
 

  سرونامه 
 تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمیعلمی ۀنامگاه

 نامه مهاجرته . ویژ1400 پاییز. 1سال اول. شماره 

 



 1سرونامه. سال اول. شماره   | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1سرونامه. سال اول. شماره   | 3

 

 

 سرونامه 

 ی دانشگاه خوارزم  یعلوم اجتماعتخصصی  علمی  ۀنام گاه

 

 1400 پاییز .1 شماره . سال اول

 نامه مهاجرت ویژه 



 1سرونامه. سال اول. شماره   | 4

 

 
 

 

 سرونامه 
 

 ی علوم اجتماع   ی تخصص   ی گاهنامه علم 

 ی خوارزم   دانشگاه 

 ی و علوم انسان   ات ی ادب  دانشکده 
 

 

 سال اول 

 1  شماره 

 

 نامه مهاجرت ویژه 
 صفحه   118

 برخی صفحات مصور و رنگی 

 

 ر ی مسئول و سردب   ر ی مد 
 ی مصطفائ سورن

 

   این شماره   -  ه ی ر ی تحر   ات ی ه   ی اعضا 

حسین میرزائی، فرهنگ ارشاد، آرش حیدری، 

 نژاد، کوثر درزی آیین، ی، مهسا نیکلزگُفاطمه اُ

         ا، یپو یمحسن گانهی ، ی خانمحمد یعل

    ، ینیمالحس ثی حد محدثه حاجی حیدری، 

   یسورن مصطفائ

 

 نقاشی روی جلد 
 حدیث مالحسینی 

 

 یی آرا صفحه و    ی راستار ی و 
 رونامه س

 

بوده    ک ی صورت الکترون   مجله به   ن ی ا   چاپ » 

 « گردد ی قطع نم   ی آن درخت   انتشار   ی و برا 

 

 

 ارسال مقاالت ارتباط با مجله و  
Sarvnamehkhu@gmail.com 

  
 ID telegram & instagram 

Sarvmagazin 
 

   

mailto:Sarvnamehkhu@gmail.com


 1سرونامه. سال اول. شماره   | 5

 

 نگارش  نامه وه یش 
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  .دنریگی قرار م  یابیبه سرونامه مورد ارز  یارسال مقاالت

  :را در نظر داشته باشند ریمحترم در ارسال مقاالت خود مسائل ز  سندگانیاست نو الزم

از  ـ حجم  1 بیشتر  کلمه    5000از    شتریب  و جستار  مقاله  ،3000از    شتریب  یادداشت  ،2000معرفی کتاب 

  .نباشد

نرم2 در  مقاالت  وردـ  قلم  word افزار  انداز   Blotus با  طر  پی تا  14  هو  از  و  پست    قیشده 
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 .شود تیرعا ها«فاصله م یمقاله »ن پ یـ در تا3

 . شود تی رعا یزبان فارس  نگارشی یارهایـ در نگارش مقاله مع4

به 5 ارسالـ  مقاالت  نو  ،یهمراه  جمله  سندگان،ینو  ای  سندهیمشخصات  تحص  آخرین   از  و   یل یمقطع 

  .و تلفن تماس( درج گردد کیالکترون  اطالعات تماس )پست

  . ارسال نشده باشد یگر ید  هینشر  یزمان براهم  ایمنتشر نشده و   ییدر جا یـ مقاالت ارسال6

  .مقاله باشد انیمنابع در پابه  یدهارجاع  ۀویـ ش7

  رش یپذ   یمعنابه   است و چاپ آن لزوماً  سندگانینو  ۀ شده بر عهدمقاالت منتشر  یمحتوا   تیـ مسئول8

 . ستیآن ن  سندگانی نو و مواضع دیعقا
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 سخن سردبیر 

 

سننِ ج جمِنن  ا  ختصاص یافت. در ایننن مومه ننه هننه به»مهاجرت« انخستین شمارۀ سرونامه به  

 ه بیفکنننی .حننه این  ، ههشننش شنند گننا نگنناه  دیگننر بننهیابدانتشار م پژوهشگران و دانشوهیان  

هاست، در های فکری نهیسندگان آنها، مقاالت و جستارهای  هه نتیوۀ گامالت و ههششیادداشت

دان  گننا ا  همننۀ هسننان  هننه در ایننن راه، ینناریگر مننا بهدننند، است. بر خهد ال م م اینوا گرد آمده

های خهد را در اختیار سرونامه قرار دادننند، گننا سپاسگزاری هن . همچنین ا  نهیسندگان  هه نهشته

سرونامه ایننن افتخننار را دارد گننا   هن .موله ممکن شهد، سپاسگزاری م این  تشار نخستین شمارۀ  ان

بار «، را بننرای نخسننتیننگاه  به فرآیننند اجتمننا   مهنناجرت یک  ا  مقاالت دهتر فرهنگ ارشاد »

هننه   با نشر شده اسننت،  سِ ج دهتر آرش حیدریبه  وگهی انتشار برساند. همچنین ا  ایشان گفتبه

ربارۀ مطالِات مهاجرت روشنگر خهاهد بهد. ایشان بننیش ا  لهننل سنناط در مطالِننات مهنناجرت د

 انباشت  لمنن  گشننته اسننت،ها هه منور بهط دههگمرهز در یک حه ه در طه  اند و اینمتمرهز بهده

درآخرج این نهشتۀ ههگاه،   گهاند درس  برای دانشوهیان و پژوهشگران  لهم اجتما   باشد.خهد م 

اضافه هن  هه سرونامه نه گنها پذیرای پیشنهادات و انتقادات خهانندگان و مخاطبان خهد بهده،   باید

آن آگنناه  صدالبته خهانندگان بههه  -نکتۀ دیگر    بلکه ا  این بابت خهشحاط و خرسند خهاهد شد.

سندگان ها، مطالِات و پژوهش نهیمقاالت منتشرشده با گاب دیدگاه  -دارند و نیا ی به گذهر ندارد

مِنای گایینند محتننهای هننا بننهآن  و لننا    هه انتشارهمچنان  .نیستهای سرونامه  و دیدگاه  است  آن

های بِدی ایننن امیدوارم هه شماره «؛دیکته ننهشته غلط ندارد»اند  ا  قدی  گفته  نیست.  هاآن  مطالب

یاری نهیسننندگان و لننندان سننهل، بننهو ایننن راه البتننه نه  دنانتشار برسنامه با نهاقص همتری بهگاه

   خهانندگان و همراهان آن ادامه داشته باشد.

 سهرن مصطفائ  
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 علوم اجتماعی 

 

 نگاهی به فرآیند اجتماعی مهاجرت 

 فرهنگ ارشاد 

 

 م یدیمهاجرت به فصل مشترک نرس  یشناسو معرفت یشناس یبر اصول هست

 وگو با آرش حیدریگفت فرهنگ ارشاد در 
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 نگاهی به فرآیند اجتماعی مهاجرت 

 1فرهنگ ارشاد

 

  چکیده

گذشننته ابننا   ۀگغییرات جمِیت  در ایران ط  لننند دهنن   در این بحث ضمن مروری گذرا بر

 گیر سه جهاهش لش با گهجه به هنهن( وساله گاهای رسم  دههای سرشماریاستفاده ا  داده

 ماننندگ  و فقننرج قب  با جمِیننت شهرنشننین هننه در ا ننرج  جمِیت روستای  ایران در مقایسه

 شننهرهایجبهگهلیدات هشاور ی روستای  و مهاجرت مسننتمر و گروهنن  جهانننان روسننتای  

پردا ی . هنندا اصننل  گا یر متقابل مهاجرت و گهسِه نامتها ن م هشهر روی داده است، به

ای اجتمننا  « خهد، نه فقننط »مسنن لهخهدیت هنی  مهاجرت بهدر این گفتار آن است هه  اب

گهاننند در اجتمننا  « دارد منن   ا » مینننۀخاطر ارگباط مستقی  و متقننابل  هننه بنن نیست بلکه به

باشنند، البتننه گنناه  هنن  های اجتما   هارهرد مثبننت داشننته گخفیف برخ  مسایل و بحران

 ا باشنند. اسننتدالط سا  یا بحننراندالیل ، بر کس  مل هرده و خهدش مس لهممکن است به

جرا درآمننده، بننر اای بننههای هننالن دورهریزینامتها ن  هه ط  برنامه  ۀهه گهسِخهاهد شد  

صننهرت گا یر ژرا نهنناده و مهنناجرت را به متِادط منابع و جمِیت در سطح هشهرگه یع نا

 
 شناس  ایران.شناس  دانشگاه شهید لمران اهها ، سردبیر موله انومن جامِه. استاد جامِه1
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رده اسننت. درآو   ا انه فقط در مناطق شهری هه همچنین در مناطق روستای (جریان  بحران

شناسنن  و ای بننر هسننت گحقق مهضننه ، نگنناه  شننالهده  در این بحث پس ا  مطالِۀ  مینۀ

ههشی  راه  برای گبیین نظری این رفتار اجتما   هه شناس  مهاجرت انداخته و م مِرفت

واره« در آمننده صننهرت » ننادت بان بهردیهی ، بننهساط گذشته نهادی شده یا به  شصتط   

هننای خننرد و هننالن منظننهر واهنناوی جنبننهگننهان بننهبیابی . پیشنهاد خهاهد شد هه م است  

رسد هننه ا  ایننن نظر م ساختار همک گرفت. به-ارمهاجرت ا  رویکرد گلفیق  پیهند هارگز

الملل  گهان برای گحلیل مهاجرت داخل  در ایران و همچنین مهاجرت بینپارادای  نظری م 

نمهدن این پارادای  با شرایط نمهده و شاید بتهان برای متناسب تفادهو ا  جمله فرار مغزها اس

اجتما   گاریخ  هشهر ما، گام  در جهت گهسِه یا گسترش این دیدگاه برداشننت. سننپس 

گلفیقنن  ا  سننطهد خننرد و هننالن سنناختار، هننه دینندگاه   -برای گکمیل پننارادای  هننارگزار

رت«، هننه رویکننردی در سننطح میننان  و بهدن مهاج»گزینش   شناخت  است، ا  نظریۀجامِه

گر گیری . ممکن است ا  این طریق، نگاه  نسبتاً هاملآید بهره م شمار م همچنین خُرد به

  ما در لند دهه گذشته بننهده و بر این مقهله بیندا ی  هه مهضه   مه  در  ندگ  اجتما 

 ای .بینانه به آن نپرداختهحد هاف  و واقعبه

نامتها نواره مهاجرت روستای  بهت؛  ادتیند مهاجرآرف  مفاهیم کلیدی: ؛ پراهندگ   شهر؛ گهسِه 

   روستا.-نابرابری شهراجتما  ؛  نامتِادط جمِیت؛  مینۀ

 

 مقدمه 

ایران  ط  شش دهۀ گذشته الگههای  ا  مهاجرت داخل  و خارج  را گوربه هننرده   جامِۀ

ت صد جمِینن در 63نشان داد هه گقریباً  (1335اساله ایران است. نتایج نخستین سرشماری ده

- شننایراننند اهننردهصد آن در مناطق شهری  ندگ  منن در  37هشهر در مناطق روستای  و  

صد جمِیت بهده هه در آن سرشماری، احتماالً بخننش  منندۀ آن در در  2رو نزدیک به  ههچ
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دط جمِیت روسننتای  شننمارش شننده اسننت(. ایننن نسننبت جمِیننت روستای  شننهری در 

بنناره صننهرت های نسبتاً  یادی در این. پژوهشگقریباً مِکهس شده است  1375سرشماری  

اج مهنناجرت ا  روسننتا هننردن امننه گننردهای  در جهت آرامها پیشنها  آناپذیرفته هه برخ   

امرو  آن است هه این روند همچنان گا بننهاند ول  شهاهد مهجهد گهیای  شهر را ارائه دادهبه

هه آیا پیشنهادهای مزبهر لننندان هارسننا  نبننهده یننا مسنن هالن مربهطننه ادامه یافته است. این

سنن لۀ اند خهد بحث  شایان گحقیق است. شنناید هنن  ماهمیت این مهضه  را احساس نکرده

ر را د  دبنیادین و اولیه این است هه هنه   ل  و پژوهش  لم  جایگاه جدی و سزاوار خننه

  ندگ   ادی قرار دارند. جامِه ما پیدا نکرده و در حاشیۀ

هننای نظننری و گغییننر شننرایط آوریهننا و نننهپننژوهشرسد با گهجه به  نظر م با این همه به

 قضننیۀامر نگاه  گننا ه و با اندیشننانه بهن  سه ال م است متخصصایک  اجتما  ، ا -گاریخ 

این قضننیه را در اولهیننت یگر، مسنن هالن امننر نیننز بننا نگری بننهمهاجرت داشته و ا  سهی د

مهاجرت  قضیۀین مقاله نگاه  گا ه و متفاوت بهباالگری قرار دهند. ا  این رو، هدا اصل  ا

با اندیش  دارد. هرلننند گاهینند لحاظ نظری نیز نیا  به نهان فرایندی اجتما   است هه بهبه

اجرت داخلنن  اسننت هننه الگننهی اصننل  آن در ایننران، امهاج مهمقاله حاضر بیشتر گهجه به

 ۀمثابنن مهاجرت بننهشهر است ول  باور نهیسنده بر این است هه اگر بننهمهاجرت ا  روستا به

حتنن  یندی اجتما   و گزینش  نگاه شهد، مهنناجرت داخلنن  و مهنناجرت خننارج  او  آفر

یک فرار مغزها(، الگههای  مده مهاجرت هستند هه متِلق به  مهضه  حساس و مِروا به

 1«اساس پارادای  »گزینش  بننهدن مهنناجرتباشند و هر دو الگه برجتما   م یند یگانه اآفر

 قابل گبیین و گفسیر هستند. 

مطالِننه و واهنناوی گننری بننرای  بنابراین، هدا ویژه این نهشتار ارائه لارلهب نظری جامع

ای برای پژوهش الگههای مهنناجرت داخلنن  و خننارج  گهاند شالهدهمهاجرت است هه م 

 بان های نهیسنده بننهه مقاالت و پژوهشقرار گیرد. مقاله حاضر در واقع برآیندی ا  مومه 

 
1. migration selectivity 
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ولند ساله آمه ش  و پژوهشنن  وی فارس  و انگلیس  است هه در طهط دوران فِالیت س 

ها در این نهشته استناد شده است(، شاید ارائه این برآیند بتهاند برخ  ا  آنه او بهفراه  آمد

اجتما   لم  و جامِه و همچنین بهو مس هلیت  لم  نهیسنده نسبت به  بخش  ا  ادای دین

همک دیگننر پژوهشننگران گحقیق در این قلمرو را برآورد و بهویژه دانشوهیان  القمند بههب

 دست آید. هردن امهاج مستمر مهاجرت بهراه   مل  و هاربردی برای متِادط

دادن گصهیری هل  ا  مهاجرت داخل  و خارج  در ایننران، با ارائه این مقدمه ههگاه و نشان

ای هه بیان شد در لهار بخننشج هدا هل  و ویژهن این نهشتار را در جهت رسیدن بهگهام 

( ابِنناد 1شرد  یر گدوین و گنظی  نمننهد   طهر خالصه(، بهگحلیل  اهرلند به-نظری   مدگاً

آیننندی  نهان فرشناس  مهاجرت به( هست 2آمیزی مهاجرت در ایران؛  پروبلماگیک یا مس له

شناسنن  شناسنن  و روش( مِرفت3اساس رویکرد »گزینش  بهدن مهاجرت«؛  اجتما   و بر

شناس  گلفیق  همّ   هیف ؛ و ق  هارگزاری ساختار و روشمهاجرت بر حسب پارادای  گلفی

 یند مهاجرت.آهای مه ر بر فرگذاریراهبردها وسیاست( نگاه  به4

  

 آمیزی مهاجرت در ایرانابعاد مسئله

نیست بلکه لگننهنگ    1خهد یک »مس له« اجتما  خهدیدر آغا  اشاره شد هه مهاجرت به

 ۀاجتما   مِین  هه وقه  پینندا هننرده، در جامِنن -گحقق آن در جامِۀ ما یا در  مینه گاریخ 

شهری و روستای  هشهر ما با مسائل   مننده آمیختننه شننده اسننت. بننه ایننن گرگیننب، شنناید 

مهاجرت«، هه ظنناهراً نااندیشننیده و غیر لمنن    ۀجای  بارت »مس لگر آن باشد هه بهمناسب

ای اجتما   بنگری . گاه  در 2«گر و با  نهان »قضیه بان   لم رود، مهاجرت را بهار م هبه

ت( و  نننهان متغیننر مسننتقل یننا  لّنن شهد هه میان مهاجرت ابننههای مهجهد دیده م پژوهش

 
1. social problem 
2. proposition  
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منزلۀ متغیرهای وابسته یا مِلننهط( رابطننه برقننرار افزایش وقه  جرای  و یا حاشیه نشین  ابه

مثبننت بننین متغیننر مسننتقل  و وابسننته را   ۀرابطنن   (r)طهر طبیِ  آماره رگرسننیهن   هرده و به

ای ا  بنیاد نادرست اسننت. مهنناجرت، هه منطق لنین فرضیههند. در حال دار گایید م مِن 

نشننین  همننه متغیننر وابسننته و ای  شهری، و مهضه   با  نهان غیردقیننق حاشیهافزایش جر

 ی ا  قبیل گهسِه نامتها ن هستند.مِلهط  امل یا  هامل هالن دیگر

دربننارۀ »انسننان  (1928اا  مقالننه مِننروا ا را پننار   نشننین حاشننیه ۀشهد هه واژاشاره م 

یافته اسننت. امننا، اهنننهن گهسِه ،در مکتب شیکاگه پرورده شدهاقتباس شده و   1نشین«حاشیه

مِنای ، گهیا نیست. نگارنده در نشین « له ا  باب صهری و له  »حاشیه  ۀرسد واژنظر م به

و گننا یر آن بننر  2هننای مسننکهن  فقرآلننهد«پژوهش  هه پیرامننهن شننرایط  ننندگ  در »محلننه

نشننین ، هننای قبلنن  او همچنننین، آلهنننکجننای واژهبزهکاری در شهر اهها  انوام داده، بننه

هننای ه»سننکهنتگا ۀهننای غیررسننم  و...( واژآبنناد، سننکهنتگاهحلبنن   نشین ، هپرنشننین ، اغه

ان. نامتِارا« را پیشنهاد داده و شاخص  مهقت  و آ مایش  برای آن طراحنن  نمننهده اسننت 

 . (32  1381 .  ارشاد،  

گهیای آن است هه ا  آن  مننان گنناهنهن   1335ساله در ایران ا  ساط  ها ادواری دهسرشماری

ما شاهد هاهش مستمر جمِیت روستای  وافزایش جمِیت شهری بهده است. مسلماً   ۀجامِ

گهاند ناش  ا   هامل  گهناگهن او البته مِدود( باشد گغییرات جمِیت  در ایران م  این روند

نماید هه این گغییرات جمِیت  و افزایش جمِیت شهرنشنن  در مقابننل نظر روشن م ول  به

شننهر« و نامتِادط »ا  روستا بهسهیه   مده ناش  ا  مهاجرت یک  طهرجمِیت روستانشین به

سهیه، مستمر و نامتِادط، پراهننندگ  ساط گذشته باشد. این الگهی مهاجرت یک  شصتط   

گر و مس له آمیزگننر هننرده اسننت. بحننث گسننترش نامتِادط جمِیت در هشهر ما را نامتِادط

 گسننیختگ  اجتمننا   در شننهرهامسننکن، سننا مان    ۀنشین ، پیچینندگ  مسنن لمناطق حاشیه

 
1. Marginal Man  

 اقتباس ا  گحقیقات استاد پرویز پیران برگزیده شده است. . به2
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آمیننزی مهنناجرت محنندود بننه آمیزی مهاجرت هستند. ابِاد مسنن لهنمهدهای  ا  ابِاد مس له

نور آمیز  ندگ  در روستاسننت. پننل سننیگر ا  آن، وضِیت مس لهشهد، بلکه مه شهرها نم 

گهسِه نننامتها ن اماهروسننفال ( در آمریکننای الگننین   ۀبارپژوهشگر بر یل  بحث  روشن در

رسد هننه نقد هشیده و به این نتیوه م داشته و گمرهز سرمایه و هار در گِدادی شهرها را به

یافته و ا  شهرهای ههلکتر و همتر گهسِهروستا برایش ههچ ناگزیرج نیروی انسان  ا  شهر به

مننردم ایننا الاقننل  ۀماندن بقییست بلکه برایش باق برانگیز ن شهرهای بزرگتر نه گنها س هاطبه

 .(106-89  1358اسینور، انگیز است! بقیۀ نیروی انسان  هارآمد( در روستا پرسش

 )میلیون نفر(  1390تا  1335از  ( تغییرات جمعیت ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی1جدول شماره )

 مناطق 

 سال سرشماری 

 کل کشور  روستایی   شهری 

 درصد  جمعیت  در صد  جمعیت  درصد  جمعیت 

1335 9/5 4/31 0/13 6/68 9/18 0/100 

1345 8/9 9/37 0/16 1/62 8/25 0/100 

1355 85/15 1/47 85/17 9/52 7/33 0/100 

1365 0/27 4/54 6/22 6/45 6/49 0/100 

1375 82/36 3/61 23/23 7/38 05/60 0/100 

1385 3/48 5/68 2/22 5/31 5/70 0/100 

1390 7/53 5/71 4/21 5/28 1/75 0/100 

  1335افزایش جمعیت از 
 1390به 

8/47 85 4/8 15 2/56 0/100 

 

شاخص  
 1335=100تغییرات

910 6/164 397 

 ساله. ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری های ده
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اننندگ  ا  سهی دیگر، هرلند هاهش مستمر جمِیت روستای  ناش  ا  ورشکستگ  یننا وام

شنندن روسننتا ا  نیننروی انسننان  باسننهادگر، هارآمنندگر و هشاور ی بهم  اسننت ولنن  خال 

خهاه بر شدت فروهاه  سطح گهسِه و گهلید هشنناور ی و گسننترش فقننر روسننتای  گهسِه

هه آمیزی قضیه مهاجرت در روستاست. لناندامن  ده است و این نیز بُِد دیگری ا  مس له

دهد هاهش جمِیت روستای  در مقایسننه بننا افننزایش جمِیننت ( نشان م 1ا  ۀجدوط شمار

طهر نسب  بهده ایِن  قدر مطلق جمِیت روستای  هنناهش به  1375  ۀشهری در ایران گا ده

 1385-1375  ۀسننالنشان داد هه جمِیننت روسننتای  طنن  ده  1385نداشته( ول  سرشماری  

میلیننهن نفننر در سنناط   22 2بننه    1375در  میلیهن    23 2طهر مطلق روبه هاهش نهاده و ا   به

نشننان  1390سنناط(. سرشننماری    10رسیده است ایک میلیهن نفر هنناهش مطلننق در    1385

ساط( رسیده یِن  روننند   5هزار نفر در    800اهاهش    21 4دهد هه جمِیت روستای  به  م 

. (1389  ،؛ ارشاد23   1391امرهز آمار ایران،  هاهش جمِیت روستای  شتاب بیشتری یافته است  

هشنند هننه بدیه  است اگر این روند هاهش ج شتابنده همچنان ادامه یابد، لیننزی طننهط نمنن 

 ۀلننند هسننتمحیط ایننران بها خال  ا  سننکنه شننده و اقلننی   یسننتمناطق روستای  هشهر م

رود هه ما منطقه وسیع بیابان  گبدیل خهاهد شد و بی  آن م جمِیت  شهری متراه  و بقیه به

 یست و هننالً مسننایل محیطنن  در وضننِیت  پیچیننده قننرار شناس  محیطا جامِهدر ارگباط ب

 ه  گرفت.گهان دستآمیزی آن را نم بگیری . بنابراین، قضیه مهاجرت و ابِاد مس له

 

 شناسی و چیستی مهاجرت هستی

ای اجتما   نیست هه نشانه ۀفقط یک مس ل طهر ذاگ  و طبیِ  نههه مهاجرت بهنخست این

گهاند به حل برخ  مسایل فردی و یا جمِ  همننک ا  آ ادی بشر است و حت  در  مل م 

دهد هر مکان  هه برای هار و  ندگ  خهد گرجیح م نماید. در حقیقت هر هس  حق دارد به
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فرد مهاجرت هند. البته این فه  گوریدی مهاجرت است و بدیه  است هه گحقق آ ادی هر 

 در گرو ر ایت آ ادی دیگران است.

مهنناجرت   شناسنن  بننهای اسننت.  لنن  جمِیننترشتهطهر بنیادی مهضه   میانمهاجرت به

شناسنن   مننهم ، هننند. جامِننه نهان یک  ا  متغیرهای اصل  گغییرات جمِیت  نگنناه منن به

ن اجتمننا   گِریننف هننرده و یننا براسنناس واژگننا  ۀمنزلۀ یک هنننش یننا رابطنن مهاجرت را به

وارۀ اجتمننا   گهان مهاجرت را یک  ننادت بان بهردیه، م ویژه بهشناس  امرو  و بهجامِه

 دانست. 

شناسنن  آن مسننتلزم شناس  و مِرفتای است و هست رشتهمهاجرت، اساساً مهضه   میان

ه و گحلیل مهضننه  مهنناجرت، ای این مهضه  است. گوزی رشتهدرنظر گرفتن وضِیت میان

 نننهان شناس ، مهاجرت بههه در جمِیتشهد. لنانشناس  محدود نم جامِه  قلمروگنها به

طهری هه گاه  گغییرات جمِیت  در یک ای  مدۀ گغییرات جمِیت  است. بههیک  ا  مهلفه

حاصل برآیند دانند  یک   هامل طبیِ  هه ۀ هل   هامل م منطقه یا هشهر را حاصل دو دست

اصننل میر است؛ و دیگری  هامل اجتمننا   اسننت هننه حوگهای  ادوولد و مرگفاوت نرخ

 لنن  اقتصنناد  باشنند. هننهل  در آن منطقننه منن ههل  و برونهای درونبرآیند گفاوت نرخ  

منزلۀ  امل  مه  در گغییرات اشتغاط و بیکاری نیروی انسان  گهجه ویننژه دارد مهاجرت بهبه

هننند. و ا  ایننن قبیننل بررسنن  منن و گننا یر آن را در رونننق یننا رهننهد اقتصننادی و مسننایل  

 ۀشناسد هننه در گحننهالت فرهنگنن  و انتقنناط و اشننا رویدادی م   مهاجرت راشناس   انسان

شناسنن ، جغرافیننای های حقهق ، جرم الوه، در گحلیلبرخ   ناصر فرهنگ  مه ر است. به

بررسنن  انسان  و یا در  ل  ژنتیک و برخ   لهم دیگر، مهاجرت مهضه   است هه جننای 

دارد. بنابراین، لنانچه بخهاهی  گِریف جامِ  ا  لیست  مهاجرت ارائه دهننی ، ال م اسننت 

 های  لم  مختلف در نظر گرفته شهند.این نگرش
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شناس  است بنابراین نهشتار ۀ این سطهر جامِهجا هه حه ۀ مطالِات گخصص  نهیسندا  آن

اننندا  در همننین خنناطر و ا همننین لشنن شهد. بهاندا ج شناخت  دنباط م حاضر ا  این لش 

ای ا  آ ادی انسان است و شننخص طهر گوریدی نشانهطهر باال اشاره شد هه مهاجرت بهس

داند، بننرای اش م صالد خهد و خانهادهدهد، یا بهاست هه هر مکان  را هه گرجیح م   آ اد

و گمایننل و رو، مهنناجرت اصننهالً مهضننه   گزینشنن  اسننت  اینننهار و  ندگ  برگزیند. ا 

گا یر  هامل مختلف سننطح هننالن، متهسننط و گهاند گحت ری و  مل  هردن آن م گیگصمی 

 شناخت  صهرت پذیرد.خُرد جامِه

شناخت  اهرلند دارای الگههای متفاوت است(، هه مهاجرت ا  دیدگاه جامِهدیگر این  ۀنکت

پذیرد. برخ  اگفاق  صهرت نم طهر ناگهان  و  طهر هل  رویدادی فرایندی است یِن  بهبه

 بارت »مهنناجرت شننهرها ا  آن بننهجرت روسننتاییان بهنهیسندگان ما، هنگام بحننث ا  مهننا

ایننن  ۀهننه اگننر برخنن  ا  همننین نهیسننندگان در  مننربرند. س هاط سنناده اینرویه« نام م ب 

شخص  داشتند هننه ننناگزیر   ۀمهاجران بهدند اهه لندان ه  استثنای  و نادر نیست( و گورب

رویننه« سننخن اننند؛ آیننا بننا ه  ا  مهنناجرت »بنن ههل  ا  روستا را در پیش گرفتهراه برون

این مِننن  هننه بننا ههل  روستاییان گاحدود  یادی گزینش   قالی  است، بهگفتند؟ برونم 

های  هننه در  نند. مهاجرتلنین اقدام  م ندگ  در شهر و روستا دست بهشرایط    ۀمقایس

افتد، امننری متفنناوت اسننت و ا ر وقه  جنگ یا حهادث ناگهان  طبیِ  و مانند آن اگفاق م 

های  مانند پناهندگ  و آوارگ  استفاده شده جای هلمه مهاجرت ا  واژهها بهگاه  دربارۀ آن

ای این امر و اشننارهشهد. با گهجه بها  آن نام برده م   1«اجباری  یا در  بارت هل ج »مهاجرت

آ ادی  مل در آن ذهننر شنند، بننرای گکمیننل آن  ۀهه در مفههم گوریدی مهاجرت و خصیص

ای یننا درجننه  الگهی مهاجرت داخلنن  یننا خننارج ،  شهد هه در هر حاط در هریادآوری م 

 گرهیب  ا  آ ادی، گزینش و اجبار دخالت دارد. 

 
1. forced migration 
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واقع امری فرایندی است. فرد امهاجر بننالقهه( ا  های داخل  و خارج  در ایران بهاجرتمه

شننهد، و سننپس گدریج گقهیت منن گیرد و بهاش شکل م  مان  هه انگیزه مهاجرت در ذهن

هننند امهنناجر رسد و گا  مان  هه فرد مزبهر آن را  ملنن  منن گیری برای آینده م گصمی به

بهدن مهنناجرت ۀ ماهیت فرآیندیهشد. این مدت  مان، نمایانند مان  طهط م بالفِل( مدت

است. ا  سننهی دیگننر و در مقینناس جمِنن ، در هشننهری مانننند ایننران، الگننهی مهنناجرت 

طهر مستمر ادامه یافته و با سننیر  مننان، شهرها، بیش ا  شش دهه است هه به»روستاییان« به

روی داده است هه این نیز نمایۀ دیگری اجمِنن ( ا  یابیش همّ  و هیف  در آن  گغییراگ  ه 

 آن خهاهی  پرداخت.آید. به این نکته در پایان بحث نیز بهشمار م یند مهاجرت بهآفر

 

  شناسی مهاجرتشناسی و روشمعرفت

شناس  جهت گبیین و گفسیر مهنناجرت و یننافتن راهکارهننای  گردیدی نیست هه در شناخت

های  لم  و سنویده استفاده هردن آن باید ا  مبان  نظری و روشمتِادطده  و  برای سامان

یننند مهنناجرت، آرسی  هه فرهرد. ا  دو نکته مهم  هه در باال ذهر شد به یک گزارۀ هل  م 

یند مهاجرت، جریان  اسننت هننه آنه اً امری گزینش  است و این گزینش دوسهیه است. فر

؛ لیزینک، 1370؛ اوبرای،  1978؛ ارشاد،  1968و مکدونالد،  امکدونالد  آید  گزینش  به  مل در م 

درون خننهد یند ادر مقیاس متهسننط( افننرادی را بننهآسه این فراین مِن  هه ا  یک. به(2000

نمهد بننار   اهه 1خهاند هه شرایط مناسب الگهی  آن را داشته باشند. مهاجرت نیروی هارم 

خهاند هه نیروی بدن  و یا شهر در ایران است( هسان  را فرام  الگهی مهاجرت روستای  به

هردن را داشته باشند. ا  سننهی دیگننر او در مقینناس خُننرد(، افننراد   فکری مناسب برای هار

گر، »راه مهاجرت  بارگ  روشنروند یا بهاستقباط هنش مهاجرت نم یکسان بهانسان  همه به

ویننژه ما، مردان جهان، به  ۀهه در جامِنگزینند«. لناگیرند یا این هنش برنم را درپیش نم 

 
1. labour migration 



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 21

 

رو، هر لارلهب یا رویکرد نظری هننه  باشند. ا  اینگر« م ها هه مورد هستند »مهاجرگ آن

شننهد، قا نندگاً بننر پایننۀ رویکننرد برای گبیین و گفسیر این هنش فرایندی در نظننر گرفتننه منن 

 هند.بهدن مهاجرت« گحقق پیدا م  »گزینش 

را برای گببین هارهردگرایانه مهاجرت روستاییان  1«دافع  -برای نمهنه، پارادای  » هامل جاذب

شهر در ایران را در نظر بگیری .  مهماً هارهردگرای ، رویکننردی در سننطح هننالن گحلیننل به

است(، برای گکمیل آن ال م است به نظر ا  نقدهای  هه بر این رویکرد وارد  است و اصرا

های سطح متهسط و خرد نیز گهجه شهد. لراهه  ملکرد  هامل جاذب شننهر، بننرای نگرش

ای غیر ا  امکان آر ومندانه هننار و درآمنند همه مهاجران یکسان نیست االبته اگر شهر جاذبه

یکسننان   هننادسننت  همننه آندست روستای  داشته باشد(. همچنین، گه برای یک جهان گه 

های شخص  افراد متفاوت است، یک  در شهر، آشنای هارآمدی دارد نیست، سهاد و ویژگ 

همین گرگیب، گا یر  هامل دافع روستا هنن  ت آسمان یک ستاره ه  ندارد! و بهو یک  در هف

این دلیل است هه گفتننه شنند، مهنناجرت یکسان فشارآور نیست و غیره. بهها بهبرای همه آن

ای یا گرهیب  ا  آ ادی اجذب(، گزینش و اجبار ادفع( همراه اسننت. با درجه  برای هر هس 

مننندگر هننردن گحلیننل مهنناجرت گهاند در نظامهاربست رویکرد گزینش  بهدن مهاجرت، م 

 همک نماید.

یننند آدهد و واهاوی این فرگاریخ  روی م -هنشج فرایندیج مهاجرت در یک  مینۀ اجتما  

ط سنناختاری محیطنن  هننه بسننتر وقننه  هنننش مهنناجرت اسننت، بدون در نظر گرفتن شننرای 

رسد. پیچیدگ  شرایط هنهن   ندگ  اجتما   و وقه  روینندادها در نظر م بینانه بهغیرواقع

و  1980هه ا  دهننه گر و هارآمدگر است. لنانهای نظری دقیقدیدگاهبستر این شرایط نیا  به

هننای اننند هننه در گننالشاین نتیوننه رسننیدهنظران و مفسران نظری بهبسیاری صاحب  1990

رسنن  بننه های مختلف و دستشناس  و گحلیل  امهر اجتما  ، گلفیق نمهدن نظریهشناخت

همننین خنناطر، نماینند. بننهپننذیرگر مهجننه و  لمنن  منن گر و انِطنناالارلهب نظری جامع

 
1. pull- push factors 
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ار ایا های سطهد هالن خُرد و هنش ساختنظران و مفسران نظری امرو ، گلفیق نظریهصاحب

ابرای نمهنه  هرایب، دانند  ناپذیر م ساختار( را امری اجتناب-ساختار و یا  املیت-هارگزاری

. الیننهت در (11و  10هنای   فصل1390؛ ریتزر و گهدمن، 443-442   1388؛ استهنز،  36-37   1382

هننند ساختار گاهید م   پیهند هارگزاری   ۀبار، در1(گرایانگشریح دیدگاه گیدنز ایک  ا  گلفیق

هننا و فلسننفه اجتمننا   قننرار دارد هه امرو ه گهجه به پیهند مزبهر در هانهن مبحننث نظریننه

 نهان به–نماید هه گحقق هنش مهاجرت . بنابراین، ضروری و  لم  م (522   1393االینهت،  

کپننارلگ  آن بننا شننرایط پیهننند و ی را مشروط به  -اجتما   یا  املیت  نمهدی ا  هارگزاریج

 . (1393ابرای نمهنه  ارشاد،  ساختار اجتما   بررس  هرد 

ای و گزینشنن  اسننت، بننا هیفیننت رشننتههه امری میانبر اینهه مهاجرت،  الوهسرانوام این

های همّ  و متقابل دارد و بررس  نسبتاً جامع آن فقط با گحلیل ۀ ندگ  جمِ  و فردی رابط

آیننند یننند مهنناجرت و همچنننین فرآفر. ورود فننرد امهنناجر بننالقهه( بهشهدآماری گامین نم 

شننناخت  و هننای روانشدن مهاجر با شرایط جامِه میزبننان، متننا ر ا  برخنن  جنبننهاجتما  

هننا را های همّ ، ایننن جنبننههمک شاخصگهان فقط بهسخت  م فرهنگ  پیچیده است هه به

هننارگیری گلفیقنن  ا  یننند مسننتلزم بننهآگفسیر این فررو، گبیین و  اینگحلیل و واهاوی هرد. ا 

 های همّ  وهیف  است.ها و روششیهه

 

  ها و راهبردهای مهاجرتیگذاریسیاست

گننهان بننه دو دسننته هلنن  ها و راهبردهای ناظر بر فرایندهای مهاجرگ  را منن گذاریسیاست

قضننیۀ مهنناجرت بننهده و طننهر مسننتقی  و خنناص مِطننها بهها هه بننهگقسی  هرد  یک  آن

 
گلفیق نظران اروپای  رویکرد  بر هرایب و گیدنز، هابرماس، بهردیه، آرلر، باسکار، و غیره نیز ا  صاحب.  الوه1

گرایننان نظران آمریکای  پارادای  گلفیننق یننا گلفیقهه ریتزر و هالینز ه  ا  صاحبساختار هستند، لنانهارگزاری 

  باشند.پارادایم  م 
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نمایننند؛ و یننا دهنن  ایننن جریننان گهصننیه منن رهنمهدهای  را در جهت هنتننرط و یننا سننامان

ههلندگان ده   ندگ  و هار درونهه مستقیماً راهکارهای  برای سامانهای   گذاریسیاست

هنند. دسته دوم شامل راهبردها و راهکارهای  است هه در اصل و مسننتقیماً شهری وضع م 

طهر غیرمستقی  در جریننان مهنناجرت نیننز گننا یر ظر بر امهری غیر ا  مهاجرت بهده ول  بهنا

های مربهط به مهاجرت شاید هیچ مننهردی را گذاریگذارند. در مهرد دسته اوط سیاستم 

ریزی ایران نتهان شاهد آورد یا اگر وجهد داشته ایننن نهیسنننده ا  آن ناآگنناه در گاریخ برنامه

ف  ه  نباید داشت؛  یرا مِدودی ا  هشهرهای جهان سننهم هنن  هننه لنننین است. البته گاس

ای نگرفتننه ویننا ایننن خاطر پیچیدگ  مهضه ( یا نتیوهاند ابههای  را در پیش گرفتهسیاست

بننارۀ دسننته بار آورده است. و امننا درباری را بهها نتایج مِکهس و حت   یانگذاریسیاست

ها اشاره هرد. برای برخ  ا  آنگهان بههد دارد هه هه م دوم، مهارد شایان گهجه و مهم  وج

های اند هه سیاست گهسِه سا ماننشان داده  1350دهۀ  های مربهط بهنمهنه، بِض  پژوهش

خه ستان و دشننت قننزوین(، در ورشکسننتگ  هشنناور ی   ۀامثالً در جلگ  1«وصنِت»هشت

گفته برخنن  مفسننران در آوارگنن  شهر، وحت  بهبهم  و گشدید امهاج مهاجرت ا  روستا به

اآ ار ههگلند و همچننین هالیندی در هتناب دیکتناگهری و روستاییان خه ستان  مه ر بهده است  

 . انقالب گهیای این امر است(

هننای مزبننهر هه برنامههای رژی  سابق مطرد شده اینار یاب  برنامهیک نکته هل  هه نقد و  

 مهماً شهرگرا بهده و سرنهشت روستا و روستای ، خهاسته و ناخهاسته، در حاشیه و گاه  

جا هه در آ ار بسیاری ا  پژوهشننگران داخلنن  و نامنندار فرامهش  سپرده شده است. گا آنبه

ه روستا نگاه شنندآمیز مهاجرت، همتر بهیامدهای مس لهشهد، در گحلیل و گفسیر پمشاهده م 

اننند، گننهی  روسننتا ا  ایننن امننهاج بننزرگ بنناره پرداختننهمسننائل شننهری در اینو  مهمنناً به

های گدوین شده گذاریالی راهبردها و سیاستههل  هیچ آسیب  ندیده است. در البهبرون

طننهر جنندی شننهد هننه مننثالً بننهاساس  دیده منن ای  های هالن گهسِه، همتر اشارهدر برنامه

 
1. agro- industry 
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هننای شننغل  در مننناطق روسننتای  بننهده باشنند. حتنن  برخنن  اش ایواد برخ  فرصتهدا

های نسب « لنین راهبردهای هردند هه براساس »گ هری مزیتهای ما استدالط م اقتصاددان

اقتصننادی بنندون  رسد، گهجیهنظر م هه بهروستاگرا گهجیه اقتصادی لندان  ندارد. در حال 

 بینانه باشد.گهاند مِرا گهسِه واقعگهجیه اجتما   و فرهنگ ، نم 

و  1340شد اجرای سیاست اصالحات ارض  در دهۀ نمهنه بار  دیگری هه  مهماً گصهر م 

گقسی   مین در مناطق روستای  میان هشاور ان محل، در آرام هردن و متِادط نمهدن امننهاج 

بننار آورد. گحقیقننات هه درست نتایج مِکهس بننه ر باشد، در حال ههل  ا  روستا مهبرون

نشان داد هه اجرای برنامه اصالحات ارض  پس ا  مدگ  ههگنناه و   1350انوام شده در دهۀ  

درصنند(   100بیش ا  دو برابننر اههل  ا  مناطق روستای  بهبینانه، امهاج بروندالیل  واقعبه

 .(1988 ،؛ ارشاد1987ادانش،  افزایش یافت 

های های بسیج و ههپنشد هه صدور دفترلهدر رویدادهای پس ا  انقالب اسالم ، گفته م 

ها و در محل  ننندگ  این دفترله  ۀپشتهانای گهیه ار اق مایحتاج  ندگ   مهم  هه بهیارانه

شد و در همان جا قابل استفاده بهد برای منندت ههگنناه ، هرلننند ضننِیف، افراد گه یع م 

گننر شننهرهای بننزرگههل  ا  روستا و شهرهای ههلک بههندگر هردن امهاج برونشاید در  

 هننه برخنن  بنناور داشننتند گهسننِه شننبکهمه ر بهده باشد اما این گأ یری گذرا داشت. یا ایننن

فقط امننهاج ای و امکانات رفاه  در مناطق روستای  ابدون گهسِه امکانات اشتغاط( نهجاده

دط نکننرد هننه مهجننب گقهیننت انگیننزه مهنناجرت شننده و راه ههل  ا  روسننتا را متِننابرون

 ههل  ا  روستا را همهارگر نمهد.برون

 

 گیری نتیجه

اشاره شد هه مهنناجرت در مفهننهم گورینندی آن، اساسنناً نمننهدی ا  آ ادی انسننان اسننت و 

نفسه مس لۀ اجتما   نیست. ولنن  در هشننهری مانننند ایننران او حننداقل خهد و ف خهدیبه
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مننناطق  هننای  را بننرایبرخ  دیگر ا  هشهرهای منطقه( مهاجرت بیشتر مشکالت و آسننیب

آمیننز مننناطق برنامه و غفلتشدن بدون  روستای  و همچنین شهری درپ  داشته است. خال 

ی همراه با ورشکستگ  هشاور ی بننهم ، جهروستای  ا  نیروی انسان  مهلد، پهیا و گهسِه

گننراه  و ا دحننام جمِیننت در شننهرها همننراه بننا گسننترش مننناطق مسننکهن  غیرمتِننارا 

های  هه گاه در مرهز و گاه درحاشیه شهرهای بننزرگ وجننهد دارننند( و غیننره نشین احاشیه

 هاست.های  ا  این مشکالت و آسیبنشانه

س له و در طهط ایننن نهشننتار ههگنناه آمنند، مشنناهده نکاگ  هه در طرد مبنابراین، با گهجه به

ههل  ا  روستا ده  امهاج برونسامان  ۀفقط دربارشهد هه هنه  ه  ضروری است هه نهم 

گننر ا  ای اندیشیده شننهد هننه مه گر لارهشهرها بزرگآوردن بدون برنامه مهاجران بهو روی

ای در روستا امبداء یا خهاسننتگاه  مینهده  شرایط ساختاری و  سامان  ۀبارآن، ال م است در

یننند آگذشته شکل گرفته و بسننتر فر  ۀگاه( هه ط  شش دهمهاجرت( و شهر امقصد یا ههچ

 اندیش  شهد. مهاجرت همچنان ادامه دارد، لاره مستمر این گهنه مهاجرت را فراه  نمهده و

بیننن  ن قابننل پننیشیندی بهده و وقه  مراحننل مختلننف آآای فرجا هه مهاجرت، قضیها  آن

 رسد هه دخالت در این روند و این جریان لندان مشکل و یا حننداقل غیننرنظر م است، به

هننای صنننِت  و هارهای مه ر در این وضِیت، گاسیس بنگنناهممکن نیست. شاید یک  ا  راه

هننای شننغل  مناسننب بننا خدماگ  در مناطق روستای  و ههشش در ایواد و گسترش فرصت

 انسان  مردم ساهن در این مناطق باشد. گهانای  نیروی 

طهر رسننم  مننهرد ای اهه ا  سهی اهل  ل  بهساط پیش، در مقاله  25نهیسندۀ این مقاله در  

نهیسنده دادند( پیشنهادهای  در این  مینه بننرای گشهیق ه  قرار گرفت و نشان دانشگاه  به

آلننهد مهنناجرت امننهاج گننبهای شغل  در مناطق روستای  و التیام  افزایش و گهسِه فرصت

وری آهای فر. اگر در آن  مان هارخانه(1369اارشاد،  گر ارائه داد  شهرهای بزرگروستاییان به

گ  و انار، همپهت فرنبرخ  هاالهای مهرد نیا   ندگ  رو مره مردم، مانند گهلید رب گهجه
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گهلید بیل و سایر ابزار غیردقیننق ای، و یا صنایع بسیار مِمهل  مانند میهه بستهمیهه، مربا، آب

انبار محصهالت هشاور ی  های خدماگ  و نگهداری وهشاور ی و دامداری بهم  و یا بنگاه

هننای شنند گننا فرصننتو دام  در روستا با سیاست اشتغاط نیروی انسان  محل  گاسیس منن 

هنناهش   بننا  ههنن شغل  مناسب با گهانمندی و  القه روستاییان فراه  شهد، شاید امننرو  مهاج

 بهدی .جمِیت روستای  نم  ۀهنندمطلق و نگران
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مهاجرت   ی شناسو معرفت  ی شناسی بر اصول هست

 1م یدیفصل مشترک نرس به 

 3وگو با آرش حیدریدر گفت  2فرهنگ ارشاد

 

 درآمد 

و   اجتمننا   شناسنن بیآس یجالگننه لجینن سننت ذا هاسنناط رانی مهاجرت در ا  ۀدی پد

مهنناجرت    شهد. بررسنن  م  دهی د  ی نهان  لت بزرگ مسائل و مِضالت شهربه

صننهرت گر بهقینن دق ی و در مِنننا طیبننا محنن   یا  هنش و سننا گار  ی مثابه الگهبه

 جرتاست. مهضننه  مهنناقرار گرفته   همتر مهرد بررس   شناختجامِه   مهضه 

  بررسنن   تنن یمباحننث جمِ لینن مطرد شده باشد ذ   شناسهه در جامِها  آن  شیب

 یارشننتهنیگر و بجننامع  مهضه  با نگنناه نی هه ال م است ا است. در حال شده

مهاجرت نشننده، ا  بننه  نگنناه جننامِ  نیاد ا هرد لهن لننن گهان   شهد. م   بررس

بحننران قننرار  گفتمننان لی گامل و پژوهش در مهرد مهاجرت ذ  جی را  یرو الگهنی ا

 
جا  و در این  منتشر شده بهد  1393مرداد    15وگه نخستین بار در رو نامه ا تماد،  . متن این گفت 1

 شهد. ای هه در فضای اینترنت قرار داشت، با نشر م  ا  نسخه

 شناس  ایران. شناس  دانشگاه شهید لمران اهها . سردبیر موله انومن جامِه. استاد جامِه2

 .  ضه هیات  لم  گروه مطالِات فرهنگ  دانشگاه  ل  و فرهنگ، گهران. 3
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 یفننرد  یهنناهننه در هنش  یساختار    نهان مِلهلاست و مهاجرت را نه بهگرفته

. رندیگ هار مبه   مسائل اجتما   نییگب  یبرا  ی غا   مثابه  لتبلکه بههند   م   گول

فروهاسننته شننده و بننا   یگر شناسنن روانمهاجرت به   ا  مهارد بررس  یاریدر بس

مهنناجرت را در دام  ۀدینن پد یدر  سنناختار هننا،هننا و آر وزهیگمرهننز بننر انگ

اجرت را ست هه مهنن ا  هاهند. دهتر فرهنگ ارشاد ساط محاط م  یگر شناسروان

منتشر هننرده  نهی م نی در ا  و مقاالت و متهن  دهی برگز   گخصص  یاطهی نهان حبه

اسننت هننه در انومننن  شننانی نظننرات ا  بررسنن  یرو بننراشیپنن  ۀاسننت. مصنناحب

 گرفت. تصهر رانی ا  شناسجامِه

 

ههها و  کههد  ر لا هها کتا   یمتون  یو حت  یبر مباحث رسم  یبا مرورآرش حیدری:  

  ۀیلضهه   یا هههایطور مشهه ب بنرسههد بههدینظر مشوند بدیمنتشر م  یمقاالت علم

  ینگاه کلهه  کی ر مجموع با  دیلرار نگرفتد است. اگر ب واه یمهاجرت مور  بررس

  جیهه را  یهادمسئلبا طرح    یشما چد تفاوت مسئلدطرح  دیبحث مهاجرت ورو  کنبد

 خواهد  اشت؟  طدیح  نی ر ا

خصهص در هشننهر مننا هننه هه مهاجرت به  ستین  یدی گرد  نی در افرهنگ ارشاد   

مه    مهضه   ی نفر دار هنیلیم  75حدود    تیو ه  جمِ   یهست  ه  جهان سهم

ا دحام،  ک،یا  جمله گراف یشهر   ندگ یهاا  جنبه یاریاست. بس  تی و در اوله

 بنناال تینن با جمِ یاگهنهو... در گهران بزرگ، همه به  یزی گرو قانهن   نینشهیحاش

مهضه  مهاجرت ال م است دو  ۀبحث دربار یبرا  ، نیلنهی م  نی ارگباط دارد. با ا

 ریو فراگ یِدبُلند ،یارشتهنیب    مهاجرت، مهضه  ینکته را در نظر داشته باش

و     لمنن   ق،ینن مهضه  مه ، اطال ننات دق  نی ا  ۀله درباراست لنان   هی است. بد

برداشت منصننفانه، سننال  و به  مهضه   نی در برخهرد با ا   ،ینداشته باش   گخصص

ننناقص و اطال ننات   یهابرداشت  نی ا  ۀی و اگر بر پا  دیرس   ینخهاه   قیدق  یداور
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داشننته باشنند گننا    پنن   سهء در  جی نتا  دی شهد شا  یریگ یباره گصم  نی ا  در  قیدقریغ

باشد هننه    مثبت  یهاا  هدا  شیب   آن بس   منف  یامدهایهه ممکن است پ  ی جا

مهضننه ات  ری مهضننه  مانننند سننا نینن شنند. ا لینن گننهان قا مهنناجرت م یبننرا

آن وارد  یژرفابننه  امننا وقتنن  دینن نظر آسنناده بننه  ممکن است ظاهراً   شناسجامِه

 دی مهضه  با نی شهد. پس در رابطه با ا آشکار م  شی ها دگیچیگاه پآن   ،ی شه م

بنناره گامننل نی دارند و در ا  یگرقیاطال ات دق   شناستیجمِ  ۀنیهه در  م   هسان

 ، شننناختابِاد جامِهبه  ن،ی ادیبن  یهاداده  نی ا  ۀی گرفت. سپس بر پاهنند همک   م

هن   آن پرداخننت. مننن گصننهر منن    و محل   حقهق  ، خی گار  ،یاقتصاد  ، فرهنگ

 فینن مهنناجرت را در رد  ،هنننند مهضه  نگاه مکل ناقص بهشهه به   پژوهشگران

نه گنها   قت،یحقهه مهاجرت در   دهند در حال قرار م   سا  اجتما ه ل هامل مس

  حالط مشکالت و مسائل اجتما   طی شرا   بلکه در بِض  ستین   له اجتما   مس

 عینن بخش گه مِتقدند هه مهنناجرت گِننادط  ی گراارهردپردا ان ههی است. نظر  زین

گر را نامتِننادط  تینن جمِ  عینن در هشهر ما مهاجرت، گه   ههنی است، گه ا  تیجمِ

هننه  اسننت. در حال تینن نامتِننادط جمِ عی ا  مِضالت هشهر ما گه   کی هرده و  

ا    یاریرا متِننادط هننند. بسنن   تینن جمِ   گهاننند پراهننندگ م   هلطهرمهاجرت به

الن  ههرجاهه مس   اند ولدهیرس   مثبت  جی نتابه  استیس  نی گرفتن اشیهشهرها با پ

 اینن    یمسننتق  یهایریگ یگصننمدسننت به    ده و با اطال ننات ننناقص  لمنن شتاب

و   یمننالز  ن،یپیلیاند مانند فدهینامطلهب رس  جی نتااند، بهباره  دهنی در ا   یمستقریغ

 ی زیآمله  مس ماتیگصم  شهرهاه نی (. ا شرق یاروپا دنیه  پاشاقبل ا  به  لهستان

نفسننه  هننه مهنناجرت ف سننتیآن ن یمِنابننه نینن اننند امننا اگرفته نننهی م نینن در ا

 نننهی م نینن نداشتن شننناخت درسننت مننا در ا   له اصل  مس  نوای  است. در امشکل

دولننت  یزی ردود سه برابر گهران دارد. برنامهح  تیجمِ  هینمهنه، گهه  یاست. برا

نفننر  ابننت   هنینن لیم  36حدود    هیگهه  تیجمِ  گری دساط    10است هه گا    نی ژاپن ا

هه پژوهشننگران لنان   نفر دارد ول  هنیلیم  30  ری     تیشهر جمِ  نی شهد. اهنهن ا
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ا   یاهمتننر نشننانه هینن در گهه ننندی گه ( م پژوهشننگران خننارج ژهی واو بننه

ا     هننه بخننش مهمنن  شهد، در حال م  دهی هها د   و آلهدگ  کیگراف  ، نینشهیحاش

شننهر بننهده اسننت. پننس هالن  نی ابننه   هننهلدر ا ر درون  هیگهه  تیجمِ  شی افزا

ممکننن   هننهنینن ا  اینن .  ستندیمهاجرت ن   یو مستق   گهنه مشکالت، مسائل جانبنی ا

هننها،    و آلننهدگ  کیماند(، گراف نم  هیاهه لندان ه  در حاش   نینشهیاست حاش

 یگننری د یهنناهسننتند هننه مِلننهط  لت   گرا  با مهاجرت، همه ا  مهضننه اگه 

مهاجرت    ،یهارانه قضاوت هنهارانه و محافظهمالحظه   یو اگر ه  بخهاه  ندهست

 .ستی( نو... کیگراف ، نینشهیاگفاقات اجرم، حاش نی  لت ا ی گنهابه

 

تامل بر مهاجرت    یا گو دیرسد شما تالش  ارینظر مبد یکلطوربدآرش حیدری: 

فهمم بحههث  یگوند کد مههن مهه . آندیرها کن یاجتماع ایآس ۀیسوکی  یرا از ا گو

مسههتقل و علههت تههال مسههاالل و م ضههالت    ریهه متغ  است کد مهاجرت اوالً  نیشما ا

بسهها  و چد  سههتین  یم ضههل اجتمههاع  کیهه   ا نفسههد و الههوالًیو ف  ستین  یاجتماع

و    یفلسههف  یا هههایشههرح بن  نیهه هههم  اشههتد باشههد. بهها ا  یمثبتهه   یارکر هههاک

کد مهاجرت را    یجیرا  یبا ا گو  دیمهاجرت با  ۀدیپد  دنیشما  ر   یشناختم رفت

 متفات باشد.  ندیبیم  یاجتماع  یشناسای ر وجد آس

بدون جهت و بدون هدا   طهر است. درست است هه آدمنیهمفرهنگ ارشاد   

 کینن   نی حاط، انی در   خهد ههچ هند ول   فِل  گاهستی هه ا     ردیگ نم   یگصم

  اجتمننا  بیآسنن  کی  ه،ی است هه مهاجرت را ا  پا    لمری ده و غشتاب  یداور

لهن مهضننه  مهنناجرت مننهرد   ، شناس و هست  ی. ا  جهت فلسفه وجهد یبدان

 تینن واقِ  نی ااست، ال م است با گهجه به   مختلف  لهم اجتما   یهارشتهگهجه  

است هه    شناستی ل  جمِ  نی ا  همه ا  شیپ  دی آن نگاه هرد. شا   شناس هستبه

 نینن فاصله و  مننان ابا گهجه به  ژهی وبه  ، تیجمِ  ی جاجابه  کی   ۀمثابمهاجرت بهبه
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 ، اجتمننا     نهان هنشبه  رتمهاج  ، شناسجامِه  دگاهی نگرد. ا  د م  ی جاجابه

 یِنندبُو لند  یننندی فرآ  یبلکننه امننر  سننتیالسا ه نخلق  یادهی و پد   اگفاق  یامر

  میبلکننه گصننم  رد،ینن گ صننهرت نم  کبارهی مهاجرت به  یبرا  یریگ یاست. گصم

  حتنن  اینن    ننندگ تینن فیبهبننهد ه ،یبننالقهه امنناد ۀزینن انگ کینن  ۀینن است هه بننر پا

 مل به  لی بالقهه گبد   یگصم  نی مهافق، ا  طی ( گرفته شده و در شرا لشمه لش 

مانننند   مهاجرت هه بر ا ر  لزله و اگفاقاگ یا  الگهها   شهد. البته بِض بالفِل م

  جداگانه ول  هنند، خهد بحث م  دایناخهاسته گحقق پ  یشامدهایپ   جنگ و برخ

هه  ی اهمان الگه آن  صد متفاوت دارد. لهن مهاجرت در شکل  مهمنه صددر

اسننت،   یننندی شننکل فرآاسننت( به  افتننهی ساط گذشته در جامِه ما ادامننه    60   ط

طهر خالصه اشنناره به  نوای . در استین  نحلی برخهرد با آن ه  لندان غامض و ال

 رت نخبگننان« گافتننه هننامالاصننطالد »مهنناجبه  اینن فننرار مغزهننا    ۀیهن  هه قض م

 نینن واقننع ا . درستیشهرها در هشهر ما نبه ی روستا  یهاا  مهاجرت  یاجدابافته

 امینن الت  اینن   یریدر رابطه با جلننهگ  واحد هستند.  ندی فرآ  کی ا      دو، مراحل مختلف

گشننت. البتننه   یادنباط راه لننارهبننه  نانننهیبطهر واقعگهان به فرار مغزها، م  انی جر

 یگرشننرفتهیپ  طیمحنن   ای هشهر  به   هار و  ندگ  یهه برا  ی هاگصهر با گرداندن آن

 اینن غربننت، خهاسننته  ارینن هننا در د. آناسننتی روبه  هیشننب  شننتریاند بمهاجرت هرده

 ا هننا را وادار بننهگننهان آن هننرده و نم  داینن انطبنناق پ  شننتر،یب  ای ناخهاسته و همتر  

 داینن گننهان ا  ادامننه پ وطن هرد امننا مشان و با گشت به مودد  ندگ  دنیپاشه 

بلکننه  سننت،ین  اگفنناق یادهینن هرد. مهنناجرت پد  یریها جلهگمهاجرت  نی هردن ا

 شننتریو ب  یهه ارگبنناط مسننتق  دهیناسنو   گاه  یهایاستگذاریها و سیریگ یگصم

 . ند با مهاجرت دارد، بر باالگرفتن امهاج آن دامن م  یمستقریغ

  شناسم است آن را در سطهد مختلف شناختال  ، شناسفتاما ا  جهت مِر  و

 یدر سننطح خننرد و فننرد   بتهان آن را اصننل  دی اصل هه شا  نیهرد. نخست  لیگحل
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  هنننهن  بشر است، له در قانهن اساسنن   یا  آ اد  یمهاجرت نمهد  نکهی دانست ا

هننر   شنند،ساط گذشته هه حقهق بشر مطننرد    200و له در جهان در طهط    رانی ا

هننند.   یریگ یگصننم  شی خننه  ۀخهد و خانهاد   محل  ندگ  ۀانسان حق دارد دربار

سننا  له  و مس  بننهی غر  رمتِننارا،ی نهان شخص غانسان مهاجر به  کی به  دی پس نبا

ه داخل هشهر هه اهثر مهاجران ال   ینیب م   یمشاهده هن  نانهیبنگاه هرد. اگر واقع

هنن    شننرفتینگر هسننتند و پندهی آ  وههشا، هدفمند    یهاو له خارج هشهر( آدم

گننهان  بشر است پس م   خهاهیو آ اد  ینگرندهی ا  آ  یهنند. مهاجرت نمهد م

 .صهرت مثبت نگاه هردآن بهبه

ام هه دهی گرفته و همتر د  شتریاست هه ذهن من را ب   متهسط، مهضه   اسیمق  در

 ینظننر ۀآن بحث هند، رابطنن   ۀدربار   حد هافبه   شناختتی مده جمِ  یهاهی نظر

 اتییهه ذهن مننرا گرفتننه ا  مقتضنن    مهضه   نی ا  دی مهاجر و مهاجرت است. شا

  و دور ا  ذهننن   دینن نکته حننرا لننندان جد  نی نباشد. البته ا   شناستیجمِ   ل 

   مننل اجتمننا   ای هنش ا  کی و در واقع روشن است هه مهاجرت را اگر    ستین

مهنناجر را  اینن و فننرد    یهابرمنناس( بنندان  ۀگفتابه   هنش ارگباط  ای (  هی بهرد  ۀگفتبه

دو   نی ا  نیب   ،یبشناس   در واقع هنشگر اجتما   ای هنش    نی ا  ۀرندیگ یمثابه گصمبه

  است هه لگهنه هسان نی در واقع ا یادیوجهد دارد. سهاط بن   کیالکتی د  یارابطه

 ند؟ی گز را برم  مهاجرت له هس انی و در مقابل، جر نندی گز مهاجرت را برم

 رجهیرودخانننه شنن   نینن در ا   هرهسنن    ،یهن  هیرودخانه گشب  کی مهاجرت را به  اگر

و   ردی را بپننذ  یشناگرریهه هر شناگر و غ  ستیلنان ن  زیرودخانه ن  نی  ند و ا نم

اسننت. لننذا   نشی گز یندی شهد مهاجرت، فرآ رو گفته م  نی او را جذب هند. ا  ا

خهاند  را فرا م  هسان لهنکته گامل دارد هه مهاجرت   نی نگاه سطح متهسط بر ا

 یاریدر بسنن   دی او شا  رانی هه در اروند. لنان مهاجرت ماستقباط  به   و له هسان

گر هستند و اگننر  اصطالد مهاجرگبه  هرده،لی( مردان جهان گحصگری ا  جهامع د



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 35

 

هننا  ودگننر آن ۀزینن گر خهاهننند بننهد و انگ ا دواج هنن  نکننرده باشننند مهنناجرگ

مهنناجرت، رو  نینن انوامنند. ا  ا مهاجرت مبننه  ای  مل  به   یو گصم  یریگ یگصمبه

او امهنناجرت    فرد امهاجر بالقهه( و هنش واقِنن   نیب  کیالکتی و د   نشی گز  یامر

 .بالفِل( است

 یساختار یمهاجرت با نابرابر ههنی ا  یشی ندیب شتریآن ب ۀدربار دی سهم هه با اصل

هننه   وقتنن   ننندارد  ا ینن ن  یادهینن چیلننندان پ  لیگحلبحث به  نی متقابل دارد. ا  ۀرابط

امکانات بهتننر بننه   شهر و روستا با ه  فرق دارد امثننل دسترسنن    امکانات  ندگ

اسننت( با ننث مهنناجرت  شننتریاشننتغاط، درمننان و مانننند آن در شننهر ب  ، آمه ش

 نینن دنباط امسل  فرد است. اما متاسننفانه و بننهحق    نی شهد و ا شهر مبه  ی روستا

ر، مهاجرت در هشهر ما مانند با شه  سهی روستا در مقا   افتگی ه  گهسِه   ِنی امر،  

و قابل انتظار   ی هنش  قال  کی  مل در واقع    نی طرفه شده است و اکی   یاجاده

شننده  زیسا  نمشکل ، حرهت مِقهط و منطق نی مهاجر است  پس لرا ا  یا  سه

و  یشننهر  تینن سنناط گذشننته در هشننهر مننا نسننبت جمِ  شصننتاست. در طهط  

 تینن درصد جمِ 68حدود  1335هه در ساط   مِن  نی ابر کس شده، به  ی روستا

هردند و در حاط حاضر  م   صد در شهر  ندگدر  32هشهر در روستا و همتر ا   

درصد مننردم در   70ا     شتریهشهر ما در روستاها و ب  تیدرصد جمِ  30همتر ا   

سنناط(  ده  اطنن  75 سنناطنسننبت به 85هنننند. در سنناط  م   ننندگ  یمناطق شهر

 75در سنناط    ی روسننتا  تینن جمِ   ِننن ی هننرده،    دایپ   رشد منف  ی روستا  تیجمِ

در   نینن شده است. ا  یسرشمار  هنیلیم  22  حدود  85و در ساط    هنیلیم  23حدود  

اسننت  یا  مناطق شننهر شتریولد در روستا همچنان ب و  اداست هه آهنگ     حال

داشننته    منفنن   ننندی ساط گذشننته برآ  دهدر روستا در     تیجمِ  راتییبا  ه  گغ   ول

 است.
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شننهر و روسننتا( شننهد، شنناهد   نیمشاهده ابنن   یشتریب  یدر واقع، هروقت نابرابر

شننهد.  م شننتریب یخهد با ث نابرابر ۀنهبامر به نیو هم   یهست  یشتریمهاجرت ب

 ۀی هه نه سرما   هند، هس شهر مهاجرت مبه  ی جهان روستا  کی    مثاط وقت  یبرا

قابننل   خنندماگ اینن   فننن شهر آورده و نه گخصص را با خهد به   قابل گهجه   پهل

هنن  در   یاهنندهاست هه هار پردرآمد و خهشحاط   ِیدر شهر دارد، طب  یا رضه

هنن  فرهنننگ و   بننه،ی غر  کی  نهان  ا بهبر آن، او رو  الوه  ستیشهر در انتظار او ن

 و بخننهر  جننز  ننندگ  راهنن  ، هس  نیهنند. لن ناهرده ه  مطرود نگاه م  یخدا

 سننتیل  نی ( ندارد. پس ا نینشهینام حاشابه  ارامتِریغ   در مناطق مسکهن  رینم

خننهد  نینن ا اینن شننهد. آ م  خهابو هننارگن  نینشنن هیدادن حاشهه با ننث گسننترش

  ند؟ دامن م ینابرابرهه به ستین یبرابرنا

 

از   یقهه یمهههاجرت را  ر تلف ۀدیهه پد دیهه شرح شههما تههالش  ار نیبا اآرش حیدری:  

ساختار را  /تی وگاند عامل  یلیکد خ  ییو از ا گوها  دیسطوح خر  و کالن مطرح کن

  ۀشههما از وا   ی ر کارههها لیهه    نیهمو بههد دیهه ریبدانند فاللد بگ یوال  یا وگاند

و فراتههر   قیهه لفت ی( مهاجرت استفا ه شده است کد تالش بههراتاسیواره )هبعا ت

  وگاند است.  نیرفتن از ا

. رمینن دوگانه ساختار هارگزار فاصننله بگ   ی خهاه  ا  پارادا من نمفرهنگ ارشاد   

ت مهاجر  هه من شخصاًنگرم، لنان مهاجرت مبه  ی هی بهرد  نکیهه ا      هنگام

است هه   نی ا  شی ام، مِنادهی د  ی هی بهرد  ۀواردر هشهر خهدمان را ا  جنس  ادت

ا   شیبتهان گفت هننه امننرو ه بنن   دی . شا ی ریفاصله بگ   ی پارادا  نی ا  ا   یخهاه نم

 یزی. ل ینیساختار بب تی امل هندیپ  کپارلگی همه ال م است هه مهاجرت را در 

شناسانه مهنناجرت و شناسانه و مِرفت بر سر اصهط هست  دی هه هست نخست با

آن را در لارلهب    یگاه بتهانو آن   یفصل مشتر  برس  کی آن به  ی مبنا  تیاهم
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فکننر   نی نخست ا  ا  ،یریگوهینت  ۀمنزل. به یهن  لیساختار هارگزار گحل   کپارلگی 

   یها بنندان مستقل،  امل گمام بدبخت  یریصهرت متغهه مهاجرت را به   ی زیبپره

بننر را در لینن هه سطهد خرد و هننالن گحل   ینیبب  یاگهنهمهاجرت را به  ههنی دوم ا

  یهننن شتابزده گالش  یهایزی رها و برنامهیریگ یگصم یجابه ههنی و سهم ا  ردیگ

 . ی ریمهاجرت بهره بگ یهالیا  پتانس
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 شهر و مهاجرت 

 

 ن های اجتماعی مهاجراشبکه 

 حسین میرزائی 
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 اجتماعی مهاجران  ی هاشبکه 

 1ی حسین میرزائ

 

های  لهم اجتما   هلیدی در پژوهش  ۀ نهان یک واژبه  2«شبکه»، مفههم  1970های  ا  ساط

وجهه گهلید بهخصهص  های نهین مهاجرت، و بهصهرت. این مفههم بهرواج یافت  و انسان 

ها پننژوهش در ایننن ساط. پس ا   شداطالق م   «اقتصاد قهم »ن مهسهم به  ی مهاجراقتصادی  

 شننهدم  ینناد «دهننای مننبه ای ا  رویکرمومه ننه» نهان ایننن مفهننهم بننها  لنان  حه ه، ه 
(Emirbayer & Goodwin, 1994 : 1411-54)  و بیشتر یک مِنای استِاری و موا ی را در ذهننن

 سا د.متبادر م 

 در مننهرد  پژوهشنن   در  3نام جننان آ. بننارنزشناس  بهنظری، این واژه را ابتدا انسان  دیدگاها   

پیهننندهای شننناخت  نننه  روابط دوستانه و به د هه در آنهراستفاده ی صیادان روستای  نروژ

های پنواه میالدی ساطممتا  مفههم شبکه به هاربرد. (Barnes, 1954: 39-58)پرداخت ها م آن

گردد هه آن را برای بسط یک با  م   4رثیشناس انگلیس ، ریمهند فهای انسانپژوهشو به

ایننن اندیشننمند بننا   .(Firth, 1954 : 1-20)هار گرفننت رضایت اجتما   به ۀگبین  دربار ۀنظری 

 
 .   دانشگاه  المه طباطبای .  ضه هیات  لم  گروه مطالِات فرهنگ1

2. Network  
3. John A. Barnes  
4. Raymond Firth  
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قائل شنند. او  زی های اجتما   گمامیان ساختارهای اجتما   و سا مان  ،استفاده ا  این مفههم

گهاند بر اساس روابط میان فردی گبننین گننردد در هار خهد نشان داد هه ساختار اجتما   م 

هننای ا ضننای یننک هننا و پایگاه نهان نقشگا بننهیابد  م هه بیشتر در فضاهای فِالیت  مِن   

هننای لننندن   ناشننهی  در خانهادههای نیز این واژه را برای مطالِه نقش 1گروه. الیزابت بات

روابننط میننان دوسننتان،  ،دهد هه در یک بستر شهری. او نشان م (Bott, 1957) گیردهار م به

هنننند هننه میننان فننرد و نهادهننا قننرار ها، سنناختارهای واسننط  را ایونناد م والدین، همسایه

 خننهد  د. بننات در هننارجهینن بهره م  3«شبکه رها»و  2«شبکه فشرده» ا  مفاهی . وی  گیرندم 

ی آن فشار هنواری نیز بر ا ضننا  باشد،گر  گر و منسو له شبکه فشردههه هر   دهدم نشان  

 . خهاهد بهدمراگب بیشتر گروه به

 هنناربردی جدینندی را  ۀحننه   ،گران اجتمننا  شصت میالدی است هه پژوهش  ۀا  آغا  ده

و گغییراتج مرگبط   4پذیریهای فرهنگپدیدهبر  ا  خالط مطالِه    ،که اجتما  برای مفههم شب

 بینی م   5آرنهلد ایپستین  هایپژوهشهنند. در  هردن در آفریقا گِریف م یند شهرنشینآبا فر

ای ا  پیهننندها پیچیده  ۀگهان ا  خالط مومه در  امبیا را م   6هه ساختار اجتما   شهر ندال

هننای هشنند هننه در محیطپژوهش او این مسنن له را پننیش م  .(Epstein, 1969)هرد گهصیف 

های هنند و این هنوارها لگهنه ا  طریننق شننبکهظههر م   جدیدشهری لگهنه هنوارهای  

 7یابند. در ادامننه، هالینند میشننلاشا ه م  باال، حیثیت اجتما  ی با افراد  ، متشکل ا ا رگذار

گنگناهننای حنناط  گننا در ین  دهدم ها ارائه  های انوام شده در مهرد شبکهگحلیل  ا  پژوهش

در مومه ننه  .(Mitchell, 1969: 1-50) ایننن مطالِننات را روشننن هننندشننناخت  نظری و روش

ای  نهان مقهلننهمفهننهم شننبکه بننهباید اضافه هرد هننه  های انوام شده در این دوره،  پژوهش

 
1. Elizabeth Bott  
2. close-knit network  
3. loose-knit network  
4. acculturation  
5. Arnold L. Epstein  
6. Ndola  
7. J. Clyde Mitchell  
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 شننهدای ارائه م جای یک مدط رابطهامر اجتما   و روابط اجتما   به  مطلق، گصهیر ذهن 

(Fortine, 2002) ها و فِالیتسا د گا . لارلهب ارائه شده در این دوره این امکان را فراه  م

بررس    ... مهرد هنکاش واجتما   شدن و  اَشکاطبا ار هار،  یاب  به ملکردهای  مانند دست

مانننند روابننط های  شخص ج هل  یا بخشنن ،  یننر مومه ننه ۀ، شبکقرار بگیرند. در این دوره

 هایگیرند هه در گحلیلهای  ا  شکل پیهند قرار م گهنه  ۀ... در  مرهمسایگ ، محیط هار و

 اجتما   بسیار حائز اهمیت هستند. 

هننا ا  آورد هننه هاوششناسننان ایننن امکننان را فننراه  منن هننای انسانبا وجهد این، پژوهش

مرهننب ا   -  فتننه و رویکننرد اجتمننا   جدینندی راهای گورب  فراگننر رگردآوری ساده داده

هالید میشل سننه سننطح در این حالت است هه    .پیش بگیرند  -2«جایگاه»و    1«رابطه»مفاهی   

  مهضننه  هننندم ا  هنن  متمننایز   هننای خننهددر پژوهش  را  در ارگباط با شبکه  امر اجتما  

دارینن  و   گننرانهنننششده(، گفسننیری هننه مننا ا   روابط، رخدادها، رفتارهای مطالِهمطالِه ا

. ارایه این برداشت ا  مفههم (Fortin, 2002) گیردم بستری هه پدیده مهرد مطالِه در آن قرار  

و اسننتیهن  4، الیسنندر راجننر (,Hannerz 1980 :175) 3اُلننف هننانر  نگاهشبکه اجتما   بیشتر 

این هننا در هارهننای خننهد بننه. آن(,Rogers 1995  :20) داردخهد مِطها م را به 5ورگهو 

هننا و فِالیت بننا هننه اجتمننا   ۀهه لگهنه فضا برای طرد یک نظرینن   دهندم پرسش پاسخ  

اجتمننا   در بسننتر   ۀاندا ، فه  پدینندشهد. در این لش گرفته، گشهده م  ملکردها جهت  

  روابط اجتما   محصهط گِامل بین افننرادی اسننت پذیردجتما   خرد و هالن صهرت م ا

برقننرار یکنندیگر پیهننند    اگر بنن یعهه بر حسب بسترهای سیاس ، اقتصننادی و اجتمننا   وسنن 

 د.  هننم 

 

 
1. Relation  
2. Situation  
3. Ulf Hannerz  
4. Alisdaire Rogers 
5. Steven Vertovec  
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 ها در شهر شبکه اجتماعی مهاجرین و انطباق آن

شناس  مهنناجرت جامِه  ظههر آن در   مان باه شناس  شهری،  انسان  ۀمفههم شبکه در حه 

 هایشننبکهگیننری و رشنند  شننکل  ۀ. در فرانسه، این مفههم برای مطالِنن گذاردم  رصه  پا به

و   هننا املنظام گِامننل میننان  دادن بننهشهری، با ارجحیننت  هایمحیطن در  ی اجتما   مهاجر

 ردر پژوهشنن  د 2و رون اوژن  1سننک فته . ژا  هَشهدم هار گرفته  مختلف به  هایجما ت

 براین، بر آن شدند گا جایگاه  نظری ی اجتما   مهاجر  هایشبکهگیری و رشد  مهرد شکل

هننه ا  های   فرضننیهجننایگزین  را در برابننر    هایفرضننیهگا بتهانند    ایواد هنند»شبکه«    مفههم

 ; Katuszewski & Ogien, 1978)، ارائننه دهننند شننهندم فرهنگنن  مطننرد  هایمهقِیتخالط 

Andezian, 1981)هایشننبکه نهان »ا  جننایگزین هننردن یننک گحلیننل بننه هاآن و نیت . قصد 

نگرانه است بسیار آینده ،هفتاد میالدی هایساطجای رویکرد فرهنگ  مسلط در اجتما  « به

هننه در بطننن مسنن له   سننا دم را مطننرد    هاپرسننشا     ایمومه ه  هاآنهه پژوهش  گا جای 

 انطباق مهاجرین.  ۀویژه در مس لبه ،گیرندم های بِدی قرار پردا ی

یننا   3نی «ی مهنناجرهاجامِننهرویکردهای  بننا  ننناوین »خُننرد  این جریان واهنش بننه  در واقع،

مفههم پژوهشننگران بننه رو، . ا  ایننناست هه در گذشته بسط یافتننه بهدننند  4»فرهنگ جدید«

 هایجنبننههننه برخنن   نیسننت گهصیف  سنناده ۀهه گنها یک واژ شهندم متهسل  5»شبکه گام«

پننذیری، فرهنگا گرافرهنننگ  هاینظریننهرا در درون نظام  ا  مفاهی ج مشننتق ا     هااجرتمه

آرمننان   ۀایونناد یننک گهننن در پ   این مفههم بلکههاود، م   دای ...(گماس فرهنگ ، فرهنگ

؛ جما ننت نیسننتیک  گِلق بننه  هایمال مبتن  بر گِیین    ، مانند گذشته،است هه گِریف آن

نظر گننرفتن مفهننهم   ر. با ددهدقرار م »ما«    در برابر  را  هه همهاره یک »دیگری«  های مال 
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غیر صهری با  و بدون اقتدار مرهزی، افراد در ارگباط   ا  گِامالت  ای نویره نهان  شبکه به»

 .(Katuszewski, 1978: 15) شناسننند«نم  را افننراد دیگننر ۀهمنن  الزامنناً، در این مومه ننه با ه 
احنندهای بسننته سا ی وجای گحلیل  هه میل بر جداهه به  دهدم بنابراین، این روش امکان  

گاه  بگننذاری  آن واحدهاست، بنا را بر دیدمیان    هایرابطهدنباط بررس   دارد، و در ادامه به

 گِامل دارد.   هایمهقِیتهه نگاه  گحلیل  به

میننان بننار  و آشننکار    مر هایپژوهشگران امکان داده است گا فروپاش   به  هامهقِیتگحلیل  

جدا ا  ه  را نشان دهند و گاهید بر نظام گِامل این فرصت را فراه    هایجما ت  های امل

هننه  مگر این  ها را مطالِه هنی آن    گهانی نم ا  رفتارهای رو مره هه    ایمومه ههه    آوردم 

 «فرهنگ  متفاوت»  ، با«پذیرگر و سلطهسلطه»متقابل  لهن    هایگزینهبا    مند،نظامدر طرح   

ایننن   1نظر مهنیکننا بهینند. بننهبگیرندمهرد ار یاب  قرار    «،نیفتاده در سیست   افتاده و جا  جا»  یا

طهر مسنن له جنسننیت بننه  هاشننبکه  رویکرد مهقِیت  را فراه  هننرد گننا در گحلیننل اجتمننا  ج

 ,Rex, 1987; Campani)گننران دیگننری پژوهش .(Boyd, 1989 :638-670)محسهس  وارد گردد 

گفاوت و بیشننتر بننه  را برای خهد لحاظ هنند  شبکه  محدودی ا   میل داشتند گا گِریف  (1988

 رسم   گهجه نشان بدهند. رسم  و غیر هایشبکه بین

در  داوطلبانه و ارادی های ضهیتپذیر نیستند و صهرت مستقی  فه غیررسم  به هایشبکه

طبیِنن «   هننایجما تمترادا »  گهانم را با انده  اغماض    هاشبکه. این  ها جای  نداردآن

و نیننا ی   دارننندخهدشان در ذهن ا ضای دیگننر گننروه جننا    هاآناین مِنا هه  فرض هرد، به
پیهندهای خهیشاوندی،  یست    ۀبر پای   هاگروه یرا این    نیستافتادن در گروه  مِرف  و جابه

 ایجامِننه( در درون سن ، جنسنن  و... هایگروها  مشخص یا مِنهی و یا بر اساس روابط
 هنناآنر هننه انکننا گردننندم ایونناد    های ار شبا    هاگروه. بنابراین این  شهندم محل  ایواد  

 .  (Catani, 1987)خهاهد بهد مِنای فروپاش  جامِه به هاار شغیرممکن است و حذا این 
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اسنناس   رهه بنن   اندشدهبا یک »سا مان« مشخص    هاانومنرسم  مانند    هایشبکهدر مقابل،  

 های ضننهیترسننم  بننرای   هایشننبکه. اما حت  اگر  اندشدهاداری ایواد  -قها د و حقهق 

 هننه بننر  های انومنوجهد این، باید پذیرفت هه    اداوطلبانه درهای خهد را با  هرده باشند، ب

رسم  هستند، غیر  هایشبکه  مِمهالً،  هاگردهمای پایه این    ،گیرندم شکل    هااصالتاساس  

متقارن نباشد. با گهجه  هامالًرسم  آن  م  با حالت غیرحت  اگر حیات انومن در حالت رس

غیررسننم    هایشننبکهخننهد، بننرای سننا مان    هننایپژوهشدر  ،  1مِنا، جیهوانا همپان این  به

 .هندم استفاده  2شبکه«-»جما ت  ۀا  واژ مهاجرین

 در مقابننل  ،انطبنناق  ۀمسنن لبننا نگنناه به  ،رسم  ایا انومن (  هایشبکه  ۀا  نظر گ هریک، مس ل

د. در باشنن  گشنناگهاننند راهم یل، گحل ۀ نهان پای و این پارادای  به شهدم ههیت مطرد    ۀمس ل

گننا  دهنندم جامِه امکننان سه بهیندی هه ا  یکآ نهان فرانطباق به ۀروایت افراط  آن، مس ل

هده قرار دهد، و ا  سهی انداختن ساختارهای خهد مهرد مشاخطر نصر جدیدی را بدون به

در نظننر گرفتننه   ،فرهنگنن سا ی  ند دگرگهن  مهاجرین در جهت یکسانی آ نهان فردیگر، به

 نهان مننانع را به ایهنندهابِاد ههیت  و اجتما   ملزم   ،. برای مثاط، استفاده ا  شبکهشهدم 

هننهیت    هایشبکهو بنابراین ما ا     گیردم   خصهص  نان( در برافراد ابه  بیگانگ   خهد  ا و  

 نهان هرد هه بهمهاجر صحبت خهاهی   هایگروهمنظهر حفظ وحدت و انسوام اجتما   به

همین صننهرت . بننهخهاهند داشننتسا ی فرهنگ  حضهر  مقاومت در برابر یکسان  فضاهای

جر و  نهان ساختارهای واسط میان فرد مهننا، بههاشبکها  این ایده ه  دفا  هرد هه    گهانم 

 ها نقش اساس  دارند. ، در انطباق آنبستر اجتما  

قتصننادی، اجتمننا  ، فرهنگنن  و یننندهای اآا  فر ایمومه ننهسننا ی جهان  ۀدر پدینند

برداشننت . در نتیوننه  گیننردقننرار م    ملّنن   هننایدولتشناخت  وجهد دارد هه ورای  جمِیت

را ملیتنن (، ا  وجننهه ارگباطننات و فنن مهنناجران    هایشننبکهویژه  جدیدی ا  مفههم شبکه، ابه
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های پلهه    شهدم با ث    جای جابه. پهیای   شهدم مبادالت اقتصادی در سطح جهان ایواد  

مِنای هل  هلمه، ایواد شننهند، و آمنند و میان هشهرهای صادرهننده و واردهننده به  ارگباط 

نظر . بننهگننرددقلمننداد    هاپلیک  ا  این    حائز اهمیت،  ۀ نهان یک نمهنبه  شدهای مهاجرگ 

و در  هنننندنم نین با ار اقتصادی، ملنن  یننا جهننان  گبِیننت اا  قه  الزاماً  هاشبکهاین  ،  1پهرگز

 . (Portes, 1995)برخ  مهارد گردش هار مستقل  دارند 

 ۀبننرای مطالِنن   ایفزاینده  امتیا هایشناخت   شناخت  و جامِهانسان  هایپژوهشدر    ،بنابراین

خصننهص، به هننا،در آن مهاجرگ ، وجهد دارد هه  هایرویکردهای حرهتنگاه بهبا  ها،  شبکه

گهنننه این  .قابل بررس  هسننتند  و خرد ادر بستر فردی(  هالن  هایپهیای هننده   ناصر گِیین

گهان نقننش سنناختاری گحننر  مهنناجران را، ورای بسننترهای اقتصنناد ملنن ، در است هه م 

رسنند، آن را م  3 «»فراملّنن  ۀپدیدبه  2ها مالحظه هرد.  برای مثاط، هنگام  هه الن گهرنشبکه

  گیرد.هر هامل در مدرنیته جای م طنامد هه بهجمِیت  متحر  م 

دهنند و ها را هناهش م شندها، هنه فاصنلههر شنکل  ا  مبنادالت و آمدون بنهبنابرای...»

مدرنیتنه را گهان گاه لگهنه نم هنند، شدت پیدا هنند، آنم ها ایواد  های  را بین مکانپل

رو  جنای  بنه  هنند و پیهندهای اجتمنا   را درجای بهتر ههچ م در افرادی یافت هه به

  . (Touraine, 1995: 16)  هنند«م را ایواد   ...هاها هنوارها، قها د، نظارتملتهنند هه  م 

بینی  مداری شکل  را م مغرب  در شهر مارس ، سر مینجبا مطالِه فضای اقتصادی مهاجرین 

این هنننند، بننههای بننا  مِنننا پینندا م هه در آن مبادالت اقتصادی گهناگهن، با ساخت شننبکه

  4اند و ه  بر  مان . میشل پرالدی مان الملل ، ه  در  اند و ه  بینها ه  محل مِناهه شبکه

 نهان اری مختلف امارس  و استامبهط( بهبرد هه ا  بسترهای گوهار م هاین مِنا را  مان  ب

سا ند های اجتما   را م برد هه گسلسل  ا  شبکههای  نام م های محک  فِالیتلارلهب
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(Peraldi, 2001)ای اپیهننندهای ضننِیف(، افقننت رابطننهمه یک سا ش و ۀمثابها به. این شبکه

ۀ اجتمننا  ، یِننن  شننبکه های پژوهشگران  هه این رویکرد ا  شبکشهند. گحلیلمِرف  م 

 ۀدهند، ا  یک قرائت ساختاری ا  شبک نهان نتیوه یک فِالیت با اری را مد نظر قرار م به

های خهد بیشننتر بننر لیها در گحلدهد هه آن. این امر  مان  رخ م گیرنداجتما   فاصله م 

هنننند. در اینوننا بیشننتر یننک ر، گِهد و... گاهید م صهری مبتن  بر ا تماد، گفتابسترهای غیر

رویکرد گِامل  ا  مبادله با اری، در پیهند اجتما  ج با اری وجهد دارد هه بسننترهای ال م را 

 هند.  ایواد م 

 

 ها  ها و سرزمینشبکه

مثابننه  نهان ابزار گحلیل  یننا بههردی ، مفههم شبکه اجتما  ، بهه  هه در باال مالحظطهرهمان

ا    1گرایانننهدهنند ا  رویکننردی ذاتلارلهب گورب  بننرای مطالِننه مهنناجرین، امکننان م 

دننند، فاصننله بگیننری . گرهننای بسننته« لحنناظ م  نهان »جما تهای مهاجرین، هه بننهگروه

 ند های اقتصادی دامن م پردا یمس لهخصهص در  های  را بهشده پیچیدگ رویکرد  نهان

های جمِ  مهاجران، گهلینندگران مبتکننر امننر اجتمننا   و دهد هه پهیای و این امکان را م 

جننا ها در اینیند ایونناد شننبکهآفه  فراقتصادی مهرد سهاط قرار بگیرند. اما گحلیل در مهرد  

وضِیت اجتما   و فرهنگ  ها را در  ها یا جمِیتماند. مفههم سخت شبکه، گروه قی  م 

ت لّ نهان خطری برای مفههم مدهد و خهد را بهیک هشهر قرار م خارج ا  مردم    بیرون  و

شهد هه با اهراه و انزجار ا  ای محتاط و مرمه  بدط م مقهلههند. شبکه »قهم « بهمِرف  م 

گیرد. این گصهیر ذهن  ا  مفههم شبکه با گِلق افراد، در جایگاه  هل  و بسته قرار م گغییر  

ها در ایننن حالننت گقهیننت شننده اسننت. شننبکه هننای فراملیتنن ا تهننای جمافزایش گحلیل

 های مل  خهاهند بهد.ابزارهای  برای نابهدی سر مین
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ۀ اوط، باینند ب باشنند. در وهلنن مناس  هنی ،د پیشنهادهای  هه ارائه م برای حل این گنش، شای 

گرفتن مفهننهم ۀ نیروهای با ار است هه ا  در نظرنشان هرد هه گحر  جغرافیای ، نتیوخاطر

فتننه اسننت.  نهان نیروی مخالف گخریب ساختارهای خانهادگ  نشأت گرۀ مهاجرین بهشبک

,Choldin 1973 :163-)ابتدای قرن بیسننت  ایونناد شننده اسننت  1سا یاین امر با جریان صنِت 

»انتقنناط اطال ننات، ای در امر مهنناجرت، مانننند های شبکه. مشاهده محتهای این سا مان(175
ند  ناصر گحلیل  هسننت  ۀهم،  «یافتن هارهای سفر، همک بههای اوط، هزینهمسکن برای هفته

بیشتر له نیا  است اما آن .هنندرا آسان م  (Faret, 2003)« های متحر هه فه  این »سر مین

این بسترهای مهاجرگ  را گهاند است هه م  2ۀ سرمایۀ اجتما  مهرد گهجه قرار بگیرد، مس ل

گهاننند مر هننای اجتمننا   همان میزان هه م سرپیچ  و نافرمان  گهلید هند، به نهان ابزار  به

گهاننند اجتمننا   م  ۀ. ایننن سننرمای (Sanders, 2002: 327-357)های قهم  را گقهیت هننند گروه

یِننن   4شنندهل   ین یِن  نننه   قابلیننت ذهننن  داشننته باشنند یننا شننک  3شدهشکل  هالبدی

سا ی ۀ همگنوقفه برای گذشتن ا  مقهلشکل یک هاالی واقِ . پژوهش ب یافته و بهمادیت

اندا د. مفههم شبکه با هیفیننت گحلیننل گأخیر م ۀ قهم ، جما ت  و...، هدا اصل  را بهشبک

شننکلیت شهد و آن، هنگام  است هه شبکه خننهد را بننرای گخریننب ه است هه آشکار م 

هننا، فحص و پژوهش در این گفاوتهای اجتما   آماده هرده باشد. اگر گآشکارج این ساخت

پذیر و ما   نفهذفضای  یا اجت مر ای، گصدیق هنند هه رشتههای لنداگکای نتایج پژوهشبه
ایواد قها د و شهد هه بتهان بهاین امر با ث م  (Chivallon, 1999: 127-138)  قابل  بهر است،

ناپننذیر شننبکه مس له رشد و گسننترش سننخت و انِطاا  ها اندیشید.هنوارها در بطن شبکه

دهنند خ  در گحلیننل امکننان م وگیننرد  یننرا ایننن پننیچبحننث قننرار م قطِنناً در بطننن ایننن 

های غیررسم   مِمهالً شبکه، در مهرد شبکهدی به مهها آشکار شهند. این نگاه  محدودیت
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شهد هشف حاشیه رانده شده است. این امر با ث م رده شده و یا بهدست فرامهش  سپیا به

 گأخیر بیفتد.م  ا  این نه  مطالِه راهبردی بهِد مهبُ
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 یت یجنس یهاشه یو فرار از کل مهاجرت
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  یها شه یو فرار از کل مهاجرت 

 ی ت یجنس 

  1ی اُزگل فاطمه

  2نیآئکین مهسا

 

در حنناط   یلنان هه در اغلب هشهرهامهاجرت در  صر حاضر، هرگز آن  ۀمس ل

 افتهی گهسننِه  یدر هشهرها  شهد، م   گلق  تیو حائز اهم   بحران  یاگهسِه مس له

هردن وپنوه نرمبر دستامع در حاط گهسِه  الوه. جهستیمحل گمرهز و گهجه ن

 شندی اند مهاجرت ه  م ۀمس لخهد، به   و اجتما   یفرد  اتیمختلف ح  با وجههج

وجننهد دارد.   افتنیندسننت  مهمنناً  ی نهان راه فننرارگصهر در ذهن آنان به  نی و ا

بهتننر محننل     ننندگ  افتنینن   یهه بننرا   ا  هسان  یاریمهاجرت در ذهن بس  ۀدی پد

اسننت.   شنندهیو دستکار   رواقِنن یغ  یری گصننه  غالباً  هنند خهد را گر  م    ندگ

ا     کنن ی اننند.  شننکل نگرفته   درسننتبه  هنناتیقِا  وا  یاریهه در آن بسنن   یری گصه

 
 Ozgolyfateme@gmail.com شناس  دانشگاه گیالن.. دانشوهی هارشناس  ارشد جامِه1

 Mn.nick7@gmail.com  دانشگاه الزهرا.. دانشوهی هارشناس  ارشد پژوهش  لهم اجتما   2
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بهده اما همتننر بنندان پرداختننه شننده   تیحائز اهم  اریرابطه بس  نی هه در ا   مباحث

 .در مهاجرت« است تی»جنس ۀمس ل

 یهننادر حه ه  یاریبسنن   یارشننتهانیم  اتینن در خصهص امر مهاجرت نظر  اگرله

امننا   هننند، همننک م  دهینن پد  نی فه  بهتر اوجهد دارد هه به   شناسمختلف جامِه

احسنناس  ت،یجنسنن   ِننن ی   صننر مهنناجرت  اصل یا  محهرها  کی واقع خال  به

 ی بسننزا شبشر بهده و نق   ندگ ری ناپذی هه همهاره جزو جدا  تی. جنسشهد م

 یننندهای فرآ گننری همچننهن د زینن اسننت در امننر مهنناجرت ن  در مناسبات او داشننته

 گننر،ی ا   هامننل د  یاریهمچننهن بسنن   زین  تیحضهر دارد. در واقع جنس   اجتما 

در مهاجرت    فرهنگ  یهاو گفاوت  امدهای لل، پ  لیفه  و گحل  یبرا    امل مهم

و فننارا ا    خنثنن  یکننردی مهجهد بننا رو  اتی نظر  ۀهه در  مدآن  لیدلاست. اما به

و  لل مهاجرت  هاشهی ر نی ا و  مهماً  شهد مهاجرت پرداخته م  ۀدی پدبه  تیجنس

نقننش  لینن در بنناب گحل  ی اینن گه  اتینن نظر  رند،یگ قرار م  لیهستند هه هانهن گحل

هننه   شننهد امر سننبب م  نیحه ه وجهد ندارد. هم  نی در ا  قیشکل  مبه  تیجنس

اما   دیمهاجرت رس  ندی متفاوت در فرآ   تیجنس  یهاا  گوربه   در  روشننتهان به

 .راهگشا ا  آن ارائه داد  لیگحل ات،ی نظر گری همک دبه گهان م

است.  یاریگسترده و مباحث بس  یمهاجرت شامل فضا  ندی در فرآ  تیجنس  ۀدی پد

 تیشدن مهاجرت«، »نقش  نان در مهاجرت«، »نقش جنسهمچهن » نانه   مسائل

بننر  تیجنسنن   ریمهاجران و گا   یاقتصاد  تیدر آمار مهاجرت  نان و مردان«، »فِال

آن اشنناره شننده مهجهد بننه اتی و نظر قاتیت هه در گحقاس یآن« ا  جمله مهارد

  راننن ی مهاجران ا   مقاله بدان پرداخته شهد گلق  نی له قرار است در ااست. اما آن

در دو   تیجنسنن  یهاشننهیخاص هلطهرمقصنند و بننه ۀجامِنن   تیجنسنن  یا  فضننا

 است.در آن را داشته    ندگ ۀاست هه فرد مهاجر گورب یاجامِه
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مردسنناالر   ی هننه در فضننا   راننن ی ما آن است هه مهاجران ا   در واقع سهاط اصل 

  هننه در آن  ننندگ   متفاوگ  ۀدو جامِ   تیجنس  یهاشهیاند، ا  هلشده  ری پذجامِه

ا    انیسننال   را هه در ط  یاند بار نابرابرگهانسته  ای دارند و آ  یاسهی اند له مقاهرده

 بگذارند؟ نیاند با مهاجرت  متهخهد داش تیجنس

افراد ا  آن له گفته شد، ا    گلق افتی مس له و در  نی اههگاه به  یزی گر  یراستا  در

روش مصاحبه به  36گا    24   سن ۀدر فاصل  رانی گن ا   نان و مردان مهاجر ا  هفت

آن بننه  یمفاه  برخ  هه در ادامه پس ا  بررس   ی داد  بیگرگ  ی گهوگفت   گروه

 . ی پردا  م

 

 م یمفاه

و   مردانگنن  هنننند آن اشنناره محه ه به  نی ا  پردا انهی ا  نظر  یاریهه بسطهرهمان

 نیبنن   گننهان ا  آن ارائه داد اما م   فی بتهان گِر   آسانهه به  ستین   مفههم    نانگ

  .قائل شد زی گما  تیو جنس جنس  ِنی دو وجه ا  آن، 

 کی هلهژی زیو ف  یهالبد  یهاگفاوتاشاره به  یا  اصطالد جنس برا  شناسانجامِه

 ، فرهنگنن  ، ذهننن  یهاگفاوتاشنناره بننه تیهننه جنسنن  حال در هنننند، اسننتفاده م

گفت جنس ا   مان  گهان  نان و مردان دارد. در واقع م  شناختو روان  اجتما 

 ۀا ، نحننهاجتمنن   فرهنننگ،برسنناخته ا      نه بننه  تیگهلد فرد با اوست امننا جنسنن 

 ری پننذآن جامِه  ندی است هه فرد در فرآ  ی هاار ش  ریگا   نیو همچن  یری پذجامِه

 افتد؟ روند به له صهرت اگفاق م نی . اما ا(1389  دنز،یاگ شهد م

شنندن  مفهننهم اجتما   هننند مسنن له همننک م  نینن در  اهه بننه   میا  مفاه   کی 

 یهننانقش  یریادگینن   هننه  هند م  انیمفههم ب  نی ا  فی در گِر  دنزیاست. گ   تیجنس



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 56

 

و  ردی پننذ ها صهرت ممثل خانهاده و رسانه  همک هارگزاران اجتما به   تیجنس

خننهد را در    تیگهننناگهن ا  جنسنن    هنوارها و گهقِات اجتما   جی گدرافراد به

خننهد را بننر   تیجنسنن واگذار شننده به  فی وظا   نه دو نقش به  نی و در ا  هنند م

  .(1389 دنز،یاگ رندیگ  هده م

 رشدنی پذمتفاوت جامِه ۀنحه  نیجاست هه هممفههم آن  نی جالب در باب ا  ۀنکت

  تیجنسنن  یهاشننهیو هل هننایا  نابرابر یاریدو جنس، خهد سننبب بننرو  بسنن   نی ا

 .شهد م

افننراد   رهردنی پننذجامِه  ۀبر نحه  یهه مردساالر  رانی ا  ۀهمچهن جامِ   جهامِ  در

  تیجنسنن   یهاشننهیهل  یریگمنکر شننکل  گهان است، نم  رگذاریگا   تی غاجامِه به

 هند هه دختران را  نانه و پسران را مردانه م  ی متِدد گهسط جامِه شد. رفتارها

و   فیبهدن جنننس مننذهر و ضننِاست هه گصننهر باالدسننت   ا   هامل   کی خهد  

ا   نننان و   یاریجهامننع بسنن   نینن . در اهند م  دیبهدن جنس مهنث را با گهلناگهان

 . نند مهاجرت منگرش دست به نی فرار ا  ا یبرا ای نگرش و  نی ان با امرد

بهتننر،     ننندگ  طی شننرا  افتنینن   رینن نظ    لل مختلفنن همچهن مردان بنا بننه  زین   نان

آمه ش، هننار  ، و اجتما   اسیس  یها ا  آشفتگ  زی ا  فر ندان خهد، گر  تی حما

 حیخننهد گننرج  قرار در منطقه محل  ندگمبه  را به   و گاه مهاجرت با سرانوام

 .(1393  اصادقله، دهند م

 

 ی رانی ما از هفت مهاجر ا  تی روا

 تی هدا   شناختسمت سه مفههم جامِها  مصاحبه ما را به   حاه  یهاداده  لیگحل

 .پرداخت  یها خهاهآنهرده است هه در ادامه به
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 .ستین یفریقانون ک کیاز  یـ جرم، تخط1

بلکه   ست،ین  یفریقانهن ه  کی ا      جرم، لزوما گخط   «یدوره  لی»ام  ۀی نظر  برطبق

 دینن بننهد هننه فهم  هسنن  نی. او نخستهند جامِه گواو  م   ی حراست هه به    مل

 ری نمهنه  هنترط رفتار.  جامِه به  ا ین  هند؛ م  فای را ا   نقش  نیبرلسب انحراا لن

  نده م تی روا  غرب یگری خهردن دا  گرسج برلسب

 سمهنینشسته بهدم، رئ  یاجلسه  یمن گه  شیدو ماه پ   کی»   ا  آلمان  رضای ل

 هنهیدارم.    ا ینمرد ن  کیو به   یجا هنرو جابه  لهیدو وس   کی  خهاه  گفت م

و   هنن افراد مبه  تینگاه جنس یبهش نگاه هردند هه دار   لند نفر با ناراحت

 «.حرفش رو  هض هرد عیاو ه  سر

همنک   یدادن براشهادیهردن و پهه ما گِارا  رانیا  برخالا»   ایا  استرال  پگاه

اصنرار  ادیوقت   کیحهاسشهن هست هه  جانیا  یدون مثبت م زیل کیرا  

 ادینهنه گنه ا  پسنش برنم  ننیمفههم ا  هنند وقت احساس منکنند لهن اون

 هیننطهریدادم هه ما گه فرهنگمهن ا  حیبراشهن گهض   . و وقتهنند من القا مبه

 شننهادیمن پبنه  گنهیراحنت شند و د  المهنینگفتنند خ   یشن نم  اراحتهه ن

 «.دادند م

و گننرس ا  برلسننب خننهردن  نیسنننگ  یهننانگاه  دینن هن هه مالحظه م  طهرهمان

  تینگننرش جنسنن   ،هنترط  نی . اما واقِا اهند افراد را در جامِه هنترط م  یرفتارها

 است؟  رونیب شی نما کی  ای داده  رییها را گغآن

 ـ پشت صحنه جامعه2

گ نناگر اسننت هننه در آن  ۀصننحن کینن اجتمننا  همچننهن    ۀنظر گافمن،  رصنن   طبق

  . هر برخهرد اجتمننا پردا ند م  شی انم یاجراهابه  شانی هنشگران و مخاطبان ا

  با هنش متقابل اجتمننا  شی نما ۀصحن اسی. گافمن در ق ند اجرا را رق  م  کی 
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 یجلننه کینن   قننابل  در هننر هنننش متدی گه و م رود م شیپ گهاند گا آنوا هه م

 یاسننت. مننناطق جلننه  نننهی گ نناگر قر  یصحنه وجهد دارد هه با پشت صحنه اجرا

 یهنناهستند هننه در آن افننراد نقش  ی برخهردها  ای    اجتما   یهاتیصحنه مهقِ

 اینن گ نناگر،    کی پشت صحنه    هی. مناطق شبهنند م  یاسلهب را با   یدارا  ای    رسم

خامهش است. مردم   نیهه دورب  ستا   در  مان  یلمبرداریفمربهط به  یهاتیفِال

آسهده باشننند و احساسننات و   گهانند هه هامال در پشت صحنه هستند م   هنگام

را آ ادانننه ابننرا    هنننند صحنه هنترط م  یهنگام حضهر در رورا هه به  ی رفتارها

 .هند م تی روا  رانی رایا  پشت صحنه پسران غ ری نمهنه  . (1398اگافمن، هنند 

  وقتن   ِنی  دن،یگهجهه هست فقط نشهن نم  نیه  ا  نوایا»   ا  هانادا  فرنهش

و روشننهن رو  هنننند هنن  مننارو سننر گننا پننا نگنناه م اجنننیپسننرها ا  یرونیننب 

  نگاهه هنه  هست هه وقتن نیمطم ن شدم هه ا ی و من اونوا  گردونند برم

فنالن  یدینها مست بهدند گفتند هنه دو آن  یدانشگاه نشسته بهد  یهابا بچه

 «بهد؟  دهیپهش هگایدختره شلهار 

بتننهان   دی و شننا  دینن د  گننهان گننافمن را م  ۀینن نظر  یوضهد ردپنناروابت باال به  در

جامِننه گنهننا در   یهنناهه در قسمت قبل مطرد شد پاسخ داد هننه هنترط   سهالبه

   هند م تی فرنهش روا گری د ی جا در. شهند م تی صحنه ر ا یجله

 یسالن با ه  مختلط فهگباط بنا    یبر   یگهن هست م  ی هاسا ت  کی  نوایا»

من پاس من لندبار رفت  و همه پسر بهدن فقط من دختر بهدم. اصال به   ؛یهن

اشنتباه  کباریبهد هه اگر    یطهرنیو ا  هردند نم  یو اصال با من با   دادند نم

  راننیا  یرفنت  بنا پسنرها  کبناری   . ولدادند من پاس نمهرگز به  گهیهن  د

و منن   دادنند من پناس مو بر کس به  افتادیاگفاق ن  نیهردم و ا  یفهگباط با 

 .«خهشحاط بهدم
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در جمننع پسننران   ینشنندن مفهننهم برابننر درون  لیدلهبنن   تی روا  نی در ا»  یبا   بد

 طننرا لینن خهردن را ندارننند لننهن بننا دلگننرس ا  برلسننب  گری ها دنآ  ی هانادا

در   . ولنن شهد پهشش داده م شان تیشان هه ا  قضا دختر است رفتار جنسمقابل

ا    نگراننن  گری اند دهرده ستی    متفاوگ  هه در بستر فرهنگ  رانی مقابل پسران ا

 لینن دل  جیهننا بنندون هنن نآ  ۀصحنه و پشت صحن  یخهردن ندارند و جلهبرلسب

 .شهد  مل م  تیجنس یهاهشیهل برحسب یاهنندهقانع

 هاییگرفتن توانادهیناد ایزنان  یطلبراحت ـ 3

ها نسننا ما   و گخصصنن     نان همتر در مشاغل  لم  ایدن  یججادر همه   هلطهرهب

های  نان خهد هلیشه  مهضه  است هه  نی ا  نیب  نی جالب در ا  ۀقرار دارند و مس ل

 یجمله مننهارد  ا   روابط و  یریامر با ث جلهگ  نیو هم  اندجنسیت  را باور هرده

 نننان آن هشننهر در  لی گماآن اشاره هردند،  دم شهندگان  ن بهمصاحبه  شتریهه ب

 است.  شغل تیمهقِ ای ا   ا  رشته مردانه  یهاطیمح

شنرهت  کینگفنت، منا سنر هنارمهن  ا  دوسنتام م   کی»   ا  هانادا  فرنهش

 دندیپرسن م  اوط  مصناحبه  یبنرا  همدنندیهنا من، همه مرد بهدنند،   مهندس

 گننهیاسننت دمردونه  یگفت منن  مخننتلط و وقتنن اینناسننت مردونه طتتننهنیمح

  راحتن یبنرا نونایهنا انشندم هنه    متهجنه   لنیخ  نهیمن ا   . ولهمدندینم

 مرداننه طیمحن کین ننند، منثال وارد  هارهنا نم  یکسنریخهدشهن دست به

نابرابر باشه گنالش   تیمهقِ  کیاگر     رانیا  یهه ما دخترها درحال  شهند نم

 «. یخهدمهن رو  ابت هن   یهن م

هنامال   طیمحن  کین  یهه برن گه  نیا  ا  نوایها انا      لیخ»   ایا  اسپان   ساق

سناط در   هفت  لهن  هنند. من ه   یهنند ا ش دور م   و سِ  زارندیمردونه ب 

جمع  نانه باش  برام   کیبخهام در    نکهیهامال مردونه بهدم گصهر ا  طیمح  کی

 .«گصهره  رقابلیغ
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منرد  شنترمهنیهسنت  و ب  IT صننِت یگنه نوایخهدم ا من»  ایا  استرال پگاه

هنه  دمینفهم منن هستند و هنال نترنشناطیو دختر ه  اگر هست همه ا   یهست

 ا ینهه سنخته و ن  ی هاخهدشهن دوست ندارند برن سراا رشته  نحایدخترها ا

باشنه و    شنرهت  کین  یهن  اگنر گنه  یدختنر  نوایا  داره و  یشتریگالش ب به

 یجاهنا در این  منابع انسنان ایبهدن را انتخاب هرده  منش ایباشه  ی ایاسترال

 ....«و   فروشندگ گهید

جهامننع   نینن مردانننه در ا نانننه    یهاهنننه  دوگانننه  دیهن هه مالحظه م  طهرهمان

 دهنند نم آ ارا ر هشهرها نی ، شهروندان احضهر نی حضهر دارد و البته ا  شرفتهیپ

  .اندهرده  درون یری پذهمک جامِهآن را به دی و شا اندو با آن هنار آماده

گصهر  نی گرفت هه ا وهیگهان نت گفتگه م نی ا  ا  بخشههگاه به   نگاهگهجه به با

مهههم است هه  یگصهر  اجتما   یهاهدی بهدن قانهن در گمام پداشتباه ا  هارسا 

اشننتباه  یباشد و بِضا با گصهر یسا  گرفتن نقش دروندهی ناد  گهاند آن م  ۀوینت

بنندون    جهننان  افتنینن   یدادن است با سهدارخ  حاط  در  ایدن  یجایچه در جاا  آن

 بدسننت  یهادادهبا گهجننه بننه  نیمهاجرت  دند. همچندست به   تیجنس  یهاهنگا

 یهاهشنن یا  هل  ی ننار  ی اینن واقننع دن  گرفت هه در  وهینت  طهرنی ا  بتهان  دی آمده شا

 افراد  ا    بِض  شهد هه با ث م  یزیو گنها ل  ستا   افتنیندست  ی ای رو   تیجنس

گفنناوت برخننهرد افننراد آن  رننندیاشننتباه بگ یآن را با برابر  شرفتهیپ  یدر هشهرها

 نی مهنناجر  یبننرا  را  اشتباه  نی گفاوت ا  نی ا  دی هه شا  ستا  ینابرابر  ۀدی هشهر با پد

بتننهان  دی هه شا . درحالستا یدرحاط نابهد   تیجنس  یهاشهیهه هل  هند م  وادی ا

آن اشاره متن به  یهه در ابتدا  دنزیگ   تیجنس  یزی پذجامِه  ۀی گفاوت را با نظر  نی ا

 .داد حیشد، گهض

 



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 61

 

 منابع

 .  گهران، نشر ن ان،یگرجمه حسن لاوش  شناس .(. جامِه1389ا  آنتهن دنز،یگ

 .  ن نشر گهران،  ، نو   راق ژهیگرجمه من شناس   نان.جامِه(. 1395ا هلر واالس، و  آبهت، پامال

 . گهران، نشر ن  ،ی بقا هنیگرجمه هتا شناس  جنسیت.. جامِه(1396ا  گرت، استفان

»1393ا  طاهره  صادقله،  با خهردهای  نانه    نیگبی(.  و  مهاجرتمهنثمفههم   لل  های شدن 

 .   مشهدروستای ، دانشگاه فردوس پایدار  ن و گهسِه همایش مل  « در روستای 

 گهران، نشر مرهز.   انپهر،یگرجمه مسِهد ه ( نمهد خهد در  ندگ  رو مره.1398ا نیارو گافمن،

Boyd, Monica. Grieco, Elizabeth. (2003). « Women and Migration: Incorporating 

Gender into International Migration Theory. Migration Information.__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه 

 

 ی اجتماععلوم انیمهاجرت و دانشجو الیخ

 ی خانمحمد یعل



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 63

 

 

 

 

  انیمهاجرت و دانشجو ال یخ

 ی اجتماععلوم

  1ی خانمحمد یعل

 

خنناطرات   ادینن   دارد.   خاص  یمِنا   پس ا  انقالب اسالم  انیرانی ا  یبرا  مهاجرت

 لننهم   رسننتانیبا مِدط نه ده لننرا دب  نکهی پدرم سر ا  یو د هاها   دوران نهجهان

 کی دفتر  با وجهد اهراه مادرم بهو  اصرار پدرم  . بهافتادم   هن را انتخاب م   انسان

هنکننهر   یبننرا  قدرنی ا  لرا»  گفت    یاد   . دالط بِد ا  وراج یدالط مهاجرت رفت

. بِنند رم«ینن بگ  رشی پننذ  تی برا   هالج پزشک  کی هند در    در  هفته بِد  ایب  ، بخهان

 ،پاخرده  هارمندج  حقهقج  کی هه پدرم با  نی آورد. من ا  ا  مانی برا  را  هانهی جدوط هز

آمد و   دولتآ مهن مدارس نمهنه  جی هند، وجدان  در  ذاب بهد. نتا  نهی قدر هزنی ا

مخصننهص    دولتنمهنننه  ۀمنصرا شد. من در مدرس   لیپدرم ا  مهاجرت گحص

 بننهد،  شننشیمهاجرت« پدرم گننا دم مننرگ پ  اطیشدم. اما »خ  رشی پذ    لهم انسان

 ت،ینن فیه ب مان ا  فقننر، منندارسجمشننکالت  ۀغا  بهد«. همنن   هی »مرا همسا  شهیهم

 یخاطرات گلخ د هاها  ادی . بهشد حل م   هذا در هشهر اروپائ الو قس  یکاریب

 
 .. هارشناس  ارشد مطالِات فرهنگ  دانشگاه  المه طباطبای 1

 Ali1992khanmohammadi@gmail.com 
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 دینن گهد رو  د ها باال گرفت و پنندرم  کی   افتادم.  « پدرم بر سر »پناهندگ  انی پا ب

  گنهائبننه  ( ی بننهد   سن قانهن  ری هر دومان  هه  ا  مترهرد هه با من و برادر ههلک

هه هر هس   هردم . من فکر مهرد خاطرات گلخ مرا رها نم  نی ا  .شهد پناهنده م

هشننهرم را   لننه هسنن پننس    خهدخننهاه اسننت.   لنن یخ  مهنناجرت دارد،  اطیهه خ

 !؟سا د م

 یفننرد  چیه  ها مِاصر شد.دانشگاه  کیو گفک  «یسا  با »اسالم   هارشناس  دوران

. سننتادندی روننند نا نینن ا ینهادهننا( جلننهو مردم  گخصصنن  یهااانومن  و گروه

طننرد گهسننط   نینن لننهن ا  را نداشت.  ندی فرآ  نی ا  یجله  ستادنی ا  یارای »دانشگاه«  

 یشننهرا  نینن بهد. اشننده  نی گنندو  « گحهط و ارگقاء  لهم انسان   گخصص  ی»شهرا

   نال  یاشنهرابننهد    « فرهنگنن انقالب    ننال  ی»شننهرا  ۀرمومه نن ی ا      گخصص

هننا و درسطرد  ۀگسننترد  یشننهرا بننا نگر  نینن . گننا امننرو  ا(1388  ، فرهنگانقالب

روننند  نینن اما ا.  (1398  ، ادهاطالباست  انوام داده   در  لهم اجتما   رشته  سیگاس

ها ا  دانشننگاه  یاریبسنن   ۀبرجسننت  تاداناسنن   « فرهنگنن داشت. پس ا  »انقالب   قبه

ا    بخشنن و حننذا     بر فرامهش  حافظه«  استیشدند. انگار »ساخراج و فرامهش

امننر بننا  نینن . اهرد اش را هتمان مو گذشته  شهی ر  دی بهد. »دانشگاه« با  رانی ا  خی گار

مختلننف دانشننگاه   یهابخش  یگذارنام  ها،دانشگاه  اتیگمنام در ح  یدفن شهدا

 انی دانشننوه  یماندگار دانشننگاه جلننه  یهاو لهره  ریا  مشاه  ریغهب  ینام افرادبه

 تینن امننا »هه  باشنند.  داشننته  ِه«یشنن    اسالم  تی »هه  باید  اگفاق افتاد. پس دانشگاه

 نینن ا  ا  قهرمانان دفا  مقدس است؟ سه  مفاخر فرهنگنن   ا  آنج  فقط  « دانشگاه

 لننهم   ۀهنناظ  مِتمنندنژاد در دانشننکد  یبننرا   اگنناقدر    همه   کی ساخت    ،تی هه

 یزی پننار  باستان  یابراهمحمد  سی نصب گند  ای    ارگباطات دانشگاه  المه طباطبائ

. امننا (1395  ؛  طننا،1399  ادانشگاه گهنران،در هالس درسش در دانشگاه گهران بهد  

پننر    آسمان   و پس ا  انقالب اسالم  شیپ  ،و برگر هشهر  کی سطح    یهادانشگاه
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 ۀمننه   کینن   ا مننندین   یهادانشننگاه  نینن هستند. هر هنندام ا  ا    لم  یهاا  ستاره

و   ریمشنناه.  (1395  ،یو فناور  قاتیگحق  و ارت  لهم،   امِاون آمه شهستند    ریمشاه

اهلل رضا افشار، فضل  رجی ا  ،یخانلرناگل  زی لهن پروماندگار دانشگاه ه   یهالهره

 انی دانشننوه یالگه گهانند م  ر اخانیم  ی و مر  هُتب   ، مرگضیفرهاد   گا مرگض

  ولنن  شننهد، نننهر« برگننزار م  انینن »راه  ۀبرنامنن    ی ظ  یهابا بهدجه  سالهباشند. هر

همننهاره بننا   « آمننهختگلهن »جشننن دانش   دانشگاه  نی و نماد   اصل  یهانییآ

دانشننگاه«   سیو »جشن گاس  شهد برگزار م  انی دانشوه   با همک مال   مال  ۀقیمض

 .شهد برگزار نم گاهچیه

ا  دوسننتان  سننا    یاریهام  نشسننت، بسنن به   لیالتحصفارا   نی ریهه ش  ا نانی ا  در

 یهادانشننگاه  التیها ه  اغلب ا  امکانات و گسهبهدند. آن  مهاجرت هه  هرده

گنناب آخننرش بننهد هننه وچیدر پ ی. خنندمت مقنندس سننربا گفتننند م  خننارج

و   یسننا  سالم دم. دوران ا  یسننر    المننه طباطبننائ    لهم اجتما   ۀدانشکدبه

 رانینن ا  دوسننتان و اقننهام  ا  ا  یاریبسنن    گمام شده بهد، ول  یاقتصاد  یها ی گحر

ها آن دوران با ث رفتن آن یهابهد هه گحمل رنج نی   گصهرم اه رفته بهدند. با 

 یاریبسنن  انیم  لیمهاجرت گحص یها مزمه ارشد  دوم هارشناس  است. گرم  شده

را لمس نکردند، مِتوب  هننرد. همننان   اه«یسهه »دوران     هارشناس  انی ا  دانشوه

 گهانننند ( نملننر هنیگننا  م  لیا  سا  رمانیاخ   جمِ  یها خ   انیا  م  انی دانشوه

را فرامهش هنند. با وجننهد  نی اوهرا  المللنیب ی مایههاپ 752پروا  شماره   ۀحاد 

و گهننران    المننه طباطبننائ ،فی شننر هایدانشننگاه یروسننا تیگسل یهاامیپ  لیس

 نینن ا   مننق ا  یزینن نننه گنهننا ل  ،حاد ننه  نی ا  نیمسبب  ی قضا  یریگی دم پ  طرخابه

هننرد.  وادی ا  دانشگاه  یو خردشدن در فضا  ریجراحت نکاست، بلکه حس گحق

شرهت   655پروا  شماره    ۀمودد »حاد   یادآوری با    یموا   یدر فضا  انی دانشوه

و    رنظننامیغ  یمننایقننراردادن ههاپهدا    خاطررا به  نیمس هل  ر«ی ارانی ا  ی مایههاپ
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»سننقهط اگهبننهس   ۀحاد   ، ا  طرف  .هنند حاد ه سر نش م  تیگِلل ا الم مس هل

 انی مرگ شش گن ا  دانشوههبهه    1376اسفند    26در    ف«ی شر  انی حامل دانشوه

 ادبهدینن   سجی حاد ه گند  نی است. با ماندگان ا  انی دانشوه  گری د  ۀ خ  ههن  د،یانوام

  ر اخننانیم   ی مر  ف،ی شر   دانشگاه صنِت   اضی ر  ۀدر دانشکد  یمکِب لهاربِد

نقل   هنتاطیرا بهتر ا   بان ل  انی دانشوه  طی  واره بهدند. آگامبن شرا   بهشت  ای و رو

 هند   م

جنا را داده در آنرخ  یدادهاینرو  گهاند نم   انسان  چیهه ه  طهر»درست همان

 دادنندیرو  لگهنهما    یهاهند گوربهبتهاند با گه  قاًیدق   هه هسنیا  ،هندگصهر

هنه هنار   نشان ب   ی ها... ما گروه ههلک آدماست  ریرناپذیقدر گصههمان  زین

 . (1398اآگامبن،   «گذاشت   یدانان نخهاهخیبر دوش گار   لندان

مقصننران   نی اوهرا  752  ۀپروا  شمار  ۀحاد   انی ا  نگاه دانشوه   مل  ۀبا جهد رسان

و بهشت   نیالیخاطر داشتن گصهر خبه  انی ها  دانشو  دی پس نبا  گبرئه نخهاهدشد.

 .گرفت خرده  کائی و آمر  اروپائ یا  هشهرها  نی بر

برگزار شد.   او   ساط پس ا  با نشستگ  ستیدر ب  « بتُهُ   ا  »مرگض  ری گقد  مراس 

در   یآ ننار ار شننمند  یاسننت، لننهن و  « اجتما  لهم  خی ا  »گار   او بخش مهم

 قنناتیمطالِننات و گحق ۀ»مؤسسنن  ری منند  نگاشننته اسننت و منندگ  شناسنن جامِه

 انینن بن  « قی صنند  نیحسنن گهسننط »غالم  1337مهسسه در ساط    نی بهد. ا  « اجتما 

 زینن پرو  مان،یپ  اهللبیاحمد، حبلهن جالط آط  یمهسسه افراد  نی . در اشد  گذاشته

 ، غالمِبنناس گهسننل  ، تبنن هُ   هاردان، مرگض  محمد بهنام،  ل  دیورجاوند، جمش

نننادر   ،یخاوندیداور ش  ، شاپهر راسخ، احمد اشرا، باقر ساروخان  ق،یگهف  رو یف

و  بنناس   یسننا د  نیغالمحس  ، نیاالممحمهد رود  نژاد، جهاد صف  یافشار نادر

را گذاشننتند   رانینن ا   دانشننکده  لننهم اجتمننا   نیاولنن   یسنگ بنننا  ،یخهاجه نهر

 هننهنی . بننا وجننهد ا(النف1399،  دانشگاه گهران   اجتما   قاتیو گحق  امهسسه مطالِات
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خهد   نیشیپ  یا  روسا  ری گقد  ۀبرنام   ول  گذر م  اشی ودو ساط ا  با گشاشصت

 لنین مراسننم ،  بلکه  ،ستین  شی هاتی جزو اوله  « تبهُ   با مرگض   همچهن »شب

 یهابرگزار شد. امرو  گروه  شکسهتیپ  استاد نی و شاگردان ا انی با همت دانشوه

  شناسنن روان  ،یشننهر   شناسگهسِه، جامِه  جهانان، مطالِات  مطالِات   پژوهش

  شناسنن انانس  ن،ی د   شناس امه، جامِه  فرهنگ  ، خی گار   شناسجامِه  ، اجتما 

امهسسنه مهسسننه فِنناط هسننتند    نی ا  رمومه هی     فرهنگ   شناسجامِه  ، ستی  

 یهنناگروه  نینن .  دم گوانس ا(ب1399،  دانشگاه گهران   اجتما   قاتیمطالِات و گحق

مهسسننه   و اهنننهن  نهیشیبدون پ  یهه ساختار  یاقهیسل  تی ری نشانگر مد   پژوهش

و   تینن گننرفت «، پننس فِال  لینن هرا گح  یاگفتننه »خرابننه  آمننده  یری هننر منند  است.

 نینن ا رانی منند تینن فِال نی اسننت. آخننر هننرده بینن را گخر   قبل  ری مد  یدستاوردها

لننهن  قنند قننرارداد ه   هی جننذب سننرما  قینن ا  طر  «ی گرا»اسالم  تی مهسسه گقه

باشننگاه   وادی همچهن ا  یو اصالد ساختار  اره( نیامداد امام خم  ۀتیبا هم  یهمکار

  اجتمنا   قناتیامهسسه مطالِات و گحقاست    ندانشگاه گهرا   اجتما   پژوهشگران

دانشنگاه گهنران،    اجتمنا   قناتی؛ مهسسنه مطالِنات و گحقالنف  1398،  دانشگاه گهران

 .(ب1398

 شننمندانی خانه اند  یت موله بخارا با همکارهمّبه  «یفرهاد   »شب مرگض  ۀبرنام

 لننهم  شننمندانی خانننه اند  در گاالر فردوس  1398بهمن    14دوشنبه      لهم انسان

مسنن هالن    گننهجه در برابر ب  ری مراس  گقد  نی . ا(2020ابخارا،  برگزار شد     انسان

فصننلنامه  ریسننردب نیو اولنن  پرهار  دانشگاه ۀهه لهر «یفرهاد   »مرگض   ی گکربه

 یگننری د  نشانج  (،رانی ا   اجتما   موالت  لهم  نی گرا  بزرگ   کی ا    لهم اجتما 

او   دانشگاه است.  یهاگک مهلکهطبر گک  ِهیش- اسالم  حافظه  استیا  گسلط س

 نی است. در ا   دانشگاه  المه طباطبائ  « دانشگاه  تی هه»  ا   ری ناپذی بخش جدا

»گننه   گفننت     ده شدم،. شگفتدمی را د  امبرگشته  کای ا  آمر   می ، دوست قدراس م

 .گفت  ی برا هر ی هیا  ن نیالیگصهر خ  ها و پهلا  مرارت «هوا؟! جانی هوا و ا
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  رو  ملّنن   فکرهننردم.  ادبهدهای ، بننه هننردن  خننهشدط  یخانه بننرا  راه مراس  گا  در

 « شناسنن »جامِه   ولنن    ینن دار  « شناسنن و »مردم  « منی و ا   نشانآگش»  ،« »مهندس

 ،یو گردشنگر  فرهنگن راثیپژوهشگاه م  اروابط  مهماست نداشته   ی در گقه  ی جا

   دمارشاد افتا ا  استادم فرهنگ یاجمله ادی . (1397

انتظار مِوزه را دارنند و گهقنع   ، شناسا  جامِه  ژهیوهو ب    ا   لهم اجتما »

 ۀهنرده و دربنار   ننیب شیپ  روشن را به  ندهیشناسان بتهانند امهر آدارند جامِه

ارائنه   عیحل منه ر، مطلنهب و سنر( راهادیمهجهد، امثالً ا ت   مسائل اجتما 

 لنندانو نه     منف  شتریب    نگاه  لفمخت  لدالیبه  گرید   دهند. در مقابل، برخ

و   داننند م  ههدهیب   شی ده و هماب دارند و آن را غرب  جتما  ا   لهم  با  مهافق 

گفت هه راه   نیلن  امیخ  انبیبتهان به  دیآن هستند. شا  یبرا   نیگزیدرصدد جا

   .(1396اارشاد،  ن«ینه آن است و نه ا

.  ینن را دار  «رانینن ا   شناسِهانومن جام»   ِنی خهدمان     اما ما هه انومن گخصص

انومن  یگارنمابه یسر ،فی ظاوو  هاتیفِال ی آشنا  یبرا  یهنوکاو  یپس ا  رو

 و «( و اجتمننا   اهسب شأن  لمنن    شناسجامِه  تیثیار ش و ح  تی »گقه   دم.

  اهداا اصل  جزو«   شناسهنشگران جامِه   صنف  تی و هه   گِهد  لم  تی گقه»

در سطهد   گخصص-  لم یهای ردهماگ  ی»برگزار  ا  طرف  انومن هست. نی ا

 ۀسنناط در حننه   ۀآ ننار برجسننت   و »انتخنناب و مِرفنن   « المللنن نیو ب   مل  ، محل

اانومنن است    رانی ا   شناسانومن جامِه   اصل  یهااستیس  »جزو   شناسجامِه

رو    مل شی هما»انومن لشم  به    یهاتیفِال نی. در ب(1397 ران،یا   شناسجامِه

 یهنناانومن   زبانیمآن هربار به  ۀپنج دور  ههنی خهرد. با وجهد ا  «  لهم اجتما 

اانومن است  دانشگاه برگزار شدهکی    اجتما    لهم  یهارشته  ی دانشوه-  لم

ما هنننه     ول  ،(1398؛  1396؛  1395؛  ب  1394؛  الف  1394؛  1393  ،رانیا   شناسجامِه

مختلننف  یهننابننا  بان دیام پرسنن رشننتها   اقهام  هه یک  ا     هربار  هستی .  ناشناس

  ِننن ی شننناس    »جامِهننندی گه من ما  آنان به   . برخهن   هینتهانست  آنان را گهج



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 69

 

 امنامننهانی مشغهط نهشننتن طننرد پا  نهیقرنط  امی . در اشناسد« هه جامِه را م   هس

هشننهر ا     لهم اجتما   اصل یاقدامات نهادهادر خهد فرورفتن به  شتریبهدم، ب

شننگاه دان قنناتیمهسسننه مطالِننات و گحقو  رانینن ا   شناسدانشگاه، انومن جامِه

نسنناختند   انی دانشوه  یبرا   خهش  ۀخاطر  چیه  دمی د  ،را الک هردم. حاصل  گهران

 ام می دوست قدپس به .سا ند م را له هسان هشهر  نی پدرم حق دادم. اما او به

   .حق دادم و هنه  در بر خ رفتن و ماندن هست
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آ1388ا   فرهنگ  انقالب    ال  یشهرا ارگقاء  لهم     گخصص  یشهرا  لیگشک  ۀنامنیی(.  و  گحهط 

 .  انسان

 قابل دسترس  در   شد.    یو استاد با نگر  اریدانش  300  ، برنامه درس  90(. حدود  1398د ا  ، ادهطالب

sccr.ir/News 

.  «شهد  سی لهم ارگباطات گهسط دانشگاه  المه گأس   ۀمه »    داد   شنهادیپ   (. مسودجام1395ِا   طنا

 atnanews.ir/archives قابل دسترس  در 

 bukharamag.com قابل دسترس  در . یفرهاد   (. شب مرگض2020بخارا ا یو هنر    فرهنگ ۀمول

و   قاتیو ارت  لهم، گحق    (. مِاون آمه ش1395ا  یو فناور  قاتیو ارت  لهم، گحق   آمه ش  مِاون

طرد سطح  یفناور  اوط  مرحله  هرد.     دولت  یهادانشگاه  یبندگزارش  ا الم  در را  دسترس    قابل 

edu.msrt.ir/fa/news 

گحق   ۀمهسس و  گهران   اجتما   قاتیمطالِات  امداد    تهیهم  یهمکار  ۀنامگفاه (.  الف1398ا  دانشگاه 

 isr.ut.ac.irقابل دسترس  در  منِقد شد.   اجتما  قاتی با مهسسه مطالِات و گحق اره( نی امام خم

گحق  ۀمهسس و  گهران    اجتما   قاتیمطالِات  اجتما (.  ب1398ا  دانشگاه  پژوهشگران      باشگاه 

  isr.ut.ac.ir قابل دسترس  در هار هرد. دانشگاه گهران آغا  به

گحق  ۀمهسس و  گهران   اجتما   قاتیمطالِات  گارالف1399ا  دانشگاه  دسترس   مهسسه.    خی(.  قابل 

   isr.ut.ac.irدر 

گحق   ۀمهسس و  گهران    اجتما   قاتیمطالِات  دربارب1399ا  دانشگاه  در  ما.    ۀ(.  دسترس   قابل 
isr.ut.ac.ir 

 

 

 



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زندگی روزمره 

 

 مهاجرت، غربت یا قربت 

 د نژایکوثر درز



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 73

 

 

 

 

مهاجرت، غربت  

 یا قربت 

 1نژادکوثر درزی

 

دهخنندا مِنننای مهنناجرت را   ۀنامنن سننت. وقتنن  در لغننتا  غریبنن   ۀمهاجرت واژ

 اینن   شانی شدن ا  نزد او خارج  شانی هردن دوستان و خهگر هن  »جه م وجست

 گننری گفتن و در مکان داری گر  دو  یا  ظل  و گِد  گری د  تی والبه   تی فرار ا  وال

سننت دو ا  غریبنن   ۀگننهی  مهنناجرت واژوقت  م شهد.  مطرد م   (1ا«ناقامت هرد

بهدن مقصد است هننه بهدن و ناشناختهت را مدنظر دارم  ه  ا  جهت  ویبجه

انگیز است و ه  ا  جهت قرابننت جدیدی در نه  خهد ا واب  ۀهر گورب  مسلماً

ه گا سکهنت بننا غریبگنن  مِنای  آن با غربت است. شرو  مهاجرت ا  اقدام گرفت

حت  اگر در مقصد آشنای  داشته باشننی  فضننا بننرای مهنناجر گننا   ...نشین استه 

 ها غریب است.مدت

مهاجرت گریزی  دی ؛ این های آشنای   نهان یک  ا  مهلفهغربت و غریبگ  بهبه

روند بیشتر قابننل هشهری دیگر م ویژه برای هسان  هه ا  هشهر خهد بهمهلفه به

 
  k.darzinejad@gmail.com دانشگاه  المه طباطبای .شناس  جامِه. دانشوهی هارشناس  1
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...  بان غریبه، هاارگهی غریبگ هزبه. در مهاردی مهاجرت یِن  ورود لمس است

های غریبننه و هننزاران غریبگنن  آداب و رسهم غریبه، قهانین قضائ  غریبه، ذائقه

... شننهدها در مهارد بسیاری مننانع ا  مهنناجرت منن ... همین هثرت غریبگ دیگر

محیط دانی  هه برای گسلط بر یک محیط نیا مند شناخت آن هستی  و وقت  بهم 

بهدن برایمان ههلنا  است در نتیوننه گننرجیح شهی  این ناشناختهارد م ای وگا ه

هننا غریبگنن   ۀ رصای برای مهاجرت و ورود بههنندهدهی  دلیل محک  و قانعم 

 پیدا هنی .

اشننترا  دیگری ا  مهاجرت را با شما به  ه و دیدهن  دریچاما در اینوا گالش م 

رسد  این است هه فرد مهنناجر گمننام م   نظرله واضح بهبگذارم. در نگاه اوط آن

خهاه  بگهی  هننه گذارد اما من م ها را در مبدا پشت سر م ها و دوست آشنای 

 این مهاجر شاید در  طش آشنای  خالص، قنندم در راه مهنناجرت گذاشننته  اگفاقاً

مفههم گمنشافت و گزلشافت گهنیس خال  ا  دید گریزی به  ۀاست. در این دریچ

هننه در گقابننل بننا   «دو نه   ننندگ  اجتمننا   دارینن »گهنیس  بیان  هطف نیست. بل

جتما   شهد و داللت بر اگرجمه م   (2ا«اجتما »یکدیگرند. گمنشافت مِمهال به  

جا لیز در آن  الط و شناخته شده است و در اینههلک و صمیم  دارد هه همه

مفههم سننه نننه  انسان ا  آرامش خاطر بیشتری برخهردار است؛ او در بسط این  

. (3ا«گمنشافت مبتن  برخهن، مکان و اشترا  روح »هند   گمنشافت را مِرف  م 

گننهان گفننت نمهد شهرهای بزرگ اسننت و منن   «جامِه»یا همان    «گزلشافت»اما  

ش اسننت و هار خهدهاست؛ هرهس  سرش بهگزلشافت فضای  ممله ا  غریبگ 

در لنننین فضننای  منظهر رفننع حاجننات اسننت گِننامالت در حنند نیننا  و بننه

بننر مبنننای هزینننه و فایننده و   ما  هایگیریرسد و گصمی اوج م به  (4ا«فردگرای »

 اهداا شخص  خهدمان است.منظهر رسیدن بهبه
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گیرننند ا  ست هه گصمی  منن ا هسان روی صحبت من در این نهشتار مِطها به

نننه   گرجیحنناًهشهرهای دیگر جهان مهاجرت هنننند و هشهر خهد یِن  ایران به

ننناخهاه در گاه  خهاههسمت دانشوهیان  ا  قبیل خننهدم اسننت هننه گَنن پیکان  به

مننان را بننرای رفننتن جننزم  زم  ،شهدامری شایع م بهفضای  هه مهاجرت گبدیل  

 هنی . م 

رسد هه مهنناجرت خننروج ا  گمنشننافت نظر م گهنه بهها اینبا این مقدمه لین 

قدر گنگ گزلشافت هشهرهای خارج  است یِن  گهیا  رصه آنایران و ورود به

هند؛ ها و احساسات مشتر  را رها م شهد هه فرد گمام امتیا ات و صمیمیتم 

بر خهن، ا  شهر و دیار خننهد  نهان گمنشافت مبتن ا  خانهاده و خهیشاوندان به

دانشننگاه  و...  ها و دوستان هبر مکان و ا  گمام رفاقت نهان گمنشافت مبتن به

گفنناوت پهشننانده های ب ها و انسانگزلشافت هه با ماشین  ۀ رصگذرد و پا بهم 

ن هنش   نهامهاجرت بهگهانی  بهخهاه  بگهی  م م   اگفاقاً  گذارد. اما نه،شده م 

روی  هه بتهانی  روابط صمیم  و افننرادی . م جهی گمنشافت بنگری ودر جست

 اشترا  بگذاری . ها بهمان را با آنبیابی  و احساسات و اهداامانند خهد را 

جهی  ننندگ  وهننا در جسننتها و دلتنگنن محض مهاجرت در ههران غریبگ به

 .دری  دینن  نتهانسننتی  آن را بیننابی هر   میق و اصیل  هستی  هه پیش ا  این بننه

دط را  نهایتنناًشدن، این در و آن در  دن برای فهمیدهشاید خسته و مضمحل ا  به

دریا  دی  و خهاستی  این بار شانس خهد را در سر مین  دیگر هه ا  هر لحاظ به

بننهد   مننان  مزمننه شنندهبا  ادگاه ما غریبه است بیا مایی  لراهه همهاره در گهش

بهدن دلیل محکم  برای گهجیه همبهدها و مشننکالت  ننندگ  نیسننت مستضِف

. (5ا«د؟ینن نبهد گا در آن مهاجرت هن عیوسخدا  نیمگر  م» ۀآی پس متهسل شدی  به

گهی  . نم نباط آن بهدی  در اینوا بسا ی دتهانی  آنچه را هه پیش ا  این بهشاید ب

هه هشهر مقصد سراسر بهشت برین و در هلیت گمنشافت است لراهه با ارجا  
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جمِیننت گهنه استنباط هرد هه با گسترش شهرها و افزایش  گهان اینگهنیس م به

ها و ناهمگهن  حاصل ا  این گسترش،  مال گزلشافت در حاط با گهلید است آن

اما همهاره این ههرسهی امید است هه  مینه برای سنناختن اجتمننا  مننهردنظر در 

هننا و مثابننه جزئنن  ههلننک ا  انگیننزهمقصد بیشتر است و این در نننه  خننهد به

 شهد.های ما برای مهاجرت م محرهه

های  ننزاداری منناه محننرم در گهرنتننه بننا های  همچهن دستهنمهنه  پیش ا  این ا 

لهره در جهننت بننهاجتما   همراه با روابط لهره   نهان گمنشافت یاد شده بهد؛

منظهر ا تقادی ر یکدیگر بدون قضاوت همدیگر و بههدف  واحد هه افراد در هنا

هد و آن شدند. شاید در اینوا  المت سهال  در ذهننن روشننن شنن قلب  حاضر م 

ها مننا ها داری  هه در آنشمار ا  این گمنشافته  اینکه ما در هشهر خهدمان ب 

هننا خننهرد. ایننن گمنشننافتای مننه ون رقنن  منن یابد و پیهستگ بر من گفهق م 

، شننب یلنندا،  ینند هاساله در قالب سالگردهای  همچهن ماه محرم، راهپیمای هر

شننهد. مههری و مولس(  میسر منن نهرو  و یا حت  انتخابات اا   ا  ریاست ج

هننا و صهرت قطِ  گمام این مناسبتگهانی  به. آیا م است  اما مس له لیز دیگری

های حاصل ا  آن را ناش  ا  میننل شخصنن  گمننام حضننار و اجتمننا   دورهم 

بهننا ار شنن  گننرانای خالص و یا ا تقاد بهصمیم  در جهت هدف  واحد،  القه

 بدانی ؟ قطِا نه!

های شب یلدا های خانهادگ  در دورهم پیش آمده در ا ر پایبندی  ما  بارها برای

در لنین مهاقِ  با  ه  اجتمننا    .نهرو  حاضر شدی   های  یدبا دیدو یا دید و  

شهد این فقننط یننک گهید میسر نم مِنای اصیل  هه گهنیس م مبتن  بر خهن، به

خانهادگ  نالنناری  سننال    ۀای نانهشتقراردادهاست هه بنا به  (6ا«گومع مکانیک »

هنننی  فقننط یکبار یکدیگر را ببینی  و در نهایت نیز آرامش خنناطری هسننب نمنن 

 پایان برسد!خهاهی  این روند  ودگر بهم 
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ها همین اهپیمای رهای  مانند  زاداری محرم یا حضهر در  مناسبتبیایید راجع به

خهاست خهد و نه جبننر قلب  خهد و بها تقاد  روند را گصهر هنی ؛ اگر همه بنا به

ها حاضر شدی  آری این همان گمنشافت مِروا است هه  مانه در این مناسبت

آیننی  امننا هنی  و در مکان  گرده  م دیدار گِیین م   ۀهای خاص  و ددر گاریخ

هننا در ایننن روینندادها شننرهت اندیشنن مصننلحتآید هه فرد بنا بهبسیار پیش م 

اش بخننهرد شناسنننامههننه مهننری بهقصنند اینبه  در انتخابات صرفاً  مثالًهند یا  م 

با گاب همننان فردگراینن    این شرایط صرفاً  شهد! این گمنشافت نیست!حاضر م 

هننا این مهقِیننتمِروا در گزلشافت است هه با دیگران انسوام  نننداری  و بننه

لبته غرض ا  گفتن انگری . هدا م شدن مسیر رسیدن به نهان پل  برای ههگاهبه

لراهننه گنناریخ همننهاره  سمت مردم نیسننتهردن انگشت اگهام بهاین سطهر، بلند

  ا  این است هه در طننهط دوران همچهن گهاه  در برابر دیدگان ماست و حاه

مردم برحسب وفاداری ظنناهری رس  ا طای مناصب به»ویژه ا   صر قاجارها  به

ا و گداوم این روننند گنن   «ار در ایران استدقدرت اوط جامِه، رسم  ریشهها بهآن

هننای  هننه پایبننندی بدین منهاط  ندگ  در سیسننت  .(7اامرو  دور ا  ذهن نیستبه

یک ایدئهلهژی مشخص دارند گاحدودی  مینننه را بننرای لنننین وسخت بهسفت

مد ل  مح «خلقیات ما ایرانیان»هند؛ ا  این گذشته آ اری مانند پندارهای  مهیا م 

محمدرضا  ۀنهشت «خلقیات منف  ایرانیان» ،احمدآطجالط  « دگ غرب» اده،  جماط

گهانننند  لنن  رضنناقل  و... منن   «هشنن شناسنن  نخبهجامِننه»یگانننه، و یننا  جهادی

 موراهای مناسب  برای فه  این روندهای گکرارشهنده باشند.

هت شاید بتهان گفت انوام مناسک دین  گهسط مهاجران در هشهر مقصنند و شننر

در مراسنن   ننزاداری گهننناگهن و مناسننک  مانننند نمننا  جما ننت ناشنن  ا  

های دیگننران اسننت؛ ایننن دور ا  قضاوتجهی محیط  امن و همسان بهوجست

لنین اجتما اگ  هه در آن افرادی بننا گرایشننات و ا تقننادات همسننان گننرد هنن  
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ی بار  گمنشافت و محیط  صمیم  با روابط  میق است هه در آن آیند نمهنهم 

شناسند و یقین دارند هه هرهس  هه در این با  م  «ما»همه خهد را در قالب یک 

نیا  مِنهی و نه مادی است بنندین گرگیننب   جمع حاضر است در پ  ارضای یک

گیننرد و گمنشننافت شان شننکل منن فرهنگ  ا  مهاجران برحسب گرایشاتخرده

 هند.بر اشترا  روح  ظههر م مبتن 

شهند هه ظاهر را حفظ هنننند! یگانه افراد در ایران همهاره ملزم م   جهادی  قهطبه

ناخهدآگاه گضاد ههیت دروننن  ای گهنهن گفت فرد ا  همان اوان ههده  بهگهام 

گیرد و انوام گِارفننات گهننناگهن نیننز در و بیرون  را ا  موراهای مختلف فرام 

 ۀگنود بدین گرگیب حت  اگننر قصنند و خهاسننتهمین طیف رفتارهای ظاهری م 

ها منظهر حفظ ظاهر و آداب  هه گخط  ا  آنب  ما لیز دیگری باشد نالاری  بهقل

 رواط رایج حرهت هنننی  و در لنننین شننرایط  مِمننهالً  حرمت  است برب   ۀنشان

خهرد لراهه مِیار سنوش همان رفتار بیرون  است نه   خهدسانسهری رق  م 

هننا مِمننهال بننا حاصل ا  آن گِیین هننده است. این نه  رفتارها هه ا  آن  ۀو نتیو

ا گر رواست هه خشننک  لنان در فرهنگ ما گنیده شدهشهد آن نهان رندی یاد م 

محفل  ۀ قلبنن  بننههه له هس  بر مبنننای خهاسننتسه اند و گشخیص اینباه  م 

گننهان هننر است و م   امری غیرممکن بدط شدهآید یا بر مبنای حفظ ظاهر، بهم 

 هس  را در مظان اگهام قرار داد.

فرهنگ ایننران فرهنننگ   ۀخطهط  ا  لهر»  ۀمهدی  ریا در مقاللنین شرایط  هه  

گدریج  رصه را بر فرد گنگ هننرده و مطالبننه بننرای گهاند بهنامد م م   (8ا«سراب

فضای  جدید هه در آن بتهان ا  این حو  ا  رودربایسننت  و مهاجرت و ورود به

دنباط یننافتن . بنندین گرگیننب فننرد بننهمهیننا هننند  ،بنناطن دور شنند  و  ۀ ظنناهرفاصل

شهد؛ لنننین گمنشننافت  فقننط محنندود پار م های مهرد نظر خهد رهسگمنشافت
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 شرهت درگهاند مِطها بها تقادات مذهب  نیست بلکه م اجتما ات مربهط بهبه

  نهان حقهق هر شهروند نیز باشد.انتخابات و یا ا تراضات مدن  به

 ۀهند هه در دورن جامِها پیشنهاد م درمهرد راه فرار ا  گزلشافت گهنیس شخصاً

ها را بسا ی . فرد مهاجر در هشهر جدینند های  همچهن انومنشهری گمنشافت

ارد ا تقننادی و خهد در مهظاهر و با یافتن افراد نزدیک به  دور ا  حفظگهاند بهم 

صهرت خهدجهش گمنشافت مهرد نظننر خننهد را سنناخته و سیاس  و اخالق  به

قراردادهای مبتن  بر روابننط های اطراا و  ماشین  ۀبرای سا اگ  خهد را ا  احاط

نقل ا  شهری برهاند. بدین گرگیب بر مبنای سه نه  گمنشافت  هه پیش ا  این بننه

های خانهاده و محله را پشت سر ها یاد هردی  فرد مهاجر گمنشافتگهنیس ا  آن

جز ایونناد گمنشننافت ای بننهگزینه گذارد هه مِمهالًمسیری قدم م گذارد و بهم 

هننای دوسننتانه، را  روح  ندارد و لنین نیا های  را در قالب گننروهبر اشتمبتن 

های  لم ، شرهت در مراسماگ  مطننابق بننا ا تقننادات خننهد، حضننهر در انومن

 هند.ها و... دنباط م فرهنگ خرده

هننه جرت ا  منظر جدید بنگننرد. در حال مها  ۀمقهلرو گالش هرد گا بهپیش  ۀنهشت

ایننن   .شننهدمفههم غربت و گسسننتن انگاشننته منن   ۀهنندمهاجرت همهاره گدا  

مهاجرت را همنشین قربننت   ،هارگیری مفاهی  گمنشافت و گزلشافتجستار با به

 ده ا  روابننط مهجننهد در گهان نتیوننه گرفننت فننرد دطو پیهستن مِرف  هرد. م 

گیرد بخت خهد را در سر مین  دیگر بیا ماید و گزلشافت هشهر خهد گصمی  م 

های  است هه همگ  هدا مشتره  را ا  حضننهر در گمنشافتدر پ   ضهیت  

هننای گهننناگهن صننهرت هنننند و در نتیوننه قضنناوت و گهمننتها دنباط م در آن

 هند ظاهری مطابق با باطن خهد گرسی  هند.پذیرد و این منظر گالش م نم 
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به »شاهرخ م سکوب«   ینگاه

 دور از وطن ی هادر سال

  یگانه محسنی پویا1
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 درآمد 

پژوهشگر،  سنده،ی ( نهسی ، پار1384 نی فرورد 23 -، بابُل1302 ماهید 23مسکهب ا شاهرخ

، اغلب گحقیقننات و مِروا بهد   سی جُستارنه  ۀهیشبه  یبهد. و   رانی پژوه و مترج  اشاهنامه

گرجمننه هننرد.   فارسنن به زینن را ن  یبننر آن آ ننارو  الوه  این شیهه نهشتهای خهد را بههتاب

 نیهمبننه  دی و شننا  ستین   دانشگاه  قاتیاو همانند گحق  یهاپژوهش  د،ی گه هه خهد ملنان

او با گرجمه آغا    یجد  یهارها  نیبهد. نخست  دهی را برگز  3اسه  ای نگارش جستار    ۀهیخاطر ش

 یهابننک و »افسننانه  نی خش « ا  جان اشننتا  یها»خهشه  ۀگرجمبه  گهان م  انیشد هه ا  آن م

 
 gmail.com12yeganemohseni@. خهار م . هارشناس  ارشد پژوهش  لهم اجتما   دانشگاه 1

 Mostafaie.soren@gmail.comشناس  دانشگاه خهار م . . دانشوهی دهتری جامِه2
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 هد،بنن    شنناهنامه فردوسنن   ۀاو نهشننتن دربننار   پژوهشنن   یهارهننا  نیاشاره هرد. نخسننت  «یگبا

در   ، هه با نام »ارمغان مننهر« منتشننر شنند.شاهنامه بهد  ۀدربار  زیهتاب او ن  نی هه آخرهمچنان

حسن    نهان یک منتقد ادب  با شاهنامه گره خهرده بهد.ای او بهواقع  یست و  ندگ  حرفه

احننهاالت او در   یای هه گه  اندهرا ا  مسکهب نقل هرد  گ جمال  پهرو یهسف اسحاق  هامشاد

 مهاجهه با شاهنامه است  

اسنت«   یو بلنند  ی روشننا  ادشینبنهد،    رگنریمنن لقندر فق   نبهد،  ندگ   »اگر فردوس

  .(1384 نقل ا  هامشاد،امسکهب به

شهد و امکاناگش حد ندارد. و من در یک اجتمنا   »در حماسه آر وهای آدم برآورده م 

در برابنرش  ناجزم. آن جبنران اینن اسنت«   هن  هه آر وهای  بنرآورده نشند، ندگ  م 

  . (385  1384پهر، نقل ا  اسحاقامسکهب به

ها نیز ا  مسکهب آ اری در این  مینه  .است   و  بان فارس   رانی ا  ریاساط  ۀباراو در  گری آ ار د

هه ا  شاهکارهای پژوهش دربارۀ  بننان و ادبیننات فارسنن  و فرهنننگ  قابل گهجه باق  مانده

اشنناره   (1384اگهان به »داسننتان ادبیننات و سرگذشننت اجتمننا «  ا  آن میان م   است.  ایران 

    هرد. 

بننا گسننترش قاجننار    ۀاند. ا  اواخننر دورا  هننهچ داشننته  ی هاگوربننه  خی در طهط گار  انیرانی ا

لهل و پنواه  ، س یهاهرده است. در دهه  دایپ  یشتریرواج بنقل  وارگباطات و گهسِه حمل

 نینن خارج ا  هشهر ههچ هردند. شنندت او هنرمندان به  سندگانی ا  نه   جمِ  زین  یدیخهرش

شننناس، در جامِه  کینن  نهان  بننه   احسننان نراقنن   ران،ی ا  ۀبهد هه دربار  یااندا هها بهمهاجرت

. پننس ا  (1379،  نراقن. . اا« استفاده هرد ا  مفههم »فرار مغزه بارنینخست  ت،یوضِ  حی گشر

هننه  سننندگانی ا  شننا ران، روشنننفکران و نه   جمِنن   1357در سنناط     وقه  انقالب اسننالم

ایران با گشتند. برخ  دیگننر ا  نهیسننندگان  هننه خارج ا  هشهر مهاجرت هرده بهدند، بهبه

خارج ا  هشهر مهاجرت هرده بهدند، به ایننران با نگشننتند. در آن های قبل ا  انقالب بهساط
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 اده، احسان یارشاطر و ابننراهی  گلسننتان اشنناره هننرد. امننا گهان به محمد ل  جماطمیان م 

وجهد مهج  ا  مهاجرت را در میننان نهیسننندگان و هنرمننندان بننه  خهد  انقالب اسالم  ه 

ساط ا   مر خننهد   وپنجبیستد هه حدود  روشنفکران شاهرخ مسکهب به  نی ا  ا   کی   آورد.

حسین سننا دی اشنناره گهان به غالمبر مسکهب م  الوه  . ندگ  هردرا در خارج ا  هشهر  

جننا درگذشننت. وی در همننان پاریس رفت و  اقبننت در همانهرد هه برای ادامۀ  ندگ  به

 رفت.فروخهاب ابدی ها قبل دفن شده بهد، بهگهرستان  هه صادق هدایت ساط

 

 

 

   برخ  ا  آ ار شاهرخ مسکهب 1 کس 
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حنناط دسننت ا    نینن با ا  هرد، م   گذران  ندگ   سخت  طی در شرا  سی ها در پارساط  مسکهب

هننه در نننه   ینهشننت، آ ننار هاساط نیآ ارش را در هم نی ا  بهتر  نهشتن برنداشت و برخ

اما   ستی   در فرانسه م  ی ایلحاظ جغرافاو »به  گانی شا  هشی دار  انیبخهد شاهکار هستند. به

. شاهرخ مسکهب خهد بارهننا گفتننه بننهد  »فرهنننگ (350   1384  گان،یاشابهد«    رانی ذهناً در ا

    .(19  1399پهر، ااسحاقایران وطن من است« 

ا     کنن ی هننرد.    دایمهاجهه پ  گهان لند گهنه مهمچهن شاهرخ مسکهب به  ی هاتیشخص  با

 ۀو سرگذشت و گوربنن    ندگ تی روا یوجهجست یگری ها مهاجهه و نقد آ ار اوست، دآن

با مسکهب  هی  او نی هه ا  ا یا  آ ار  کی است.    خی گار  یهاخصهص در بزنگاهاو به  ۀستی  

و  اسننتیروشنننفکر  هشنناهش س کینن با  نهان »سرگذشت   ههگاه  لههرده، مقا  دایمهاجهه پ

لا  بننه  1385در سنناط     شناسنن انسان  یهنناهه در هتنناب پاره   ناصر فکهه  ۀنهشت  ات«یادب

ا    شیخصهص در پنن مسکهب به   ا   ندگ  ی هابخشمقاله به  نی در ا   فکههاست.    دهیرس

پس ا  انقننالب    ندگاست. اما به دهیها را ا  خالط آ ار او هنار ه  لانقالب پرداخته و آن

 نینن گذشت در ا دیمسکهب هه ا ظ  آن در گبِ   ا   ندگ   بخش مهم  ینپرداخته و جا  یو

و  لینن گا بننا گحل هند ههشش م   ِنی   ده،ی دوم را برگز  ۀی رو  زیستار نجُ  نی است. ا   مقاله خال

  دور ا  وطن نگاه  یهامسکهب در ساط   ها، خاطرات،  ندگحاط، دستنهشتهشرد   بررس

   .فکندیاو بدوباره و بلکه متفاوت به

 

 نخست  یهاسال

هرده بهد. او پس ا    یریگهناره  استیا  س  1332مرداد    28پس ا  ههدگای    مسکهب  شاهرخ

 ۀ القنن و به دینن بر اسننتیدسننت آورد. ا  سهرا ب دنیشی ههدگا، در  ندان، فرصت اند  یهاساط

در  سننندگان،ی هه اغلب روشنفکران و شننا ران و نه   آورد. هنگام  یرو  ات،یخهد، ادب   اصل
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 عی حننهادث و وقننا  نی ابننه  دینن مسننکهب بننا گرد  دند،ی شننهر  شننانیهاانقننالب بننا قل   انی جر

 . (236  1385 ، افکههبهد   او خال یجا زی. در شب شِر گهگه نستی نگر م

 

 

 لپ  فرخ غفاری، شاهرخ مسکهب، بزرگ  لهی و داریهش شایگان   ا  راست به 2 کس 

 

 یبننرا 1358در سنناط  ی. وسننتی   رانینن در ا  مسکهب پس ا  وقننه  انقننالب، لننند منناه

مدت هشت رفت. در ابتدا و بهفرانسه  به  (1385  ، افکههآرامش«    افتنی و  اههی»دورشدن ا  ه

  1384 گان،یاشناپژوهش پرداخننت بننه  لیاسننما  ۀدر مهسس  گانی شا  هشی د هت دارساط به

و  ننراق درهنن   رانینن شصننت و جنننگ ا  ۀانقالب، دهنن   ۀیاول  یهاهه با ساط  ی. رو گار(348

هننه او خهش مهاجرت مسکهب نام نهاد.  مان   انشاید بتهان این دوران را، دور  .بهد  ختهیآم

جایگاه  داشت. اما پس ا  گذشت این هشت ساط، شننرایط بننرای او   ،در مهسسۀ پژوهش 

 گغییر هرد. 
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ا    شیرا هننه در پنن    پرداخننت، و راهنن     بان فارسنن بننه  شتریدر دوران مهاجرت، ب  مسکهب

پژوهش آغا  هرده بهد گا هنگام مننرگ ادامننه داد. او هننه ابتنندا   یلهل برا  ۀانقالب و در ده

 شننترجیرا هنار گذاشت و ب این هاررا گرجمه هرده بهد،   آورده بهد و آ ار مهم  یگرجمه روبه

 هرد.  هشپژو صراجوقت خهد را 

، 1351ا اوش«ی»سننهگ سنن  ،(1342  اوط  لنا، 1390ا ار«ی »مقدمه بر رست  و اسفند  یهاهتاب

هننه  ینهشننت. آ ننار رانینن را در ا  (1357لنا  اوط   ا  دوسننت«  یو »در هننه  (1350لا  اوط   

 بهد.  اتیادب ۀاو دربار  پژوهش ۀبرنام  یبناسنگ

هنن  منتشننر   رانی دوره نهشت، در ا  نی هه در ا  ی هااو در دوران مهاجرت پرهارگر بهد. هتاب

 گری د   او هستند و برخ  یو درسگفتارها  ها سخنران  ۀشدادهیها، پهتاب  نی ا  ا   شدند. برخ

 تینن . حکادیسرانوام رسانهستند هه او خهد به  ی هاپژوهش  ،هاها. اما اغلب هتابدستنهشته

   سدی نه هه خهد ماست، لنان بی مسکهب، حاضر غا یهاهتاب

 

 جاسنتنینا   یهن . پاها م   انگار  ندگبرم هه انگارنه سر مبه  رانیقدری در ههای ا  به»

ام، شنده دهینوحهاس من در جای دوری هنه ا  آن برو ههش   جاست.  ندگدل  آن   ول

اسنت. آدم    نندگ ۀمنرگ هن  دنبالن دی... شناسنت یهنه در آن ن   یگذرد، ننه در جنا م

هنه آغنا  هنرده    ان مکانهرده.  مانش را در هم   ندگهه    ردیبم  ی خهاهد همان جا م

همان خنا  هنه ا  آن بنه   است، برگشنت   بی و  زیخا  لبه   بستگ  نیبرساند. ا  انیپابه

 .(329  1384 نقل ا  مسکهب،دهباش  بها   «یاآمده  رونیب 
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 هارش  میزج پشتج  ، کاس   مغا ۀج پشتج  در اگاقج   شاهرخ مسکهب 3 کس 

 

 ی عکاس  مغازۀِیِپَستو یِهاسال

طهر هه گفتی ، دوران هار در مهسسۀ پژوهش ، دورۀ خهش مهاجرت مسکهب بهد هه همان

خهد شد. رو ها پشننت   ۀهمکار خهاهر اد    کاس  ۀدر مغا   یپس ا  لند  دیری نپایید. وی

در پشننت    .  صرها را در اگاق هننهلکهرد و در همان حاط مطالِه م  نشست م  شخهانیپ

 .دیخهاب جا مهمان زیو شب ن گذراند مطالِه و نهشتن ممغا ه به

های همکاری دای  بننا او نیننز مسکهب ا  ساط  شاهرخ  خاطرات احمد مسکهب، خهاهر ادۀ

آنچه او دربننارۀ مسننکهب هند. او را بر ما ظاهر م جالب است و رویۀ دیگری ا  شخصیت  

پرگ  همراه شد، نشننان ارد. سادگ  هه با حهاسشرد داده است، حکایت ا  نه   سادگ  د

له هه برای هار اقتصادی نیا  ا  آنا  آن دارد مسکهب بیش ا  هر لیز انسان فرهنگ  بهد.  

و این هار را برای او و شرایط را برای همکارش در مغا ۀ  کاسنن    است در اختیار نداشت

  هردسخت م 



 1سرونامه. سال اول. شماره    | 90

 

 

   شاهرخ مسکهب در مغا ۀ  کاس  4 کس 

 

گرفت. گاه  هن   ینادی »بیشتر پشت صندوق بهد ول  حهاسش جای دیگه. پهط ه  م 

دونست له جنهری حسناب هنند. ا  شد و نم هل  گیج م ها بهبِض  وقتگرفت.  م 

سنالیش بنهد... ولن  ا  صنندوق مغنا ه   65گ . آره  گرسید. دائ  جهن رو م صندوق م 

همه دگمه لیکنار هنن ؟ بهنش نشنهن دادم، گفت خیل  دگمه داره، با این  گرسید. م م 

گفنت  آخنه ا  بناق  شه، پنهط بنذارین گنهش. م گفت  روی این یک  فشار بدین با  م 

گفنت  پنهط مثنل شنه. م گفت ، صندوق خهبه، گهش پهط جمع م گرس . م ها م دگمه

بِند . دو سناط  گرس . بیچاره صندوقهنه، ا  پهط گهش ه  م ها را خراب م شهرگه، آدم

هنه نترسنه دستگاه پرداخت با هارت بانک  ه  اضافه شد. اون ه  دگمه داشت. برای این

هاش ههلکتره. آخرش یک رو  هه گنها بهد بنا هنارت بنانک  مشنتری روی گفت   دگمه

جای هفتاد فرانک، هفتصد هزار فرانک حساب هرد. رو  بِدش وقتن  فهمیندم دستگاه به
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ا  شنما لنه پنهنان لهنار رو  بِند مشنتری هن    و بهش گفت  حسناب  دسنتپاله شند.

 .(389-388   1384امسکهب، «  لیز با لند گلفن درست شد. خهشبختانه همهطهرهمین

 

 

   شاهرخ مسکهب در مغا ۀ  کاس  5 کس 

 

 ،سننتی   م   کاسنن  ۀپشت مغا  اقدر لند ساط آخر هه ا  هار مِاا شده بهد، در همان اگ

  هنینن زی خهاب، گلهداشننت، گخننت  یمحدود  لی . اگاق او وسانهشت و م  خهاند مجا  همان

. میننزی هننه گذشننت ش پشننت آن ماوقت  ،هه اغلب  یهار  زیو م   دو صندل   کی ههلک،  

 بسیاری ا  آ ارش را روی آن نهشت. 

ها و در هنننند، در همننان سنناط نهان شاهکار یاد م ها بههای  هه ا  آنبرخ  ا  همان هتاب

هه  (1384اپهر گهاه یهسف اسحاقشاهرخ مسکهب به  پستهیج  کاس  نهشته بهد.همان اگاقج 

گرین نهیسننندگان دوران مِاصننر در  ندگ  و آ ار او گامالت  یادی هرده است، یک  ا  آگاه

 بهد. 
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بر شناخت و در   میق ا   بان و ادبیات فارس  و فرهنگ ایراننن ،  الوه  شاهرخ مسکهب

 ادبیات غرب  داشت. او بسیاری ا  آ ار افالطهن، مهنتن ، دیدرو،شناخت   میق ا  فرهنگ و  

بهدلر، نیچه، لههاچ، والتر بنیامین، مهریس بالشننه و هرمننان بننروخ را هگل،    ایمانهئل هانت،

هننا در هه حت  نننام  ا  آنها پیش ا  آن. ساط(381-380   1384پهر،  ااسحاق  مطالِه هرده بهد

مُدهای فکری شده و مترجمین در گرجمۀ آ ار ها گبدیل بهآن  ایران شنیده شهد و یا برخ  ا 

های شننرق و این شناخت و در   میق ا  فرهنگ  ها، گهی سبقت را ا  یکدیگر بربایند.آن

  غرب در جستارهای مسکهب نیز قابل رویت است.  

 

 

  کاس  ۀ  اگاق شاهرخ مسکهب پشت مغا 6 کس 

 

 ران ی ا سفر به نی آخر

خهد در   و نهجهان  آمد اما بخش ا ظ  ههده ایدنل بهبهد. او در بابُ  رانی ا  ۀبستدط  مسکهب

و ا  مههبننت   دهیبخش   آن  ندگبه  رودندهی هه  ا  ری در دط هه  ی. شهردیرا در اصفهان گذران

هننه  دینن گه گشته است. حسن هامشاد در خاطرات خننهد م ری سبز هه نیرود، نگوجهد  نده
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رودش بننهد. سپاهان و  نده  یبرا  یقرار و ب   گنگشاهرخ در غربت، دط  یها گنگدط  شتریب

را هه   نیسفر هند و سر م رانی اآخر  مر خهد به یهامسکهب گهانست در ساط ،حاط نی با ا

 نیلننن   رانی اسننفر بننه  تینن روا  ۀر. مسننکهب خننهد دربنناندیدوباره بب  داشت دوست م  اریبس

   سدی نه م

شنبدر،  لنف  س،یجِفرآباد... شبن  بهد و مه برآمده ا  خا  خن  شهیب به   ی ود رفت  صبح»

هنف  ۀهای شستگ یای و آب روشن شفاا و ررو هیف   هر ، سبزه، آسمان سبز، هبهد، آب 

ننهرج هنای خنهدرو و صنبح و هنهای بنا  و  خانه و لنار و سنود و گنهت و درخترود

و  ز،یجنال گهیج  دهیخهاب   اریخ  ایگا     ۀنیسبه  انگهرطِ  و طراوت خهشه  نارس، به  دهینهدم

همنان   ۀهای من، خناطرخاطره  نیهه ا  اول   بهئ  اه،یگ  دنجیو آب و روئ   خنک گا گ  بهیج

را پنر  نهیسنفضنای   گنریبنار دکیساط  اصفهان بهد و با  پس ا  پنواهبه  دنیرو  اوط رس

در ننهر   دست بناد. صنبح  در  ریگر ا  آب و مهاج مثل حربهی گُرد و نا  ، روانهرد؛   م

 دهیباال هشنالغرشنان را بنه  ۀه  فشرده در طلنب ننهر گننهای بههرد. هبهده نفس گا ه م

 .(501   1379، 2ج   ،مسکهب ا  د«یلر  م  یشان در نسهای نا  بهدند، سرپنوه

 

 پایان سخن

ها ا  آن دور مانننده سر مین  هننه سنناطحاط  یباشناسانۀ مسکهب ا   گهصیف دقیق و در ین

ای هه در آ ننار مسننکهب نیننز حضننهر بهد،  اشق  دورمانده ا  مِشهق را مانند است.  القه

هتنناب  هننه دارد. آخرین هتاب مسکهب، همچننهن ا ننر نخسننتین او در بنناب شنناهنامه بننهد. 

پایان رسنناند. مسننکهب، هردن با بیماری سرطان خهن بهموپنوه نرمسکهب در هنگام دست

خهد نزدیک دیده بهد. در بهیج مرگ را احساس هرده بهد و آن را بیش ا  هر  مان دیگری به

، در نهشتار او گا یر گذاشته بهد. ایننن جسننتار را بننا  ارمغان مهرصفحات آخر و پایان  هتابج
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مغننان شنناهرخ مسننکهب بننرای  بننان و ادبیننات نقل  بارات پایان  »ارمغان مهر«، آخرین ار

 گهاند گهلدی دیگر باشد.بری ، پایان  هه خهد م پایان م فارس  و فرهنگ و گاریخ ایران، به

»...گصهر مِمارانه ا  سخن و آن را لهن بنای  در امان ا  بد رو گار پنداشنتن، آن هن  ا  

گهی  فردوس  در اینن هناخ داند نشان لیست؟  بان شا ر هه خهد را در سخن  نده م 

ای در امان ا  باد هنه ساخت. سخن خانۀ وجهد شا ر است؛ خانهپناهگاه جان خهد را م 

بارد. گزنند بناد و بناران گذرد و باران هه مانند سرنهشت ا  آسمان فرو م مانند  مان م 

 ویران  و فرامهش  است و اینک پس ا  هزار ساط نه خانۀ شِر وینران شنده اسنت و ننه

     .  (274  1396امسکهب،  خانۀ خدا فرامهش! خانه در برابر  مان و سرنهشت ایستاده است«  

 

 

 منابع

ااسحاق یهسف  یادنامۀ  1384پهر،  او«  خهد  نظر  ا   مسکهب  شاهرخ  آ ار  و  فکری  »سرگذشت   .)

 .  386-372، ص 1384، فروردین و اردیبهشت 41شاهرخ مسکهب، موله بخارا، شماره 

 . گهران، انتشارات فرهنگ جاوید(. سرگذشت فکری شاهرخ مسکهب. 1399پهر، یهسف ااسحاق

بخارا، شماره 1384دهباش ،  ل  ا یادنامۀ شاهرخ مسکهب، موله  آ ارش بهد« در   بزرگتر ا   (. »او 

 .  335-329، ص 1384، فروردین و اردیبهشت 41

اقل»(.  1384ا  هشیدار  گان،یشا بهد   یمسکهب  بخارا،  حضهر  موله  مسکهب،  شاهرخ  یادنامۀ  در    »

  .  350-348، ص 1384، فروردین و اردیبهشت 41شماره 

ا  ، فکهه س   کی»سرگذشت    (.1385ناصر  هشاهش  ادب  استیروشنفکر     ی هاپاره  در   ات«یو 

 . . گهران، نشر ن شناختانسان  یههگاه، نقدها و گفتگهها یهامومه ه مقاله ، شناسانسان
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، 41« در  یادنامۀ شاهرخ مسکهب، موله بخارا، شماره  ا  شاهرخ   خاطراگ»(.  1384حسن ا  هامشاد،

 .1384فروردین و اردیبهشت 

ا بخارا، شماره  1384مسکهب، احمد  یادنامۀ شاهرخ مسکهب، موله  دقیقه« در   گا یک  »پنج   .)41 ،

 . 392-387، ص 1384فروردین و اردیبهشت 

  (. سهگ سیاووش  در مرگ و رستاخیز. گهران، انتشارات خهار م .1351مسکهب، شاهرخ ا

 . در ههی دوست. گهران، انتشارات خهار م . (1357مسکهب، شاهرخ ا

 . دوجلدی. پاریس، انتشارات خاوران.  (. رو ها در راه1379شاهرخ ا مسکهب،

 . داستان ادبیات و سرگذشت اجتما . گهران، انشارات فر ان رو . (1384مسکهب، شاهرخ ا

 ای بر رست  و اسفندیار. گهران، انتشارات  لم  و فرهنگ . (. مقدمه1390مسکهب، شاهرخ ا

 (. ارمغان مهر  جستاری در شاهنامه. گهران، نشر ن . 1396مسکهب، شاهرخ ا

گحقیقات اجتما   در ایران. با همکاری  طا آیت ، گهران، انتشارات  نظری به  (.1379نراق ، احسان ا

  سخن. 
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 نما یس

 

 یینمایاز چند اثر س  یگذرا به مهاجرت با خوانش ینگاه

 یدری ح ی)محدثه( حاج فاطمه

 

 فرودستان و مهاجرت  آب،

 سینمایی و مستند یهالمیف ۀچیاز در رانیدر ا یطیمحست یز یهابه مهاجرت  ینگاه

 ی مصطفائ سورن
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  گذرا به مهاجرت ینگاه 

 یینمایاز چند اثر س یخوانش 

  1یدریح یمحدثه حاج

 

و جننذاب   زیانگاطینن خ  یری پُرآوا ه، هه گنناه در قامننت گصننه   مفههم  مهاجرت«»

را در   اینن ا  رو   گننههم  هه صرفاً   سراببه  شهد م  لی و گاه گبد  هند م  ی خهدنما

منا  ه بننر  نی گرپررنگ دگاهی دو د  نی بتهان گفت ا  دی . شاپروراند سر مخاطبش م

  هوننرت ا  مکننان وننا صننرفاًنی واژه در ا نی منظهر ا  ا مفههم است. طبِاً نی سر ا

ر   ادگاه و هندن ا  متِلقاگش گبه  گرعیوس  ی بلکه در مِنا  ست؛ین  گری د   مکانبه

 نینن ! طبننق اشننهد نم  «خانننه»وقننت  چیهه احتماال ه  ستا   مکانهدا رفتن بهبه

اسننت  بی غر یهشهرمهاجرت ا  وطن بهرداختن بهنهشتار پ  نی مقصهد ا  ف،ی گِر

(،  شمسنن  نهد ۀده  مهماًا رانی ا ینمایسلند ا ر متِلق به رب  هه بنا دارد با نگاه

 .بپردا د ،شهد مهاجرت م ۀآ ار با مس ل نی هه در ا  مهاجهه غالببه

، «ربهده شننده»،  «گه سا ت لند است  یایدر دن»  ،«رونیبشب»،  «بغض»  ،«ملبهرن»

 ۀاواخر دهنن هننه متِلننق بننه  یهه ا ننر  «نیمینادر ا  س  ی جدا»   و حت  « پل لهب»

 
   .. دانشوهی هارشناس  ارشد مطالِات فرهنگ  دانشگاه  المه طباطبای 1
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مهنناجرت را   ۀمسنن ل   نه هستند هه هر هدام به  یجزو آ ار   است، همگ  هشتاد

در خننهد  ل ،یفنن  ۀیدر حاشنن  ی نهان امننرداستان و له به   اصل  ۀ نهان هستله به

را نسننبت   غننالب کننردی رو هننا،تی روا نینن اند. نقاط اشترا  هر هدام ا  اپرورانده

طهر خنناص در هننه بننه   مهنناجرگ  یآورده است هه با آن فننانتز  دی مهاجرت پدبه

 کی غالبا با    هال یف  نی دارد. داستان ا  هی در حاط گسترش است،  او  یموا   یفضا

 ی . گروماهنددیپ وقه  ممهاجرت به   هه در حهال  خهرده  هندیپ  کیاگفاق گروماگ

مقصدشننان   هننا را راهنن را گلخ هرده و سننپس آن با مهاجرت  ریهه هامج افراد درگ

هه   ی زهایآ رده و گذاشتنج گمام ل   با قلب  بی غر  یسمتج هشهر. رفتن بههند م

بننه  ناصننرج متِلق  یجسننا ینهستالژ  نی اند. اشده  زهی نهستالژ   جملگ  ل یدر طهط ف

 دهینن د  یگرپررنننگشکل  به  پردا د م  نی با گشت مهاجرهه به  ی هال یف  دروطن،  

 دهننند؛ شننان نشننان نما  مهاجرت   خنناص و جننذاب  ۀهه گورب  ی. افرادشهد م

آن گِلننق نبهدنشان هر آنچه بننه یهادر ساط ی هه گه وطن در حالبه  گردند برم

هننه  سننتی زهایل مننامگ یبر رو ی گه ،ل یاند. گمرهز فاند را ا  دست دادهداشته

وطن بننه. در واقننع فننرد پننس ا  مهنناجرت  هند م  یادآوری فرد  فقدان را به   نه 

و   شننهد نم   ش گننهجهاحاصل مهاجرت  یدستاوردهاهه به در حال  گردد با م

گه  یایدر دن» ل ی. در فشهد داده پررنگ م هر آنچه ا  قجبَل مهاجرت ا  دست گنها

هننه  در حال گننردد برم  رانی ابننه  طسننا  بیسننتپننس ا      لنن ، گُ«سا ت لند است

طِ  قبل را ننندارد؛   گری د  ،گا ه  ینان بربر  ز؛یداده، پدرش را ن  مادرش را ا  دست

... در هننند او نمبننه یاژهینن اش دلار مشکل شده و گهجننه وحافظه  هی همسا  یآقا

گهسکا هه   یبرا  کی نهستالژ    نهان  املگهران به  یهاشب  زین  رون«ی»شب ب  ل یف

و قصد دارد قبل ا  رفتن ا  جنهب گننا شننماط   شهد م  لی قصد مهاجرت دارد گبد

هننه پننس ا    ستیزیهمان ل  نی هند. در واقع ا  یبردارل یگهران را هنگام شب، ف

مهاجرت، همراه است بننا   زین  «ربهده شده»  ل یدر ف  ای .  دهد مهاجرت ا  دست م

 رتسننبب مهنناجهننه به   گلخنن   ی و جنندا    نناطف  ۀرابط  کی دادنج  ا  دست   نه 
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با مهنناجرت،    نا ل   ؛ینیب م  زین  « پل لهب»هه در    یزی. همان لشهد م  رفتهی پذ

گمننام   یاینن را ا  دست داده و حنناال پننس ا  برگشننت دنبنناط اح  اش  اطف  ۀرابط

نننادر ا    ی مهاجرت ا  دست داده است. در »جدا  لیدلبه  ی هه گه  ستی زهایل

ا   ی فقدان خانهاده و جدا  ۀربرفتن و گو  ای دو انتخاب دارد؛    ن،یمیس  زین  ن«یمیس

  دادن گنها بخشنن فقدان و ا  دست  ۀاش. اما گوربماندن و حفظ خانهاده  ای نادر و  

 یزینن دسننت آوردن لبه  یمسنن له را بننرا  نینن ا  مهاجرت است؛ در واقننع افننراد ا

  قنندان بنناقاننندوهبار حاصننل ا  ف  طی و الزامننا در شننرا  هنننند گر گحمننل مبزرگ

ا  آن در آ ننار   یری هه گصننه  ستا  یاا  همان قطِات گمشده   کی   نی . امانند نم

آ ننار هرهنندام   نینن هه ا  ینگاه اندوهبار  گری د  ینشده است. در سه   یمذههر گرس

هه در آن    یمهاجه  نستاگرامی مانند ا  ی مهاجرت دارند، ما با فضانسبت به   لیدلبه

 ی»فننانتزلننه  سنناخت آندارننند و به  تیمهاجر فِال  انیرانی ا  ا   گِداد قابل گهجه

و الننزام   تینن اهم  شیا  پنن   شیبنن   انینن م  نی . در اهنند همک م  نامند، مهاجرت« م

 .شهد مهاجرت احساس م ۀمس لبه  نانهیبنگاه واقع کی پرداختن به

پرداخته   بی غر  یدر هشهر    ندگ  یهالالشبه  ل یف  کی آ ار مذههر گنها    نیب  در

له ا  لنان  «بغض»  ل یو گروما است. ف   گلخ  ، اهیهمراه با س  زین  ری گصه  نی هه ا

هننا را وادار نآ  ط،ی هه شننرا  ،است در وصف دو جهان  یایگراژد  داست،ینامش پ

 هه در طهطج ستا یزیل انهم  هرده و بغضج حاصل ا  غربت،  هیدر گره    ندگبه

 دهنند. اوجج  رییگغ  گری د  یدر هشهر    ندگنگاه مخاطب را نسبت به  گهاند م  ل یف

هننه در   سننتا  یزینن هشننهر مقصنند همننان لرفننتن به  ۀدر آستان  کیگروماگ  ۀگورب

  مهنناجرت، اگفنناق ۀهننه در آسننتان   ن و شننههر جننهان افتنند؛ اگفاق م  «ملبهرن»

اگفاق، مهاجرت  نی ند گا اادر گالش ،ل یو در طهط هل ف هنند ههلنا  را گوربه م

هننه بننا   ی هننال یف  نجیشنن یپ  اقجیسنن   طبقج  زین  انی قرار ندهد؛ در پا  ریآنان را گحت گا 

هننه    بننا اننندوه  سننتا  یاند، رفننتن آنننان مسنناومهاجرت ساخته شده  تی محهر
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هه قصنند مهنناجرت دارننند  یآ ار افراد نی . در اهند شان گلخ مهاممهاجرت را به

هرده هسننتند و لیگحصنن   اند؛نینش  تختی و پا  روشیپ  ی هاخانهادهبهمتِلق     مهماً

و  شننهد نم دهینن در آنننان د   دارند. گِلقات مذهب  رانی در ا   مطلهب    ندگ  ظاهراً

 لی . دالبرند سر مبه  خنث نسبتاً  تیجهت در وضِ  نی مذههر ا  ا  یهال یف   گمام

 یاو مهنناجرت صننرفا واژه  شننهد نم  یواهنناو  ل یدر ف   خهببه  زیشان نمهاجرت

گرفته امننا حهط محهر آن شننکل   بارها گکرار شده، داستان  ل یهه در طهط ف  ستا

 !ردیگ آن صهرت نم لیدر مهرد دل   تیشفاف

اسننت.    اگینن و ح  هیحاشنن مهنن ، پر   میگصننم  گری د  یمقصد هشهرگر   ادگاه به 

 هننال یهننه در ف  سننتا  یزیفراگر ا  ل  اریفرد مهاجر بس  کی   یروشیپ  یهالالش

ا  آن    ناشنن   و اسننترسج  دینن فرهنگ و  بان جد  کی با    ی ای آن پرداخته شده؛ روبه

 یدر بسننترها  هلطهربننه .مهنناجرت باشنند یهننالالش نی گننرا  مه   کنن ی   دی شا

 عیوسنن  فینن آن اشاره شده اسننت. طهمتر به پردا ند، مهضه  م نی اهه به   مختلف

هه قصنند   ِیوس فیو ط  هنند، م   مر ها  ندگ  یهه در آن سه   رانی ا  نی مهاجر

 نما،یرا ا نن  ا  سنن   یمندو دغدغه   هر بستر فرهنگ  شیا  پ  شیمهاجرت دارند، ب

 ۀمسنن لنسننبت به انننهی گراواقع  داختپرو... ملننزم بننه یموننا  یفضننا هن،ینن زی گله

 ...است  خال رانی ا ینمایه  در سدست شی هه جا یزی. لهند مهاجرت م
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 فرودستان و مهاجرت آب، 

 رانی در ا یطیمحستی ز یهابه مهاجرت ینگاه

 و مستند یینمایس یهالمیف  ۀچ ی از در

  یمصطفائ  سورن

 

 مقدمه 

  ؟ییگننه سننخن م یزیا  له ل  قاًیدق   ،ی بر هار مهه مفههم مهاجرت را به  مان

خارج ا  هشهر باشد. امننا مهاجرت نخبگان به  دی آ در نظر م  نخست  لهآن  دی شا

 و  شننهد با گنناب داده نم  د هه بِضاًنوجهد دار  زیا  مهاجرت ن  یگری د  یهاگهنه

بار احسننان نی. نخسننتگیننردمهرد گهجه قننرار م همتر    هاپردا یویژه در مفههمبه

 یدیلهننل خهرشنن   ۀدهنن   رانجی ا  تجیوضِ  فی»فرار مغزها« را در گهص  ممفهه   نراق

فرارمغزها   یهانرخ  نی ا  باالگر   کی   رانی ا  هه .  مان(1379  ، نراقن. .  اار برد  هبه

 رانینن هنن  در ا  یگری د  یهامهاجرت  ،یدیلهل و پنواه خهرش  ۀرا داشت. اما ده

اصننل  یهااسننتیس اطا منن  ۀونن یشهر، در نتا  روستا به  ی هااگفاق افتاد. مهاجرت

 نی بزرگتننر  ، برخنن   انیبهننه بننه  ی هننا. مهاجرت لهار گرومن و اصالحات ارض

 نیشهرنش  تیو نسبت جمِ  (1394  ران،یاپبهد    رانی ا  خی در گار  تیجمِ  ی جاهجاب
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 یپردا بننزرگ، مفهننهم ی جاهجابنن  نینن ا ۀرا مِکهس هرد. اما دربار  نیو روستانش

فرارمغزها داشتند، امننا  ۀدغدغ لبها اغشناسان در آن ساطصهرت نگرفت. جامِه

 یا  سننکنه شننهد و شننهرها  خننال دمحهرینن گهل یپرّخاطر آنان نبهد هه روسننتاها

 سننهق دهنند. در  لننهم   نینشنن هیحاشآنننان را به  ت،ینن گرا در ا دحام جمِمصرا

 انینن در جر  ی روسننتا  انجاگفاق همتر رخ داد هه روستا و انسنن   نی ا  ران،ی ا   اجتما 

 یری و انسننان  شننا  ری و  شننا  التینن ا   روند  ندگ  ههانشهد، همچن  دهی د    ندگ

 سننتهی آنان نگربننه  یا  باال و ا  نگاه انسان شهر  مهرد غفلت قرار گرفت و  مدگاً

 ی پژوهش و مطالِات روسننتا  یهه جزو شاهکارها  یشد. مگر در مهارد محدود

 یدرآ ار نننادر افشننارنابننه گهان ها مآن انیهستند. ا  م  رانی ا  یری و مطالِات  شا

 اشاره هرد.  (1387ا یفرهاد  و مرگض (1353ا نژاد جهاد صف ،(1391ا

 ۀنهظههر در جامِنن   یهادهی پد  نی ابه  شتریو ب  شتریپ  سا انل یف   برخ  انیم  نی در ا

رخ   رانی در ا  یمکتب نهسا   یهااستیا ماط س  ۀویاند هه در نتگهجه هرده  رانی ا

جسننتار  نینن ا رنگاه هرد. د  هاآنبه  ینهگر  یو ا  منظرها  گری نمهد و جا دارد بار د

 یهامهاجرتو مسننتند بننه ی نمایسنن  یهننال یف  گننا ا  منظننر برخنن   ی ادهیههشنن 

 . ی بپننردا   رانینن آب در اخشننک و هنن    یمس له با اقل  نی ا  هندیو پ   طیمحستی  

شناسننانه گهضننیح دهننی ، و  له را با رویکننردی آسیبهدا آن نیست هه این مس

هه فرهنگ ارشنناد در همننین مومه ننه سان مس له به مهاجرت نگاه هنی ، لنانبه

 ا، هننه ای آسننیبمثابۀ مسنن لهدرست  به آن اشاره هرده است، مهاجرت را نه بهبه

  گر ا  آن ههشش هنننی  گننا نشننان دهننی نهان روندی در  ندگ  بنگری ، و مه به

اند. آیا این مهضه  نگاه هرده و آن را هاویدههای سینمای  و مستند لگهنه بهفیل 

شناس  پا را فراگر بگذارند اند ا  منظر آسیبسینماگران و هنرمندان ایران  گهانسته

 این مبحث نگاه هنند.گهنۀ دیگری بهو به
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 دگردیسی رابطۀ انسان و طبیعت

 نی ادینن بن  ۀمس ل   آبخشک واقع شده و ا  گذشته، ه    یهه در اقل   نیسر م  ران،ی ا

طردشنندگان و  ها،یگری دبننه رانینن ا یمننهج نننه  ینمایسنن .  آن بننهده اسننت   گمدن

 ،(1348ا «گنناو» یهال یفبننه گننهان م انیم  نی ا  ا  .داشت  یشتریفرودستان گهجه ب

 «بلهچ»،  (1351ا  «رگبار»  ،(1351ا  « پستچ»،  (1349ا  «هاله  یآقا»  ،(1348ا»قیصر«  

، (1353اجننان«  ، »طبیِننت ب (1352ا»یک اگفاق سنناده«    ،(1352ا، »خا «  (1351ا

قرابننت   «بلهچ»و    «هاله  یآقا»  یهال یف  انیم  نی اشاره هرد. ا  ا  (1353ا  «هاگه ن»

هننه   و اشننکاالت اساسنن  راداتینن ا  ا   کنن ی ن جستار دارند.  ی با مهضه  ا  یشتریب

هننا است هننه اغلننب آن  نی وارد هرد ا  هال یف  نی در ا  تی روا   بر لگهنگ  گهان م

اغلب ا  منظر انسان   ههیطهردارند، به  «ی انسان روستا»  به  نییپاا  باال به   نگاه

این مسنن له بننا  خننهاه  گشننت و در ادامه به  .نگرند م  ی انسان روستابه  یشهر

  گهضیحات بیشتری دربارۀ آن ارائه خهاه  داد. 

 یهنناو هارگردان  سننا انل یا  انقالب با وجهد دستگاه سانسننهر سنناوا ، ف  شیپ

 زینن گ غینن گ رینن ا    نما،یو فهنن   بننان سنن   رهنن ی مهفق شدند گا با    ران،ی ا  یمهج نه

دست دادننند هننه هب   رانی ا  ۀا  جامِ  ی هاتی سانسهر آن  مان گذر هنند. آنان روا

نننه  هننال یف نینن آن داشننت. در ا  غیدر گبل   بهد هه حکهمت سِ  یزیخالا آن ل

ها، ها، بزرگراهها، گاالرها، رستهرانا  هتل  یگمدن بزرگ بهد، و نه خبر   ا  یخبر

 ۀی در سننا دهینن لم  ،یمحنندود  ۀ نند  یهننه بننرا  ی کننای آمر  یهالیها و اگهمبدانشگاه

 ۀونن یله بننهد، رنننجج در نتگشته بهد. آن نیگام (2، ج1397 ،یافرهنادنفت    یهادهل

هه  هسان  ،شده بهد  لیخصهص فرودستان گحممردم و بهبه  ینهسا   یهااستیس

ا     هه سننهم  ،طرد شده  ی هایگری منتفع نشده بهدند. د  هااستیس  نی ا  یا  اجرا

 ۀونن یدر نت  انییروسننتا  انینن م  نینن نفت نداشننتند. در ا  متیق  شی رفاه حاصل ا  افزا

 آسننیب دیدننند.  گننری د  یهنناا  گروه  شیبنن    اصالحات ارض  یهااستیس  یاجرا
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گر بزرگ  یشهرها   بهتر راه   د  ندگیامبه  شان،ی هانیهه با فروش  م  ی هاهمان

هننا نبننهد، بلکننه در انتظننار آن یبهتننر  خصننهص گهننران شنندند. امننا  ننندگو به

 . دندیهش انتظار آنان را م آبادها حلب

را  ی جاهننا. همانرفننت م دینن رفننت هننه نبا ی جاهمانهننا بننههارگردان نیدوربنن 

دورافتنناده،    مننناطقنبننهد،    ها سننادگ  نی اشننان بننهدادن  هه نشان  د،یهش  ری گصهبه

ا  پننهط نفننت. روسننتاها،   بینص ب   ِنی گهسِه    ۀو دورافتاد  ی ایجغراف  ۀدورافتاد

 هه احتمنناالً   هه طرد شده بهدند. مسائل  ی هاگهران. گروه  شهرها، جنهبج  ۀیحاش

 هنشننهی بروند! و ر نیگمدن بزرگ ا  ب  یهادروا هبه  رانی ا  دنیقرار بهد هنگام رس

شننناس جامِه ، . احسننان نراقنن آبنناد طننالق، فحشننا، حلب اد،ینن شننهند! فقننر، ا ت

بننهد مِتقنند  عی وقننا نی ا نی ا  شاهد  کی ها خهد هه در آن ساط   رانی ا  شکسهتیپ

 است هه  

 یدارهیسنرما  یاقتصناد  یهاسنت یس  صیا  خصا  نیدر نظر داشت هه ا  دی»با

باشند گنا بتهانند  اجینا  احت شیهنارگر بن زانینم  شنهیدارد هم   است هه سِ

منزد را در ارگبناط بنا   ِننیهنار،  متیها انتخاب هند و قآن  انیا  م   آسانبه

 وهیهند گا در نت  نییگِ  خهاهد هه م  یحدهار فراوان و ار ان به  یروی رضه ن

باشد و خالصه ا  نظر    اصل  ۀرندیگ یو گصم  اریصاحب اخت  ه،یصاحب سرما

 نیبتهاند بهتر   راحتهدر مهضع برگر و مسلط باشد و ب   شهی رضه و گقاضا هم

 یارهیو  شن ی هه هنارگر روسنتا   وقتهارگر را انتخاب هند. ...  نیگرو ار ان

اسنت هنه   نیناو را برگرداند. مهن  ا   وجهچیهبه  گهان نم  گریشهر آمد، دبه

 یبرگردانندش. بنرا  غینبا  بان و بنا گبل  شهد نم  گریآمد د   . وقتدیایشهر نبه

 رایناو را برگردانند.    گنهان ه  نم  یمه ر اقتصاد  لیبا وسا   حت  اصالً  نکهیا

   نندگ سنت یگمام س  شهد، طر  گفکر  هض م  شهد،  هض م  شتینه  مِ

وجهد آمند مشنکل بنه   گهجه داشت هه وقتن  دیاست هه با  نی. اهند م  رییگغ
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وجهد مهاجرت بنه ریس  . وقتستیقابل برگشت ن  ای  رییقابل گغ   آسانبه  گرید

  .(121-120  1379 ، انراقبا گرداند«   ایآن را متهقف نمهد  شهد نم گریآمد د

  ا  انقالب، داستان بلهل شیو در پ 1351هه در ساط  ی ایمیبلهچ مسِهد ه ل یف

و بلهلسننتان   سننتانیخننهد در س  ینبهد آب ا  روستا  لیدلهه به  هند م  تی را روا

نبننهد و در   ل یفنن   نی اهه محدود بننه   . مهضه هند گهران مهاجرت مهار به  یبرا

نننهد در  ۀا  انقننالب و در دهنن  دمهضننه  بِنن  نی گکرار شد. ا زین یگری د  یهال یف

پرداخت.    یآن خهاهخهد به  یشد هه در جا  تی روا  یگری د  ۀگهنمشابه به   لمیف

مهاجننه   بننا هسننان دینن و گهل  یهشنناور   یجا. او بهرود گهران مبه  ی ایمیبلهچج ه

. او هننه در ابتنندا پردا ننند م  های بادآوردهپهط  ۀلیوسبه  یگرواسطههه به  شهد م

 سننتانیگا به س ردیگ م  یگصم یپس ا  لند  هند افراد هار م  نیهما      کی   یبرا

  و لبنناس بلننهل هننند م رونینن وشننلهار را ا  گننن بو بلهلسننتان بننا گردد، هت

. ابنندی  م  در نقطۀ دیگننری ا  گهننران  و او را  گردد . دنباط همسر خهد مپهشد م

 انی پادوارهننننده بننهیام   بننا لحظنناگ  ل ی. فنن گردننند شننان با م ادگاهها با ه  بهآن

هار هند. در همان  نی م  یبا هار و گالش بر رو  خهاهد م  دی گه   بلهچ مرسد م

ساخته شد هه    بلهچ در  مان  ل ی. فشهدجاری م آب    شده، خشک مان ا  قناتج

 رصه را بر دهقانان گنگ هرده    مالً   اصل لهار و اصالحات ارض  یهااستیس

بهتننر و رفنناه     ننندگ  دینن امشهر بههها ا  روستا بمهاجرت  نی شتریهه ب بهد.  مان

 !بهد   ندگ شد نم افتی اما آنچه  گرفت، صهرت م شتریب

در همان  رانی امهنتاژ به عی و ورود صنا  یدیلهل خهرش  ۀدر ده   اصالحات ارض

 دینن گهل ۀهیو شنن    سنننت   بهدننند هننه نظننام اجتمننا    دهه، ا  جمله  هامننل مهمنن 

و گحهط هردند.  رییبهدند را دلار گغصدها ساط شکل گرفته  هه در ط  یهشاور 

 یارینن آب   نظام سنت  یهاهی و رشد و گسترش شهرها، پا   سنت   نظام  را   رییبا گغ

 ا ینن مهنتنناژ و ن  عی صنننا  و گسننترشج  یریگ مان با شکلسست شد و ه   و  را  
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 تینن . جمِگرفت  شهرها را شدتمهاجرت به  گر،ی د   هارگر ا  طرفها بههارخانه

هه بتهاند ه  شهرها را    ستمیسبه  ا یو ن  افتی رفته گسترش  رفته  رانی ا  نیشهرنش

 زینن ن  ِننتیحاط مانند گذشننته بننا طبنی در  و  سیگاسگا ه  عی هند، ه  صنا  تی ری مد

های بِنند و ایننن سیسننت   اقبننت برآمنند امننا سنناط شد. سا گار باشد احساس م

 .  یست سر سا ش نداردمحیط  آن نشان داد هه لندان با محیطپیامدهای  یست

نننه گنهننا محصننهط هننا  این  احننداث شنند.  رانینن سنند در ا  نینخست  1335در ساط   

وهاسننت، ه قلیم ، بلکه پیامنند اجننرایج ب های ابر در  گفاوتریزی مبتن برنامه

ظاهر ای بهار گرومن برای ایواد گهسِههای اصل لهسیاست  ۀنشدنسنویده و فکر

دنباط داشننت. ۀ ایننران بننهجامِنن ای هه پیامدهای پنهان  بننرای شتاب بهد، مس لهپر

 اگ  .ها در همان  مان و برخ  دیگر بِدها آشکار شدندپیامدهای  هه برخ  ا  آن

 نی ساهن روستاها بهدند و اهنهن ا  رانی ا  تیا  هفتاد درصد جمِ  شیا  آن ب  شیپ

با این گفاوت هه روستای امننرو  بسننیار متفنناوت بننا   .ه استنسبت مِکهس شد

قننرن گذشننته و پننیش ا  آن روستای  هه در نی   .است  گذشتهروستای پنواه ساط  

های  ننندگ ، محتنناج خهد و مسننتقل بننهد، امننرو  بننرای گننامین حننداقلمتک  به

درآمدهای نفت  لیزه  ه   اینند   ۀبادآورد  ۀشهرنشینان است گا بلکه ا  این سفر

 د. او گرد

گصهیر آور  یست روستای  را بههای رقتصحنه  مستند »مادرهش « برخ  ا  این

حیات و هشنناور ی هشیده است. روستای  هه  مان   یست و  ندگ  شهرها بننه

شننهد. در لنننین ها بننا گننانکر گننامین م آب آشامیدن  آنها وابسته بهد، اهنهن  آن

صهیر هشیده، برخنن  ا  آمارهننا گوضِیت  هه مادرهش  برخ  ا  لحظات آن را به

شنندن روسننتاها ا  سننکنه های مهنناجرت روسننتای  و حتنن  خال مهجمربهط بننه

   شهد.  دار م مِن 
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روسننتاییان اسننت. روسننتاییان  هننه در ا ننر  همننینروایننت  ننندگ   نیننز «گنناالن»

آبنن  دنباط آب، »ا  ب شان خشننک گشننته، بننهنهسا ی،  ادبهم  ۀهای آمرانسیاست

نشننین حاشیهدر ایننن لرخننه، روسننتای  فرودسننت، بههنننند.«  هننهچ م آب   ب به

 نصننیب بماننند.لنان ا  سننبد گهسننِه ب گردد، گا ه فرودست در شهرها بدط م 

 لنین نهشت در هتاب »حماسۀ ههیر« این پیش ا  انقالبباستان  پاریزی 

هنه ست و وای ا  رو ی  ا  »قهام اقتصاد این ملک بر اساس پیهستگ  روستاها

خهد نیست هه راوندی روایت  این نقاط اگکا خال  شهد و پیهندها بگسلد. ب 

مانندگان هند ا   ل  بن  یس  و یر المقتدر باهلل  باس ، هه او ا  باق نقل م 

له بهد؟ او جهاب گفت  خراج سننگین بنر امیه پرسید   واط ملک شما بهبن 

ها خنراب شند، و خزاننه هن  ها بنهادند، گا روستای  ده بگذاشت، و ضیا ده

شان ا  ما برمید، و دشمن ایشان را بنهاخت، بنا گشت، و لشکر با افتاد، و دط

هنردی « وی گشتند، و سبب این همه غفلت ما بهد هنه گوسنس احنهاط نم 

 .(254-252  1382اباستان  پاریزی، 

ردن ایننن باستان  پاریزی بیش ا  لهل ساط پیش، در هتاب حماسننه هننهیر بننا آو

ای جننز بننرای روسننتاها آوردههای نهسننا ی هننه برنامهقهط گاریخ ، نسبت بهنقل

آورد و اگر ادامه یابد، بار نم ای بهدهد هه گهسِهرفتن ندارد، هشدار م حاشیهبه

گر ا  ادامننۀ لنننین  بارگ  روشننن، یننا بننهبننا پیامنندهای جنندی مهاجننه هسننتی 

  شهد.های  گهسِۀ پایدار حاصل نم سیاست

پیشرفتج برآمده ا  مکتننب نهسننا ی، گصننهر   ۀگا یر اندیشالب و گحتا  انق  پیش

های منندرن برخننهردار شد هه اگر روستاها نیز ا  مهاهب مدرنیته و گکنهلهژیم 

دهنند، اما مستند »گاالن« خالا این را نشان م   شهند، گهسِه حاصل خهاهد شد.

برق، گننا ، آنننتن مهبایننل، دسترس  بهامرو  با روستاهای  مهاجه هستی  هه    یِن 

؛ لراهننه آب انداینترنت و دیگر امکانات رفاه  دارند امننا خننال  ا  سننکنه شننده
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های باستان  پاریزی لقنندر درسننت ا  آب بین ای  هه پیش. امرو  دریافتهندارند

خهاستند ما را به »گمدن بزرگ« برسانند، لقدر ا  مرگبننه ها هه م درآمدند، و آن

رفت روستاها خالا گصهر مکتب نهسا ی ا  گهسِه، هه گمان م . برپرت بهدند

گرفتن درنظر شهر  شهند و گمام  امکانات رفاه  شهرها نیز بدونبهباید گبدیل  

مه  در نظر گرفته نشد هه   ۀجا منتقل شهد. اما این مس لآن، بههابافت متفاوت آن

سننتای بنندون حیات و سکهنت اسننت. در نظننر نیامنند هننه در رو  ۀآب شرط اولی

گشاید. ، داشتن یا نداشتن آنتن گلفن همراه و اینترنت دیگر گره  نم 1«هشتمند»

درصنند روسننتاهای خراسننان جنننهب    47این همان دلیل  است هه با ث شده گا  

روشن  آن را ۀ پیش بهای هه باستان  پاریزی لند دهخال  ا  سکنه شهند، مس له

های مسننتند »مننادر هشنن « و »گنناالن« قابننل  ای هه در فیلمس له  هشدار داده بهد.

 مشاهده است.

شهرها یکنن  ا  رض  ا  جمله مهاجرت روستاییان بهآ ار و پیامدهای اصالحات ا

های جمِیت  در طهط گاریخ ایننران بننهده و نسننبت گه یننع جای هگرین جاببزرگ

جمِیت در شهرها و روستاها را باژگهن هرده بننهد. حتنن  برخنن  ا  گفسننیرها ا  

ط روستاها و ای در قباهای گهسِهانقالب اسالم  نیز اصالحات ارض  و سیاست

شهرها را ا  جملننه  هامننل وقننه  ایننن انقننالب در ایننران مهاجرت روستاییان به

 . (251  1392  اههگالند،دانند م 

هننند و نیز اشنناره م دلیل خشکسال  و نبهد آب  ههچ روستاییان بهبه  گاالنمستند  

جرت گننذارد. مهننانمایش م برانگیز را در ایننن  مینننه بننهگصنناویری گامننل

 
گحقیقات  .  1 ا   صف  برداشت   جهاد  »جامِهاستاد  هتاب  در  و  نژاد  ایالت  ایران«شناس      شایر 

. ایشان این واژه را در برابر »شهروند« برای ساهنین شهر، »هشتمند« برای ساهنین روستا و  (1395ا

  اند. هار برده»ههلمند« برای ایالت و  شایر به
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پیامنندهای  ۀ  در  میننن بحث جنندی و مهمّنن محیط  هننه امننرو ه نیننز بننه یسننت

 گیر برخ  ا  نقاط ایران است.  محیط  بدط شده و دامنهای  یستسیاست

هننرد و   ریینن روسننتا گغنگنناه به  ، جهاد سا ندگ  ۀواسطبهو     ا  انقالب اسالم  پس

دوران   نیمحصننهط همنن   (1364ا  ه«ی »گنهره د  ل یشد. ف  یشتریگهجه ب  انییروستابه

متروهننه هننه   ی . روسننتاگذرد م  پهلهی   ی آخر رژ  یهادر ماه  ل یاست. داستان ف

مونناور هننهچ  یروسننتاهابه  اهننال  آن، گمننام   می شدن قنات قنندخشک  لیدلبه

  ی در حننر  قینن  م   است  احداث لاه  زیل  کی شدن قنات  خشک  لیاند. دلهرده

در  شننتریبننا  مننق ب زینن ن یگری هه لاه را حفر هرده، قصد دارد گا لاه د  آن. هس

 هنند ههشش م  مقن رمردیهمک پبه ی روستا  حفر هند. اما جهان  کی همان نزد

مننانع ا  آن  -هشنند آخننر خننهد را م یهنناهه نفس-قنات   روبی گا با مرمت و ال

 .و خشک شهد ردیبم هشیهم یشهند هه برا

ایراننن  هننه محتننهای   ۀ، یک  ا  مستندسا ان برجست(1372ا  1محمدرضا مقدسیان

، بننیش استانسان و طبیِت در دوران مدرن    ۀبسیاری ا  مستندهایش گغییر رابط

گصننهیر هشننیده بننهد. « این مس له را بهرا  برج هبهگر»ا  ربع قرن پیش در مستند  

گا یر مخرب  دم جانمای  درست واحد صنِت  همچهن مقدسیان در این مستند،  

شنندن ذیر آن برای روسننتاهای اطننراا، خشکناپنفهالد مبارهه و پیامدهای جبرا

شنندن هشاور ی، و نیننز ا ننرات مخننرب صنِت رفتن  ها و ا بینها و قناتلشمه

 . هشیده بهدگصهیر وهتاب بر  ندگ  و روان مردم را بهحسابب 

 
طبیِت و رابطۀ انسان با طبیِت اختصاص  . محمدرضا مقدسیان، مستندسا ی هه اغلب آ ارش به1

دربارۀ قنات ا  جمله »هاریز، مبار ه با بیابان«، »هاریز، گداوم حیات« و  دارد، مستندهای مختلف  را

ور« اشاره گهان به »سرود دشت نیمه»هاریز پیمایش آب« ساخته است. ا  جمله دیگر آ ار وی م  

 هرد. 
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گنهننا   محیط  آنگهسننِه و هشنناور ی و  هاقننب  یسننتبههای مربننهط  سیاست

اهثننر گننهان گفننت  های ملّ  و داخلنن  گهسننِه نبننهد. بلکننه م سیاستمحدود به

های انقالب سبز اهشنناور ی( اجرای سیاستهشهرهای  هه همچهن ایران گن به

ه  ریخننت. مرگضنن  فرهننادی یکنن  ا  هننا بننهدادند، ساختار هشاور ی سنت  آن

های قابل گننهجه  دارد. وی در مقالننۀ هه در این  مینه آ ار و نهشتهاست    هسان 

  نهیسد  باره لنین م »آیا هشاور ی ایران بدوی است« در این

»سرنهشت روستاها و هشاور ی و دامداری بیش ا  هر له در شهرهای منا و 

خنهرد. المللن  رقن  م گر ا  همه در گصمیمات هنالن ملن  و حتن  بینمه 

های هشاور ی، فرهنگ گهلیدی ما بهده هه هنار را   ابزار هار و روشگر امه 

ای گهننهسته است؛ فرهنگ  هه ا ضنایش را بهدان ار و بیکاری را افتخار نم 

ا هرده هه نه با گاو و خیش هه حت  با لنگ و دنندان هن   منین رگربیت م 

سنا و جهامنع خهدب   امرو ه روستاهای ما جزایر گنهااند. ...داشتهآبادان نگاه م 

له دیرو  ه  این مس له مطلق نبهده اسنت و و خهدگردان دیرو  نیستند، اگر 

یکایک گصنمیمات سیاسن  و اقتصنادی و فرهنگن  اگخناذ شنده در مونامع 

د را در روسنتاها و گیری، دینر ینا  ود گنا یرات پنهنان و آشنکار خنهگصمی 

 .(245   1380 افرهادی،گذارند«  جای م هشاور ی ما به

بننار را ای آ نناری  یانهای نهسا ی، در نقنناط روسننتای  و حاشننیها ماط سیاست

بننار متهجننۀ هشنناور ی و مننناطق روسننتای  بننهد. ایننن آ ننار  یانوجهد آورد. بننه

شننان های  ننندگ  اهال رفتننه بننرای گننامین حننداقلروستاهای مسننتقل  هننه رفته

آمنندن هیفیننت  ننندگ  در نبرخ  با این وابسننتگ  و پایی  شهرها وابسته شدند.به

 ننندگ  خننهد ادامننه دادننند. برخنن  دیگننر راهنن  دیگننر را روستاها ساختند و به

برگزیدند، راه مهاجرت. اما همۀ آنننان هننه راه مهنناجرت را برگزیدننند، نتهانسننتد 

گهنه هه »گاالن« روایت هرده است، رخت خهد را ا  این ورطه بیرون هشند، و آن

خننهرد و ای هه با اقتصاد ملک و مسکن گننره م مس له.  آب  رفتندآب  به ب ا  ب 
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هند. اغلب گمام مشکالت و حتنن  نشین بدط م انسان حاشیهانسان روستای  را به

گهان آید هه دیگر نم وضِیت  پیش م   آید.سراا آنان م گر ا  گذشته، بهگسترده

ای ا  هسلسننلبخش سخن گفت. بلکه مهاجرت نیننز گبنندیل بها  مهاجرتج رهای 

نشننین سنناخت انسننان حاشیهو     مرهننز پیرامننهنگداوم و با گهلید مناسبات نابرابرج

       است. 

 

 مثابۀ دیگریانسان روستایی به

گکرارشهنده در سینمای ایران، روستای ج سرگشته در شهر است. یک  ا  ژانرهای  

شهد. فننیل  انسان  ناآشنا با مناسبات مدرن هه اغلب در سینما با غله با نمای  م 

شنندۀ های آن است. نمهنۀ بیشتر شناختهبلهچ هه به آن اشاره هردی  یک  ا  نمهنه

گهان ا  »آقننای هنناله« های پیش ا  انقالب م آن »صمد« است. همچنین در نمهنه

ا ر داریهش مهرجهی  نام برد. مهرجهی  در یک  مان نسبتاً ه  دو نه  با نمننای  

لننه فیل ج »گاو« مهرجهی  با آندهد.  متفاوت ا  روستا و انسان روستای  انوام م 

گصهیر هشیده بهد، ماهیت  متفاوت دارد. گاو نگاه  ا  درون او در »آقای هاله« به

هرد. لیزی هه در آقای روستا و انسان روستای  را دنباط م پایین به بهو نه ا  باال

ای جننا بننا  همننان گصننهیر اسننطهرهآید. در اینلش  م هاله همتر ا ری ا  آن به

خهد جلننب های آن، گهجه او را بهوبرقروستای  سرگشته در شهر مدرن هه  رق

ا  سننادگ  او سهءاسننتفاده ها  ای هه شننهریشهد. روستای  سادههرده، ساخته م 

هننا روسننتا و انسننان روسننتای  در هنند گا سرش هنناله بگذارننند. در ایننن فیل م 

شهند. گصهیری هننه های مدرن و سادگ  خالصه م ناآشنای  با مناسبات و پدیده

 شهد.های بِد نیز با گهلید م گیرد، در ساطجا شکل م در این
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اشنناره هننرد. روسننتای  هننه   (1395ا ادیه«    فیل  »همه ل گهان بهدر این میان م 

گهران دنباط هننار بننهشدن روستا و نبهد آب بننرای هشنناور ی، بننهخاطر خشکبه

هننند. هننر رود. او هارهای مختلف  ا  جمله هارگری و نگهبننان  را گوربننه م م 

دلیل ناآشنای  با مناسبات گیرد، بهرود و در هر جایگاه  هه قرار م جای  هه م 

شننهد. او انگننار دلمننه و لرهنن  شهد و نادیده انگاشننته م شهری، طرد م مدرن  

ریزند. فیل  با صننحنۀ دسننتگیری و است هه باید بیرون ریخته شهد و بیرونش م 

  رسد.اگمام م  ندان بهانتقاط او به

دیار خننهد سیسننتان و بلهچج هیمیای   مان  هه دریافت طهران جای او نیست، بننه

در »همه لنن   ادیننه«   همان هار هشاور ی پرداخت. اماو بهبلهلستان با گشت  

طهر نبهد. امر  ادی همان حذا و طرد انسان روستای  ا  مناسبات اجتما   این

نشین باید گثبیت جایگاه انسان روستای  و انسان حاشیه و اقتصادی در شهر است.

ا گهلینند شننهد. و رابطۀ مرهز و پیرامهن ب  1در روستای بزرگ  این مناسباتشهد گا  

اند و در جهننت گثبیننت و گاه  این ههشش را سینماگران و هنرمندان انوام داده

دهندۀ هننه نشننانجدای ا  آ اری    اند.با گهلید مناسبات نابرابر آ اری را خلق هرده

لننه در رنجج ناش  ا  گهسِه و نهسا ی بننرای روسننتا و هشننتمندان آن اسننت، آن

پایین و  اقل اننندر سننفیه د شده، نگاه ا  باال بهفضای غالب و رایج سینما با گهلی

انسان روستای  و مشارهت در حذا و طرد او ا   رصۀ مشارهت اجتمننا   و به

اقتصادی و فروهاستن گوربۀ رنجج ناشنن  ا  سنناختارهای اقتصننادی و اجتمننا  ، 

سا ی مناسبات مرهز و پیرامهن است. روندی هننه ا  ابزاری برای خنده و  ادیبه

            ی هاله« و »بلهچ« گا »همه ل   ادیه« گکرار شده است.  »آقا

 

 
 . (1390،  ان. . هُتبُ بزرگ«  هب  ا  گهران، »دمرگض  هُتُ  دهتر. گِبیر 1
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 فراخوان شمارۀ دوم 

نامۀ »هنر و ادبیات  ویژه

 عامه پسند« 

 

 »هنررر و ادایررات عامرره پ ررن  ( را بممه 1400در نظر دارد شمممارد دوم مزماممتا     سرونامه

مندا  و دانشجویا  گرامی دعوت به نظرا ، عالقهاختصاص دهد. در همین زمینه از صاحب

 ایند. ، جاتار و مقاله به آدرس ایمیل مجله ارسال نمآورد تا یادداشتعمل می

هررا  معرفی و نق  کتابای را به   »ضمیمهسرونامه همچنین در نظر دارد تا در هر شماره  

مندا  دعمموت بممه اختصاص دهد. در این زمینه نیز از عالقه  تازه منتشرش ۀ علوم اجتماعی

  ها و نقدهای خود را برای سرونامه ارسال نمایند.  آوریم تا شرحعمل می
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