهاجرتی قرار  خشعالوه بر طبقه متوسط، ب

گیرد و  در ایران شکل می« صنعت مهاجرت»توان به جرأت اذعان کرد که  گیرند و می می

 زنند. های گسترده می هایی برای این امر دست به فعالیت نهادها و موسسه

مهاجرت باز هم دهد که در آن دالیل  را پوشش می 9090-9009های  موج سوم سال

اقتصادی بر سایر دالیل غلبه دارد؛ اما ویژگی برجسته این   یابند که در آن مهاجرت تنوع می

دوره شاید این باشد که مهاجران دیگر منحصراً از تهران نیستند و شهرهای دیگر با تنوع 

بیش از  گیرند. در این دوره مهاجران تمایل دارند جغرافیایی وسیع نیز در این موج قرار می

ها حکم کشور میانجی برای رسیدن  فرانسه به بلژیک مهاجرت کنند زیرا این کشور برای آن

به انگلیس را داشته است. در آن دوره در انگلیس، مهاجرپذیری قوت یافته و زمینه برای 

رسید. اکثر  اقتصادی فراهم به نظر می-دسترسی سریع به شغل و درنتیجه ارتقای اجتماعی

ها  کنند و مقصد نهایی آن تنهایی مهاجرت می مردان جوان و مجرد هستند که بهمهاجران، 

 .انگلیس یا آمریکای شمالی است

ها و اعتراضات سیاسی داخلی آغاز  ، با آشفتگی9099موج چهارم مهاجرت از سال 

ها کنشگران اجتماعی و سیاسی حاضر در این اعتراضات  اتفاق آن گردد که قریب به می

 (.ahabi, 2015V :26-30)بودند. 

 پذیری مهاجران ایرانی در فرانسه انطباق

معدودی، اغلب مردان و تعداد   در موج اول مهاجرین به فرانسه، به استثنایی عده

ای در ایران در جایگاه باالیی قرار داشتند،  ای از زنان که از نظر حرفه مالحظه قابل

ها، حداقل در پنج سال اول  زیرا اغلب آنتوانستند در فرانسه اشتغال داشته باشند،  نمی

نداشتند. همچنین از نظر قانونی برخی از مشاغل برای « کار اجازه»حضور خود در این کشور 

بایست ملیت فرانسوی  غیرفرانسویان ممنوع بود و برای اشتغال در آن مشاغل حتماً می

نداشتند ملیت خود را  تمایل 67های  داشت. این در حالی بود که ایرانیان تا پایان سال
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کردند هر لحظه ممکن است با تغییرات سیاسی دوباره به ایران  تغییر دهند، زیرا گمان می

بازگردند. از سویی دیگر، در آن دوران فرانسه بیشتر به نیرو کارگر احتیاج داشت تا نیروی 

به خصوص از شمال افریقا  متخصص و روشنفکر، به همین دلیل مهاجران دیگری که به

شدند تا ایرانیانی که عمدتاً از  آمدند با سرعت بیشتری جذب بازار کار می فرانسه می

تر شاید وضعیت خود کشور فرانسه بود که در  تحصیالت باال برخوردار بودند؛ اما از همه مهم

برد و این امر اشتغال غیرفرانسویان را با مشکل مواجه  از بحران بیکاری رنج می 67دهه 

الوقوع به  بازگشت قریب»سل اول مهاجران ایرانی ساکن در فرانسه همواره ایده کرد. ن می

ها با کندی  شد فرایند انطباق برای آن پروراندند و این فکر باعث می را در سرمی« وطن

 همراه شود.

مهاجران نسل اول، در بسیاری از موارد، واقعاً در پی آن نبودند که برای همیشه شیوه 

در ایران را رها سازد و سبک زندگی جدیدی را در فرانسه آغاز کنند.  زندگی قبلی خود

خواستند و  پنداشتند و نمی ها معموالً حضور خود در کشور بیگانه را موقت می آن

 توانستند در جامعه جدید ادغام شوند. نمی

از ایران خارج شده و اکنون در فرانسه  9059ساله که در سال  07یک مهاجر حدود 

 : گوید شود می ان پناهنده سیاسی شناخته میعنو به

ام خطور  قصد فرانسه ترک کردم هرگز به مخیله من وقتی ایران رو به»

کرد که باید برای همیشه اینجا زندونی بشم و جون بکنم ... همیشه فکر  نمی

گردم ... برای همین هم زبان فرانسه  زودی با ... به ایران بر می کردم که به می

ام رو انجام بدم یاد گرفتم، نه  که بتونم کارای روزمره ر حد اینرو فقط د

های ایرونی بودم نه فرانسوی ... دیگه هم نمیتونم  بیشتر ... بیشتر تو جمع

یاد بگیرم ... تو این چهل سالی که اینجا هستم هیچ وقت نخواستم فرانسوی 

... اصالً به این کردم اقامتم این همه طوالنی بشه  بشم ... آخه اصالً فکر نمی

دونستم  جا احساس تعلق ندارم تو تهران که بودم همه جا رو برای خودم می

ها مال منن؟ نه اصالً! من که به  ها درخت ها پارک این جا چی؟ ... این خیابون

گفتند میشه  جا تعلق ندارم ... اومدنم به فرانسه واقعاً برای این بود که می این

تونم دوباره به ایران برگردم ... زهی  بعدش می اینجا راحت اقامت گرفت و

 «کرد موندگار بشیم؟ خیال باطل! کی فکر می
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دار ایرانی هم که با همسر خود در همان دوره موج اول به فرانسه  یک خانم خانه

 : گوید مهاجرت کرده بود می

هنوز بعد از گذشت نزدیک به سی و پنج سال حضور در فرانسه، »

خواستیم موندنمون این قدر طوالنی بشه  یم. ما که نمیاحساس راحتی ندار

کنه و روزی نیست که وقتی در رو باز  ها کار می ... شوهر من با فرانسوی

کنه و میاد تو هر چی بد و بیراه نباشه به اونا نده ... احساس شهروند  می

که من ملیت فرانسوی دارم ولی همکارام من رو  گه با این درجه دو داره و می

کنن حفظ کنند ولی  به عنوان یک فرانسوی قبول ندارن ... ظاهر رو سعی می

دن ... من  همیشه مواقعی هست که ذات ضدخارجی خودشون رو نشون می

خدا رو شکر زیاد با فرانسویا کاری ندارم. بیشتر دوستام ایرانی هستند و 

فرانسوی  گاه برام این حس پیش میاد که گذرونم ... گاه وقتم رو با اونا می

نیستم به خصوص تو روزهای انتخابات فرانسه و یا زمانی که اخبار درباره 

 ...«ها زیاد میشه  ایران تو رسانه

« حضوری موقت»برای « مکان موقت»این نوع نگاه به کشور پذیرنده به عنوان یک 

 شود که انطباق با جامعه میزبان تقریباً هرگز میسر نشود. باعث می

 : توان به چهار دسته تقسیم کرد ل را میمهاجران نسل او

اند و از  کسانی که خود را با شرایط زندگی در فرانسه وقف داده: مهاجران جاافتاده -9

کنند احساس خوبی دارند و به کشور مبدأ خود چندان  که در جامعه فرانسوی زندگی می این

 توجهی ندارند.

اینجا ندارم و ما این جا زندگی خوبی داریم من هیچ دوست ایرانی »

بینیم ولی  رو می  ها همه ارتباط ما با دوستان فرانسوی است. گاهی هم ایرانی

باشیم. باالخره ما که قراره این جا زندگی   ها ترجیح ما اینه که با فرانسوی

کنیم بهتره که با همینا در ارتباط باشیم. درسته که ایران بخشی از هویت 

 «به جز یک خاطره چیزی ندارهماست ولی عمالً ایران برای ما، 
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کسانی هستند که خود را برای یک زندگی فعال در فرانسه مهیا : گرا مهاجران واقع -2

که از نظر روانی خود  ها بدون این که به پناهنده بودن خود واقف هستند. آن اند در حالی کرده

 دهند. را فرانسوی بدانند، خود را با انتظارات جامعه مطابقت می

ش ما اینه که با زندگی در فرانسه کنار بیایم. البته چندان تمام تال»

ای نداشتیم. نه برای زندگی نه  دشوار هم نیست. تا به حال مشکل عمده

... دوستان فرانسوی و ایرانی هم زیاد داریم و با همه   ها برای تحصیل بچه

ار دونم و به اون افتخ رفت و آمد داریم ولی من همیشه خودم رو ایرونی می

 «کنم می
 

عنوان مبنا و واقعیت  کسانی که گذشته و فرهنگ ایرانی خود را به: گرا مهاجران آرمان -0

عنوان با جامعه فعلی فرانسه  هیچ کنند و حاضر نیستند به در نظرگرفته و با آن زندگی می

 کنار بیایند و همیشه در حاشیه قرار دارند.

کردم.  ایران زندگی نمیمن آگه مجبور نبودم یک ثانیه هم بیرون از » 

گرفته خراب شده. اینا اصالً از فرهنگ بویی نبردند.  خصوصاً تو این پاریس مه

اینا حتی خودشون رو بلد نیستند بشورن. ادکلن برای چی تو فرانسه زیاد 

دادن ... ایران یک تمدن بزرگ بوده االن رو نگاه نکنید ...  شده، چون بو می

 «کنیم ... مطمئنم رگ خودمون رو پیدا میما باالخره دوباره تمدن بز

شاهنشاهی -انقالب ملی»کسانی هستند که همچنان رویای : گرا مهاجران انقالب -4

کنند تا راه بازگشت  پرورانند و تمام انرژی خود را در این راه هزینه می را در سر می« ایران

 به وطن را برای خود و همفکران هموار سازند.

های ضد نظام ...  ریزی برای فعالیت یس به برنامهتمام وقت من توی پار»

ده و ایران  شه... شک نکنید که انقالب سلطنتی در ایران رخ می صرف می

 «.وسوز نداره کنه ... دیر یا زود داره ولی سوخت نجات پیدا می

 

دو گروه آخر، باوجود انفعال اولی و فعالیت دومی، برای انطباق با جامعه فرانسوی دچار 

ها، فضایی بسته و کامالً  کنند. فضای زیست آن طور خودکار رد می هستند و آن را به مشکل
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کنند و اطالعات خود  ایرانی است و از حضور در مجامع غیرایرانی تا جای ممکن احتراز می

ها  دارند. آن زبان مانند بی.بی.سی و صدای آمریکا دریافت می های خارجی فارسی را از رسانه

ها  نشین است سکونت دارند. آن پاریس که تقریباً ایرانی 95و  94طقه عموماً در من

اند که از نظر سیاسی و فرهنگی شبیه به باورها و  های ارتباطی خود را ایجاد کرده شبکه

نفر را در برگیرند و باعث  977تا  0توانند از  ها از نظر تعداد می عقاید خود باشند. این شبکه

حال  ینده امیدوارتر و از فرسودگی و افسردگی برحذر باشند و درعینشوند این افراد به آ می

حتی گاهی از   ها ها با جامعه فرانسه را کند و یا حتی متوقف سازند. آن روند انطباق آن

اند احساس غرور نیز دارند. به همین دلیل است  که تاکنون با جامعه میزبان ادغام نشده این

ها تمایل دارند  شوند. آن ی دوم و سوم مهاجران دیده نمیها که دیگر در این تجمعات نسل

طور خالص در  که به های تعلق چندگانه داشته باشند تا این و شبکه« چندپاره»فرهنگی 

 بدانند.« ایرانی»محیط فرانسه خود را 

 مهاجران اجتماعی فرهنگی

طبقه ، «فرهنگی-اجتماعی»برای نسل اول مهاجران غیرسیاسی و با تیتر مهاجران 

ترین  اجتماعی، شناخت فرهنگ فرانسوی و همچنین انسجام خانوادگی در غربت از اساسی

ها هموار زیر سیطره فرهنگ گذشته خود باقی  شود؛ اما آن ها محسوب می عناصر انطباق آن

اساسی  مسألهها با  ها با این گذشته سخت در پیوند خواهد بود. آن خواهند ماند و هویت آن

خود درگیر هستند و در برابر فرهنگ فرانسوی از خود مقاومت نشان هویت و ملیت 

هویتی و خأل فرهنگی همواره وجود دارد؛ بنابراین،  دهند. برای این نسل، ترس از بی می

صورت گزینشی با آن  طور کامل اتفاق نیفتاده و به گاه به ها با جامعه فرانسوی هیچ انطباق آن

ها ارتباطی خاص خود در کشور فرانسه بهره  از شبکهاند. این جماعت نیز  کنار آمده

 : گیرند می

های خویشاوندی که در مدت چهل سال در غربت، بازسازی )خویشان  شبکه -9

 .9اند نسبی(، بازتولید )خویشان سببی( و حتی برساخته )خویشان عاریتی( شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها هستند. خویشان  در این جا خویشان نسبی منظور خویشان درجه یک یا اقوامی مانند خاله، عمو، دایی، عمه و فرزندان آن .9

هستند و  های دیگر( غیرایرانیان )اعم از فرانسوی و یا ملیت هایی است که بین خود ایرانیان و یا ایرانیان و سببی حاصل ازدواج

در نهایت، خویشان عاریتی منظور کسانی هستند که به واسطه مراودات صمیمانه و مداوم )خواه در ایران، خواه در فرانسه( به 

 شوند. طور استعاری فامیل )عمو، خاله و ...( خوانده می
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درست مثل ایران ما دوستان و فامیل خودمون رو این جا داریم و »

هامون این  کنیم. من و خواهرم وقتی اومدیم فرانسه خب بچه مد میرفت و آ

نفری داریم، برادرم هم آلمان  25جا ازدواج کردند و االن یه خانواده تقریباً 

بینیم. دوستانی هم داریم که  هست که حداقل ماهی یکبار همدیگرو می

ون های من بهش وآمد زیاد داریم. بچه دیگه جزوی از فامیل شدند و رفت

 ...«.گن خاله  می

های مختلف، از جمله نوروز،  محافل فرهنگی ایرانی در فرانسه که به مناسبت -2

 آورد. بدر، شب یلدا و ... ایرانیان و یا عالقمندان به فرهنگ ایرانی را گرد هم می سیزده

های خوبی  برنامه  ها برای ایرانی  ها این جا تو پاریس خیلی از وقت»

ی تا کنسرت، پخش فیلم ایرانی و ... ما تا جایی که های مل هست. از جشن

 «کنیم... شرکت می  ها امکان داشته باشه تو این برنامه

که در آن روشنفکران، دانشگاهیان، پژوهشگران ایرانی )در « علمی»محافل به اصطالح  -0

برخی موارد هم غیرایرانی( درباره موضوعات به ویژه اجتماعی فرهنگی در مورد ایران 

 کنند. رانی میسخن

من چون آدم دانشگاهی بودم برام مهمه که ارتباط خودم رو با »

های  دانشگاه و پژوهشگرها حفظ کنم. خوشبختانه ایرانیای زیادی در دانشگاه

کنن و یا فرانسویایی که روی فرهنگ و  فرانسه هستند که کار علمی می

ره ایران هست هایی دربا کنن. این جا همیشه سخنرانی تمدن ایران کار می

 «.های فرهیخته دور هم جمع بشن شه ایرانی که باعث می

اعیاد و یا عزای مذهبی برخی از افراد را دور هم جمع   مجالس مذهبی که به مناسبت  -4

 کند. می

تونم تو  کردم حال که اومدیم پاریس دیگه نمی همیشه فکر می»

ت همیشه ی مذهبی شرکت کنم. ولی این مرکز اسالمی سفار ها برنامه

های ائمه برنامه دارن.  هایی داره که خیلی خوبن همه اعیاد و شهادت برناه

های جمعه دعای کمیل هست، ... حتی االن یه جلسه روضه خونگی  شب
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شیم  ها، درست مثل ایران، دور هم جمع می داریم هر ماه خونه یکی از خانم

 ...«کنیم  و توسل می

های مقیم پاریس و ... که معموالً به  یا گیالنیها  های قومی مانند ترک گردهمایی  -5

فرهنگ از -هایی را برای تثبیت خود به عنوان یک زیر طور مرتب در طول سال برنامه

 آورند. فرهنگ ایرانی به اجرا در می

ی مختلفی رو  ها ها االن ماهی یکبار جلسه داریم و برنامه ما گیالنی»

های  ای خاص مثل نوروز یا ... لباسه کنیم در برنامه دیم. سعی می انجام می

محلی بپوشیم موسیقی محلی داشته باشیم و از اشعار و هنر گیالنی استفاده 

کنیم که در این جا برای ما برنامه  ی گیلکی دعوت می ها کنیم. از خواننده

داشته باشند. خوشبختانه در پاریس هنرمندان و روشنفکران گیالنی کم 

 «.نیستند

بوک، اینستاگرام، تلگرام و ...( که افراد بنابر  عی مجازی )فیسهای اجتما شبکه -6

 دهند. ها گسترش می شوند و ارتباطات خود را در آن عضو می  ها عالیق خود در آن

که در بسیاری از دیاسپوراهای جهان حس همبستگی و پیداکردن  باوجود این

مهاجران ایرانی ساکن در شود،  ی ارتباطی برای حمایت اجتماعی بسیار دیده می ها شبکه

-اند. شاید عمده دلیل آن تکثر عقیدتی شهر پاریس تا حدی از این قاعده به دور مانده

کنند. چیزی که در عمل  سیاسی و اجتماعی مهاجرانی باشد که در این شهر زندگی می

ی اجتماعی خود، گزینشی و  ها ها در انتخاب شبکه شود این است که آن مشاهده می

 کنند. ده عمل میش محاسبه

توانند  عنوان سازوکاری که می ارتباطی برای مهاجران به-ی اجتماعی ها این شبکه 

ها تسهیل کند، حائز اهمیت است. مهاجران برای به حداکثر  تجربه مهاجرت را برای آن

های ارتباطی مناسب  کنند در شبکه اجتماعی خود، تالش می-رساندن بازده سرمایه انسانی

ی اجتماعی،  ها گیرند. درواقع، دسترسی به ارتباطات اجتماعی در قالب شبکهخود قرار 

ها را افزایش  دهد و همبستگی اجتماعی آن ی روانی ناشی از مهاجرت را کاهش می ها هزینه

ها )اعم از خویشاوندی و غیرخویشاوندی( است که بسیاری از  دهد. در همین شبکه می

 شود. حل ارائه می راهمشکالت مهاجرتی، مطرح و برای آن 
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رسد سه خصوصیت ساختاری  ی ارتباطی مهاجران در پاریس به نظر می ها در شبکه

مهم باید در نظر گرفته شود. اندازه، ترکیب و تنوع شبکه. اندازه شبکه شامل تعداد افرادی 

رد گیرند. در مو ها در شبکه در تعامل قرار می طور غیررسمی با آن شود که فرد مهاجر به می

نفره( و یا  0-0های کوچک ) مهاجران در پاریس جالب است که افراد اغلب یا به گروه

و « آشنائیت»رسد در اولی  نفر( تمایل بیشتری دارند. به نظر می 57ی بزرگ )باالی  ها گروه

های بزرگ معموالً  کند. شبکه نقش اساسی را ایفا می« گمنامی»و در دومی « صمیمیت»

ها را برای مهاجر ایرانی ساکن در  ون هستند و این عضویت در آندارای اعضای ناهمگ

تر  اجتماعی فرد بزرگ  شود هر چه شبکه که گفته می سازد، باوجود این پاریس دشوار می

شود. ترکیب شبکه به روابط خاصی که فرد در درون شبکه ایجاد  تر تلقی می باشد حمایتی

دهد که پیوندهای خویشاوندی  وهش نشان میکند اشاره دارد. مشاهدات ما در این پژ می

کنند. این شبکه اساس و پایه امنیت  ی ارتباطی ایفا می ها هنوز نقش مهمی در شبکه

دهد. خویشاوندان به دلیل شناخت کافی از نیازها و شخصیت  اقتصادی افراد را شکل می

ع شبکه به میزان کند. تنو افراد و همچنین صمیمیت حمایت زیادی را برای افراد ایجاد می

های افراد )سن، جنس، تحصیالت و ...( با فرد مهاجر در درون شبکه  ها و تفاوت شباهت

اشاره دارد. یک شبکه با گوناگونی باال دسترسی به اطالعات و حمایت را از منابع گوناگون 

برای  ها تواند ویژگی مثبتی برای شبکه تلقی شود. این شبکه کند بنابراین می پذیر می امکان

تواند مفید باشد. باید توجه  اهدافی مانند یافتن کار، مسکن و ایجاد پیوندهای عاطفی و... می

ای رخ دهد که همه  داشت که برای مهاجران ایرانی در پاریس این تنوع باید در شبکه

سیاسی و ... دارای دیدگاهی مشترک باشند وگرنه معموالً حاضر -اعضای آن از نظر عقیدتی

 در آن شبکه عضو شوند.نیستند 

 نسل دوم مهاجران

انـد و  دنیـا آمـده ها کـه در کشور مبدأ )ایـران( بـه در فرایند مهاجرت، هویت نسل اولی

اند، قاعدتاً متفاوت از  پذیری خود را در آنجا سپری کرده روند اجتماعی شدن و فرهنگ

پندارند و به آن فرهنگ  ها خود را کامالً ایرانی می است. نسل اولی« نسل دوم»هویت 

ها هنوز در ایران جریان  بستگی فراوان دارند، بسیاری از روابط اجتماعی اولیه و نزدیک آن

 کند. را رها نمی  ها دارد و همواره ایده بازگشت به ایران آن

ها، در محیطی متکثر، چندپاره و بینابینی، در جامعه فرانسوی،  سو، نسل دومی در آن

اند یـا تصور  ها یا هرگز ایران را ندیده ای از این نسل دومی شوند. عده یبزرگ یا متولد م
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شناسند محدود  معموالً تعداد ایرانیانی کـه می  ها ای از آن دارند. آن بسیار مبهم و بیگانه

است و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی آنان از بدو امر در فرانسه شکل گرفته است؛ اما آنچه 

گذارد و  نصیب نمی ین است که فرهنگ ایرانی خانواده آنان را بیدارای اهمیت است ا

شوند. بدین ترتیب، مهاجران  حال با عناصر فرهنگی جامعه فرانسوی اجتماعی می درعین

زمان تجربه زیستن در دو فضای فرهنگی جامعه ایرانی و فرانسوی را درک  نسل دومی، هم

محورانه در جامعه فرانسوی، به  کنش تک ها یا با کنند. در چنین وضعیتی، نسل دومی می

های شناختی ـ معرفتی پیش رو و  گیری از سرچشمه پردازند و یا با بهره می« خود»ساخت 

تجربه فضاهای گوناگون فرهنگی، هویتی چندپاره و چندوجهی، کسب کنند که هم ابعاد 

داست این هویت، از ایرانی و هم ابعاد فرانسوی را در خود داشته باشد. قدر یقین، آنچه پی

های متقابـل  شده و ارجح بر تجربه نیست بلکه در تأثیر و تأثرهـا و کنش پیش تعیین

شود. به عبارت بهتر، این هویت برساختی  ای از عوامل اجتماعی برساخت می مجموعه

شود؛ بنابراین در اینجا ایده سیال  های روزمره مهاجران تولید می اجتماعی است که در کنش

های  توانند در زمان ها می کند، یعنی آن ها به ذهن خطور می هویـت نسل دومی بودن

گیری هویت اجتماعی نسل  های گوناگون به خود بگیرند. افزون بر این، شکل مختلف، هویت

گیرد و این نوع  ها در جامعه فرانسوی شکل می ها، بر اساس اقلیتی بودن آن دومی

عنـوان اقلیت در جامعـه فرانسه در  ایرانی نسل دومی، به یابی الگوهای متفاوتی دارد. هویت

جهت، بستگی  کند و ازاین شود، در فضایی بیگانه از جامعه ایران رشد می نظر گرفته می

اش با جامعه فرانسه در  عاطفی او به ایران یا تعلق به جامعه فرانسوی و همانندسازی

ها با بستگی به پیوندهای جامعه  شود. نسل دومی گیری هویت او مهم ارزیابی می شکل

ها امکان  کنند. این تمایز، به آن تمایز ایجاد می« دیگری»و « خود»فرانسوی یا ایران، بین 

های مشخصی  تر بداند و مرزبندی دهد خود را به گروهی )خواه ایرانی یا فرانسوی( مشابه می

گیرد.  ها شکل می نسل دومیفردی برای  و منحصربه  را ایجاد کند. بدین ترتیب، هویت ویژه

بین، بستگی به مکان )جغرافیـای ایـران(، بستگی بـه زمان )تاریخ و رخدادهای  دراین

های فرهنگی و زبان فارسی، ازجمله عواملی هستند که در برساخت  تاریخی(، وابستگی

ها دخالت جدی دارند. بستگی به هر یک از عناصر جغرافیایی، تاریخی،  هویت نسل دومی

شود که وسیله تمایز بخش  رو مهم پنداشته می های فرهنگـی و زبـانی ازاین نتخـاب کنشا

های دو یا چندگانه در نـسل  ها یا پیوستگی با یک گروه است. وجود هویت از دیگر گروه

ها با شواهدی چون نگهداشت عناصر فرهنگی ایرانی و همچنین عدم تطبیق تام با  دومی

ثبـت بـه هویت ایرانی، در عین شباهت به فضای فرانسوی، میل جامعه فرانسوی، گرایش م



 

 

 

 

 
 

 

 59 يرزائیم ...؛ يو ادغام فرهنگ شیدایپ یها نهیزم
 

دهد که  شود. این موارد نشان می کمتر بـه بازگشت به ایران در مقایسه با نسل اول تأیید می

هایی اساسی دارد و عوامل  گیری و تداوم هویت در نسل اول و دوم مهاجران با هم فرق شکل

شود. مطالعه هویت  به پیچیدگی هویتی منجر میها،  فرهنگی بینابینی برای نسل دومی

ها و ابعاد  دهنده بستگی ها، نشان ها افزون بر نمایش تعامل جامعه فرانسوی با آن نسل دومی

 های سنی مختلف است. شان در دوره هویتی آنان در فرایند مهاجرت و تطور هویـتی

دوم مهاجران مقیم  را نیز در تمایزات بین نسل اول و« ذهنیت نسلی»همچنین باید 

آیـد کـه ذهنیـت نسلی مشخصی  فرانسه در نظر داشت. تفاوت نسلی، زمانی به وجود مـی

شکل گرفته باشد. این ذهنیت باید متمایز از ذهنیت نسل قبلی دیده شود و در آن 

ها بـا نسل  ها و آرمان ها، ابژه یابی های اجتماعی و هنری، مرجع ها، تمایالت، سلیقه نگرش

های معرفتـی، اجتماعی و  متفاوت باشد. هر نـسلی در مهاجرت بـا تـرجیح ریشه قبل

هایی که به تعلق دارد، خود را وابسته به موقعیت و محیط فرهنگـی و اجتماعی  ابژه

گیری  داند که متمایز از دیگری اسـت و ایـن بستگی در آخر، موقعیت شکل مشخصی می

یابی نـسل  کند. پس مدل اصلی هویـت د میاحساس هویتی را برای نسلی خاص ایجا

شود؛ چنانکه منابع  ها، در دیالکتیـکی بین فرد مهاجر و جامعه فرانسوی آشکار می دومی

فرهنگی و اجتمـاعی فرا روی این نـسل از مهاجران، ذهنیت نسلی متمایزی را برای این 

همچنین رفتار مطابق با  توانند با عضویت و بستگی گروهی و ها می کند و آن گروه ایجاد می

انتظارات، به انتخاب ابعاد هویت بپردازند و هویتی را برای خود تولید کنند که ویژگی اصلی 

 آن سیال بودن است.

باید گفت که برخالف پدران و  9در مورد انطباق نسل دوم مهاجران ایرانی در فرانسه

با جامعه فرانسوی از خود نشان  ها توانایی باالتری برای انطباق مادران خود، طبیعتاً، آن

دهند. ناگفته پیداست که سن و مدت حضور در فرانسه در این انطباق بسیار مهم است  می

کم تحصیالت  که همه یا بخشی از تحصیالت دوره ابتدایی و یا دست ویژه آن به

تر  سن شده باشد. بدیهی است که هرچه افراد کم دانشگاهی در کشور میزبان انجام پیش

 تر صورت خواهد گرفت. ها در این جامعه آسان اشند انطباق آنب

ای درگرو رفتار والدین است و او از خالل  مالحظه طور قابل طورکلی، هویت کودک به به

فرهنگی آشنا شود؛ اما کودک در -های گوناگون اجتماعی تواند با مکانیسم پدر و مادر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند، خواه کسانی  اه کسانی که در کودکی به همراه والدین خود به فرانسه مهاجرت کردهمنظور فرزندان نسل اول هستند؛ خو .9

 اند. که در فرانسه به دنیا آمده
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طور که باید، بر  دهد زیرا والدین دیگر، آن وضعیت مهاجرتی نقاط اتکای خود را از دست می

دانند دقیقاً فرزندان خود را چگونه باید تربیت کنند. آمال  اوضاع مسلط نیستند و نمی

شود و با  زمان که با فرهنگ جامعه فرانسوی آشنا می ها این است که نسل دوم هم خانواده

 را نیز حفظ کند. کند، بتواند گذشته فرهنگی تاریخی خود آن انطباق حاصل می

سالش بود. وقتی به سن مدرسه  4وقتی ما به فرانسه اومدیم پسرم »

های فارسی  رسید ازش خواستیم که عالوه بر مدرسه فرانسویش در کالس

هم شرکت کنه که بتونه فارسی رو حرف بزنه و بخونه ... بعد از دو سال 

ش کردیم که دیگه ادامه نداد و این برای ما خیلی سخت بود. خیلی تال

ای دو جلسه  اش کنیم که کالس فارسی رو حتی شده هفته بتونیم راضی

داشته باشه ولی بعد از چند وقت کالً فارسی رو رها کرد ... این برای ما 

خیلی گرون تمام شد چون دیگه تمایلی به صحبت کردن به فارسی نداشت 

تمسخر اون هم  مون خیلی خوب نبود بعد از مدتی مورد و ما که زبان فرانسه

گفت وقتی میاید مدرسه زیاد حرف نزنید ... طوری  گرفتیم. به ما می قرار می

کنم از نظر عاطفی  کشم... االن احساس می زنید من خجالت می که حرف می

 95بین من و پسرم فاصله هست در حالی که دخترم که در زمان مهاجرت 

 «ساله بود این خأل وجود نداره

توانند به زبان فارسی صحبت کنند. البته  ها در پاریس می سل دومیتعداد زیادی از ن

ها  ها بسیار متفاوت است. برخی از آن ناگفته پیداست که دایره گستره لغـوی در بین آن

ای و  کنند و برخی دیگر تنها با واژگان محاوره طور کامل صحبت می زیان فارسی را به

کنند  د در این نسل، فارسی را با لهجه صحبت میروزمره آشنایی دارند. البته بیشتر افرا

ها،  ها، توانایی فهم واژگان پیچیده را ندارند و به عبـارتی، بسیاری از آن نسل دومی

وشنودهای پیچیده را درک کنند. در مورد  های اجتماعی، فرهنگی و گفت تواننـد بحث نمی

یی نوشتن به فارسی را دارند. نگارش فارسی هم باید گفت که تعداد کمی از این نسل توانا

ها  روند، اما چون نوشتن فارسی برای آن های فارسی می ها هرچنـد به مدرسه و یا کالس آن

 شود. خوبی یاد گرفته نمی ها کاربردی نیست، معموالً به در جامعه زیست فرانسوی آن
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معنای اند،  ایران، سرزمین مادری، برای کودکانی که در سن پایین به فرانسه آمده

شود که با خاطرات و  خاص و ضمنی ندارد و یا در بهترین حالت قلمرویی انتزاعی تلقی می

 ها در ذهن او ساخته شده است. های والدین و یا رسانه عکس

کردم ایران یه جایی باالی ابرهاست که  ها فکرمی من تا مدت»... 

رفت گفتم چطور میشه  شه به این راحتی بهش رسید. وقتی هم می نمی

هایی  هاست. از قصه کردم تو آسمون گفتند با هواپیما... واقعاً فکر می ایران می

ها یا قالیچه پرنده و ... اصالً تصویر واقعی  گفتند مثل داستان پری که برام می

تونستم داشته باشم ... هنوزم درک درستی از ایران ندارم چون  از ایران نمی

بینم  ها می دن و چیزی که توی رسانه هم میتصاویری که مادرم اینا از ایران ب

پدر و مادرم اصرار دارن که مثالً سفره هفت « ... »خیلی با هم فرق دارن

سین بچینیم و دور سفره موقع تحویل سال نو حافظ بخونیم ... من اصالً 

فهمم ولی خب ظاهراً باید به  فهمم ... حافظ رو هم نمی دلیل این کاررو نمی

 «مادری و پدری احترام گذاشت! های سرزمین سنت

طور نتیجه گرفت که نسل اول مهاجران حافظان میراث فرهنگی  توان این درنتیجه می

 ایران و نسل دوم تنها مقلدین آن فرهنگ هستند.

اند  در مورد کسانی که در سن نوجوانانی همراه والدین خود به فرانسه مهاجرت کرده

گیری  که زمان اصلی شکل-که فرد کودکی خود را  ینتر است. ا وضعیت انطباق کمی پیچیده

در یک فرهنگ و نوجوانی را در فرهنگی متفاوت  -الگوهای شخصیتی و فرهنگی است

وپا زدن بین دو فرهنگ که  بگذراند، خود محل کشمکش و آشفتگی خواهد بود. دست

ریختگی سازد.  هم تواند هویت افراد را دچار به طور قطعی مستقر نشده باشند می کدام به هیچ

ای  روانی ویژه-ها در جریان بود، تبعات روحی جنگ ایران و عراق که در دوران نوجوانی آن

شد  ای علیه ایران باعث می در فرانسه و تبلیغات رسانه  ها ها داشته است. حضور آن بر آن

 : ها تا مرز افسردگی پیش بروند آن

گیر جنگ با عراق بود ... وقتی من به فرانسه آمده بودم ایران در»... 

خود یادگیری زبان و فرهنگ فرانسه به کنار، نگاه خیلی از همکالسیا به من 

گیر، تروریست، بنیادگرا،  تحت تأثیر رادیو تلویزیون آن دوران بود ... گروگان

شد من حس خوبی به این سرزمین جدید  گرا ... همه اینا باعث می اسالم
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هنوزه نسبت به این دوفرهنگی بودن خودم  نداشته باشم ... هنوز هم که

 ...«ام نه ایرانی  احساس رنجش دارم ... نه فرانسوی

هرچند مناسـک و آگاهی دینی در میان نسل دوم مهاجران در پاریس اصالً پررنگ 

البته این بستگی  شود. های عاطفی به دین در این نسل مشاهده می نیست، امـا هنوز بستگی

المللی گره  نند سایر عناصر هویتی فرهنـگ ایرانی، به مسائل بینعاطفی به اسالم ما

کنند،  ها مسلمان را به تروریسم و افراطی گره متهم می هایی کـه رسانه خورد؛ در دوره  می

حال، آشنایی با هویت مذهبی، عالوه بر  کنند. درعین افراد هویت اسالمی خود را پنهان می

اً به فضای خانواده و فضای جامعه فرانسه بستگی دارد. ای، شدید چگونگی بازنمایی رسانه

کنند تا به فرزندان خود با تربیت اسالمی  هایی که گرایش مذهبی دارند تالش می خانواده

خود  بزرگ کنند اما در وضعیتی که ارائه هویت اسالمی با فشار اجتماعی همراه باشد، خودبه

 دهد. فرد کنش اسالمی خود را کاهش می

وارد به فرانسه برای حفاظت از خود معموالً از راهبردهایی مانند  وجوانان تازهاغلب ن

اند. این امر  پوشی از فرهنگ ایرانی و جذب کامل در فرهنگ فرانسوی بهره گرفته چشم

 : ها در محیط جدید با رنج کمتری همراه شود شد تا وضعیت زیست روزمره آن باعث می

نگ و زبان فرانسه غرق کردم که همون اول چنان خودم رو در فره»

انگار اصالً هیچ وقت ایرانی نبودم ... پدر و مادرم از این وضعیت راضی نبودند 

تونستم جز این راهی داشته باشم ... زبان فارسی را تقریباً کنار  ولی من نمی

گفتم  زدیم من تقریباً چیزی نمی گذاشتم. توی خونه که فارسی حرف می

فهمم ولی در حرف زدن مشکل دارم  رسی را خوب میجوری که االن هم فا

کردم ...  چون دیگه بعد از آمدن فرصتی برای صحبت برای خودم فراهم نمی

کردم مثل اونا باشم تفریحات اونا  با دوستای فرانسوی بودم و سعی می

 ...«بخش نبود  های اونا که حتی گاهی برای من چندان هم لذت بازی

اند  بودند که زیر فشار خانواده سعی در حفظ دو فرهنگ داشته اما در این بین افرادی

هایی برای انطباق و ایجاد تعادل بین این دو  خود با دشواری اما ناگفته پیداست که خودبه

 : مواجه بودند

خانواده من اصرار داشتند که فرهنگ ایرانی را باید در متن زندگی »

سی حرف بزنیم در جشنهای ایرانی روزمره داشته باشیم. حتماً در خانه به فار
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در پاریس شرکت کنیم ... پدر من که در ایران استاد دانشگاه بود در 

خواست که در مدرسه در این باره  های خاص مثالً نوروز از من می مناسبت

ی ایرانی به خانه دعوت  ها صحبت کنم و یا دوستان فرانسویم را در جشن

کرد و وضعیت  برای من زیاد صحبت میکنم. پدرم از فرهنگ و تمدن ایران 

دونست. هر چند این کار برای  فعلی ایران را مالک درستی برای قضاوت نمی

آرام توانستم از این وضعیت عبور  هایی همراه بود ولی آرام من گاهی با تنش

ها و  ها نشان بدهم که اونا چطور با بمب کنم. حتی تونستم به فرانسوی

ها  کشتند و از آن داده بودند مردم ایران را میهایی که به صدام  موشک

 ...«طلبکار باشم 

ها و نسل اول مهاجران در فرانسه، فشار زیادی برای  هرچند از سوی بسیاری از خانواده

نگهداشت هویـت فرهنگی ایرانی وجود دارد، اما در بیشتر موارد، کنش اجتمـاعی نـسل 

یرد. این نسل در رفتارها و هنجارهای اجتماعی پذ ها، از مدل فرهنگی غرب تأثیر می دومی

شده از سوی خانواده تأکید داشته باشند، از الگوهای  های ارائه خود، بیـشتر از آنکـه به مدل

ها در  کنند. نسل دومی ی آموزشی و دوستی تبعیت می ها همساالن خود در محیط

نجاری و فرهنگی جامعه هایی که قصد بازگشت به ایران را ندارند، الگوهای ه خانواده

های الگوهای فرهنگی را بتوان در احترام  پذیرند. شاید بهترین نمونه فرانسوی را بیشتر می

که در  ها مالحظه کرد. درحالی ترها و روابط جنسی خارج از ازدواج نسل دومی به بزرگ

های فرهنگی است، در جامعه فرانسه  فرهنگ ایران، حفظ حرمت والدین یکی از شاخص

خود باالتر از احترام به پدر و مادر  حقـوق فـردی از اهمیت بسیاری برخوردار است و خودبه

خواهد در صورت بروز مشکل  های شهروندی از کودکان و نوجوانان می گیرد. آموزش قرار می

شود که روابط جنسی  طور مالحظه می ها شکایت کنند. همین توانند از آن با پدرومادر، می

شده است. البته باید توجه داشت که  ها تـا حدی پذیرفته اج در بین نسل دومیپیش از ازدو

در ایـن مورد، بـین دختـران و پـسران تفـاوت انـدکی وجـود دارد و در بسیاری از 

گیرند. هرچند نـسل  های بیشتری را برای دختران در نظرمی ها همچنان محدودیت خانواده

مکان زیادی برای انطباق با جامعه فرانسوی دارند، اما دوم مهاجران ایرانی در پاریس، ا

 شود. صورت کامل محقق نمی معموالً این تطبیق به

این درست است که نظارت بر فرزند دختر در فرهنگ ایرانی بیشتر از پسر است اما 

اند. وجود  دختران نسل دومی، با فرهنـگ جامعـه فرانسوی هماهنگی بیشتری پیدا کرده
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پذیری را برای دختران مهـاجر نسل دوم در فرانسه   ن به سود زنان، روند جامعهبرخی قوانی

 مندتر کرده است. بخشد و آنـان را بـه فرهنـگ جامعـه میزبـان عالقه سـرعت می

های مهاجران ایرانی در پاریس، با نمادها و میراث فرهنگی ایرانی تاحدی  نسل دومی

ها اولویت دارد. ذائقه این نسل، با  اهای ایرانی برای آنآشنایی دارنـد، اما در این میان، غذ

غذاهای ایرانـی بسیار همخوان است و حتی گاهی در مراسمی که افراد فرانسوی حضور 

های  ها، میزبانی با غذاهای ایرانی است. این نسل عمدتاً با ترانه داشته باشند، ترجیح آن

ی زیرزمینی و پاپ داخل ایران و موسیقی اصیل ایرانی آشنایی چندانی ندارند، اما موسیق

ها، همچنین گاهی در آرایش دیوارهای  نسل دومی شناسند آنجلسی ایرانی را می لس

 گیرند. های خود از نمادهای فرهنگی و معماری ایران باستان بهره می اتاق

خانواده نقش مهمی در تربیت متعادل کودکان در فضاهای دو فرهنگی بر عهده دارند. 

تر  تر و بازتر نسبت به فرهنگ جدید باشند فرزندان راحت تر، فرهیخته ها آگاه قدر آنهر 

های فرهنگی موجود انطباق دهند. برعکس، در وضعیتی که  خواهند توانست خود را با تفاوت

اندازه کافی آن را پذیرا باشند  والدین خود با فرهنگ جدید در تعارض باشند و نتوانند به

شود. در وضعیتی که فرزند از والدین  ها نیز با مشکل مواجه می تربیتی آن خود نظام خودبه

کند که برای  گیرد وضعیت نامتعادلی را ایجاد می خود در انطباق با محیط پیشی می

 : ها خوشایند نیست یک از آن هیچ

ورسوم و  برای من خیلی سخت بود که دخترم مرا با بسیاری از آداب»... 

پاریسی آشنا کند و یا به من تذکر دهد ... توی  هنجارهای اجتماعی

طور نه اون طور ... کارد رو با اون  گفت که بابا این رستوران مدام به من می

دستت بگیر ... قبل از آب خوردن دهنت رو پاک کن ... حتی گاهی تهدید 

های فرانسوی بیاید چون به نظر اون  کرد که حاضر نیست با ما به مهمانی می

کردیم ... تحمل این وضعیت اصالً آسون نبود. گاهی با خودم  وریزی میما آبر

گفتم من باید اونو تربیت کنم یا اون منو؟ به وضعیتی که درش قرار  می

 ...«گرفته بودم حالت نفرت داشتم 

بخشی فرزندان برای والدین امری  البته این وضعیت همیشه منفی نبوده و گاهی آگاهی

 : ستشده ا مطلوب تلقی می
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شد ما بهتر در پاریس جا بیفتیم احساس  که پسرم باعث می من از این»

ی او  ها دید ما از نظرات و آگاهی که می خوبی داشتم. پسرم هم از این

ای که در مدرسه و یا در  کنیم هر روز برای ما چیزهای تازه استقبال می

ز کرد. خیلی ا گرفت برای ما صحبت می مالقات با دوستانش یاد می

تر توی فرانسه رو مدیون اون بودیم ... واقعاً اگر اون  راهکارهای زندگی آسون

نبود وضعیت زندگی ما اینجا آن قدرها هم آسون نبود ... در عوض ما هم 

دادیم و برای  فرهنگ و تاریخ ایرانی را برای او بیش از پیش توضیح می

تبدیل شده  کردیم و این به یک مبادله دوطرفه نگهداشت اون تالش می

 «بود.

بستگی به تاریخ )زمان( را شاید بتوان یکی دیگر از عوامل ایجاد هویـت دانست؛ پس 

های مربوط به جامعـه  شناخت، بستگی تاریخی و پیگیری رخدادها و شرکت در جنبش

ها، از تاریخ ایران آگاهی چندانی ندارند. هرچند  تواند مهم قلمداد شود. نسل دومی ایران می

کنند، اما  ی از این نـسل، گاهی از نمادهای مرتبط با دوره ایران باستان استفاده میافراد

شناختی از تـاریخ و مـشترکات تاریخی ایران ندارند و این نمادها صرفاً نمـاد ایرانـی بـودن 

ها اصوالً اعتقادی به ایرانی بودن  ای از نسل دومی و ابـزار تمایل هویتی آنان است. عده

ای هم به تاریخ و فرهنگ آن ندارند و حتی ایرانی بودن را برای خود  و درنتیجه عالقهندارند 

ای دیگر ازمهاجران نسل دومی، با انتساب خود به ایران باستان  دانند. عده تهدیدی بالقوه می

« پارسی»های بزرگ و افتخار به گذشته تاریخی ایران، خود را با افتخار  و امپراطوری

های  ها زیاد نیست، به دلیل سیاست ها که البته تعداد آن دیگری از نسل دومی دانند. عده می

کنند. بسیاری از نوجوانان و جوانان نسل دوم  گرایانه ایران کنونی به آن افتخار می ضدغرب

 کنند. هایشان، وقایع داخل ایران را رصد می مهاجر در پاریس، با وجود عدم تمایل خانواده

خلی منزل و فضای بیرونی از نظر فرهنگی، یکی از راهبردهای تمایز بین فضای دا

شده است. طبق یک قاعده نانوشته،  معمول تربیتی در فرانسه برای ایرانیان محسوب می

 : شد فضای داخل خانه با فرهنگ ایرانی و فضای بیرونی با فرهنگ فرانسوی اداره می

بیرون فرانسوی. توی قرار با هم نداشتیم ولی عمالً خانه ایرانی بود و »

کردیم  زدیم و قواعد فرهنگ ایرانی رو رعایت می خونه باید فارسی حرف می
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ملزم نبودیم. حتی پدرم بیرون خونه با من   ها ولی خارج از خونه به اون

 ...«.زد و داخل فارسی  فرانسه حرف می

و وج های خـود را در آن جست مکانی اسـت کـه نسل دومی مهاجر ریـشه« خانه»

سو، بـا ایجاد  کند رابطه خود را با آن حفظ کنـد. ایـن مفهـوم از یک کند و تالش می می

گردد و  ها می شود و از سوی دیگر با ایجاد مرجع، باعث شباهت ها، باعث تمایز می مرزبندی

دهد. باید در نظر داشت که بستگی به مکان  ها شکل می چنین به هویت نسل دومی این

پذیرش روابـط اجتمـاعی مشخص است که بستگی به گروه را در فرد معنی  مشخص، به

کند.  سازد و فرد مهاجر با وابستگی مکانی، هویـت خود را نیز مشخص می نمایان می

خود را در جامعه « خانه»ها به این شکل است کـه  وابستگی مکانی در برخی از نسل دومی

خود را متعلق به جامعه فرانسوی معرفی  ها بر این است که دانند و تمایل آن فرانسوی می

گوید  شود کجایی هستی؟ در پاسخ می ها پرسیده می کنند. وقتی از این نوع نسل دومی

ها خود را از ایرانیان  این گروه از نسل دومی«. اند ام، امـا پدر و مادرم ایرانی من فرانسوی»

دهند خود  رار دارد و ترجیح میهای مرجع آنان در جامعه فرانسوی ق دانند و مدل متمایز می

ها ممکـن است با شئونات فرهنگی ایرانی  را مشابه فرانسویان قلمداد کنند. این نسل دومی

ها  دانند؛ اما عده دیگری از نسل دومی خود نمی« خانه»آشنا باشند، اما قدر مسلم ایران را 

سـال  99معموالً بـاالی  ها کنند. آن خود را در ترکیب ایـران ــ فرانسه تعریف می« خانه»

ها تـا  ، در پی هویتی ترکیبی هستند. آن«خود»گیری  هستند و در تداوم فرایند شکل

هایی را با  حال شباهت پندارند و درعین حـدی خـود را از افراد جامعه فرانسوی متمایز می

بیشتری  شناسند و نسبت به گروه قبل، روابط اجتماعی ایرانیان برای خـود بـه رسـمیت می

های مرجـع  های گروه اول، گروه کنند. نسل دومی با جامعه ایرانیان مقیم پاریس برقرار می

کنند و چون بین خود و جامعه ایران  وجو می خـود را فقط در جامعـه فرانسوی جست

های دوم، که به  سازند؛ اما نسل دومی کنند، خـود را از آن متمـایز می مشابهتی پیدا نمی

های مرجع موفق از  یی بین خود و جامعه ایران قائل هستند، در صورت وجود گروهها شباهت

 پذیرند. کنند و روابط اجتماعی ایرانی را می ها را کامل رد نمی جامعه ایران آن

توانست داشته  حضور خانواده در غربت برای فرزندان باوجود تمامی مشکالتی که می

ر برابر تبعات سنگین مهاجرت داشته است. درواقع ها د باشد، نقش مهمی در مراقبت از آن

توانستند  آمدند می اگر در دوران ابتدایی حضور در فرهنگ بیگانه بر مشکالت فائق می
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توانند در هر دو فرهنگ  امیدوار باشند که فرزندانی دوفرهنگی خواهند داشت که می

 راحتی زندگی کنند. به

تواند در برخی موارد فرد را نسبت به  و می البته این امر همیشه صادق نبوده و نیست

 : هر دو فرهنگ، خودی و فرانسوی بیگانه بسازد

ساله بودم، توی خونه  99از همون موقعی که ما اومدیم پاریس، من »

شد و در عین حال همه طرفدار فرهنگ ایرانی  مدام از ایران بد گفته می

شدم مشکل  نمیفهمیدم، متوجه  بودند. من این تناقض رو درست نمی

خانواده من با ایران سیاسی است و نه فرهنگی. برای همین در بطم خودم 

جا رو با همه  مجبور شده بودم اون که ایننفرتی پایه از ایران داشتم و از 

دوستانی که داشتم ترک کنم حس بدی داشتم. از طرف دیگه فضای جوری 

تونستم پیدا کنم.  نمی نبود که بتونم با فضای پاریس هم نوا بشم. خودم رو

رفت چندبار مورد تحقیر واقع شدم به خاطر  زبان آموزیم بد پیش می

گذشت. نهایتاً  غیرفرانسوی بودنم ... اغلب دوران نوجوانی من به تنهایی می

چند دوست مهاجر الجزایری و تونسی داشتم که با هم کمی وقت 

 ...«هم مشکل داشتم   ها میگذروندیم ولی با اون

های ایرانی خود در پیوند قرار دارند  ب نوجوانان به شکلی نمادین و یا عملی با ریشهاغل

توان عناصری از گذشته و  دهد که در آن می ها را در یک وضعیت فراملیتی قرار می که آن

 (.Mahdi, 1997 :1-22به نقل از  Behnam, 2000-Nassehi :145)حال خود را بیابند 

ام در تهران بوده و  هست که نیمی از زندگی برای من این یک امتیاز»

تونم بین دو فرهنگ شنا کنم و به طور  نیمی دیگر در پاریس. خب من می

خوام از دو فرهنگ انتخاب کنم ... گاهی که درایران  گزینشی هر چی می

کنم و این برای من امتیاز هست و  هستم از فرهنگ فرانسوی استفاده می

ایرانی. در عمل هر چیزی که خودم تشخیص  گاهی در فرانسه از فرهنگ

برم. هیچ کدوم از دو  کار می گیرم و در زندگی به بدم از دو فرهنگ می

فرهنگ برای من کامل و ایدئال نیست برای همین هم من دست به انتخاب 

گیرم و اونهایی رو که بدم میاد  زنم و اون چیزهایی رو که دوست دارم می می

ی زیادی برام  ها ن چیزی که االن به دست آوردم هزینهکنم. البته ای رها می
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ام. البته باید بگم من نسبت به فرهنگ  اش راضی داشته ولی از نتیجه فعلی

کنم ... بلکه همه اون چیزی که دراین جا فرهنگ  ایرانی فقط تعلق حس نمی

شود که  ؛ و یا در مواردی دیده می«شه بخشی از فرهنگ منه شرقی گفته می

توان در تعیین هویت  شمول می مهاجرتی به عنوان یک امر جهان فرهنگ

تواند  امروزه دیگه تعلق به یک فرهنگ نمی»: افراد نقش مهمی داشته باشد

کنم به  زندگی پرباری داشته باشد. من خودم رو به فرهنگ جهانی وصل می

کنند و من نه خودم رو  ها هم مهاجرت می های مهاجر. فرهنگ همه فرهنگ

دوانم که خودم  ام رو در زمینی می دونم و نه فرانسوی ... من ریشه انی میایر

 «های مختلف ام با فرهنگ ساخته

ی مقیم فرانسه  ها توان در بین بخشی از ایرانی شده را می فرهنگ متحرک و خلق

جا و همه  حال تعلق به همه مشاهده کرد. عدم تعلق به یک فرهنگ و سرزمین و درعین

اید این بخشی از آن سبک زندگی مهاجرتی باشد که در کودکی آغازشده و در ها. ش فرهنگ

 : پذیر است ها پویا و انعطاف یابد. هویت برای آن جوانی امتداد می

کنه، ... همون  که ایران باشم یا فرانسه خیلی فرق نمی برای من، این»... 

حصیالت ام. بخشی از ت طور که هر دو جا بودم و کشورهای دیگه هم رفته

من آلمان بوده و بخشی دیگه در ایتالیا و اسپانیا. برای مدتی هم آمریکا بودم 

روم. خب االن من کجایی  و االن برای یک مأموریت کاری به تاجیکستان می

تونه من رو  هستم؟ ایرانی؟ فرانسوی؟ نه من انسان هستم و مرزها نمی

ی  ها م خیلی از فرهنگتون محدود کنه... مطمئنم با رفتن به تاجیکستان می

 «کننده است. شرقی رو کشف کنم. زندگی در یک فرهنگ و یک فضا خسته

تواند نیرویی قوی برای زندگی در خود داشته باشدکه از خالل  فرهنگ مهاجرت می

هویت نسل دوم مهاجران در فرانسه پیوندی است که از های چندگانه حاصل آید.  تعلق

طور که گفته شد این جماعت در  شود. همان اصل میترکیب عناصر فرهنگی مختلفی ح

گیرند که بسته به شرایط  طول زمان هویتی ایرانی/ ایرانی ـ فرانسوی / فرانسوی به خود می

ها در برابر ایـن رخدادها مدام در حال سیالیت به سر  گیری رسانه المللی و جهت سیاسی بین

طور  شود، نـسل دوم به هدیـد بازنمایی میعنوان نوعی ت برد. زمانی که ایرانی بودن به می

پندارد و در عمل همسو با  کنند و خود را فرانسوی می کامل هویت ایرانی خود را پنهان می
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تری از نظر مکانی زندگی  جوید. این نسل که در پهنه گسترده ها از ایران طبری می رسانه

های فراوانی برای  و مرجعروست  های گوناگونی در شهر پاریس روبه کند، بـا فرهنگ می

به   کنش در اختیار او قرار دارد. از همین رو، طبیعی است که فرد مهاجر هویت چندپاره

طور که مشخص است، در این نسل هویت ایرانی ـ غربی غالب است و  خود بگیرد. همان

غ از ها فار شود. اکثر آن هویت اسالمی در حاشیه و در مرحله بعـد برای او جائز اهمیت می

دانند، اگر آن را پنهان  دهند، خود را مسلمان می اینکه چقدر مناسک مذهبی را انجام می

 کنند. در نظر مهاجران نسل دومی در پاریس، ایران )با توجه به شرایط سیاسـی( گاهی 

شود؛ اما در نهایت، هویت ایرانی چیزی است  پنداشته می« غیرخـودی»و گـاه « خـودی»

بستگی عـاطفی دارند، هرچند آگاهی چندانی نسبت به آن نداشته  که بـه آن احساس

 باشند.

جوان مهاجر ایرانی که موفق شده خود را با فضاهای جدید غیرایرانی منطبق سازد، 

های  کند بلکه با گذر زمان شبکه خود را در فضای محدود و بسته ایرانی محصور نمی

ها و تمایزها، نوع از همبستگی را بین خود  تکند و با وجود تفاو ارتباطی خود را ایجاد می

آید که وابستگی به وطن مادری خود را از طریق نمادها )مثالً  آفرینند. پیش می می

های ایرانی در خارج از  گردنبندها و انگشترهایی با نمادهای ایرانی( و حضور در کنسرت

زمین مادری برای نسل های نمادین، سر گذارد؛ اما باوجوداین نمایش کشور به نمایش می

اند  ها را پذیرفته ها تفاوت فرهنگ ها داده است. آن ها، جای خود را به چندگانگی مکان دومی

کنند. این احساس تعلق  عنوان یک کمبود مالحظه می عنوان یک غنا و نه به و آن را به

کرده  ها نیرویی مضاعف برای زیست در فضای جهانی ایجاد چندگانه و فراسرزمینی به آن

 (.Behnam, 2000-Nassehi :146-147)است 
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 گیری بحث و نتیجه

کم تا دوره قاجار به عقب  دیاسپورای ایرانی در فرانسه که حضورشان در این کشور دست

گردد، نیز مانند هر جامعه مهاجرتی دیگر برای انطباق با جامعه جدید خود در تالش  برمی

هاجرتی خویش، بنا بر وزن عناصر فرهنگی، است. این جماعت در کشاکش فرهنگی امر م

 کند. های فرهنگ خود به روی فرهنگ جدید باز و بسته می پنجره

در فرانسه، بازنمایی فرد مهاجر عموماً با تصویری از ساکنان شمال و مرکز افریقا تداعی 

ل، شود. به همین دلی شود و این برای مهاجر ایرانی یک حسن برای انطباق بهتر تلقی می می

های ظاهری و فرهنگی که با این کشورها دارد، خود را سوژه  مهاجر ایرانی با توجه به تفاوت

 داند. مسائل مهاجرتی که در جامعه فرانسه بازار بحث آن همیشه گرم است، نمی

گیرد، افراد را روی  انطباق فرهنگی که از طرد کامل تا انطباق کامل را در برمی مسأله

دهد. در سر طیف مهاجرانی قرار دارند که به دالیل  ی مختلف قرار می ها این طیف در جایگاه

های جامعه فرانسه دارند و برای زندگی در آن با  متعدد تصمیم به ایستادگی در برابر ارزش

کنند و در سر دیگر آن، مهاجرانی هستند که تمام تالش  کمترین میزان انطباق عمل می

اند. ناگفته پیداست که افراد  کار گرفته نگ فرانسه بهخود را در هضم و جذب شدن در فره

دهند و بیشینه این جماعت در  دو سر طیف معموالً تعداد کمی از مهاجران را تشکیل می

کند به  که هر فرد خود را در کجای این طیف جایابی می بین این دو جایگاه جای دارند. این

هویت آرمانی او )من چه کسی خواهم  عوامل مختلفی از جمله هویت واقعی )من کیستم( و

 کند. بود( در جامعه فرانسه بستگی پیدا می

درواقع هر قدمی در جهت انطباق در جامعه جدید به معنی قدمی دور شدن از فرهنگ 

اصلی خواهد بود. سایه این تناقض در انطباق فرهنگی همیشه بر سر فرد مهاجر سایه 

توان در  جر ایرانی در برخورد با فرهنگ فرانسوی را میافکنده است؛ بنابراین، راهبردهای مها

 : این چهار مورد خالصه کرد

منظور از یکپارچگی این است که شخص مهاجر به فرهنگ جامعه مبدأ : یکپارچگی

هم پایبند است. در  که بافرهنگ جامعه مقصد نیز ارتباط دارد و به آن پایبند است درحالی

ی وجود دارد و وفاداری به هر دو فرهنگ نوعی همبستگی یکپارچگی نوعی دو فرهنگی واقع

 آورد اجتماعی را به وجود می

منظور از همانند گردی این است که فرد هویت فرهنگی خود را : همانندگردی

آورد. در همانند گردی فرد مهاجر در  داده و به فرهنگ جامعه مقصد روی می ازدست
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دهد. در این مرحله  ورسوم آن رخ می یوه و آدابشود و به ش فرهنگ جامعه میزبان ادغام می

 دهد. مهاجر اولویت را به فرهنگ جامعه میزبان می

شان ارزش قائل شده و در همین  که افراد برای حفظ فرهنگ مادری هنگامی: جدایی

زنند؛ یعنی جدایی برای مهاجر زمانی رخ  ها سرباز می زمان از کنش متقابل با دیگر فرهنگ

مندی به فرهنگ خودی وجود دارد و افراد به فرهنگ سنتی خودشان  قهدهد که عال می

 .دهند، اما هیچ توجهی به فرهنگ جامعه میزبان ندارند اهمیت می

دهد که فرد مهاجر هم فرهنگ قومی خود و هم فرهنگ  زمانی رخ می: نشینی حاشیه

نامد، چون  می« گانهبیگانگی دو»نشینی را  کند. بری الگوی حاشیه جامعه میزبان را طرد می

 در این استراتژی عدم تعهد به هر دو فرهنگ خودی و بیگانه وجود دارد.

های مربوط به خود درگیر هستند. نسل اول که ایران را  های مختلف نیز با چالش نسل

توانند آگاهانه عناصر فرهنگی  است، می  پذیر شده درک کرده و با عناصر فرهنگی آن جامعه

را انتخـاب کنند و به ترکیب عناصر مختلف بپردازند. او در فرانسه به  جامعـه فرانسوی

 سازی یا بازسازی فرهنگی دست زده است. دوباره

تر از مسائل نسل اول است،  تر و پیچیده نسل دوم بر سر مسائل هویتی که بسیار عمیق

نسل دوم  سازد. ها را در فـضای متفـاوتی درک و درونی می در حال کشمکش است. او ارزش

هایی از  پذیری در غربت، ارزش اطالعاتی محدودی از ایران دارد و گاهی در فرایند فرهنگ

داند که آیا در جامعه فرانسه امکان  شـود کـه او از نمی ها داده می فرهنگ ایران به خورد آن

ه در های فرهنگـی مطلوب خانواد وجود دارد یا خیر. تازه گاهی این ارزش  ها استفاده از آن

گیرند. در این شرایط، مهـاجر نـسل دوم آگاهانه  های جامعه فرانسه قرار می تضاد با ارزش

های فرانسوی  شود. در خانـه، بـا فرهنـگ ایرانی و در بیرون با ارزش دو زیست فرهنگی می

های  گذراند. این نسل در دوران کودکی از راه درونی کردن هنجارها و ارزش روزگار می

کوشد تا با همساالن خود همانند شود. کودکـان مهاجر نسل دوم، عموماً  انسه، میجامعه فر

کنند و به الگوهای رفتاری جامعه فرانسوی تعهد پیدا  مطابق با انتظارات فرانسوی رفتار می

هایی از فرهنگ  کنند. با وجود پررنگی هویت فرانسوی در هویت کودکان نسل دوم، بارقه می

شود؛ هرچند تعهد به مدل فرهنگ  ها مالحظه می فارسی همچنان در آن ایرانی مانند زبان

خورد. گاهی وسعت مکانی ـ تاریخی مهاجر نـسل  ایرانی در این دوران کمتر به چشم می

ها، نـوعی اضطراب و  دوم، تنوع و تضارب عناصـر فرهنگـی و نـاتوانی او از تلفیق آن

نوجوانی، بستگی عاطفی بیـشتری نـسبت بـه  آورد. مهاجر نسل دوم چندپارگی را پدید می
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ای به  یابد و خـود را تـا اندازه کند، نگاهی بازاندیشانه می های آن احساس می ایـران و ارزش

کند عناصر جامعه میزبان را با فرهنگ ایرانی ترکیب  دهد و سعی می جامعه ایران نسبت می

ز نسبی خود از افـراد جامعه میزبان، کوشد با تمای کند. مهاجر نسل دوم در این دوران می

هویت یکتایی را ارائه دهد. البته فرایند تـداوم، تکـوین و بازاندیـشی در هویت نسل دوم 

تک فرهنگی بودن(،  /خود به عواملی چون نگرش جامعه میزبان به مهاجران )چنـدفرهنگی

های گوناگون  رسانه المللی، والـدین و دالیـل مهـاجرت آنـان و نقـش وقایع سیاسی بین

 .کند ای را ایجاب می های جداگانه وابسته است که خود پژوهش

نسل سوم نه مشکل ادغام دارد و نه مشکل هویتی و عموماً میزان ارتباط او با جامعه 

شهروند »تواند یک  مبدأ تنها به تالش خانواده او بستگی دارد، در غیر این صورت، او می

 کلمه باشد. به معنای واقعی« فرانسوی

های بسیار متنوع فرهنگی و سیاسی  اکنون دیاسپورای ایرانی در فرانسه از گروه هم

گرفته که ضرورت دارد مطالعات عمیق و موشکافانه متعددی درباره ابعاد گوناگون  شکل

ها  گیری از این پژوهش زندگی این جماعت از سوی پژوهشگران صورت بگیرد. با بهره

های اجتماعی، فرهنگی و  که از قضا دارای سرمایه« ایرانیان دور از وطن»توان از ظرفیت  می

توجهی هستند، برای بهبود وضعیت کشور کمک گرفت و از پیامدهای مثبت  اقتصادی قابل

تر برای همه ایرانیان استفاده  ایرانی مطلوب  آن به بهترین شکل ممکن برای ساخت آینده

 نمود.

 تشکر و سپاسگزاری

های ایرانی مقیم پاریس با  دانم از جامعه موردمطالعه خود، خانواده م میبر خود الز

اند، تشکر  های گوناگون سیاسی و مذهبی که در انجام این پژوهش مرا یاری داده گیری جهت

 گرفت. این پژوهش هرگز شکل نمی  ها کنم. بدون آن
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