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چکیده
مهاجرت جوامع کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به قاره اروپا به دلیل جنگگو و نگگاامنی در دو دهگگه منشگگته منکگگر بگگه شگ یل
مروههای دیاسپورا در جامعه اروپا مردید که این امر نگرانی فزایندهای در جامعگگه اروپگگایی ایکگگاد کگگرده اسگگتس ا گگزا راسگگت
افراطی و دیگر ا زا سیاسی اعتقاد دارند که وجود دیاسپوراهای خاورمیانه و شمال آفریقا باعگگا ایکگگاد بحرانهگگای هگگویتی در
سطح قاره اروپگگا خواهنگگد شگگدس مطالعگگه کتاب انگگهای اضگر بگگا هگگدر بررسگگی گ یر دیاسگگپوراهای خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا در
ش لمیری بحرانهای هویتی در کشورهای اروپایی و روی رد ا زا راستمرا از دیدماه روابط بینالملل نیز مقاالت داخلی و
خارجی ،کتب و نظریههای دکترین روابط بینالملگگل را مگگورد بررسگگی قگگرار مرفگگتس پگ

از بررسگی مفهگگومی ،پیشگگینه مهگگاجرت

کشورهای آفریقایی و خاورمیانهای و روی رد ا زا راست افراطی نسگ ت بگگه دیاسگگپوراها نیگگز هویگگت و شگگاخ

های آن مگگورد

ارزیابی قرار مرفته استس یافتهها نشان داد که ایکاد عوامل بحرانساز هگگویتی و انحگگرار از عوامگگل زمینهسگگاز هویگگت جمعگگی نیگگز
بحران هویتی را پدید میآوردس بحران هویتی جامعه اروپایی دارای دو بعد ازجمله بحران هویت ملی -فرهنگگگی و بحگگران هویگگت
ملی – سیاسی استس شاخ

شناخت و اعتقاد نیز در هویت ملی -فرهنگی و شاخ

روانگگی نیگگز در هویگگت ملگگی -سیاسگگی گ یر

داردس همچنین روی رد ا زا راست افراطی با بنیانهای م تلف نشان داد که نس ت به دیاسپوراها دیدماه مشگگترکی داشگگته و آن
را خطری جدی برای هویت خود میدانندس با وجه به نیاز نیروی انسگگانی جگگوان و جمعیگگت رو بگگه پیگگری جامعگگه اروپگگایی ،وجگگود
بحران هویتی تی با م الفت ا زا راست افراطی امری اجتنا ناپنیر خواهد بودس
کلیدواژهها :دیاسپوراها ،مهاجران به اروپا ،هویت اروپا ،خاورمیانهای ،شمال آفریقاس
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Middle East / North African Diaspora and the Approach of Right-wing
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Abstract
The migration from the Middle East and North Africa to Europe due to war and insecurity
over the past two decades has led to the formation of Diaspora groups in Europe, which has
raised growing concerns in the European society. Far-right parties as well as other political
parties believe that the existence of Middle East and North African Diaspora will create
identity crises across the Europe. The aim of this research paper is to examine the impact of
Middle East and North African Diaspora on the formation of identity crises in European
countries and the response of right-wing parties from the perspective of international
relations, whereas the method of gathering research data and information is carried out
through library studies, including but not limited to documents, books, major national and
international journals and theories of the doctrine of international relations. After a
conceptual study, taking into consideration the migratory background of African and
Middle Eastern countries and the reaction of far-right parties to the Diaspora, identity and
its contributing parameters have also been evaluated. Findings of the paper show that the
creation of contributory factors to identity crisis and deviation from the underlying factors
of collective identity also bring about identity crisis. The identity crisis of the European
society has two dimensions, namely national-cultural and national-political identity crisis;
while the parameters of cognition and belief affect national-cultural identity, the
psychological ones have an impact on national-political identity. Furthermore, the response
of far-right parties from different political strands shows that they hold a common view of
the Diaspora and consider it a serious threat to their identity. Given the need for young
labor force and the aging population in Europe, an identity crisis will be inevitable despite
the opposition of far-right parties.
Keywords: Diasporas, Migrants in Europe, European Identity, Middle East, North Africa.

مقدمه

مهاجران و پناهندمانِ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سراسر جهان پراکنده شدهاند که ایگگن آمگگار
 میگگزان مهگگاجرت در،2015  گگا2005 بهطور عمده در کشورهای اروپایی نیز بسیار چشممیر اسگگتس از سگگال
 بررسیها نشان میدهد جنگگو سگگوریه در سگگال. میلیون نفر رسیده است54  میلیون نفر به25 سطح جهان از
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 2011و درمیرهای مسلحانه افغانستان ،عراق ،یمن ،مصر ،لی ی و سودان همچنین ظهور مروههای افراطی و
بنیگگادمرا نظیگگر داعگگش همچنگگین فشگگارهای اقتصگگادی ،خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا را بگگه منطقگگهای آشگگفته و
بحرانزده

دیل کرده است که این بحرانهگگا دلیگگل اصگگلی مهگگاجرت اج گگاری بشگگمار میرونگگد ( & Baser

.)Amira.,2019

به نقل از مزارش بینالمللی مهاجرت سگگازمان ملگگل در سگگال  2019نیگگز آمگگار مهگگاجرت بگگه قگگاره اروپگگا طگگی
سگگالهای  2000گگا  2019از  57بگگه  82/3میلیگگون نفگگر افگگزایش یافتگگه اسگگتس

(Report International

)Migration,2019; p.4 & international migration wallchart, 2019س در پی افزایش مهاجرت اج اری
از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به خاطر نابسامانیهای امنیتگگی و اقتصگگادی نیگگز عگگدادی از مهگگاجران
ار اط خود را با وطن اصلی خود قطع نمیکنند و تی در مواردی که ام ان ار اط فیزی ی وجود نداشته
باشد در قالبهایی چون داستانسرایی و آیینهای فرهنگی ایگگن ار گگاط را فگگم مینماینگگد .جگگوامعی کگگه
همچنان ار اط خود را با وطن اصلیشان فم کردهاند نیز با افرادی که برای شروع یگگز زنگگدمی جدیگگد
مهاجرت کردهاند ،دارای فاوتهایی بسیاری هستند ) .(Butler, 2001, p.190وجود افگگراد دارای ار گگاط
فیزی ی و غیر فیزی ی با وطن خود در بین مهگگاجران نیگگز دارای پیامگگدها و باز ا هگگای م تلگگف اقتصگگادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسگگی و امنیتگگی اسگگت )( Ekhtiari et al., 2018, p.75س همچنگگین باعگگا شگ لمیری
دیاسپورای جدید در کشورهای میزبان اروپایی میمردد )(Bahar & Halperin,2019س
در جهان پستمدرن امروزی ،دیاسپورا یا آوارمی قومی و پاندیاسپورا خواه به اج ار و یا داوطل انه ،نقشگگی
اساسی در عیگگین سیاسگگت کشگگورهای میزبگگان دارنگد )(Hatami, 2017, p. 68س پگگان دیاسگگپورا

& (Rafael

) Diaspora, 2010, p. 2مردمانی که ریشه در کشگگورها و جاهگگای م تلفگگی دارنگگد ،امگگا بگگه دلیگگل نزدی گگی
اجتماعی و فرهنگی در محیط مشترک جدیدشان نظیر مسلمانان بودن که هویت جمعی مشگگترکی را بگگروز
میدهند به کار میبرند )(Ashraf Nazari & Salimi Borhan, 2016, p.174س نیاز اروپا به نیگگروی انسگگانی
جوان طی سال های اخیر نیز ی ی از علل جن جمعیت مهاجرین از سایر کشورها استس دیاسپورا به عنوان
نیروی انسانی مؤ ر در هدرهای وسعهای و بهمثابه ی ی از عوامل اصگگلی سگگرمایه انسگگانی دررونگگد وسگگعه
اقتصگگگادی و اجتمگگگاعی محسگگگو میشگگگودس از طرفگگگی ا گگگراز هویگگگت و انسگگگکاه اجتمگگگاعی ازجملگگگه
سیاستمناریهای فرهنگی و ب گگش بنیگگادی وسگگعه پایگگداری در قگگاره اروپگگا اسگگت

(Ashtarian, 2003,

)p.10س همچنین هویت به عنوان عامل کنترلکننده وسعه و ضمینکننده پایداری فرهنگگگی در کشگگورهای
اروپایی است )(Parvaneh & Tavakoli, 2014, p. 24س
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ارزشی – هویتی عامل یرمناری است کگگه باعگگا میمگگردد گگا دایاسگگپوراها در کنگگار ار گگاط و

اختالط با میزبان همواره الش میکنند از هضم شدن در فرهنو اکم اجتنا کگگرده و هویگگت خگگود را
برمدار یز هسته ارزشی مایز ب ش باز عریف کنندس این شاخ

مهم در کنار ار اط و اختالط همزمگگان

دایاسپوراها با جوامع میزبان ،آنها را قادر به پدید آوردن ش ههای اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی بانفوذی
کرده استس عامل عیینکنندهای که متناسب با اقتضائات زمانی و م انی می واند یرات مث گگت یگگا منفگگی
بزرمی بر سازوکارهای فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و علمی داشته باشدس ن ته مهگگم ایگگن اسگگت کگگه
دامنه این ا رمناریها شامل هر دو کشور وطن و میزبان خواهد بود )(Bahmani, 2017, p. 101س
سؤالی که در اینکا مطرح میمردد این است که با وجود دارابودن شاخ

های ارزشی -هویتی دیاسپوراها

و یرمناری آن در عرصه های م تلف ازجمله سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آیا در ش لمیری
بحرانهای هویتی در اروپا می وانند نقشی داشته باشند؟ همچنین یرات آنها چگونه خواهد بود؟ با وجه
بگگه محگگدودیت مطالعگگات انکاهشگگده در گگوزه بحرانهگگای هگگویتی ناشگگی از وجگگود دیاسگپورا و پراکنگگدمی
مطالعات در کشورهای م تلف ،هدر پژوهش اضر بیگگان گ یر و نقگگش دیاسگگپورای خاورمیانگگه و شگگمال
آفریقا در ش لمیری بحرانهای هویتی در کشورهای اروپایی در طی یز دهه اخیر استس
چارچوب مفهومی

دیاسپورا به عنوان عنصر کلیدی بحا این مطالعه ریشه یونانی دارد و از رکیب دو کلمگگه"دایگگا" بگگه معنگگای
وسط و "سپیرو" به معنای از هم جدا شده یا پراکنده مشته ش یلشگگده اسگگتس اخیگگراا ایگگن موضگگوع بگگهطور
چشممیر مورد وجه محققان و پژوهشمران وزههگگای م تلگگف قرارمرفتگگه اسگگت

(Bahmani, 2017, p.

)96س همچنین به لحاظ مفهومی و عریف بسگگیار سگگاده ،دیاسگگپوراها را می گگوان اینمونگگه عریگگف کگگرد کگگه
“اعضای جوامع قومی و ملی که وطن خود را رک کردهاند اما ار اط خود را با آنکا قطع ننمودهانگگد" نگگاه
دیاسپوراها نیز جمعیتهای فراملیمرا را در ذهن مت ادر مینماید )(Ionescu, 2006, p.13س ار اط دیاسپورا
با سرزمین مادری که می واند یز کشور یا وطگگن قگگومی یگگا یگگز منطقگگه دینگگی باشگگد ،بگگا نولوژیهگگای
ار اطی -اطالعا ی مسترش یافته در جهان امروز سهیل شده اسگگتس بگگه همگگین دلیگگل ،دیاسگگپوراها ار گگاط
نگا نگی با حوالت جوامع خویش و جن شهای اجتمگگاعی فعگگال در آنهگگا دارنگگدس آزادیهگگای فگردی و
اجتماعی در دموکراسیهای غربی نیز ،فرصگگتهای زیگگادی بگگرای ایفگگای نقشهگگای چندمانگگۀ دیاسگگپوراها
پیداکرده و ماهی در عرصه سیاست ملی و بینالمللی به بازیگری یرمنار دیلشدهاندس
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این کارکردهای چندمانه ،به ناسب دیاسپوراها متفاوت استس ب شی از مردمان یز دیاسپورا مم ن است
جن محیط و کشور میزبان شوند؛ اما برخی نیز ،به کشور یا سرزمین اصلی(وطن) خود علقخاطر و سعی
در مایز خود با دیگران دارندس نهادهای سیسی و فعالیتهایی که آنها انکاه میدهند ،با پیوند مستقیم و
غیرمستقیم با سرزمین اصلی ،ش ل یگگز خگگا مرایی مروهگگی و جگگاودانی بگگه خگگود میمیگگردس برخگگی از
صا بنظران ،بین دیاسپورای دارای دولت یگگا بگگدون دولگگت یگگا دیاسگگپورای قگگومی بگگا دینگگی فگگاوت قائگگل
میشوندس ویلیاه سافران 1برخی ویژمیهای دیاسپورا را اینمونه برمیشمارد

(Ashraf Nazari & Salimi

): Borhan, 2016, p.173
 -1یز اجتماع یا مروه ،بگگا این گه از محگل جغرافیگگایی خگگود دور هسگگتند ،امگگا دارای دیگگد ،افظگگه،
اسطورههای مشترک در مورد سرزمین اصلی(وطن) خود هستندس
 -2غالب این مروه جمعی به ایگگن مسگگهله اعتقاددارنگگد کگگه هرمگگز از سگگوی جوامگگع میزبگگان پنیرفتگگه
ن واهند شد؛ بنابراین ،سعی در برآوردن نیازهای اجتماعی و فرهنگگگی خگگود بگه شگ ل مسگگتقلی
خواهند شدس
 -3نسل اول و نسلهای دیگر ،امید بازمشت به سرزمین اصلی را در شرایط مطلگگو دارنگگد؛ تگگی
برخی از آنها در ال رفتوآمد بین کشور اصلی و میزبان خود هستندس
 -4آنها به همراه خودآماهی جمعی و انسکامی که می واند بگگه آنهگگا انگیگگزه فعالیگگت در راسگگتای
عالیق یا منافعشان را بدهد ،مایت از سرزمین اصلی خود را فم کردهانگگد

( Roza, 2004,p.

)54س
همانطور که در سطور باال نیز اشاره شد ،دیاسپورا از نظر لغوی به معنای پراکندمی است؛ اما با وجگگه بگگه
اینکه پدیده مهاجرت همواره ی ی از عناصر برجسته در اریخ آوارمان قگگومی در قگگرن بیسگتم اسگگت ،در
ادبیات علوه سیاسی از مهاجرتهای مسترده قومی و منه ی ناشی از خشونت سگگاختاری بگگا اصگگطال ا ی
مانند دیاسپورا و ران
مش

ناسیونالیسم یاد میشود )(Hatami, 2017, p. 67س راجرز برابی گگر عناصگگر کلیگگدی

کننده دیاسپورا را پراکندمی در فضا ،مرایش به سرزمین اصلی و فم مرزها که بگگه یگگز مگگروه

جمعی یا اجتماع اقلیت مهاجری اجازه میدهد که خودش را در برابر دیگران عریف کند ،میداندس بر این

________________________________________________________________
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اساس ،برابی ر ،سه عنصر اصلی و ش یلدهنده دیاسپورا را پراکندمی ،سومیری به سمت سرزمین مادری
و فم ریم میداند)(Brubaker, 2005, p. 4-6س
محققان م تلف نیز عاریف متفاو ی را برای دیاسپورا ارائه دادند ازجمله بعضی از محققان مانند

آندرسون1

دیاسپورا را مروهی از ن گان میدانند که برای ایکگگاد هویگگت اسگگترا ژیز فعالیگگت میکننگگدس همچنگگین در
عریف دیگری از سافران ،2آنها را مروهی از مرده میدانند که در فراسوی مرزهایشان زندمی و یگگات
خود را ادامه میدهند)(Khani, 2017, p. 5س قیقی در مطالعه خود نیز دیاسپورا اقلیت قگگومی میدانگگد کگگه
دارای

وطنپرستی بوده و در این راستا جهگگت رسگگیدن بگگه اهگگدار خگگود در سگگرزمین مگگادری فعالیگگت

میکنند) (Sheffer, 1986, p.3س ق پناه دیاسگگپورا را اصگگل الزامگگات سیاسگگی و محگگدودیتهای قگگومی و
منه ی میداند)(haghpanah, 2008, p. 205س سافران نیز مدل مفهومی را برای یگگین یگگز دیاسگگپورا ارائگگه
نمودس در این مدل نیز عوامل اصلی ازجمله اریخ پراکندمی ،افظه اری ی و م انی که ریشه هویت فگگرد
در آنکاست ،بیگانگی در کشور جدید ،مایل به بازمشت به وطن ،مایگگت مگگداوه وطگگن و گ

علگگق و

هویت جمعی بهمثابه یز مگگروه اسگگت )(Safran,1991, p. 83س مطالعگگات نشگگان میدهگگد کگگه سگگه روی گگرد
اساسی در مطالعات دیاسپوراها وجود داردس روی رد سنتی کید بگگر آن دارد کگگه جهانیشگگدن همگگراه خگگود
غییرا ی را به وجود آورده است )(Cohen, 1992, p.265س روی رد دوه به شرایط اجتمگگاعی دیاسگگپوراها و
فرآیندهای خودشناسی فراملی در ار اط با دول میزبان و قومیگگت محلگگی یگگه داردس روی گگرد سگگوه نیگگز بگگه
بررسی فعالیت آوارمان اشاره دارد)(Shain & Barth,2003, p.109س ال ته م ت ی که روی رد سوه را جزئی
از اعتقادات خود می داند معتقد است که آوارمان قگگومی ،بگگازیگران سیاسگگی فعگگال هسگگتند؛ کگگه در گگروی
هویتهای رقیب در کشور مستقلی کگگه در آن اقامگگت دارنگگد فعگگال میباشگگندس

(Adamson, Demetriou,

)2006, p. 499س
بهطورکلی می وان بیان کرد که ناسیونالیسم در ایکاد دیاسپوراها ش ل میمیرد و جوامع دیاسپوراها ،گ یر
زیادی بر روی مفتمان و سیاست سرزمین می منارندس روی رد اصلی دیاسپوراها نیز مرکز بر روی هویگگت
جمعی است )(Bauboker & Thomas, 2004, p. 21س ایدهها ،عقاید و اف ار نیز سازنده هویت هسگگتندس بگگه
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همین خاطر ضور دیاسپوراهای خاورمیانهای و شمال آفریقا باعا نگرانی فزاینگگده اروپاییگگان شگگده کگگه از
استحاله هویت ملی آنها به دست مهاجران و یا دیاسپوراهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیمناک هستندس
پیشینه تحقیق

در طول دو دهه اخیر که از ناآرامی کشورهای خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا میمگگنرد مقگاالت متعگگددی بگگه
نگارش درآمده استس به نظر میرسد کگگه ایگگن ناآرامیهگگا نگگه نها کشگگورهای خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا را
دست وش غییر کرده است بل ه کشورهای اروپا هگگم از ایگگن غییگگر در امگگان ن ودنگگدس پیشگگینه موضگگوع گ یر
دیاسپورای خاورمیانه و شمال آفریقا در ش لمیری بحرانهای هگگویتی در کشگگورهای اروپگگایی و روی گگرد
ا زا راستمرا را می وان در قالب مقاالت و مزارشهای محافل م تلف دانشگاهی ،مراکز پژوهشگگی،
اندیش

دهها ،و رسانهها پیگیری نمود.

جوادی 1و هم ارانش ( )2017در مقالهای یر مهاجران مسلمان بر قویت ا زا راست افراطی اروپا بیان
میکند که مهاجران مسلمان پ

از زندمی در اروپا در پگگنیرش فرهنگگو جدیگگد مقاومگگت نشگگان میدهنگگدس

همچنین ا زا راست افراطی ضور مهاجران را نوعی هدید برای هویگگت و آینگگده فرهنگگگی قگگاره اروپگگا
می دانندس او اعتقاد دارد که ا زا راست افراطی نس ت به مسهله مهاجران و هویگگت ملگگی دیگدماه مشگگترک
دارند و مسهله دیاسپوراها و م الفت با ضور آنان صرفاا به عنوان ابگگزاری بگگرای جگگن اف گگار عمگگومی در
انت ابات ن وده بل ه این موضوع دغدغه ف ری و اعتقادی آنها استس همچنین ضور مهاجران در دو دهه
منشته موجب قویت ا زا راست افراطی در سیاست قگگاره اروپگگا مردیگگدس گگا می )2017( 2در مقالگگهای
بازخوانش جغرافیایی از دیاسپورا را مورد بررسی قرار داده و بیان کردند که :دیاسگگپوراها در بحگگا هگگویتی
نیز بر روی هویت جمعی مرکز میکنند همچنین عالوه بر این ه می وانند عوامل وسعه در کشگگور مهمگگان
باشند همزمان می وانند به عنوان عوامل نشزا و عارض در کشور اصلی هستندس آنهگگا نقگگش اساسگگی در
عیین سیاستهای کشورهای میزبان و یا مهمان دارندس اختیاری امیگگری 3و هم گگارانش ( )2018در مقالگگهای
مهاجران خاورمیانهای و امنیت اروپا را دارای وجه ار اط میداندس نویسنده در این حقیق علل مهاجرت را
با وجه به اوضاع نابسامان کشورهای خاورمیانه و آفریقا به چهار دسته قسیم میکندس همچنین بیان میکند:
________________________________________________________________
1
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3 Ekhtiari Amiri R.
2

302

پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،9شماره  ،1پاییز و زمستان 1399

مهاجرت یز پدیده اجتماعی است که دارای پیامدهایی ازجمله اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگگگی ،سیاسگگی و
امنیتی است .در بلندمدت مشهود رین ا ری کگگه مهگگاجران بگگه لحگگاظ اجتمگگاعی برجگگای میمنارنگگد ایکگگاد
اقلیتهای قومی در کشور میزبان است .ورود مهاجرانی با فرهنوها و قومیتهای متفاوت به جوامع یز
دست و متکان  ،آنها را به جوامع چند قومیتی و چند فرهنگی دیل نمایدس موضگگوع مهگگاجرت در نگگگاه
صا بنظران بهمثابه چالشی علیه هویت ملی کشگگورهای اروپگگایی بگگوده و باعگگا ضگعیف مگدن غگگر و
همگنی اجتماعی استس عارض آش ار میان ارزشهای مهاجران خاورمیانه و آفریقا با جامعگگه اروپگگا باعگگا
چالش هایی در جامعه اروپایی مردیده که بسیاری از مرده و ا زا خواستار محدود کردن ورود مهاجران
به قاره اروپا شدندس
الدانی و ق ادی )2016( 1در مقالهای با عنوان مهاجرت مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه از سگگال
 2000ا  :2014فرصت یا هدید؟ بیان میدارد که :دیاسگگپوراهای کشگگورهای شگگمال آفریقگگا غال گاا مسگگلمان
هستند ،با وجه به فاوتهای هویتی ،منهب آنان برای فرانسه مهم رین چالش محسو میشگگودس وجگگود
دیاسپوراها پیامدهای دیگری از ق یل مسهله روریسم ،مونامونی فرهنگی و معضل بی اری نیز برای جامعه
فرانسه دربرداردس رب ا فریدمن 2و مارکوس یل ( )2012در مقالگگهای بگگا عنگگوان هویگگت و فرهنگگو اروپگگایی:
روایتهای متعلق به فراملی ،ضمن بررسگگی جن گگههای فرهنگگگی شگ لمیری هویگگت فراملگگی و پگرداختن بگگه
چرایی وجود و الش برای یافتن هویت مشترک در اروپا ،مینویسد که

و دت و علگگق بگگه اروپگگا در

مناطق جغرافیایی م تلف نیز رو به کاهش است .میر جابری و هم اران نیز ضمن بیگگان چالشهگگای هگگویتی
پیشروی جامعه اروپایی نیز به نقل از بگگری )2012( 3در مگگدیریت دیاسگگپوراهای خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا
ا ساست سردرممی کرده و ضمن شرح انسکاه سنتی و وا د هویت اروپایی به هویتهای محلگگی جوامگگع
م تلف اروپایی ورود کرده و از سنتها و آیینهای محلگگی منگگاطق م تلگگف در اروپگگا بهصگگورت آ گگش بگگه
اختیار میخواهد که برای انسکاه هویتی و فم فرهنو و هویت مشترک اروپاییان فعالیت کنند ا بتوانند
از چالشهای هویتی اصل از دیاسپوراها و مهاجران خاورمیانه و آفریقا و دیگر مهاجران در امان بمانندس
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پیشینه مهاجرت دیاسپوراها به اروپا
مهاجران کشورهای آفریقایی

اولین دوران مهاجرت آفریقاییها به جزیره س ز نیز که بهطور اج اری انکاه میمردید طی سگگالهای 1441
ا  1950که در مکامع بینالمللی نیز به دوران اسارت و یا کگگارت بگگرده از آفریقگگا بگگه اروپگگا موسگگوه بگگوده،
کارت برده وسط مرده کشورهای انگلی  ،فرانسه ،اسپانیا ،پر غال ،هلند ،دانمارک و سوئد انکاه مردیده
است)(Mario,1997, p. 3س رو مندان در اروپا اکثراا از کارت برده در شمال آفریقا بهره برده ،بردمان را
جهت استفاده و کار در مزارع و خانهها خریداری میکردندس ال ته فقگگط گگاجران دسگگت بگگه انکگگاه اینچنگگین
عمل ظالمانه نمیزنند و خانوادههای سلطنتی از فعاالن این کارت پررونق بودندس کشور پر غگگال و خگگانواده
سلطنتی سوئد نیز از پیشگامان این عرصه و کارت پررونق در قاره اروپا به سا میآمدندس پر غالیها نیگگز
برای ش ار انسان از آفریقا و کارت برده در همان ابتدا مورد
)3س

مایت پاپ قگگرار مرفتنگگد (Mario,1997, p.

همرورزمان شمار آفریقاییهاى به بند کشیده شده افزایش یافت و ارزشى بزرگ و مهگگم را نشگگان داد.

ش ار برده بر روى دریاها بهعنوان یز کسبوکار کارى محقق شده یز واقعیت بگگودس از سگگال  1441گگا
 1448پر غالیها بیش از  1000برده را از سا ل آفریقا بگگه اسگگارت مرفتنگگدس از آغگگاز دهگگههای  1450شگگمار
بردمان فروخته شده در بنادر الموس و لیس ون بین  800-700نفر در سال افزایش یافتس
کارت برده در خالل نیمه دوه دهههای  1400بگگا برطگگرر نمگگودن نیگگاز بگگازار داخلگگى در میگگان رو منگگدان
پر غالى و اسپانیایى ،صادرات محدودى به ایتالیا و فرانسه انکاه مردیدس پ

از به اش اع رسیدن کارت برده

در بازارهای داخلی اروپا ،بردمان به آمری ا صادر میشدندس مثلا کارت نیز در دوران صادرات بردمگگان
از آفریقا به اروپا و سپ

به آمری ا ناهمگگناری شگگد)(Mario,1997, p. 4س دور دوه مهگگاجرت نیگگز پگ

از

جنو جهانی دوه شروع مردیدس وضعیت کشورهای اروپایی به ود پیدا کرد و بگگه مقصگگدی جگگنا بگگرای
مهاجران بالقوه دیل شدس همچنین کشورهای اروپایی درهای خود را به روی مهگگاجران بگگاز کردنگگد گگا بگگه
آنهگگا در بازسگگازی اقتصگگادی کشورشگگان کمگگز کننگگدس عگگالوه بگگر ایگگن ،در طگگول دوران پ گ

از جنگگو،

پیشرفتهای نولوژیز در زمینههای م تلف ،هزینگگههای مهگگاجرت را بهشگگدت کگگاهش دادس بگگا افگگزایش
درآمد در کشورهای در ال وسعه بهانگگدازهای کگگه مهگگاجرت را بگگرای آنهگگا آسگگان میکگگرد ،مهگگاجرت از
کشگگورهای آفریقگگایی بگگه کشگگورهای غربگگی بهسگگرعت مسگگترش یافگگتس مهگگاجران شگگمال آفریقگگا ،ی گگی از
قابل وجه رین عداد مهاجران را بعد از جنو جهانی دوه ش یل میدادندس این مروه از مهاجران به عنگوان
کارمران آورده شده بودند و در طول دوره  1950ا  1960قاضگگای کگگارمر در آلمگگان را پاسگگخ میدادنگگدس
بااین ال دولت آلمان ،هرمز برای این مهاجران قوقی دائمی و اجگگازه اقامگگت دائگگم در آلمگگان را در نظگگر
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نگرفت و به آنها قوق شهروندی اعطا ن ردس درنتیکه ،درمیریهایی ش ل مرفت که ا به امروز نیز ادامه
پیداکرده استس ا آنکا که آماری از سال  2006میموید 22 :درصد از شهروندان آفریقایی ساکن آلمگگان،
باوجوداین ه در آنکا به دنیا آمدهاند ملیت آلمانی ندارند)(Remnants of Money Economics, 2015س
دوره سوه مهاجرت در هزاره سوه ا فاق افتاد ،این روند از ابتدای هزاره سوه آهنو ند ری به خود مرفت
و دیل به امواج مهاجرت شد .بروز جنوهگگا و منازعگگات قگگومی و محلگگی در کشگگورهای آفریقگگایی نقگگش
مهمی در شگگدید مگگوج مهگگاجرت از آفریقگگا داشگگت )(Dirk Kohnert, 2007, p.3س در ایگگن دوره مهگگاجران
آفریقایی برای فرار از جنوهای داخلی و رهایی از ناامنی ،قحطی و بیماری با قایقهگگای نهچنگگدان مطمگگهن
گگالش میکردنگگد گگا بگگه سگگوا ل اروپگگا برسگگند )(Beauchemin,2015, p.13س ال تگگه موضگگوع مهگگاجرت و
واکنشهای ضد آن در این دوره به امری سیاسی دیل شده است )(World Migration Report 2020, p 8س
به نقل از مزارش بینالمللی مهاجرت سازمان ملل در سال  2020نیگگز از بگگین  10کشگگور م گگد مهگگاجران کگگه
دارای بیش رین میزان مهاجر بودهاند 8 ،کشور آفریقایی ازجمله سودان جنوبی ،میانمار ،سگگومالی ،سگگودان،
دم رات جمهوری کنگو ،جمهوری آفریقای مرکزی ،اریتره و بوروندی بودندس به نظر میرسد کگگه جنگگو
طوالنی در سودان ازجمله عواملی است که در شدید روند مهاجرت از این کشور آفریقایی نقش به سزایی
داشته و این کشور همچنان در ر ه سوه م د مهاجران قرار دارد) (Ibid, p. 40س
غییرات آ و هوای جهانی و پدیده بیابانزایی در دو دهه اخیر ،معیشگگت میلیونهگگا نفگگر در سراسگگر جهگگان
مورد هدید قرارمرفته و باعا شده است که مفهوه «پناهندمان زیستمحیطی »1اهمیت جدیدی پیدا کنگگد
و افراد برای به دست آوردن فرصتهای بهتر زندمی خانههایشان را رک کنندس آفریقگگا نیگگز از ایگگن قاعگگده
مستثنا ن وده و به نقل از مزارش بینالمللی مهاجرت سازمان ملل در سال  2020نیز  16/1میلیون نفر در سال
 2018مهاجران زیستمحیطی بودندس ال ته این آمار نیز هرساله رو به افزایش استس ) (Ibid, p. 45خدمات و
ام انات معیشتی همچنین استعمار رسانه و وسگگایل ار گگاط جمعگگی بگگه دسگگت اروپاییهگگا و لیغگگات وسگگایل
ار گگاطجمعی ) (Laeed Zaghlimi, 2016; p. 159باعگگا مردیگگده گگا مهگگاجران بگگا صگگور این گگه پگ

از

مهاجرت می وانند به ب شگگی از آرزوهگگای خگگود دسگگت یابنگگد گگن بگگه مهگگاجر ی میدهگگد کگگه م گگاطرات و
دشواریهای فراوانی برای آنان داردس
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حقیقات متعدد نیز هرکداه بنا بر موضوع موردبحا قسیما ی را برای مهاجران و دیاسپوراهای خاورمیانگگه
بیان نمودهاندس بنا بر اهمیت حقیق نیز مهاجرت دیاسگگپوراهای خاورمیانگگه را می گگوان بگگه چهگگار بگگازه زمگگانی
دستهبندی نموده و بیان کردس دوره اول مهاجرت نیز پ

از جنو جهانی اول طی سالهای  1945گگا 1970

استس همانطور که در بحا مهاجرت در کشورهای آفریقایی نیز بیگگان شگگد پگ

از جنگگو جهگگانی دوه و

پیشرفت صنعتی و نولوژی کشورهای اروپایی نیز ،نیاز آن کشورها بگگه نیگگروی انسگگانی کارآمگگد و جگگوان
باعا شد ا مرزهای ورودی این کشورها به روی مهاجران باز شود)(Shirgholami, 2008, p. 397س دوران
پ

از جنو جهانی دوه بسیاری از اهل علم کشورهای اروپگگایی ،از هکگگوه دیاسگگپوراهای خاورمیانگگهای و

شمال آفریقا ا ساس خطر فراوان کردند ولی سیاست آنها نیز جهگگت رفگگع نیگگاز بگگه نیگگروی انسگگانی بگگهطور
موقت ضور مهاجران را وجیه میکرد )(sabaghian & khaksar, 2016,p. 134س هکگگوه دیاسگپوراها در
این دوران اکثراا بهصورت نیروهای ذکور بگگوده کگگه جهگگت کگگار بگگه آن کشگگورها رفتگگه بودنگگد و در وسگگعه
اقتصادی اروپا نقش ش وفایی را داشتندس ال ته اروپاییان نیز انتظار داشتند که روند بهمرور کاهشیافتگگه ولگگی
پ

از چند دهه روند ورود دیاسپورا ها و مهاجران خاورمیانهای به قاره س ز اروپا افزایش داشته استس

موج دوه مهاجرت دیاسپورا های خاورمیانهای از سال  1970آغاز مردید که ایگگن مگگوج بگگه ط گگع مگگوج اول
بوده و خانواده و نزدی ان دیاسپوراها و مهاجرانی که بهصورت نها در موج اول در اروپا مسگگتقر شگگدند بگگه
آنها ملحق شدندس موج دوه مهاجرت نیز دارای خطرات بیشتری به نس ت به اول به سا میآمدس مرد هم
آمدن خانوادههای دیاسپورا ها و در پی آن افزایش جمعیت نیگگز شگگروع یگگز دمرمگگونی سرنوشتسگگاز در
ماهیت روابط بین مهاجران کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و مرده اروپا است
)p. 318س حقیقات نشان میدهد که پ

(Shirgholami, 2008,

از منشت چند دهه از این دوران نه نها اس ان آنها موقت ن وده

بل ه جامعه و کشورهای اروپایی را مکا کرده ا روابط اجتماعی ،اعتقادات و مسائل فرهنگی آنها را به
رسمیت بشناسند و از مسائلی نظیر قوق اجتماعی ،رفاه ،آموزش و غیره برخوردار شگگوند

(Khani, 2017,

)p. 9س موج سوه مهاجرت در دهه  1980به بعد رقم خورده استس این مهگگاجرت متگ ر از فروپاشگگی بلگگوک
شرق ،جنو و ناآرامیهای اجتماعی در جوامع کشگگورهای اسگگالمی منطقگگه رخداده اسگگت

(Javadi et al.,

)2017. p. 44س بررسیها نشان میدهد که این دوره نیز مهاجران صرفاا به خاطر مسائل کارمری وارد وزه
اروپا نشده بل ه به خاطر ناآرامیهای موجود در کشورهای زادماه خود ازآنکا خارج شدندس خروج آنهگگا
باهدر مهاجرت کامل ن وده بل ه در پی م انی جهت استقرار و انکاه فعالیتهایی فرهنگی در کشگگورهای
زادماه خود هستندس
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می وان مفت موج سوه مهاجرت یرات بسیار شگرفی را بر مسائل فرهنگی و هویتی کشورهای اروپایی
داشته استس بهطور نمونه طی  20سگگال اول  6هگگزار مسگگکد در اروپگگا ساختهشگگده اسگگت

(Amghar Samir,

)2007, p.2س همچنین آمارها نشان میدهد که عداد مسلمانان در کشورهای اروپایی در سگگال  2006بگگه 20
میلیگگون نفگگر رسگگیده اسگگت)(Bassam Tibi,2007,p. 157س مت سگگفانه پگ

از اد گگه روریسگگتی  11سگگپتام ر

مایزهای فرهنگی مسلمانان اروپا را به چالش هویتی دیل کرده است) (Khani, 2017, p. 4؛ که در ایگگن
دوران اروپا نیز اقداه به لیغ اساله هراسی و اسالهسگگتیزی نمگگوده اسگگت)(Sabbaghian, 2015, p.2س مگگوج
چهاره مهاجرت نیز طی دو دهه اخیر رخداده است پ

از اد ه  11سپتام ر بحرانی شدن اوضاع با جنگگو

افغانستان ،جنو عراق ،ظهور انقال های پیدرپی موسوه به بهار عربی ،ظهور مروههای فیگگری هماننگگد
داعش در عراق و سوریه و جنو یمن نیز بسیاری از مرده منطقه خاورمیانه در پی محلی برای خانوادههگگای
خود بودند)(Javadi et al., 2017, p. 45س
رویکرد احزاب افراطی اروپا نسبت به دیاسپوراها در بحث هویت

با وجود مکموعه ا زابی مانند ا زا کمونیست ،سوسیالیست ،س زها ،لی رال ،دموکرات مسیحی ،محافظه
کار و راست افراطی در سیاست قاره اروپا ) ،(Ware,1996, p. 22ا زا راست افراطی ا به ال بیشترین
موضگگعمیری را در ق گگال دیاسگگپوراها داشگگتهاندس ا گگزا راسگگت افراطگگی در دیگگدماههای م تلگگف ماننگگد
هانیوورث 1عریف مش صی نداشته و در دیدماه دیگر محققان آنها را همانند مروههای روریسگگتی و یگگا
مروههای قاچاق مواد م در میدانند)(Hainsworth,2008, p. 7س ال ته بعضی محققان نیگگز اصگگطالح بیگانگگه
هراس بگگرای ایگگن ا گگزا بهکاربردهانگگدس برخگگی آنهگگا را ا گگزا

ضگگد سگگاختاری مینامنگد کگگه مهم گگرین

خصوصیتشان ،به چالش کشیدن ساختار و نظم موجود و ا زا

جریانهای اصلی است (Abedi, 2004,

)p.12س این روی رد هیچماه در بین امیان این ا زا دچار غییر و حول ن واهد شدس ایگنگگازی 2معتقگگد
است این ا زا  ،محصول اختالر جوامع مدرن پساصنعتی است که مادیات در مرکگگز مطال گات ن گگوده و
ط قه کارمر و سرمایهدار روبروی هم قرار نگرفتهاند)(Ignazi, 2003, p. 560س
ایگنازی ،با بررسی این ا زا به این نتیکه رسید که آنان قائگگل بگگه قگگانون اساسگگی نظاههگگای دموکرا یگگز
نیستند و با دموکراسی نمایندمی م الفاندس همچنین ،به دلیل ماهیت ضدسیستمی که در این ا زا مستتر
________________________________________________________________
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است ،ماهی روی رد اقتدارمرایانه ا اذ میکنند)(Hainsworth, 2008, p. 1س پ

307

از پایان جنو جهانی

دوه ا دهه  80میالدی ،به ا زا راستمرا اق الی نشان داده نمیشد ،اما وقوع بحران اقتصادی و افزایش
میزان مهاجران در اروپا ،بسترهای ظهور مکدد ا زا راست افراطی را فگگراهم سگگاختس ورود مهگگاجران و
ش لمیری بنیادمرایی در اروپا س ب ا اذ سیاست چند فرهنومرایی وسط سیاستمداران غربگگی شگگدس
همچنین ،از منظر این مروه ،روند رو به مسگگترش جهانیشگگدن اقتصگگاد سگ ب دمرمگگونی جامعگگه غگگر از
صنعتی به پساصنعتی شده است)(Majidi& Hatamzade, 2016, p. 63س مروههای راست افراطی در طگگی
سالهای اخیر غییرا ی در آنها مشاهده مردیده که در دو طیف متفاوت عمل میکنندس طیف ا زا سنتی
با مرایش نهوفاشیستی و طیف ا زا نوین با مرایش پوپولیسم که ایگگن طیگگف یعنگگی طیگگف ا گگزا نگگوین
وانسته است وجهات بسیاری از کشورها مانند فرانسه ،ا ریش ،ایتالیا ،هلند و سوئی

را به خود جلب کندس

ی ی از دالیل اصلی این ا اذ روی رد میانهروی آنها است )(Ayoubi H., Noorbakhsh, 2013, p. 86س
ا زا

راستمرای افراطی دارای مستردمی در سیاست اروپا هستندس همانطور که در جدول ( )1مشگگاهده

میشود بر اساس مونهشناسی و جغرافیایی می وان آنها را به پن دسته اصلی قسم نمگگودس ا گگزا راسگگت
افراطی در م حدوده جغرافیایی اروپای مرکزی ،غر و جنو غربی مانند ایتالیا ،ا ریش ،بلژیگگز و فرانسگگه
دارای بنیه و اساس ملیمرایانه بوده است)(Mudde, 2011س همچنین در کشورهای شگگمال و شگگمال غربگگی،
کشور دانمارک ز خلق دانمارک ،1کشور نروژ ز پیشرفت ،2سوئی

ز خلگق مگگرده 3و فنالنگگد

ز فنالندیهای راستین نیز به عنوان ا زا معترض یا اعتراضی ظهگگور کردنگگدس ایگگن ا گگزا دیگگدماه و
اهدار ملی مرایانه و فاشیستی ندارندس اعتراضگگات ایگگن ا گگزا جن گگه اقتصگگادی داشگگته کگگه نمونگگه بگگارز آن
اعتراض ز خلق دانمارک و ز پیشرفت نروژ به بحا مالیات استس با قویت ا زا راست افراطی
در اروپا ،موضوعات هویت و مهاجرت مورد اکید این ا زا

قرار مرفگگت (Goodwin et al., 2012, p.

)17س
ب ش مرکزی ،شرق و جنو شرقی قاره اروپا نیز ا زا راست افراطگگی کگگه پساکمونیسگگتی بگگوده و بیشگگتر
موضوعات فساد اقتصادی و مسترش ا حادیه اروپگگا مگگورد اکیگگد آنهگگا اسگتس همچنگگین مگگروه دیگگگری از
ا زا راست افراطی که طی چند دهه اخیر در پی حوالت سیاسگگی و بگگدون پیشگگینه در کشگگورهایی ماننگگد
________________________________________________________________
Danish People’s Party
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3 Swiss People’s Party
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هلند و سوئد ظهور کردندس این ا زا مانند ر آزادی در هلند و ز دموکراسی جدید در سوئد سال
 2005سی
انگلی

شدندس ب ش غر و شمال غربی اروپا نیز ا زا کشورهای بلژیز ،آلمان  ،هلند ،سگگوئد و

نیز بر م نای مروههای ندرو سی

مردیدندس افراطمرایی فرهنگی ناه آشنای این ا زا استس

همچنگگین مایگگت آنهگگا از اف گگار و ایگگدههای نازیسگگم و فاشیسگگم بگگر کسگگی پوشگگیده نیسگگت)(Art, 2011س
ویژمیها ،اف ار ،اهدار و بسترهای ش لمیری ا زا راست افراطی در جامعه اروپایی متفاوت بوده امگگا
وجود ویژمی های مشترک این ا زا در ق ال بحا مهاجران ،فرهنو ملی و منهب باعا مردیده گگا در
این مطالعه به عنوان مکموعه ا زا وا د در نظر مرفته شوندس دیدماه مشترک این ا زا نیز مهاجران و
به ویگژه مسگگلمانان را دشگمنان خگگود دانسگگته و م گگالف همگرایگگی کشگگورهای اروپگگایی هسگگتند

&(Majidi

)Hatamzade,20116, p. 446س این ا زا از چنگگد دهگگه منشگگته بهشگگدت در گگال افگگزایش قگگدرت خگگود
هستندس با وجود فاوتهای عمده در ش لمیری و ساختار خود اما در موضوع مهاجرت ،منهب و فرهنو
ملی اشتراک نظر کاملی دارند ()Goodwin et al, 2012, p. 119س
راست افراطی اکید دارد ،آنهایی که عضو اصیل جامعه اروپا نیستند ،ن اید از قوق سیاسگگی ،اقتصگگادی و
اجتماعی مر ط با ق شهروندی برابر با شهروندان اصیل برخوردار شگگوندس در ایگگن چهگگار چگگو  ،راسگگت
افراطی خود را مدافع شهروندان اصیلی میداند که در جوامع خود به اشیه رانگگده شگگدهاند و آسگگیبپنیر
مشتهاند .دیگر ا زا مانند ا زا لی رال و سوسیالیستی هم در فرآیندهای خود بر مسهله مهاجر ستیزی و
اسالهستیزی در سال های اخیر کید کرده و مسهله هویت ملی جامعه اروپایی را نگرانکننگگده میداننگگد کگگه
ال ته شاید این مسهله الگوبرداری شده از ا زا راست افراطگگی باشگگد گگا بتواننگگد "النعلگگو فگگی النعگگل" مسگگیر
ا زا راست افراطی را برای کسب مح وبیت طی نمایند)(Javadi et al, 2017, p. 48-52س
ا زا راست افراطی در ر س و سپ

دیگر ا زا مانند لی رال و سوسیالیسگگت نیگگز بگگا کیگگد بگگر موضگگوع

ورود دیاسپوراهای خاورمیانهای و شمال آفریقا ،خواستار ممانعگگت از ورود آنهگگا شگگده و خواسگگتار اعمگگال
محدودیتهایی در مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،چند فرهنگی و غیره هسگگتند (Dehshiri&Ghasemi, 2017,

)p. 5س گگز آزادی ا گگریش نیگگز از ایگگن ف گگر مسگگتثنا ن گگوده و سگگازمان اجتمگگاعی اسگگالمی را در ضگگاد بگگا
ارزشهای غربی میدانند ()Goodwin et al, 2012, p. 12س این ا زا اعتقاد راسخ دارند و طی دهه اخیر
نیز در الش برای القای اف ار خود در جامعه اروپایی هستندس آنها این اندیشه را که دیاسپوراها هویت ملی
اروپاییان را به چالش خواهند کشید را روی میکنندس)(Guibernau, 2010, p. 12س
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جدول ( :)1دسته بندی احزاب راست افراطی )(Langenbacher et al., 2011
بنیانهای شکلگیری

بنیانهای ملیمرایانه

جن شهای اعتراضی

کشور

حزب را ستگرای افراطی

ا ریش

ز آزادی

اروپای مرکزی

بلژیز

ز منافع فالندرها

غربی اروپا

مرکزی ،غر

فرانسه

ج هه ملی

غربی اروپا

و جنو غربی

ایتالیا

ائتالر ملی ،لیو شمال

جنو اروپا

دانمارک

ز مرده

شمال اروپا

فنالند

فنالندیهای راستین

شمال اروپا

شمال و شمال

پیشرو

شمال اروپا

غربی

ز مرده

غربی اروپا

ز

نروژ
سوئی
بلغارستان
چز

اقتگگگگگگگدارمرایی
پساکمونیستی

ا زا جدید

مکارستان

اروپا
گگگز

جمهوری واه چز اسلواکی

جنگگگگو شگگگگرقی
اروپا

جن گ ش بگگرای مکارسگگتان بهتگگر (جوبیگگز)،
ز زندمی و عدالت مکارستان

اروپای مرکزی

و جنو شرقی

لتونی
لهستان

مکمع خانوادههای لهستانی

رومانی

ز

رومانی بزرگ

جنو اروپا

اسلواکی

ز

ملی اسلواکی

اروپای مرکزی

اسلوانی

ز

ملی اسلوونی

اروپای مرکزی

هلند

ز

آزادی

شمال غربی

شمال و شگگمال

سوئد

ز دموکراسی جدید

شمال اروپا

غربی

ج هه ملی
گ گز

آلمان

شمال اروپا

مرکزی و شرق

جن ش خلق

بلژیز

افراطمرایی فرهنگی

جنگگگگو شگگگگرقی

ا حادیه ملی
مکمگگگع جمهوریخواهگگگان،

محدوده جغرافیایی

غربی اروپا
جمهوریخواهگگگان،

گگگز

دموکرا یز ملی آلمگگان ،ا حادیگگه مردمگگی
آلمان

هلند

ز

سوئد

گگز

دموکراتهای میانه
دموکراتهگگای ملگگی،

دموکراتهای سوئدی
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هراس از قابل هویتی در ا زا راست افراطی هلند باعا شده گگا منگگع پوشگگش برقگگع بگگرای زنگگان مسگلمان
هلندی که آمار آنها به  150زن میرسید را از دولت خواستار شدندس رئی

ز آزادی آلمان نیز اسگگاله

را یز ایدئولوژی سیاسی میداند کگگه بههیچوجگگه بگگا ارزشهگگای لی گگرال غربگگی سگگر آشگگتی نگگدارد و وجگگود
سازمانهای اسالمی در بین مهاجران وارد شده به کشور آلمان را هدیدی بزرگ برای این جامعگگه میدانگگد
زیرا مسلمانان در پی ارزشهای متفاو ی با فرهنو آلمان بوده و هویت این کشور را دچار غییگگرات منفگگی
عمدهای کردهاند)(Dehshiri & Ghasemi, 2017, p. 289س
دیدماه ا زا راست افراطی بر این استوار است که دیاسپوراهای خاورمیانگگهای و شگگمال آفریقگگا منکگگر بگگه
ش لمیری بحران هویتی در اروپا خواهد شدس دیاسپوراها باعگگا نگگوع فرهنگگگی شگگده و بگگا غالگگب دانسگگتن
فرهنو خود نیز فرهنو بومی را به چالش میکشاند؛ زیرا دیاسپوراها الش برای انط اق با فرهنگگو بگگومی
نمیکنندس ال ته ب شی از جامعه میزبان نیز نس ت به فرهنو و ارزشهای دیاسپورا های ازه وارد و نسل اول
دیدماه خوبی نداشگگته و آنهگگا را هدیگگدی جگگدی علیگگه انسگگکاه ملگگی ،فرهنگگو ملگگی و هویگگت ملگگی خگگود
میدانند)(Coffe, 2009,p.322-329س دیدماه ا زا راست افراطی بیگان مگگیدارد کگه ضگگور دیاسگگپوراها
باعا افزایش بی اری ،کمرنو شدن هویت ملی اروپایی ،جرائم ،روریسم ،عده امنیگگت و چنگگد فرهنگگگی
شده است همچنین بیان میدارد که نسلهای بعدی دیاسپوراها با داشتن سی مطال همری نیز موجب سگگتیز
با بومیان منطقه خواهند شد)(Pippa, 2004, p.1-2س
جایگاه هویت دیاسپوراهای مسلمان در اروپا

دیاسپوراهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین میزان جمعیت مهاجر ساکن اروپا را به خود اختصا

داده

استس دیاسپوراهای خاورمیانهای و شمال آفریقا که دارای فرهنو سنتی و بعضاا اسگگالمی هسگگتند ،همچنگگین
فرهنو زادماه و فرهنو مادری خود را فرهنو غالب میدانند ،باعا نگرانیهای شدیدی در جامعه اروپا
شده استس وجود جمعیت میلیونی مسلمانان در همه کشورهای اروپایی و بهخصو

کشور بلژیز ،هلنگگد،

انگلی  ،یونان ،بلغارستان ،فرانسه و آلمان نیز باعا شده ا کشورهای مهم و یرمنار قاره اروپگگا خطگگر را
در کشورهای خود ا ساس کنند)(Hackett, Conrad, 2015س با وجه به پیشرفت یز درصدی جامعهی
مسلمانان در قاره اروپا ،در یز چشمانداز ا تمال میرود ا سال  ،2030میزان  8درصگگد از کگگل جامعگگهی
اروپگگا را مسگگلمانان شگ یل دهنگگد)(Javadi et al, 2017, p. 46س دغدغگگه مهگگم کشگگورهای اروپگگایی نیگگز
دیلشدن آن جغرافیا به م انی برای لیغ اساله و ارزشهای کشورهای خاورمیانگگهای و شگگمال آفریقگگا از
سوی دیاسپوراهای آن کشورها اسگگت) (Cesari, Jocelyne, 2014, p. 1س حقیقگگات نشگگان میدهگگد کگگه در
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یز دهه اخیر با افزایش عداد مسلمان قاره اروپا کمعات منه ی مسگگترده و نهادینهشگگده همچنگگین گگروی
هویت اسالمی و ارزشهای آن کشورها از سوی دیاسپوراهای خاورمیانه و شمال آفریقا افزایشیافته است،
که افزایش نگرانی دولتهای اروپایی و سیاستمداران را در پی داشته اسگگتس افگگزایش نگرانگگی دولگگتمردان
اروپایی به خاطر افزایش جمعیت از یزسو و روی هویت اسالمی و ارزشهای دیاسپوراها از سوی دیگر
موجگگب شگگدید دغدغگگههای دولتمگگردان و سیاسگگتمداران قگگاره اروپگگا شگگده اسگگت کگگه ایگگن امگگر در نحگگوه
سیاستمناری و صمیممیری قاره اروپا و در چارچو ا حادیه اروپا یرمنار بوده استس
ایده مفتوموی میان فرهنگی ،اساله اروپایی و سیاستهای ادغاه کننده در دو دهه اخیر و مصادر بودن
زمان آنها با وادث روریستی  11سپتام ر باعا مردیده ا افراطیهای اروپایی ضگگمن لغگگو ایگگن ایگگده نیگگز
سیاست مهاجرستیزی ،اسالهستیزی و اساله هراسی را مطرح و اعمال نمایند؛ که در پی ایگگن سیاسگگتها نیگگز
محدودیتهایی را برای مسلمانان و مهاجران ایکاد نموده و باعا مردید بسیاری از قگگوق اجتمگگاعی را از
مسلمانان و مهاجران سلب نمایندس اروپاییان نیز در راستای اساله ستیزی مروههگگای سگگلفی و فیگگری را در
پی هویتیابی مسلمانان ایکاد و یا قویت نمودند که نمونه بارز آن ضور بسیاری از مسلمانان اروپایی در
مروههای فیری مانند داعش و القاعده بوده استس دولتهای اروپایی که سیاست چند فرهنگگومرایی را
بهظاهر ق ول کرده ،رفتار مسلمانان و مهاجران را نتیکه ا اذ سیاستهای خود لقی و الش نمودنگگد شگگیوه
خود را غییر دهند)(Triandafllidou, 2016س برخگگی از شگیعیان دیاسگگپوراهای خاورمیانگگهای و اهگگل شگگمال
آفریقا از این قاعده مستثنا بوده و همان نگاه منفی خود را نسگ ت بگگه فرهنگگو و هویگگت اروپاییگگان را فگگم
نموده و بر غالب دانستن منهب ،دین ،فرهنو و هویت خود پای ند ماندهاندس به عالوه هیچمونه مگگایلی را
برای ی ی شدن با جامعه اروپایی از خود نشان ندادهاندس در کنار این دیدماهها نیز خصومتهای نگگژادی بگگه
وجود آمده ،از سوی جامعه اروپایی و ا زا راست افراطیها ظاهر مردیده استس
هویت و شاخصهای آن در جامعه اروپا

مدنهای سهمانه 1و دوران مسسته امل آنها نشان از این قضیه دارد کگگه هویگگت اروپاییگگان ،دسگگتهای از
فرهنوهای مشترک استس درعین ال نیز وجود همگراییها و وامراییها یا ضاد و قابگگل گ

ط یعگگت

این قاره س ز استس مفهوه هویت اروپایی سال  1973در اجالس کپنهاگ مطرحشگگده اسگگتس مسگگهله هویگگت
________________________________________________________________
1

مدنهای سهمانه مهم شامل مدن یونان ،روه و مسیحیت
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چنان برای جامعه اروپایی دارای اهمیت است که در بیانیه کپنهاگ نیگگز عناصگگر سیاسگگی و اقتصگگادی جهگگت
عریف هویت اروپایی استفاده چشممیری داشته استس شورای کپنهاگ نیز در همان ابتدا جهت فاظت از
مسهله هویت نیز سیاستهای اقتصادی وا گگدی در ق گگال کشگگورهای خاورمیانگگه ،آفریقگگا و آمری گگا داشگگتندس
فرض اصلی و زیرین این بیانیه نیز بیان میدارد که عوامل فرهنگی و منافع سیاسی مشترک دارای بنیانهگگای
مشترکی هستند که می وانستند درنهایت هویت ملی را ار قا دهندس بیانیه کپنهاگ نیز چارچو های هویگگت
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را مطرح کگگرده اسگگت)(Declaration on European Identity, 2013س بحگگا
فرهنگی ،عنصر اصلی ش یل دهندهی هویت جامعهی اروپایی بگگه سگگا میآیگگد .فرهنگگو سگگنتی همگگان
بحا مسیحیت و ارزشهای دموکرا یز نیز عنصر مشترک هویتی کل جامعگگه اروپگگایی را شگ ل میدهگگد
بااین ال نیز هویت جامعه اروپایی بهمثابه یز متغیری است که در طگگول دورانهگگای م تلگگف حگگت گ یر
عاملهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی اکم برنهادهای آن کشگگور اروپگگایی اسگگتس بگگه مفتگگه محققگگان نیگگز
هویت اروپایی موجود نیز انسکامی ماننگگد انسگگکاه سیاسگگی کشگگورهای اروپگگایی را نگگدارد)(Bellow, 2010س
بااین گگال هویگگت جامعگگه اروپگگایی برمرفتگگه از پیونگگد افگگراد بگگه عنگگوان شگگهروند در قگگاره سگگ ز اروپگگا
است)(Abulhassan & Nikoo, 2015, p.12س
هویت در یز قسیمبندی به هویت فردی و جمعی یا اجتماعی قابل قسیم اسگگتس ال تگگه هویگگت ملگگی یگگز
جامعه جرء هویت جمعی یا اجتماعی بحسا میآیگگد)(Abul Hassani, 2009, p. 12س هویگگت ملگگی"شگگیوه
مشترک در نحوه ف ر (ارزشها ،اعتقادات ،هنکارها ،نمادهگگا ،روی ردهگگا)  ،ا ساسگگات و مگگایالت یگگز
مروه که نوعی ا ساس عهد و لیف نس ت به آن مروه را بر میانگیزد" در نتیکه هویت جمعی ا ساس
پای ندی ،دل ستگی و عهد به اجتماع و مروه استس ال ته هدر از پای ندی اعتقاد و دل سگگتگی بگگه هنکارهگگا و
ارزشها است و مقصود از عهگگد نیگگز مشگگارکت در جهگگت وسگگعه و ث یگگت ارزشهگگا و هنکارهگگا در مگگروه
مربوطه استس پ

عناصر مشترک هویت جمعی نیز ا ساس عهد و علق عگگاطفی اسگگت

(Abul Hassani,

)2009, p. 13س هویت ملی یز پدیده سیاسی و اجتماعی جدید و ناشی از ش لمیری پدیده به

نگگاه ملگگت1

استس چنانچه عریف هویت ملی مربوط به م ا ا فرهنگی اری ی باشد و می واند در سگگطح ملگگی مطگگرح
باشد در این صورت مولفه های اری ی ،اساطیر ،نمادها ،وقگگایع گگاری ی و میگگراث فرهنگگگی دارای اهمیگگت
بیشتری هستندس ولی در ملت سیاسی همانند جامعه مهاجر مورد بحا این مطالعه و ا گگزا سیاسگگی هماننگگد
________________________________________________________________
 1ملت به مروهی از انسانهای دارای فرهنو ،ریشه نژادی مشترک و زبان وا د اطالق میمردد که دارای

ومتی وا د هستند
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راستمراهای افراطی ،سرزمین فعلی و ی پارچگی سیاسی و اجتماعی کنونی دارای اهمیت استس رکیگگب
شاخ

های هویتی و ملت نیز انسکاه ،هم ستگی و ار اط متقابل بگگین افگگراد یگگز جامعگگه یگگا ملگگت را رقگگم

میزندس وجود این عوامل باعا میمردد ،ملت نس ت به دیگر جوامع بر ری داده شودس ملگگت نیگگز بهتگگرین و
بزر مترین اجتماعی است که دارای هماهنگی و انسکاه اصل از عوامل جامعهپگگنیر و وضگگعیت اجتمگگاعی
است)(Abul Hassani, 2009, p. 13س
ال ته این انسکاه و هم ستگی و ار اط متقابل می واند اصل از عوامل و وضعیت اجتماعی در منشته و یگگا
ال باشدس جامعه اروپایی نیز با داشتن سابقه اری ی مگگدن سگگهمانه و فرهنگگو سگگنتی مسگگیحیت نیگگز دارای
شاکلهه ای ملت فرهنگی اری ی بوده همچنین برخوردار از عناصر ملت سیاسی است؛ بنابراین هویت ملگگی
قاره اروپا نیز در دو بعد هویت ملی(فرهنگی – اری ی) و هویت ملی سیاسی استس پ

می وان مفت که

هویت ملی مکموعهای شگگناختی کگگه شگگامل شگگناخت ارزشهگگا ،اعتقگگادات ،هنکارهگگا ،نمادهگگا و روی ردهگگا
همچنین مکموعه ای اعتقادی (اعتقاد به شناختی) و روانی است که با ا یرمناری بگگر کنشهگگای اجتمگگاعی
موجب هم ستگی و انسکاه در میان ملت میشودس
هویتملی فرهنگی

فرهنو عاملی ذهنی و روانی است که جوامع آن را از منشتگان به ارث برده و شامل ارزشها ،اعتقادات،
هنکارها ،نمادها ،روی ردها و ا ساسات استس هر یز از موارد منکور می واند در زمینه خانواده ،اقتصاد،
سیاست ،منهب و روابط اجتماعی مؤ ر واقع شودس ال ته عامل ذهنی زمینهساز ب ش ظاهری و عینی خواهگگد
شدس ب ش عینی نیز نظاه اجتماعی و کنشهای یز جامعه را پدیدار خواهد ساختس ال ته فم و نگهداری
عوامل ذهنی و اری ی همچنین ارزشمناری آنها به عنوان میراث فرهنگی یز جامعه بوده کگگه فگگم و
نگهداری آنها ب ش مهمی از هویت ملی بحسا میآیدس
هویت ملی سیاسی

هویت سیاسی یعنی آ اد جامعه از نظر ضور فیزی ی ،خود را عضو مکموعه و ساختار یز نظاه سیاسگگی
در درون مرزهای محدوده جغرافیایی و م اطب قوانین آن محدوده محل زندمی باشند و خود را عضو آن
سیستم بدانند)(Abul Hassani, 2009, p. 13س داشتن اعتقاد و
پ

عاطفی به آن سیستم و ارزشهگگای آن

از شناخت نیز عاملی مهم در ایکاد هم ستگی و ار گگاط متقابگگل در سگگطح جامعگگه خواهگگد بگگودس سیسگگتم

سیاسی جامعه شامل جامعه سیاسی ملی که جزئی از هویت اجتماعی بوده همچنین نظاه سیاسی منسکم کگگه
به ایدئولوژی ،باور و اعتقاد سیاسی آن جامعه بستگی داردس آن جامعه سیاسی باید به من گگع قگگدرت ،سگگاختار
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قدر ی ،پایداری و انسکاه آن نظاه سیاسی اعتقاد راسخ داشته باشندس مهم رین بحا در هویت سیاسگگی نیگگز
آن جامعه باید جایگاه و نقش خود را در آن نظاه سیاسی بهطور عینی مشاهده کنندس
همچنین سومین مورد از زیر مکموعههای سیستم سیاسی ،دیدماه جامعه نس ت بگگه مسگهوالن و دولگگتمردان
آن محدوده جغرافیایی استس اعتقاد نس ت به دولتمردان و ار اط و هگگین نقگگش مگگرده در دیگگدماه آنهگگا
نقش مهمی در عیین هویت سیاسی آن جامعه داردس هویت سیاسگگی نیگگز موضگگوعی اعتقگگادی روانگگی کگگه بگگه
درک جامعه بستگی داردس هدر آن همیشه نظاه و قدرت سیاسی اکم در آن محدوده جغرافیایی ن واهد
بود؛ زیرا بعضی از نظاههای سیاسی اکم فاقد مشروعیت از لحاظ جامعه خود هستندس بل گگه هگگدر بحگگا،
نظاههای سیاسی هستند که آ اد جامعه از لحاظ روانی خود را عضو آن نظاه لقی کنندس همچنین نس ت به
آن عالقه و پای ندی داشته باشندس بعضی جوامع اروپایی و غربی نیز اعتقاد بر این دارنگگد کگگه بگگرای مگگدیریت
امور نیز وجود یز نظاه منسکم به عنوان امی اجتنا ناپنیر استس ال تگگه جامعگگه از لحگگاظ روانگگی خگگود را
عضو آن نظاه نمیداندس مهم رین عوامل در هویت سیاسی ،آ اد جامعه دیدماه مشترکی نس ت به سگگه زیگگر
مکموعه سیستم سیاسی از لحاظ عاطفی و روانی داشته باشندس بحا هویت ملگگی نیگگز همیشگگه دارای مفگگاهیم
م تلفی بوده و بنا بر نگاه افراد عریف میشودس ال در ایگگن مطالعگگه کگگه شگگاخ

های هویگگت ملگگی از نظگگر

فرهنگی و سیاسی مورد ارزیابی قرار مرفته است هرمونه انحرار از این موازین موجگگب بگگروز بحرانهگگایی
در بحا هوی ت خواهد شدس مطالعه اضر در ب ش بعدی نیز انحرافات از موازین و ش لمیری بحرانها را
مورد بررسی قرار خواهد دادس
دیاسپوراها و بحران هویت جامعه اروپایی

بحران به معنی نش و ضاد یا خروج از الت عادل و انحرار از قیقت استس به ع ارت دقیق ر موقعیت
یا ظرر خاصی که بر ا ر آن مروه یا جمع مورد نظر به س ب شرایط خا

اری ی و یا شرایط نوظهور ،از

شناخت دقیق قیقت وجودی و قوق خویش و نیز شناساندن آنها به دیگران باز ماندهاند ،به شگ لی کگگه
نه نها این مروه در این رهگنر ،بین وهم و واقعیت معلق است ،بل گگه دیگگگران نیگگز از شگگناختن درسگگت آن،
عاجز میباشند)(Haj Hosseini, 2002, p.13س این عریگگف در هگگر موضگگوعی پدیگگدار مگگردد در آن گگوزه
بحران اصل خواهد شدس هویت نیز در لغت به معنای ی سان و یزش ل شدن کامل(هم ستگی) همچنین
مایز بین خودیها و غیرخودیها (شناخت) است)(Ghol Mohammadi, 2012, p. 20س ال چنانچه ایگگن
هم ستگی و شناخت دچار انحرار مردد بحران هویتی اصل خواهد شدس
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پژوهشمران در عریف مفهومی ،دیاسپوراها را جمعیتهگگای فراملیمگگرا و اعضگگای جوامگگع قگگومی و ملگگی
می دانند که وطن خود را رک کگگرده امگگا ب گگاطر علگگق خگگاطر و مگگایز خگگود بگگا دیگگگران ،ار گگاط خگگود را
باسرزمین مادی قطع ننمودهاند)(Ionescu, 2006, p.13س با پیشرفت نولوژیهای نوین که باعگگا کگگاهش
مسافتها مردیده است و وجود وسایل ار اطی پیشرفته فعلی نیز کنشها را بیشتر کرده و از طرفی سیاست
غربیها و اعمال محدودیتهای م تلف در ق ال مرده خاورمیانه و کشورهای شگگمال آفریقگگا طگگی  10سگگال
منشته نیز میزان مهاجرتها را افزایش داده استس عامل اختالر جغرافیایی در بین مرده خاورمیانه و شمال
آفریقا و اروپا نیز نر مردیده و باعا فرورفتگی هر سه جمعیت و افزایش کنش و عاون در بگگین آنهگگا
شده استس ضور دیاسپوراهای خاورمیانهای و شمال آفریقا نیز باعا مردیده ا دو دیدماه مهم موردبحا
و بررسی مکامع رسمی و دولتی اروپاییان صورت میردس در دیدماه اول مکامع رسگگمی و دولتگگی اروپاییگگان
نیز بر این عقیده هسگگتند کگگه افگگزایش کمگگی دیاسگگپوراها باعگگا میمگگردد گگا روابگگط اروپاییگگان بگگا همگگدیگر
کاهشیافته و پراکندمی مکامع عمومی آنها س ب مردد گگا افگگراد بگگومی بگگه سگ ب معاشگگرت حگگت گ یر
فرهنوهای مهاجران و یگگا دیاسگگپوراها مردنگگدس همچنگگین دیگگگر دیگگدماه بیگگان مگگیدارد کگگه رشگگد جمعیگگت
دیاسپوراهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز هویت این قاره را دمرمون خواهد کردس
باوجود افگگزایش کمگگی کگگه دیاسگگپوراهای خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا در جوامگگع اروپگگایی دارنگگد همچنگگین
پراکندمی افراد و جوامع بگگومی اروپگگایی ازنظگگر جغرافیگگایی نیگگز سگگازوکارها و ار اطگگات اجتمگگاعی جوامگگع
اروپایی با دیاسپوراهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز افزایشیافته است که منشت زمان در نسلهای بعدی
و تی نسل اول هویت بومیهای اروپایی دچار چالش خواهد شدس هویت در مر ه اول یعنی خا

بگگودن،

متمایز بودن ،ابت و پایدار ماندن و بگگه جمگگع علگگق داشگگتن اسگگت)(Abulhassan & Nikoo, 2015, p. 16س
ولی با این عریف نیز فم هویت همراه با در عامل بودن و پایدار مانگگدن در هویگگت سگگنتی مسگیحی خگگود
امری دشوار و چهبسا غیرقابلق ول خواهد بود .لنا ایکاد غییر در هویگگت بگگومی افگگراد امگگری اجتنا ناپگگنیر
استس بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده هستند که اروپا در ال رسیدن به ملت پسا مسگگیح و در گگال از
دست دادن عنصر اشتراکی و اری ی هم ستگی اروپاییان یعنی مسیحیت است()IPSC, 2011؛ و این عنصر
نیز روز بهروز با ضور دیاسپوراها در ال ضگگعیف اسگگتس رب گگا فریگگدمن و مارکوس یگگل ضگگمن بررسگگی
جن ههای فرهنگی ش لمیری هویگگت فراملگگی و پگگرداختن بگگه چرایگگی وجگگود و گگالش بگگرای یگگافتن هویگگت
مشترک در اروپا ،مینویسد که

و دت و علق به اروپا در مناطق جغرافیایی م تلف نیز رو به کاهش

است)(Friedman & Thiel, 2012, p. 47س
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بررسیها نشان از آن دارد که دیاسپوراها با هدر انکاه فعالیگگت اجتمگگاعی ،فرهنگگگی و ایکگگاد حگگوالت در
سرزمین مادری ،اقداه به ش یل نهادها ،مروهها و کمعات در کشور میزبگگان میکننگگدس دیاسگگپوراها نیگگز در
عرصه سیاست ملی و بینالمللگگی بگگه بگگازیگری یرمگگنار دیلشگگدهاندس دیاسگگپوراهای خاورمیانگگه و شگگمال
آفریقا پ

از زندمی در اروپا نیگگز فرهنگگو سگگرزمین مگگادری خگگود را فرهنگگو غالگگب دانسگگته و همیشگگه در

مشاهده وادث و مسائل روزمره نیز وجه مقایسه فرهنو محل زندمی با فرهنو سرزمین مادری به وجود
خواهد آمد و با غالب دانستن فرهنو سرزمین مادری خود سعی میکنند مطابق باف ر و عقیده خگگود رفتگگار
کنندس به عالوه با وجود افزایش کمی آنها و از طرفی فعالیت نهادها و مروههای فعال اجتمگگاعی و سیاسگگی
آنان در جامعه اروپایی ،زمینه بحرانهگگای هگگویتی را ایکگگاد میکننگگدس عوامگگل زمینگگه سگگاز هویگگت اجتمگگاعی
خانواده ،رسانههای جمعی و ساختاری کالن اجتماعی است ،که با ضعف کارکرد این عناصر و یا کگگارکرد
منفی آنها ،بحران هویت ایکاد میشودس همچنین جریان سازیهای بینالمللی ،گگنش دو کشگگور و رسگگانهها
عوامل ایکادکننده و عوامل بحرانساز هویتی در بین کشورها به سا میآیند

(Parvaneh & Tavakoli,

)2014, p. 32س
پدیده شناخت ارزش ها ،اعتقادات ،هنکارها ،نمادها و روی ردها وسط افراد یگگز جامعگگه در کگگانون مگگره
خانواده است؛ بنابراین هویت یز ش
قرار مرفتن شاخ

یا هویت ش صی در خانواده ش ل میمیگگردس گگال حگگت گ یر

شناخت و اعتقادات خانواده اروپایی به س ب روابط اجتماعی و یگگا ار گگاط بگگا نهادهگگا و

مروههای دیاسپوراها خاورمیانه و شمال آفریقا س ب میشود ا اعتقاد و دل ستگی کگگه زمینهسگگاز انسگگکاه و
هم ستگی جامعه ،همچنین عهد که زمینهساز مشگگارکت در جهگگت وسگگعه و ث یگگت ارزشهگگا و هنکارهگگای
بومی است ،نقش اصلی خود یعنی هویت ملی را از دست بدهدس فرد ربیت شده وسگگط چنگگین خگگانوادهای
بدلیل عده پنیرش روانی ارزش ها ،اعتقادات ،هنکارها ،نمادهگگا و روی ردهگگا موجگگود در سگگطح جامعگگه در
عرصههای م تلف اجتمگگاعی دچگگار بحگگران هگگویتی خواهگگد شگگدس رسگگانههای عمگگومی ی گگی از مهم گگرین و
مگگو ر رین عامگگل در گگروی هنکارهگگا ،ارزشهگگا ،اعتقگگادات ،دل سگگتگی و زمینگگه سگگاز ایکگگاد شگگناخت و
عهد(زمینهساز مشارکت در جهت وسعه و ث یت ارزشها و هنکارهای بومی) استس رسانه عمومی نیگگز بگگه
عنوان فرستنده و آ اد جامعه به عنوان میرنده پیاه ال ته پیاه ،لزوماا خواسته میرندة پیاه ن وده ،بل ه فرسگگتنده
پیاه ،نوع پیاه را انت ا میکند و ط یعتاا فرستنده ،بر اسگگاس خواسگگتههگگا ،عالئگگق و سیاسگگتهگگای کگگالن آن
فرهنو ،پیاه را ارسال خواهد کرد ،مگگاهی فرسگگتنده ،بگگرای میرنگگده پیگگاه ،نیگاز سگگازی مگگیکنگگد و نیازهگگای
جدیدی را برای او عریف میکندس با دقت در این فرآیند به خوبی می وان به نقش رسانهها در ایکاد بحران
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هویت پی بردس به عنوان نمونه ایکاد بحران هویت قگگومی کگگه ی گگی از انگگواع بحرانهگگای هویگگت مگگیباشگگد،
می واند وسط رسانههای مروهی انکاه پنیرد) ،(Haj Hosseini, 2002, p. 13فعالیگگت نهگگادی و مروهگگی
دیاسپوراهای خاورمیانه و شمال آفریقا خارج از یطگگه ن گگوده و فعالیگگت آنهگگا در قالگگب رسگگانه جگگای داردس
دیاسپوراها نیز با در دست داشتن ش ههای لویزونی ،صفحات ش ههای اجتماعی و اخ اری نیز بنا بر نیاز
و مصلحت در جامعه میزبان نیاز سازی کگگرده و بگگر اسگگاس سیاسگگت کگگالن خگگود پیگگاه را بگگه میرنگگده ارسگگال
مینمایدس دیاسپوراها نیز با حت یر قرار دادن شاخ

شناخت ،اعتقادات و بعد روانی جامعگگه ،می واننگگد

جامعه میزبان را با خود هم طیف و هگگم رنگگو نمگگوده کگگه ایگگن امگگر سگ ب میمگگردد گگا اهگگدار و نیازهگگای
دیاسپوراها در کشور میزبان و سرزمین مادری آسان ر مین مرددس هم طیف و هم رنو شدن جامعه بومی
ب ا دیاسپوراها به س ب اختالفات اری ی ،ارزشی و اعتقادی باعا میمردد بعد هویت فرهنگگگی کگگه شگگامل
هنکارها ،ارزش ها ،اعتقادات ،دل ستگی و عهد دچار بحران بحگگران هگگویتی شگگودس وجگگود رسگگانه عمگگومی و
فم روابط بین دیاسپوراها با سرزمین مادری باوجود نولوژیها و پیشرفتهای نوین ار گگاطی و فضگگای
مکازی ،بدون شز یز جریانسازی بینالمللی در بین کشور م د و میزبان انکاه خواهد شد که این مسهله
موجب میمگگردد مروههگگای و کمعهگگای دیاسگگپوراها در کشگگور میزبگان بیشگگتر شگگده و جریگگان سگازیها و
فعالیتهای فرهنگی آنها از ق یل رسانه عمومی افزایش خواهد یافتس
ساختارهای کالن اجتماعی در واقع چارچو اجتماعی و زنگگدمی در جامعگگه اسگگتس آ گگاد جامعگگه در ایگگن
ساختار به مونهای عمل میکنند ،داکثر رضایت دیگران را جلب نمایگگدس بگگا افگگزایش کمگگی دیاسگگپوراهای
خاورمیانه و شمال آفریقا در سطح قاره اروپا و افزایش کنش و روابط اجتماعی با جامعه اروپایی همچنین به
سگ ب اختالفگگات ارزشگگی ،اعتقگگادی و روانگگی اغلگگب نهادهگگا و سگگاختارهای مسگگلط جامعگگه ازجملگگه سگگاختار
اقتصادی ،ساختار خانواده و ساختار فرهنگی حت یر قرار میمیردس این غییرات مرچه به ی گگاره انکگگاه
نمیشود ،ولی نتیکه این فرآیند ،ایکاد بحران هویت در جامعهای با سابقه دیرینه فرهنگگگی خواهگگد بگگودس در
مکموع شاید بتوان بحران ایکاد شده را حت عنوان «بحران ایدئولوژی» معرفی کردس نشهگگای سیاسگگی دو
کشور از مسائل مهم بحرانسگگاز هگگویتی اسگگتس دیاسگگپورا هگا نیگگز از مسگائل سیاسگگی و نشهگگای بینالمللگگی
می وانند بهرهبرداری و مکوزهای الزه برای فعالیت در کشور میزبان را ازکشورمیزبان دریافت نماینگگد و بگگا
انکاه فعالیتهای قانونی در کشور میزبان می وانند عامل ایکاد کننده بحران هویتی در کشور میزبان باشندس
نتیجهگیری

افزایش مهاجرت از کشورهای خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا به قاره اروپا به دالیل جنگگو ،نگگاامنی و
قحطی طی دو دهه اخیر منکر به ش یل نهادها و مروههای دیاسگگپورا در جامعگگه اروپگگایی مردیگگدس ا گگزا
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راستمرای افراطی و بعضی دیگر از ا زا اروپایی نیز دیدماه مشترکی نس ت به مهگگاجران و دیاسگگپوراها
در بحا بحران هویت دارندس آنها اعتقاد دارند که وجود دیاسپوراها و مهاجران باعا بحرانهگگای هگگویتی
در قاره اروپا خواهد شدس عوامل زمینهساز هویت جمعی (هویت ملی جزئی از هویت جمعی است) خانواده،
رسانههای جمعی و ساختاری کالن اجتماعی استس انحرار از آنها بحران هویتی را پدید میآوردس بحران
هویتی نیز در جامعه اروپایی دارای دو بُعد ازجمله بحران هگگویتی ملگگی -فرهنگگگی و بحگگران هویگگت ملگگی –
سیاسی استس شاخ

های هویت ملی و جمعی مورد بررسی قرار مرفته که شاخ

هویت ملی -فرهنگی و شاخ

شناخت و اعتقاد نیز در

روانی نیز در هویت ملی -سیاسی یر داردس افزایش کمگی دیاسگگپوراها در

چند ده ه اخیر نیز باعا ایکاد چند فرهنگی در جامعه اروپایی شده استس طی چند دهه اخیگگر ب گگاطر گ یر
چند فرهنگی و روابط اجتماعی در بحا جریانسازی بینالمللی ،بحگگران هگگویتی بشگگدت از طگگرر ا گگزا
راست افراطی مورد سرکو قرار مرفته شده استس به عالوه جریان سازیهای بینالمللی ،گگنش دو کشگگور
و رسانه نیز از مؤلفههای بحرانساز هویتی بشمار میروندس وجود دیاسپوراهای خاورمیانهای و شمال آفریقگگا
که در ادوار م تلف به قاره اروپا مهاجرت کردهاند ،باعا ایکاد فضای چنگگد فرهنگگگی در جامعگگه اروپگگایی
شده که این مسگگهله وسگگط مروههگگا و ا گگزا راسگگت افراطگگی در ادوار م تلگگف مگگورد م الفگگت ،انتقگگاد و
هکمههای شدید قرارمرفته استس ال ته در دو دهه اخیر ا زا راست افراطی دیگگگر ا گگزا ماننگگد ا گگزا
لی رال و سوسیالیست را نیز با خود همگراه کردهانگگدس وجگگود چنگگد فرهنگگگی بگگه خگگاطر وجگگود دیاسگگپوراها در
بازههای زمانی م تلف به مرز قانونی شدن در جامعه اروپایی رسیده که با م الفت ا گگزا راسگگت افراطگگی
مواجه شده استس این مطلب نشان میدهد که چند فرهنگی چنان در این قاره رخنه کرده است که وانسگگته
وسط دیاسپوراها ا مرز قانونی شدن پیش برودس دیگر موارد ایکادکننده بحران هگگویتی جریگگان سگگازیهای
بینالمللی استس دیاسپوراها با فعالیتهای فرهنگی در کشور میزبان و روابط با سرزمین مگگادری نمونگگه بگگارز
جریانسازی بینالمللی به سا میآینگگد کگگه گ یرات مهمگگی را بگگر کشگگور میزبگگان داشگگتهاندس وجگگود چنگگد
فرهنگی مهر ییدی است بر روابط اجتماعی قوی میان دیاسپوراها و جامعه بومی منطقه اروپاس مسهله دیگگگر
نش سیاسی میان دو کشور م د و میزبان دیاسپوراها است که دیاسپوراها در اعصار م تلف از این نشهگگا
بهرهبرداری کرده و با کسب مکوز کشور میزبان و فعالیت قانونی وانستهاند یرات بسیار مهمی در ایکاد
بحران هویتی داشته باشندس از این منظر وجود اختالفات میان کشورهای اروپایی و کشورهای شمال آفریقگگا
و خاورمیانه زمینهساز بحران هویتی در اروپا استس
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