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گیری  شکل  گرا دربرابر و رویکرد احزاب راست شمال آفریقا /دیاسپورای خاورمیانه 

 های هویتی در کشورهای اروپایی بحران 

 
 

 رضا ممدوحی 1
 

 چکیده
مهاجرت جوامع کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به قاره اروپا به دلیل جنگگو و نگگاامنی در دو دهگگه منشگگته منکگگر بگگه  شگگ یل 

ای در جامعگگه اروپگگایی ایکگگاد کگگرده اسگگتس ا گگزا  راسگگت در جامعه اروپا مردید که این امر نگرانی فزاینده   ارهای دیاسپو مروه 

هگگای هگگویتی در افراطی و دیگر ا زا  سیاسی اعتقاد دارند که وجود دیاسپوراهای خاورمیانه و شمال آفریقا باعگگا ایکگگاد بحران

دیاسگگپوراهای خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا در   ری گگ  بگگا هگگدر بررسگگی    رضگگ اای  سطح قاره اروپگگا خواهنگگد شگگدس مطالعگگه کتاب انگگه

الملل نیز مقاالت داخلی و روابط بین مرا از دیدماه های هویتی در کشورهای اروپایی و روی رد ا زا  راستمیری بحرانش ل

مهگگاجرت  پیشگگینهمفهگگومی،  یسگگ الملگگل را مگگورد بررسگگی قگگرار مرفگگتس پگگ  از بررهای دکترین روابط بینخارجی، کتب و نظریه

های آن مگگورد ی رد ا زا  راست افراطی نسگگ ت بگگه دیاسگگپوراها نیگگز هویگگت و شگگاخ وای و رکشورهای آفریقایی و خاورمیانه

جمعگگی نیگگز سگگاز هویگگت عوامگگل زمینه  ساز هگگویتی و انحگگرار ازها نشان داد که ایکاد عوامل بحرانارزیابی قرار مرفته استس یافته

فرهنگگگی و بحگگران هویگگت   -بحران هویت ملی  ازجملهآوردس بحران هویتی جامعه اروپایی دارای دو بعد  را پدید می  یبحران هویت

 ری گگ  سیاسگگی  -فرهنگی و شاخ  روانگگی نیگگز در هویگگت ملگگی  -سیاسی استس شاخ  شناخت و اعتقاد نیز در هویت ملی  –ملی  

ف نشان داد که نس ت به دیاسپوراها دیدماه مشگگترکی داشگگته و آن لت های مداردس همچنین روی رد ا زا  راست افراطی با بنیان

رو بگگه پیگگری جامعگگه اروپگگایی، وجگگود   دانندس با  وجه به نیاز نیروی انسگگانی جگگوان و جمعیگگترا خطری جدی برای هویت خود می

 ناپنیر خواهد بودسبحران هویتی  تی با م الفت ا زا  راست افراطی امری اجتنا 

 

 سای، شمال آفریقابه اروپا، هویت اروپا، خاورمیانه مهاجراناسپوراها،  ید  :هاواژه کلید 
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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. 
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 مقدمه

 ایگگن آمگگار که اندشده  پراکنده  جهان سراسر در آفریقا شمال و خاورمیانه کشورهای پناهندمانِ و مهاجران

در  مهگگاجرت ، میگگزان2015 گگا  2005سگگال  اسگگتس از میرچشم بسیار نیز اروپایی کشورهای در عمده  طوربه

 سگگال در سگگوریه دهد جنگگومی نشان هابررسی .تاس سیده ر نفر نمیلیو 54 به نفر میلیون 25 از جهان سطح

________________________________________________________________ 

1. Corresponding Author: rmmamdouhi@gmail.com  



     297              های هویتیگیری بحرانشکل  گرا دربرابرو رویکرد احزاب راست  شمال آفریقا /دیاسپورای خاورمیانه  

 و افراطی  هایمروه   ظهور  همچنین  سودان  و  مصر، لی ی  یمن،  عراق،  و درمیرهای مسلحانه افغانستان،  2011

 و آشگگفته ایداعگگش همچنگگین فشگگارهای اقتصگگادی، خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا را بگگه منطقگگه نظیگگر بنیگگادمرا

 & Baser) رونگگدهگگا دلیگگل اصگگلی مهگگاجرت اج گگاری بشگگمار میرانبح ینکه ا ده استرک    دیل زده بحران

Amira.,2019.)  

نیگگز آمگگار مهگگاجرت بگگه قگگاره اروپگگا طگگی  2019المللی مهاجرت سگگازمان ملگگل در سگگال به نقل از مزارش بین

 Report International) سمیلیگگون نفگگر افگگزایش یافتگگه اسگگت 3/82بگگه  57از  2019 گگا  2000های سگگال

Migration,2019; p.4 & international migration wallchart, 2019اج اری مهاجرت (س در پی افزایش 

 عگگدادی از مهگگاجران  نیگگز اقتصگگادی  و  امنیتگگی  هاینابسامانی  خاطر  به  آفریقا  و شمال  خاورمیانه  کشورهای  از

نداشته  وجود یی زیف  اطار  ن اام که مواردی در  تی کنند وار  اط خود را با وطن اصلی خود قطع نمی

جگگوامعی کگگه  .نماینگگد فگگم می را ار  گگاط ایگگن فرهنگی هایآیین و سراییداستان چون هاییقالب در باشد

اند نیز با افرادی که برای شروع یگگز زنگگدمی جدیگگد شان  فم کرده همچنان ار  اط خود را با وطن اصلی

وجود افگگراد دارای ار  گگاط  (Butler, 2001, p.190). تند هایی بسیاری هساند، دارای  فاوتمهاجرت کرده 

 اقتصگگادی، م تلگگف هگگایباز ا   و  پیامگگدها  فیزی ی و غیر فیزی ی با وطن خود در بین مهگگاجران نیگگز دارای

 میریشگگ ل باعگگا س همچنگگین(Ekhtiari et al., 2018, p.75 ) اسگگت امنیتگگی و سیاسگگی فرهنگی، اجتماعی،

 س(Bahar & Halperin,2019)مردد می اروپایی میزبان کشورهای در جدید دیاسپورای

خواه به اج ار و یا داوطل انه، نقشگگی   دیاسپوراو پان  مدرن امروزی، دیاسپورا یا آوارمی قومیدر جهان پست

 & Rafael)دیاسگگپورا  س پگگان(Hatami, 2017, p. 68) دنگگ رزبگگان داکشگگورهای می اساسی در  عیگگین سیاسگگت

Diaspora, 2010, p. 2) نزدی گگی دلیگگل بگگه امگگا دارنگگد، جاهگگای م تلفگگی و کشگگورها در ریشه که مردمانی 

 بگگروز را مشگگترکی جمعی هویت که نظیر مسلمانان بودن جدیدشان مشترک محیط در فرهنگی و اجتماعی

نیاز اروپا به نیگگروی انسگگانی  س(Ashraf Nazari & Salimi Borhan, 2016, p.174)برند می کار به دهندمی

های اخیر نیز ی ی از علل جن  جمعیت مهاجرین از سایر کشورها استس دیاسپورا به عنوان جوان طی سال

ه ی ی از عوامل اصگگلی سگگرمایه انسگگانی دررونگگد  وسگگع  مثابهو به  ایهای  وسعهنیروی انسانی مؤ ر در هدر

شگگگودس از طرفگگگی ا گگگراز هویگگگت و انسگگگکاه اجتمگگگاعی ازجملگگگه حسگگگو  میتمگگگاعی ماج دی واقتصگگگا

 ,Ashtarian, 2003)  های فرهنگی و ب گگش بنیگگادی  وسگگعه پایگگداری در قگگاره اروپگگا اسگگتمناریسیاست

p.10)کننده پایداری فرهنگگگی در کشگگورهای کننده  وسعه و  ضمینهمچنین هویت به عنوان عامل کنترل  س

 س (Parvaneh & Tavakoli, 2014, p. 24)ت پایی اسارو

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=690919
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 و ار  گگاط کنگگار در مگگردد  گگا دایاسگگپوراهاهویتی عامل    یرمناری است کگگه باعگگا می –شاخ  ارزشی 

 را خگگود هویگگت و کگگرده  اجتنا   اکم فرهنو در هضم شدن از کنندمی  الش همواره  میزبان با اختالط

زمگگان هم اختالط و ار  اط کنار در مهم شاخ  نیا سندکن عریفباز  ب ش ارزشی  مایز هسته یز برمدار

 بانفوذی سیاسی اجتماعی، و اقتصادی، هایش  ه آوردن پدید به قادر را هاآن میزبان، جوامع با دایاسپوراها

 منفگگی یگگا مث گگت    یرات  واندمی و م انی زمانی اقتضائات با متناسب که ایکننده  عیین عامل استس کرده 

 کگگه اسگگت ایگگن مهگگم ن ته باشدس داشته علمی و امنیتی، اقتصادی سیاسی، فرهنگی، یهارکازوسا بر یبزرم

 س(Bahmani, 2017, p. 101)بود  خواهد میزبان و وطن دو کشور هر شامل هاا رمناری این دامنه

 سپوراهاهویتی دیا -های ارزشیمردد این است که با وجود دارابودن شاخ سؤالی که در اینکا مطرح می

میری های م تلف ازجمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آیا در ش لآن در عرصهرمناری   ی    و

با  وجه  چگونه خواهد بود؟ هاآن راتی    وانند نقشی داشته باشند؟ همچنین های هویتی در اروپا میبحران

کنگگدمی ا و پراورپاسگگ دیز وجگگود هگگای هگگویتی ناشگگی اشگگده در  گگوزه بحرانبگگه محگگدودیت مطالعگگات انکاه

مطالعات در کشورهای م تلف، هدر پژوهش  اضر بیگگان  گگ  یر و نقگگش دیاسگگپورای خاورمیانگگه و شگگمال 

 های هویتی در کشورهای اروپایی در طی یز دهه اخیر استسمیری بحرانآفریقا در ش ل

 

 چارچوب مفهومی 

بگگه معنگگای  "دایگگا"ب دو کلمگگه رکی ازو  دنانی داردیاسپورا به عنوان عنصر کلیدی بحا این مطالعه ریشه یو

طور اخیگگراا ایگگن موضگگوع بگگه سشگگده اسگگتبه معنای از هم جدا شده یا پراکنده مشته  ش یل  "سپیرو"وسط و  

 .Bahmani, 2017, p)هگگای م تلگگف قرارمرفتگگه اسگگت مران  وزه میر مورد وجه محققان و پژوهشچشم

مونگگه  عریگگف کگگرد کگگه  گگوان اینا را میسگگپوراهیاه، دسگگیار سگگادس همچنین به لحاظ مفهومی و  عریف ب(96

نگگاه  "انگگداند اما ار  اط خود را با آنکا قطع ننموده “اعضای جوامع قومی و ملی که وطن خود را  رک کرده 

 دیاسپورا ار  اط  س(Ionescu, 2006, p.13)نماید مرا را در ذهن مت ادر میهای فراملیدیاسپوراها نیز جمعیت

 هگگای  نولوژی بگگا باشگگد، دینگگی منطقگگه یگگز یگگا قگگومی وطگگن کشور یا یز  واندمی هک  ادریم سرزمین با

 ار  گگاط دیاسگگپوراها دلیگگل، همگگین بگگه اسگگتس شده   سهیل امروز جهان مسترش یافته در اطالعا ی -ار  اطی

 و دیرفگگ  هگگایآزادی دارنگگدس هگگاآن در فعگگال اجتمگگاعی هایجن ش و خویش  حوالت جوامع با  نگا نگی

 دیاسگگپوراها چندمانگگۀ هگگاینقش ایفگگای بگگرای زیگگادی هایفرصگگت نیز، غربی هایدر دموکراسی یتماعاج

 اندسشده   دیل    یرمنار بازیگری به المللیبین و ملی سیاست عرصه در ماهی و پیداکرده 
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 ستمم ن ا ادیاسپور یز مردمان از ب شی استس متفاوت دیاسپوراها  ناسببه چندمانه، این کارکردهای

 سعی و خاطراصلی)وطن( خود  علق سرزمین یا کشور به نیز، برخی اما؛  شوند میزبان کشور و محیط  نج

 و مستقیم پیوند با دهند،می انکاه هاآن که هاییفعالیت و   سیسی نهادهای دارندس دیگران با خود  مایز در

 از برخگگی میگگردسیم خگگود بگگه انیودجگگا مروهگگی و مراییخگگا  یگگز ش ل اصلی، سرزمین با غیرمستقیم

 قائگگل  فگگاوت دینگگی بگگا قگگومی دیاسگگپورای یگگا بگگدون دولگگت یگگا دولت دارای دیاسپورای بین نظران،صا ب

 & Salimi (Ashraf Nazari شمارد برمی مونهاین را های دیاسپوراویژمی برخی 1سافران ویلیاه شوندسمی

  Borhan, 2016, p.173):  

 افظگگه،  دیگگد، دارای امگگا هسگگتند، دور خگگود جغرافیگگایی لمحگگ  از هین گگ ا بگگا مروه، یا اجتماع یز  -1

 هستندس اصلی)وطن( خود سرزمین مورد در مشترک هایاسطوره 

 میزبگگان پنیرفتگگه جوامگگع سگگوی از هرمگگز کگگه اعتقاددارنگگد مسگگهله ایگگن به جمعی مروه  این البغ  -2

 قلیسگگتل مشگگ  هبگگ  خگگود فرهنگگگی و اجتماعی نیازهای برآوردن در سعی بنابراین،؛ شد ن واهند

 شدس خواهند

 دارنگگد؛  تگگی مطلگگو  شرایط در را اصلی سرزمین به بازمشت امید دیگر، هاینسل و اول نسل  -3

 هستندس خود میزبان و اصلی کشور بین وآمدرفت  ال در هاآن از برخی

 راسگگتای در فعالیگگت انگیگگزه  هگگاآن بگگه  واندمی که انسکامی و جمعی خودآماهی همراه  به هاآن  -4

 .Roza, 2004,p )انگگد کرده   فم را خود اصلی سرزمین از  مایت بدهد، را عشانافمن یا قعالی

  س(54

 بگگه  وجگگه با اما؛ پراکندمی است معنای به لغوی از نظر دیاسپورا شد، اشاره  نیز باال سطور در که طورهمان

 در اسگگت، تمبیسگگ  قگگرن در یآوارمان قگگوم  اریخ در برجسته عناصر از ی ی همواره  مهاجرت پدیده  کهاین

 اصگگطال ا ی بگگا  سگگاختاری خشونت از منه ی ناشی و قومی مسترده  هایمهاجرت از سیاسی علوه ادبیات

 کلیگگدی عناصگگر برابی گگر راجرز س(Hatami, 2017, p. 67)شود یاد می ناسیونالیسم  ران  و دیاسپورا مانند

 مگگروه  یگگز بگگه که مرزها مف  و یاصل نرزمیبه س مرایش فضا، در پراکندمی را دیاسپورا کننده مش  

 این بر داندسمی کند،  عریف دیگران برابر در را خودش دهد کهمی اجازه  مهاجری اقلیت اجتماع یا جمعی

________________________________________________________________ 
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 مادری سرزمین سمت به سومیری پراکندمی، را دیاسپورا دهنده  ش یل اصلی و عنصر سه برابی ر، اساس،

  س(Brubaker, 2005, p. 4-6)داند ریم می  فم و

 1مانند آندرسون محققان از بعضی ازجمله دادند ارائه دیاسپورا برای را متفاو ی  عاریف نیز م تلف انققمح

 در کننگگدس همچنگگینمی فعالیگگت اسگگترا ژیز هویگگت ایکگگاد برای که دانندمی ن  گان  از  مروهی  را  دیاسپورا

  یگگات و زندمی شانمرزهای ویراسف در که دداننمی مرده از مروهی را  هاآن  ،2از سافران  دیگری   عریف

 کگگه دانگگدمی قگگومی اقلیت دیاسپورا نیز خود مطالعه در  قیقی س(Khani, 2017, p. 5)دهندادامه می را خود

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

های قگگومی و الزامگگات سیاسگگی و محگگدودیت اصگگل ا ا ررسگگپوه دیاس  ق پنا(Sheffer, 1986, p.3) کنندمی

یگگز دیاسگگپورا ارائگگه  نیگگی  سافران نیز مدل مفهومی را برای  س(haghpanah, 2008, p. 205)داندمنه ی می

پراکندمی،  افظه  اری ی و م انی که ریشه هویت فگگرد   اریخ ازجملهنمودس در این مدل نیز عوامل اصلی 

ایل به بازمشت به وطن،  مایگگت مگگداوه وطگگن و  گگ   علگگق و ید،  مجدشور ر ک نگی ددر آنکاست، بیگا

دهگگد کگگه سگگه روی گگرد مطالعگگات نشگگان می س(Safran,1991, p. 83)یز مگگروه اسگگت  مثابهبههویت جمعی 

همگگراه خگگود  شگگدنیجهانبگگر آن دارد کگگه  دی  ک اساسی در مطالعات دیاسپوراها وجود داردس روی رد سنتی 

روی رد دوه به شرایط اجتمگگاعی دیاسگگپوراها و س (Cohen, 1992, p.265) ده استورود آوج را به غییرا ی 

فرآیندهای خودشناسی فراملی در ار  اط با دول میزبان و قومیگگت محلگگی   یگگه داردس روی گگرد سگگوه نیگگز بگگه 

ی جزئ را د سوهال ته م ت ی که روی رس (Shain & Barth,2003, p.109)بررسی فعالیت آوارمان اشاره دارد

در  گگروی    ؛ کگگهداند معتقد است که آوارمان قگگومی، بگگازیگران سیاسگگی فعگگال هسگگتندقادات خود میاز اعت

 ,Adamson, Demetriou) سباشگگندیمهای رقیب  در کشور مستقلی کگگه در آن اقامگگت دارنگگد فعگگال هویت

2006, p. 499)س  

 ری گگ  میرد و جوامع دیاسپوراها،  ل میش راهاسپود دیا وان بیان کرد که ناسیونالیسم در ایکامی  طورکلیبه

منارندس روی رد اصلی دیاسپوراها نیز  مرکز بر روی هویگگت زیادی بر روی مفتمان و سیاست سرزمین می

بگگه  هسگگتندس هویت سازنده  نیز اف ار و عقاید ها،س ایده (Bauboker & Thomas, 2004, p. 21)جمعی است 
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 شگگده کگگه از  اروپاییگگان  فزاینگگده   باعا نگرانی  آفریقا  شمال  و  ایهانورمیخا  هایادیاسپور   ضورهمین خاطر  

  بیمناک هستندس آفریقا شمال و خاورمیانه دیاسپوراهای یا و مهاجران دست به هاآن ملی هویت استحاله

 

 پیشینه تحقیق

 بگگهدی متعگگداالت مگگنرد مقگگ در طول دو دهه اخیر که از ناآرامی کشورهای خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا می

کشگگورهای خاورمیانگگه و شگگمال آفریقگگا را   نهانگگههگگا رسد کگگه ایگگن ناآرامیش درآمده استس به نظر مینگار

 ری گگ  دست وش  غییر کرده است بل ه کشورهای اروپا هگگم از ایگگن  غییگگر در امگگان ن ودنگگدس پیشگگینه موضگگوع 

وپگگایی و روی گگرد ای اررهکشگگودر    هگگویتیهای  میری بحراندیاسپورای خاورمیانه و شمال آفریقا در ش ل

 پژوهشگگی، مراکز دانشگاهی، م تلف های محافلمزارش و  وان در قالب مقاالترا می مراراستا زا  

 .نمود پیگیری هارسانه و ها،اندیش ده 

مهاجران مسلمان بر  قویت ا زا  راست افراطی اروپا بیان  ری   ای ( در مقاله2017و هم ارانش )  1جوادی

دهنگگدس سلمان پ  از زندمی در اروپا در پگگنیرش فرهنگگو جدیگگد مقاومگگت نشگگان میران ماجمه د کهکنمی

همچنین ا زا  راست افراطی  ضور مهاجران را نوعی  هدید برای هویگگت و آینگگده فرهنگگگی قگگاره اروپگگا 

ک مشگگتردماه دانندس او اعتقاد دارد که ا زا  راست افراطی نس ت به مسهله مهاجران و هویگگت ملگگی دیگگ می

ابگگزاری بگگرای جگگن  اف گگار عمگگومی در   به عنوانمسهله دیاسپوراها و م الفت با  ضور آنان صرفاا  ند و  ارد

استس همچنین  ضور مهاجران در دو دهه   هاآنانت ابات ن وده بل ه این موضوع دغدغه ف ری و اعتقادی  

ای ( در مقالگگه1720) 2می گگا  سمنشته موجب  قویت ا زا  راست افراطی در سیاست قگگاره اروپگگا مردیگگد

دیاسپورا را مورد بررسی قرار داده و بیان کردند که: دیاسگگپوراها در بحگگا هگگویتی  از جغرافیایی بازخوانش

 وانند عوامل  وسعه در کشگگور مهمگگان کنند همچنین عالوه بر این ه مینیز بر روی هویت جمعی  مرکز می

 در نقگگش اساسگگی هگگاآنشور اصلی هستندس در ک  رض عاا و ز نش وانند به عنوان عوامل می زمانهمباشند 

ای ( در مقالگگه2018و هم گگارانش ) 3امیگگری اختیاری دارندس مهمان یا و میزبان کشورهای هایسیاست  عیین

 را مهاجرت عللداندس نویسنده در این  حقیق اروپا را دارای وجه ار  اط می امنیت و ایخاورمیانه مهاجران

کند: کندس همچنین بیان میمی  قسیم دسته چهار ورهای خاورمیانه و آفریقا بهان کشامابساع نه اوضبا  وجه ب
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 و سیاسگگی فرهنگگگی، اقتصادی، اجتماعی، ازجملهمهاجرت یز پدیده اجتماعی است که دارای پیامدهایی 

 کگگادیا رنگگدمنامی برجگگای اجتمگگاعی لحگگاظ بگگه کگگه مهگگاجران ا ری مشهود رین بلندمدت در .است امنیتی

 یز جوامع به متفاوت هایقومیت و هافرهنو با مهاجرانی ورود .است میزبان کشور در قومی یهاتلیاق

در نگگگاه  مهگگاجرت نمایدس موضگگوع   دیل فرهنگی چند و قومیتی چند جوامع به را هاآنمتکان ،  و دست

 و غگگر  دن مگگ  عیفضگگ   عگگااب بگگوده و اروپگگایی کشگگورهای هویت ملی علیه چالشی مثابهبهنظران صا ب

های مهاجران خاورمیانه و آفریقا با جامعگگه اروپگگا باعگگا اجتماعی استس  عارض آش ار میان ارزش همگنی

هایی در جامعه اروپایی مردیده که بسیاری از مرده و ا زا  خواستار محدود کردن ورود مهاجران چالش

 به قاره اروپا شدندس

 سگگال از به فرانسه آفریقا شمال کشورهای مسلمانان هاجرتم وانا عنای ب( در مقاله2016) 1الدانی و ق ادی

مسگگلمان  غال گگاا آفریقگگا شگگمال کشگگورهای که: دیاسگگپوراهای داردیم هدید؟ بیان  یا فرصت :2014  ا 2000

 وجگگود شگگودسمحسو  می چالش  رینمهم فرانسه برای آنان منهب هویتی، های فاوت به  وجه با هستند،

 جامعه برای نیز بی اری و معضل فرهنگی مونامونی  روریسم، مسهله ق یل از یگردی ایدهامپی هادیاسپورا

: اروپگگایی فرهنگگو و ای بگگا عنگگوان هویگگت( در مقالگگه2012)  یلمارکوس و 2فریدمن رب ا دربرداردس فرانسه

 بگگه نداخترپگگ  و فراملگگی هویگگت میریشگگ ل فرهنگگگی هایجن گگه بررسگگی فراملی، ضمن به  متعلق  هایروایت

 در اروپگگا بگگه  علگگق و و دت    که نویسدمی اروپا، در مشترک هویت یافتن برای  الش وجود و  یایچر

 هگگویتی هگگایچالش بیگگان ضمن نیز هم اران و جابری میر  .است کاهش به رو نیز م تلف  جغرافیایی  مناطق

 آفریقگگا  شگگمال  و  رمیانگگهوخا  ایمگگدیریت دیاسگگپوراه  ( در2012)  3به نقل از بگگری  نیز  اروپایی  جامعه  پیشروی

 جوامگگع محلگگی هایهویت به اروپایی هویت وا د و سنتی انسکاه شرح ضمن و کرده   سردرممی  ا ساست

 بگگه آ گگش صگگورتبه اروپگگا در م تلگگف منگگاطق محلگگی هایآیین و هاسنت از  کرده و  ورود  اروپایی  م تلف

 بتوانند   ا  کنند  فعالیت  نیااروپای  مشترک  هویت  و  فرهنو   فم  و  هویتی  انسکاه  برای  که  خواهدمی  اختیار

 س بمانند امان در مهاجران دیگر و آفریقا خاورمیانه و مهاجران و دیاسپوراها از  اصل هویتی هایچالش از

________________________________________________________________ 

1 Ladani S. T,. Ghobadi Z., 
2 Friedman R. 
3 Brie



     303              های هویتیگیری بحرانشکل  گرا دربرابرو رویکرد احزاب راست  شمال آفریقا /دیاسپورای خاورمیانه  

 پیشینه مهاجرت دیاسپوراها به اروپا 
 مهاجران کشورهای آفریقایی

 1441  هایسگگال  طی  ردیدممی  انکاه   اریجا  طوربه  که  نیز  س ز  جزیره   به  هاآفریقایی  مهاجرت  دوران  اولین

موسگگوه بگگوده،   اروپگگا  بگگه  آفریقگگا  از  بگگرده    کگگارت  یا  و  اسارت  دوران  به  نیز  المللیبین  مکامع  در  که  1950   ا

 مردیده  انکاه سوئد دانمارک و هلند، پر غال، اسپانیا، فرانسه،  انگلی ، کشورهای  مرده  کارت برده  وسط

 را بردمان برده، بهره  آفریقا شمال در برده   کارت از اکثراا پاورا در ان مندور   س(Mario,1997, p. 3)است

 چنگگیناین انکگگاه بگگه دسگگت  گگاجران فقگگط ال ته کردندسمی خریداری هاخانه و مزارع  در  کار  و  استفاده   جهت

 ه وادخگگان و پر غگگال کشور بودندس  پررونق   کارت  این  فعاالن  از  سلطنتی  هایخانواده   و  زنندنمی  ظالمانه  عمل

 نیگگز  هاپر غالی  آمدندسمی   سا به  اروپا  قاره   در  پررونق   کارت  و  عرصه  این  پیشگامان  از  نیز  سوئد  تیطنسل

 .Mario,1997, p)مرفتنگگد قگگرار پاپ مورد مایت ابتدا همان در برده   کارت و آفریقا از انسان ش ار برای

 .مهگگم را نشگگان داد  رزشى بزرگ وا  افت وی  یشفزاه اهاى به بند کشیده شدشمار آفریقایی  مرورزمانه س    (3

 گگا  1441 سگگال  کارى محقق شده یز واقعیت بگگودس از  وکارکسبیز    عنوانبهبر روى دریاها    برده   ش ار

شگگمار   1450  هایدهگگهبرده را از سا ل آفریقا بگگه اسگگارت مرفتنگگدس از آغگگاز    1000بیش از    هاپر غالی  1448

 س در سال افزایش یافتنفر  800-700 نیب یس ونل و موسال مان فروخته شده در بنادربرد

  رو منگگدانبرطگگرر نمگگودن نیگگاز بگگازار داخلگگى در میگگان  بگگا    1400  هایدهه کارت برده در خالل نیمه دوه  

پ  از به اش اع رسیدن  کارت برده س  انکاه مردید  فرانسه  و  ایتالیا  به  محدودى  صادرات اسپانیایى،  و پر غالى

شدندس مثلا  کارت نیز در دوران صادرات بردمگگان ا صادر میان به آمری دما، بروپارلی  داخدر بازارهای  

دور دوه مهگگاجرت نیگگز پگگ  از   س(Mario,1997, p. 4)مگگناری شگگداز آفریقا به اروپا و سپ  به آمری ا ناه

 بگگرای  بگگه مقصگگدی جگگنا   و  کردوضعیت کشورهای اروپایی به ود پیدا  جنو جهانی دوه شروع مردیدس  

درهای خود را به روی مهگگاجران بگگاز کردنگگد  گگا بگگه   همچنین کشورهای اروپایی  شدسه   دیل  قوران بالمهاج

در بازسگگازی اقتصگگادی کشورشگگان کمگگز کننگگدس عگگالوه بگگر ایگگن، در طگگول دوران پگگ  از جنگگو،  هگگاآن

 فگگزایشبگگا ا  کگگاهش دادس  شگگدتبههای مهگگاجرت را  ، هزینگگههای م تلفهای   نولوژیز در زمینهپیشرفت

کگگرد، مهگگاجرت از آسگگان می  هگگاآنکگگه مهگگاجرت را بگگرای    ایانگگدازه به   وسعهدر الکشورهای    دردرآمد  

، ی گگی از شگگمال آفریقگگامهگگاجران س مسگگترش یافگگت سگگرعتبهبگگه کشگگورهای غربگگی  ی آفریقگگاییکشگگورها

وان عنگگ ران به مهاج وه ازدادندس این مر عداد مهاجران را بعد از جنو جهانی دوه  ش یل می   رین وجهقابل

دادنگگدس  قاضگگای کگگارمر در آلمگگان را پاسگگخ می 1960 ا  1950ان آورده شده بودند و در طول دوره کارمر

دولت آلمان، هرمز برای این مهاجران  قوقی دائمی و اجگگازه اقامگگت دائگگم در آلمگگان را در نظگگر    البااین
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به امروز نیز ادامه    رفت که  ام  ایی ش لهیری، درمس درنتیکه قوق شهروندی اعطا ن رد  هاآننگرفت و به  

ساکن آلمگگان، آفریقایی  درصد از شهروندان    22موید:  می  2006استس  ا آنکا که آماری از سال    پیداکرده 

 س(Remnants of Money Economics, 2015)اند ملیت آلمانی ندارنددر آنکا به دنیا آمده  باوجوداین ه

این روند از ابتدای هزاره سوه آهنو  ند ری به خود مرفت ،  ق افتادا فا  ه سوهدوره سوه مهاجرت در هزار

نقگگش کشگگورهای آفریقگگایی و منازعگگات قگگومی و محلگگی در  هگگاجنوبروز  .و   دیل به امواج مهاجرت شد

در ایگگن دوره مهگگاجران س (Dirk Kohnert, 2007, p.3) مهمی در  شگگدید مگگوج مهگگاجرت از آفریقگگا داشگگت

مطمگگهن   چنگگداننه  هگگایقایققحطی و بیماری با  ناامنی،  لی و رهایی از  اخد  هایجنو  ر ازی فرابرا  ییآفریقا

س ال تگگه موضگگوع مهگگاجرت و (Beauchemin,2015, p.13) گگا بگگه سگگوا ل اروپگگا برسگگند  کردنگگدمی گگالش 

 س(World Migration Report 2020, p 8)به امری سیاسی   دیل شده است  دوره های ضد آن در این واکنش

مهگگاجران کگگه  م گگد کشگگور  10نیگگز از بگگین  2020هاجرت سازمان ملل در سال المللی مبین  رشز مزال انق  هب

 سگگودان، سگگومالی، میانمار، جنوبی، سودان ازجملهکشور آفریقایی  8اند، میزان مهاجر بوده   نی رشیبدارای  

جنگگو  کگگهرسد می نظر دس بهبوروندی بودن و اریتره  مرکزی،  آفریقای  جمهوری  کنگو،  دم رات جمهوری

عواملی است که در  شدید روند مهاجرت از این کشور آفریقایی نقش به سزایی   ازجملهطوالنی در سودان 

 س(Ibid, p. 40) مهاجران قرار دارد م د و این کشور همچنان در ر  ه سوه داشته 

اسگگر جهگگان سرنفگگر در    هگگانمیلیواخیر، معیشگگت    دو دههزایی در   غییرات آ  و هوای جهانی و پدیده بیابان

« اهمیت جدیدی پیدا کنگگد 1محیطیپناهندمان زیست» و باعا شده است که مفهوه    قرارمرفتهمورد  هدید  

س آفریقگگا نیگگز از ایگگن قاعگگده هایشان را  رک کنندهای بهتر زندمی خانهو افراد برای به دست آوردن فرصت

میلیون نفر در سال   1/16نیز    2020سال    دران ملل  مساز  هاجرتالمللی من وده و به نقل از مزارش بین  مستثنا

خدمات و  (Ibid, p. 45) رو به افزایش استس هرسالهبودندس ال ته این آمار نیز  یطیمحستیزمهاجران  2018

وسگگایل هگگا و   لیغگگات ام انات معیشتی همچنین استعمار رسانه و وسگگایل ار  گگاط جمعگگی بگگه دسگگت اروپایی

بگگا  صگگور این گگه پگگ  از باعگگا مردیگگده  گگا مهگگاجران  (Laeed Zaghlimi, 2016; p. 159) جمعیار  گگاط

کگگه م گگاطرات و  دهگگدمیبه ب شگگی از آرزوهگگای خگگود دسگگت یابنگگد  گگن بگگه مهگگاجر ی    وانندمیمهاجرت  

 سفراوانی برای آنان دارد هایدشواری

________________________________________________________________ 

1 El-Hinnawi
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 مهاجران کشورهای خاورمیانه 

 خاورمیانگگه دیاسپوراهای  و  مهاجران  برای  ار  سیما یق   اموردبح  موضوع  بر  بنا  هرکداه  نیز  متعدد   حقیقات

 زمگگانی  بگگازه   چهگگار  بگگه   گگوانمی  را  خاورمیانگگه  دیاسگگپوراهای  مهاجرت  نیز   حقیق  اهمیت  بر  اندس بنانموده   بیان

 1970  گگا 1945 هایسال طی اول جهانی جنو از  پ   نیز  مهاجرت  اول  دوره   کردس  بیان  و  نموده   بندیدسته

 و  دوه  جهگگانی  جنگگو  از  پگگ   شگگد  بیگگان  نیز  آفریقایی  کشورهای  در  تجربحا مها  رد  هک   طورهمان  ساست

 جگگوان  و  کارآمگگد  انسگگانی  نیگگروی  بگگه  کشورها  آن  نیاز  نیز،  اروپایی  کشورهای    نولوژی  و  صنعتی  پیشرفت

 دوران  س(Shirgholami, 2008, p. 397)شود  باز مهاجران  روی  به  کشورها این  ورودی مرزهای   ا  شد  باعا

 و ایدیاسگگپوراهای خاورمیانگگه هکگگوه از اروپگگایی،  کشورهای  علم  اهل  از  بسیاری  هدو  جهانی  ونج  زا  پ 

 طوربگگه انسگگانی نیگگروی  بگگه  نیگگاز  رفگگع  جهگگت  نیز  هاآن  سیاست  ولی  کردند  فراوان  خطر  ا ساس  آفریقا  شمال

 در هااپوردیاسگگ  س هکگگوه(sabaghian & khaksar, 2016,p. 134) کردمی  وجیه مهاجران را  ضور موقت

 در  وسگگعه بگگه آن کشگگورها رفتگگه بودنگگد و  کگگار  جهگگت  کگگه  بگگوده   ذکور  نیروهای  صورتبه  اکثراا  دوران  نای

 ولگگی یافتگگهکاهش مروربه روند که  داشتند  انتظار  نیز  اروپاییان  ال ته  داشتندس  را  ش وفایی  نقش  اروپا  اقتصادی

 استس داشته افزایش اروپا زس  قاره  به ایخاورمیانه رانمهاج و ها دیاسپورا ورود روند دهه چند از پ 

 اول مگگوج  ط گگع  بگگه  مگگوج  ایگگن  که  مردید  آغاز  1970  سال  از  ایخاورمیانه  های  دیاسپورا  دوه مهاجرت  موج

 بگگه شگگدند مسگگتقر اروپا در اول موج در   نها  صورتبه  که  مهاجرانی  و  دیاسپوراها  نزدی ان  و  خانواده   و  بوده 

 هم  مرد آمدسمی  سا به اول به نس ت به بیشتری راتطخ دارای نیز رتمهاج دوه موج  شدندس  ملحق  هاآن

 در  سگگازسرنوشت  دمرمگگونی  یگگز  شگگروع  نیگگز  جمعیت  افزایش  آن  پی  در  و  ها  دیاسپورا  هایخانواده   آمدن

 ,Shirgholami, 2008)است  اروپا مرده و مهاجران کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه بین روابط ماهیت

p. 318)ن وده  موقت هاآن اس ان  نهانه دوران این از دهه چند منشت از پ  که ددهمی نشان تقا حقی س 

 به  را  هاآن  فرهنگی  مسائل  و  اعتقادات  اجتماعی،  روابط   ا  کرده   مکا   را  اروپایی  کشورهای  و  جامعه  بل ه

 ,Khani, 2017)شگگوند رخوردارب غیره  و آموزش رفاه، اجتماعی،  قوق نظیر از مسائلی و بشناسند رسمیت

p. 9)بلگگوک فروپاشگگی از متگگ  ر مهگگاجرت این استس خورده  رقم بعد به 1980 دهه در مهاجرت سوه موج س 

 ,.Javadi et al)اسگگت داده رخ منطقگگه اسگگالمی کشگگورهای جوامع در اجتماعی هایناآرامی و جنو شرق،

2017. p. 44)وزه  وارد ریرمکا مسائل خاطر به صرفاا جرانمها نیز دوره  این که دهدمی نشان هابررسی س  

 هگگاآن  خروج  شدندس  خارج  ازآنکا  خود  زادماه   کشورهای  در  موجود  هایناآرامی  خاطر  به  بل ه  نشده   اروپا

 کشگگورهای در فرهنگی هاییفعالیت انکاه و استقرار جهت م انی  پی  در  بل ه  ن وده   کامل  مهاجرت  باهدر

 هستندس خود زادماه 
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 اروپایی کشورهای هویتی و  فرهنگی  مسائل  بر  را  شگرفی  اریسب     یرات  ترمهاج  سوه  موج  مفت   وانمی 

 ,Amghar Samir)اسگگت شگگده ساخته اروپگگا در مسگگکد هگگزار 6 اول سگگال 20طی  نمونه طوربه استس داشته

2007, p.2)20 بگگه 2006 سگگال در اروپایی کشورهای در مسلمانان  عداد که دهدمی نشان آمارها همچنین س 

 سگگپتام ر 11  روریسگگتی  اد گگه از پگگ  مت سگگفانه س(Bassam Tibi,2007,p. 157)اسگگت رسگگیده  نفگگر میلیگگون

 ایگگن در ؛ که(Khani, 2017, p. 4) است کرده    دیل هویتی چالش به را اروپا فرهنگی مسلمانان  مایزهای

 مگگوج س(Sabbaghian, 2015, p.2)اسگگت نمگگوده  سگگتیزیاساله و هراسی اساله   لیغ به اقداه نیز اروپا دوران

 جنگگو  با  اوضاع  شدن  بحرانی  سپتام ر  11   اد ه  از  پ   است  داده رخ  اخیر  دهه  دو  طی  نیز  مهاجرت  چهاره

 هماننگگد    فیگگری  ایهمروه   ظهور  ی،عرب  بهار  به  وهموس  درپیپی  هایانقال   ظهور  عراق،  جنو  افغانستان،

 هگگایخانواده  برای محلی پی در خاورمیانه منطقه مرده از بسیاری نیز یمن جنو و سوریه و عراق در  داعش

 س(Javadi et al., 2017, p. 45)بودند خود

 

 رویکرد احزاب افراطی اروپا نسبت به دیاسپوراها در بحث هویت 

 محافظه مسیحی، دموکرات لی رال، س زها، لیست،یاکمونیست، سوس  زا مانند ا با وجود مکموعه ا زابی

 بیشترین  ال به  ا افراطی راست ا زا  ،,p. 22) (Ware,1996 افراطی در سیاست قاره اروپا راست و کار

 ماننگگد م تلگگف هایدیگگدماه  در افراطگگی راسگگت ا گگزا  اندسداشگگته ق گگال دیاسگگپوراها در را میریموضگگع

 یگگا  و   روریسگگتی  هایمروه   همانند  را  هاآن  دیگر محققان  دیدماه   رد  و  نداشته  ی صشم   عریف  1ورثهانیو

 بیگانگگه اصگگطالح نیگگز محققان بعضی ال ته س(Hainsworth,2008, p. 7)دانندمی م در مواد قاچاق هایمروه 

  گگرینمهم کگگه دنامنگگ می سگگاختاری ضگگد ا گگزا  را هگگاآن برخگگی انگگدسکاربرده به ا گگزا  ایگگن بگگرای هراس

 ,Abedi, 2004)است اصلی هایجریان ا زا  و موجود نظم و ساختار چالش کشیدن به شان،خصوصیت

p.12)معتقگگد  2ایگنگگازی شدس ن واهد  حول و  غییر دچار ا زا  این  امیان بین در ماه هیچ این روی رد س 

 ن گگوده و اتمطال گگ  مرکگگز رد مادیات که است پساصنعتی مدرن جوامع اختالر محصول ا زا ، است این

 س(Ignazi, 2003, p. 560)اندنگرفته قرار هم روبروی دارسرمایه و کارمر هط ق

 هگگای دموکرا یگگزنظاه اساسگگی قگگانون بگگه قائگگل آنان که رسید نتیکه این به ا زا  این بررسی با ایگنازی،

 مستتر ا زا  نیا در ستمی کهضدسی ماهیت دلیل به اندس همچنین،م الف نمایندمی دموکراسی با و نیستند

________________________________________________________________ 

1 Halnsworth 
2 Ignazi

http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/?_action=article&au=4233&_au=ALi++Sabbaghian
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 جهانی جنو پایان از پ  س(Hainsworth, 2008, p. 1)کنندمی ا  اذ اقتدارمرایانه روی رد ماهی ت،سا

 افزایش و اقتصادی بحران وقوع اما شد،داده نمی نشان اق الی مراراست ا زا  به میالدی، 80 دهه  ا دوه

 و مهگگاجران ورود سگگاختس همفگگرا را راطیفا راست د ا زا مکد ظهور بسترهای اروپا، در مهاجران میزان

 شگگدس غربگگی مدارانسیاست  وسط مراییچند فرهنو ا  اذ سیاست س ب اروپا در بنیادمرایی میریش ل

 از غگگر  جامعگگه دمرمگگونی سگگ ب اقتصگگاد شگگدنجهانی مسگگترش به روند رو مروه، این منظر از همچنین،

 طگگی در افراطی راست هایمروه س  (Majidi& Hatamzade, 2016, p. 63)شده است  پساصنعتی به صنعتی

 سنتی ا زا   طیف کنندسمی  عمل  متفاوت  طیف  دو در که مردیده   ه هدمشا  هاآن در  ی غییرا  اخیر  هایسال

 نگگوین  ا گگزا   طیگگف  یعنگگی  طیگگف  ایگگن  که  پوپولیسم  مرایش  با  نوین  ا زا   طیف  و  نهوفاشیستی  مرایش  با

 کندس جلب خود به را سوئی  و هلند ایتالیا، ا ریش،  فرانسه،  کشورها مانند از  بسیاری   وجهات است   وانسته

  س(Ayoubi H., Noorbakhsh, 2013, p. 86)است هاآن رویمیانه ی ردور ا  اذ این لیاص دالیل از ی ی

( مشگگاهده 1دارای مستردمی در سیاست اروپا هستندس همانطور که در جدول ) افراطی مرایراست ا زا 

راسگگت   قسم نمگگودس ا گگزارا به پن  دسته اصلی    هاآن وان  شناسی و جغرافیایی میشود بر اساس مونهمی

حدوده جغرافیایی اروپای مرکزی، غر  و جنو  غربی مانند ایتالیا، ا ریش، بلژیگگز و فرانسگگه م  درافراطی  

همچنین در کشورهای شگگمال و شگگمال غربگگی،  س(Mudde, 2011)مرایانه بوده استدارای بنیه و اساس ملی

 نگگدو فنال 3مگگردهق ، سوئی   ز  خلگگ 2، کشور نروژ  ز  پیشرفت1کشور دانمارک  ز  خلق دانمارک

راستین نیز به عنوان ا زا  معترض یا اعتراضی ظهگگور کردنگگدس ایگگن ا گگزا  دیگگدماه و  هایندی ز  فنال

مرایانه و فاشیستی ندارندس اعتراضگگات ایگگن ا گگزا  جن گگه اقتصگگادی داشگگته کگگه نمونگگه بگگارز آن اهدار ملی

است افراطی ر ا با  قویت ا زس بحا مالیات استاعتراض  ز  خلق دانمارک و  ز  پیشرفت نروژ به  

 .Goodwin et al., 2012, p) در اروپا، موضوعات هویت و مهاجرت مورد  اکید این ا زا  قرار مرفگگت

 س(17

ب ش مرکزی، شرق و جنو  شرقی قاره اروپا نیز ا زا  راست افراطگگی کگگه پساکمونیسگگتی بگگوده و بیشگگتر 

همچنگگین مگگروه دیگگگری از تس اسگگ  هگگاآن اکیگگد رد  ادیه اروپگگا مگگوموضوعات فساد اقتصادی و مسترش ا ح

ا زا  راست افراطی که طی چند دهه اخیر در پی  حوالت سیاسگگی و بگگدون پیشگگینه در کشگگورهایی ماننگگد 

________________________________________________________________ 

1 Danish People’s Party
2 Norwegian Progress Party
3 Swiss People’s Party

https://jpq.ut.ac.ir/?_action=article&au=138595&_au=Mohammad+Reza++Majidi
https://jpq.ut.ac.ir/?_action=article&au=138596&_au=Azizollah++Hatamzade
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هلند و سوئد ظهور کردندس این ا زا  مانند  ر  آزادی در هلند و  ز  دموکراسی جدید در سوئد سال 

هلند، سگگوئد و  رهای بلژیز، آلمان ،شوک  پا نیز ا زا اروو شمال غربی  ب ش غر  شدندس  ی  س 2005

فرهنگی ناه آشنای این ا زا  استس  مراییمردیدندس  افراط  ی  سهای  ندرو انگلی  نیز بر م نای مروه 

 س(Art, 2011)های نازیسگگم و فاشیسگگم بگگر کسگگی پوشگگیده نیسگگتاز اف گگار و ایگگده  هگگاآنهمچنگگین  مایگگت 

ا زا  راست افراطی در جامعه اروپایی متفاوت بوده امگگا ی  یرمسترهای ش لو باف ار، اهدار  ها،  ویژمی

های مشترک این ا زا  در ق ال بحا مهاجران، فرهنو ملی و منهب باعا مردیده  گگا در وجود ویژمی

اجران و مکموعه ا زا  وا د در نظر مرفته شوندس دیدماه مشترک این ا زا  نیز مه  به عنواناین مطالعه  

 &Majidi)ان خگگود دانسگگته و م گگالف همگرایگگی کشگگورهای اروپگگایی هسگگتند مندشگگ مسگگلمانان را ژه به ویگگ 

Hatamzade,20116, p. 446) قگگدرت خگگود  در  گگال افگگزایش شگگدتبهس این ا زا  از چنگگد دهگگه منشگگته

میری و ساختار خود اما در موضوع مهاجرت، منهب و فرهنو ای عمده در ش لهوتبا وجود  فا  ندسهست

 (س Goodwin et al, 2012, p. 119) ملی اشتراک نظر کاملی دارند

که عضو اصیل جامعه اروپا نیستند، ن اید از  قوق سیاسگگی، اقتصگگادی و   هاییآن  دارد،د   اکیاطی  افر  راست

 راسگگت  ق شهروندی برابر با شهروندان اصیل برخوردار شگگوندس در ایگگن چهگگار چگگو ، اجتماعی مر  ط با

 نیرپآسگگیب و انده شگگدرانگگده   اشیه به خود جوامع در که داندمی اصیلی شهروندان مدافع را خود افراطی

 و یزیتس دیگر ا زا  مانند ا زا  لی رال و سوسیالیستی هم در فرآیندهای خود بر مسهله مهاجر .اندمشته

داننگگد کگگه کننگگده میهای اخیر   کید کرده و مسهله هویت ملی جامعه اروپایی را نگرانستیزی در سالاساله

مسگگیر  "النعلگگو فگگی النعگگل" گگا بتواننگگد    شگگدباراست افراطگگی  ری شده از ا زا   ال ته شاید این مسهله الگوبردا

 س(Javadi et al, 2017, p. 48-52)ا زا  راست افراطی را برای کسب مح وبیت طی نمایند

 موضگگوع بگگر   کیگگد بگگا نیگگز سوسیالیسگگت و لی رال مانند ا زا  دیگر سپ  و  ر س  در  افراطی  راست  ا زا 

 اعمگگال  و خواسگگتار  شگگده   هگگاآن  ورود  از  ممانعگگت  رتاخواس  آفریقا،  شمال  و  ایمیانهخاور  دیاسپوراهای  ورود

 ,Dehshiri&Ghasemi, 2017)هسگگتند غیره  و فرهنگی چند اجتماعی، فرهنگی، مسائل در هاییمحدودیت

p. 5)بگگا   ضگگاد در را اسگگالمی اجتمگگاعی سگگازمان و ن گگوده  مسگگتثنا  ف گگر ایگگن از نیگگز  گگز  آزادی ا گگریش س

 اخیر دهه و طی دارند راسخ اعتقاد ا زا  این (سGoodwin et al, 2012, p. 12) دانندمی غربی ایهارزش

 ملی هویت دیاسپوراها این اندیشه را که هاآنهستندس  اروپایی جامعه رد خود اف ار القای  برای   الش در  نیز

 س(Guibernau, 2010, p. 12)سکنندیمکشید را  روی   خواهند چالش به را اروپاییان

 

https://jpq.ut.ac.ir/?_action=article&au=138595&_au=Mohammad+Reza++Majidi
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 (Langenbacher et al., 2011)   دسته بندی احزاب راست افراطی :( 1جدول )
 یی یامحدوده جغراف یافراط  گرایست  را حزب کشور گیریشکل هایبنیان

 مرایانه های ملیبنیان

 اروپای مرکزی   ز  آزادی ا ریش

مرکزی، غر   

 و جنو  غربی

 غربی اروپا  ز  منافع فالندرها  بلژیز

 غربی اروپا ج هه ملی  فرانسه 

 جنو  اروپا  ائتالر ملی، لیو شمال ایتالیا

 اعتراضی  یهاجن ش

 مال اروپاش  ز  مرده دانمارک 

شمال   و  شمال 

 غربی

 شمال اروپا راستین  هایفنالندی الند نف 

 شمال اروپا پیشرو   ز  نروژ

 غربی اروپا  ز  مرده سوئی  

 اقتگگگگگگگدارمرایی

 پساکمونیستی

 ا حادیه ملی بلغارستان
شگگگگرقی  جنگگگگو 

 اروپا

و  مرکز شرق ی 

 شرقی  و و جن

 چز
  گگگز  خواهگگگان،جمهوری مکمگگگع

 چز اسلواکی جمهوری واه 

قی جنگگگگو  شگگگگر

 ااروپ

 مکارستان
جنگگ ش بگگرای مکارسگگتان بهتگگر )جوبیگگز(، 

  ز  زندمی و عدالت مکارستان
 اروپای مرکزی

 شمال اروپا خلق جن ش لتونی

  لهستانی هایخانواده  مکمع لهستان

 وپاارجنو    بزرگ یرومان  ز  رومانی

 اروپای مرکزی اسلواکی ملی  ز  اسلواکی

 اروپای مرکزی لوونیسا ملی  ز  اسلوانی

 ا زا  جدید
شمال  و شگگمال  شمال غربی آزادی  ز  هلند

 شمال اروپا  ز  دموکراسی جدید سوئد غربی

 فرهنگی مراییافراط

 غربی اروپا ملی ج هه بلژیز

و شگگمال  غگگر 

 پاغربی ارو

 آلمان

  گگگز  خواهگگگان،جمهوری  ز گگگ 

 ا حادیگگه مردمگگی آلمگگان، ملی دموکرا یز

 آلمان

اروپگگگای و  غگگگر 

 مرکزی

 شمال غربی اروپا میانه هایدموکرات  ز  هلند

  گگز  ملگگی، هگگایدموکرات  گگز  سوئد

 سوئدی هایدموکرات
 شمال اروپا

 ر  اروپاغ ملی بریتانیا، ج هه ملی  ز  انگلی 
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 لمانسگگ م زنگگان بگگرای برقگگع پوشگگش منگگع  گگا شده  باعا هلند افراطی راست ا زا   رد  هویتی   قابل  از  هراس

 اسگگاله نیز آلمان آزادی  ز  شدندس رئی   خواستار  دولت  از  را  رسیدمی  زن  150  به  هاآن  آمار  که  هلندی

 و وجگگود دنگگدار آشگگتی سگگر ربگگیغ لی گگرال هگگایبگگا ارزش وجگگههیچبه کگگه داندمی سیاسی  ایدئولوژی  یز  را

 دانگگدمی جامعگگه این برای رگزب  هدیدی را بین مهاجران وارد شده به کشور آلمان  در  اسالمی  هاینماساز

 منفگگی   غییگگرات  دچار  را  کشور  این  هویت  و  بوده   آلمان  با فرهنو  متفاو ی  هایارزش  پی  در  مسلمانان  زیرا

 س(Dehshiri & Ghasemi, 2017, p. 289)نداکرده  ایعمده 

 بگگه  منکگگر  قگگاآفری  شگگمال  و  ایخاورمیانگگه  بر این استوار است که دیاسپوراهای  طیرااف  راست  ا زا   دیدماه 

 دانسگگتن غالگگب بگگا  شگگده و  فرهنگگگی   نگگوع  دیاسپوراها باعگگا  شدس  خواهد  اروپا  در  هویتی  بحران  میریش ل

 بگگومی فرهنگگو اب انط اق برای ش ال  دیاسپوراها  زیرا؛  کشاندمی  چالش  به  را  بومی  فرهنو  نیز  خود  فرهنو

 اول نسل و وارد  ازه  های  سپوراای دیاهارزش  و  فرهنو  به  نس ت  نیز  میزبان  جامعه  از  ب شی  ال ته  کنندسیمن

 خگگود  ملگگی  هویگگت  و  ملگگی  فرهنگگو  ملگگی،  انسگگکاه  علیگگه  جگگدی   هدیگگدی  را  هگگاآن  و  نداشگگته  خوبی  دیدماه 

 دیاسگگپوراها  ضگگور هکگگ  داردمگگی انبیگگ  افراطی راست  ا زا دیدماه  س(Coffe, 2009,p.322-329)دانندمی

 فرهنگگگی  چنگگد  و  امنیگگت  عده   روریسم،  جرائم،  ی،اروپای  ملی  هویت  شدن  رنوکم  بی اری،  افزایش  باعا

 سگگتیز  موجب  نیز  مریمطال ه   سی  داشتن  با  دیاسپوراها  بعدی  هاینسل  که  داردمی  بیان  همچنین  است  شده 

   سp.1 pa, 2004,(Pip-(2شد خواهند منطقه بومیان با

 

 مسلمان در اروپا دیاسپوراهاییت هوجایگاه 

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

 همچنگگین هسگگتند، اسگگالمی بعضاا و  سنتی  فرهنو  دارای  که  آفریقا  شمال  و  ایخاورمیانه  استس دیاسپوراهای

 اروپا  جامعه در  شدیدی  هاینگرانی  باعا  دانند،می  غالب  نوهرف را  خود یدرما فرهنو  و دماه زا فرهنو

 هلنگگد، بلژیز، کشور خصو به  و  اروپایی  کشورهای  همه  در  مسلمانان  میلیونی  جمعیت  وجود  ساست  شده 

 را خطگگر اروپگگا قاره     یرمنار و مهم  کشورهای   ا  شده   باعا  نیز  آلمان  و  فرانسه  بلغارستان،  یونان،  انگلی ،

 یجامعه درصدی یز پیشرفت به  وجه با  س(Hackett, Conrad, 2015)کنند ا ساس دخو کشورهای در

 یجامعگگه کگگل درصگگد از 8، میزان 2030رود  ا سال می ا تمال اندازچشم یز در اروپا، قاره  در مسلمانان

 نیگگز روپگگاییا کشگگورهای مهگگم دغدغگگهس (Javadi et al, 2017, p. 46)دهنگگد  شگگ یل مسگگلمانان را اروپگگا

 از  آفریقگگا  شگگمال  و  ایخاورمیانگگه  رهایهای کشوارزش  و  اساله    لیغ  برای  م انی  به  جغرافیا  آن  شدنیل  د

 در کگگه دهگگدمی نشگگان س  حقیقگگات(Cesari, Jocelyne, 2014, p. 1) اسگگت کشورها دیاسپوراهای آن سوی
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  گگروی  همچنگگین شگگده ینههادن و مسگگترده  منه ی  کمعات  اروپا  قاره   مسلمان   عداد  افزایش  با  اخیر  دهه  یز

 است، یافتهافزایش آفریقا شمال و دیاسپوراهای خاورمیانه  سوی  های آن کشورها ازارزش  و  اسالمی  هویت

 مرداندولگگت نگرانگگی افگگزایش اسگگتس داشته پی در را سیاستمداران و اروپایی  هایدولت  نگرانی  که افزایش

 دیگر سوی های دیاسپوراها ازارزش و اسالمی یتهو و  روی  سویز از  جمعیت  افزایش  خاطر  به  اروپایی

 نحگگوه  در امگگر ایگگن کگگه اسگگت شگگده  اروپگگا قگگاره  سیاسگگتمداران و دولتمگگردان هایدغدغگگه  شگگدید موجگگب

 استس بوده     یرمنار اروپا ا حادیه چارچو  در و اروپا قاره  میری صمیم و مناریسیاست

 بودن مصادر و  اخیر  دهه  دو  در  کننده   ادغاه  هایتیاسس  و  اروپایی  اساله  فرهنگی،  میان  ومویمفت  ایده 

 نیگگز ایگگده  ایگگن لغگگو ضگگمن  اروپایی  هایافراطی   ا  مردیده   باعا  سپتام ر  11   روریستی  وادث   با  هاآن  زمان

 نیگگز هاسیاسگگت ایگگن پی در ؛ کهنمایند اعمال و  مطرح  را  هراسی  اساله  و  ستیزیستیزی، اسالهمهاجر  سیاست

 از را جتمگگاعیا  قگگوق از باعا مردید بسیاری  و  نموده   و مهاجران ایکاد  مسلمانان  رایب  را  هاییتمحدودی

 در را    فیگگری  و  سگگلفی  هگگایستیزی مروه   اساله  راستای  در  نیز  اروپاییان  نمایندس  و مهاجران سلب  مسلمانان

 در  اروپایی  نانمسلما  از  ریبسیا   ضور  آن  بارز  هنمون  که  نمودند   قویت  یا  و  ایکاد  مسلمانان  یابیهویت  پی

 را مراییفرهنگگو چند سیاست که اروپایی هایلتدو بوده استس  القاعده   و  داعش  مانند    فیری  هایمروه 

 شگگیوه  نمودنگگد  الش و   لقی  خود  هایسیاست  ا  اذ  نتیکه  و مهاجران را  مسلمانان  رفتار  کرده،  ق ول  ظاهربه

و اهگگل شگگمال  ایخاورمیانگگه دیاسگگپوراهای انیعیشگگ  از برخگگی  س(Triandafllidou, 2016)دهند  غییر را خود

  فگگم  را  اروپاییگگان  هویگگت  فرهنگگو و  بگگه  نسگگ ت  را  خود  منفی  نگاه   همان  و  بوده   ثنامست  قاعده   این  آفریقا از

 را  مگگایلی مونههیچ به عالوه  ندسامانده   پای ند  خود  هویت  و  فرهنو  دین،  منهب،  دانستن  غالب  بر  و  نموده 

 بگگه نگگژادی ایهخصومت نیز  هادیدماه   این  کنار  در  ساندنداده   نشان  خود  از  وپاییار  جامعه  با  دنش  ی ی  برای

 استس مردیده  ظاهر هاافراطی راست ا زا  و اروپایی جامعه سوی از آمده، وجود

 

 های آن در جامعه اروپا هویت و شاخص

 از ایدسگگته ،اروپاییگگان  یگگتهو  کگگه  دارد  قضیه  این  از  نشان  هاآن    امل  مسسته  دوران  و  1مانهسه  های مدن

 ط یعگگت   گگ    قابگگل  و   ضاد  یا  هاوامرایی  و  هاهمگرایی  وجود  نیز   الدرعین  استس  مشترک  هایفرهنو

 هویگگت مسگگهله اسگگتس  شگگده مطرح  کپنهاگ  اجالس  در  1973  سال  اروپایی  هویت  مفهوه  استس  س ز  قاره   این

________________________________________________________________ 

 مانه مهم شامل  مدن یونان، روه و مسیحیت های سه مدن   1
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 جهگگت اقتصگگادی و سیاسگگی عناصگگر نیگگز گنهاکپ بیانیه در که است اهمیت اراید اروپایی  جامعه  برای  چنان

 از  فاظت جهت ابتدا همان در  نیز  کپنهاگ  شورای  استس  داشته  میریچشم استفاده  اروپایی  هویت   عریف

 داشگگتندس آمری گگا و آفریقگگا خاورمیانگگه، کشگگورهای ق گگال  در  وا گگدی  اقتصادی  هایسیاست  نیز  هویت  مسهله

 هگگایبنیان دارای مشترک سیاسی منافع و فرهنگی عوامل که ددارمی بیان زنی بیانیه این  زیرین  و  اصلی  فرض

 هویگگت هایچارچو  نیز کپنهاگ بیانیه دهندس ار قا را ملی هویت درنهایت  وانستندمی که ستنده  مشترکی

 بحگگا س(Declaration on European Identity, 2013)اسگگت کگگرده  مطرح را فرهنگی و اقتصادی سیاسی،

 همگگان سگگنتی فرهنگگو .آیگگدمی  سگگا  بگگه اروپایی یجامعه هویت یدهنده  لش ی  اصلی نصرع فرهنگی،

 دهگگدمی شگگ ل را اروپگگایی کل جامعگگه هویتی مشترک عنصر نیز دموکرا یز هایارزش و مسیحیت بحا

  گگ  یر  حگگت م تلگگف هگگایدوران طگگول در که است متغیری یز مثابهبه اروپایی جامعه هویت نیز   البااین

 نیگگز حققگگانم مفتگگه بگگه اسگگتس اروپگگایی  کشگگور  آن  برنهادهای   اکم  فرهنگی  اقتصادی و  ی،سیاس  هایل عام

 س(Bellow, 2010)نگگدارد را اروپگگایی کشگگورهای سیاسگگی انسگگکاه ماننگگد انسکامی نیز موجود اروپایی هویت

 روپگگاا سگگ ز قگگاره  در شگگهروند عنگگوان بگگه افگگراد پیونگگد از برمرفتگگه اروپگگایی جامعگگه هویگگت  گگالبااین

 س   (Abulhassan & Nikoo, 2015, p.12)است

فردی و جمعی یا اجتماعی قابل  قسیم اسگگتس ال تگگه هویگگت ملگگی یگگز بندی به هویت  هویت در یز  قسیم

شگگیوه "س هویگگت ملگگی(Abul Hassani, 2009, p. 12)آیگگدجامعه جرء هویت جمعی یا اجتماعی بحسا  می

روی ردهگگا( ، ا ساسگگات و  مگگایالت یگگز   هگگا،ارها، نمادها، اعتقادات، هنکرزشمشترک در نحوه  ف ر )ا

در نتیکه هویت جمعی ا ساس  "انگیزدو   لیف نس ت به آن مروه را بر میمروه که نوعی ا ساس  عهد  

پای ندی، دل ستگی و  عهد به اجتماع و مروه استس ال ته هدر از پای ندی اعتقاد و دل سگگتگی بگگه هنکارهگگا و 

هگگا و هنکارهگگا در مگگروه رکت در جهگگت  وسگگعه و  ث یگگت ارزشمشگگا عهگگد نیگگز  ها است و مقصود ازرزشا

 ,Abul Hassani)استس پ  عناصر مشترک هویت جمعی نیز ا ساس  عهد و  علق عگگاطفی اسگگت مربوطه 

2009, p. 13)1میری پدیده به نگگاه ملگگتهویت ملی یز پدیده سیاسی و اجتماعی جدید و ناشی از ش ل س 

 واند در سگگطح ملگگی مطگگرح به م ا ا فرهنگی  اری ی باشد و می بوطویت ملی مراستس چنانچه  عریف ه

های  اری ی، اساطیر، نمادها، وقگگایع  گگاری ی و میگگراث فرهنگگگی دارای اهمیگگت اشد در این صورت مولفهب

ا  سیاسگگی هماننگگد بیشتری هستندس ولی در ملت سیاسی همانند جامعه مهاجر مورد بحا این مطالعه و ا گگز

________________________________________________________________ 

  دارای   ومتی وا د هستند  مردد کهوا د اطالق می  زبان مشترک و نژادی ، ریشهفرهنو  های دارایبه مروهی از انسان  ملت 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ت استس  رکیگگب ، سرزمین فعلی و ی پارچگی سیاسی و اجتماعی کنونی دارای اهمیاطیمراهای افرراست

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

بهتگگرین و   ری داده شودس ملگگت نیگگزمردد، ملت نس ت به دیگر جوامع برزندس وجود این عوامل باعا میمی

پگگنیر و وضگگعیت اجتمگگاعی جامعه  مترین اجتماعی است که دارای هماهنگی و انسکاه  اصل از عواملبزر

 س(Abul Hassani, 2009, p. 13)است

 واند  اصل از عوامل و وضعیت اجتماعی در منشته و یگگا ال ته این انسکاه و هم ستگی و ار  اط متقابل می

سگگنتی مسگگیحیت نیگگز دارای  مانه و فرهنگگواری ی  مگگدن سگگهه  داشتن سابقجامعه اروپایی نیز با  ال باشدس  

بنابراین هویت ملگگی ؛  ای ملت فرهنگی  اری ی بوده همچنین برخوردار از عناصر ملت سیاسی استهشاکله

ان مفت که  و اری ی( و هویت ملی سیاسی استس پ  می  –)فرهنگی  قاره اروپا نیز در دو بعد هویت ملی

 ردهگگا هگگا، اعتقگگادات، هنکارهگگا، نمادهگگا و رویی کگگه شگگامل شگگناخت ارزشاختای شگگنموعههویت ملی مک

هگگای اجتمگگاعی ای اعتقادی )اعتقاد به شناختی( و روانی است که با  ا یرمناری بگگر کنشهمچنین مکموعه

 شودسموجب هم ستگی و انسکاه در میان ملت می
 

 ملی فرهنگیهویت

ها، اعتقادات، از منشتگان به ارث برده و شامل ارزش  را  ه جوامع آنی ذهنی و روانی است ک فرهنو عامل

 واند در زمینه خانواده، اقتصاد، ا، نمادها، روی ردها و ا ساسات استس هر یز از موارد منکور میهنکاره

ری و عینی خواهگگد ساز ب ش ظاهواقع شودس ال ته عامل ذهنی زمینه  مؤ رسیاست، منهب و روابط اجتماعی  

 ته  فم و نگهداری های یز جامعه را پدیدار خواهد ساختس النظاه اجتماعی و کنشیز ب ش عینی نشدس  

به عنوان میراث فرهنگی یز جامعه بوده کگگه  فگگم و   هاآنمناری  عوامل ذهنی و  اری ی همچنین ارزش

 آیدسب ش مهمی از هویت ملی بحسا  می هاآننگهداری 
 اسیهویت ملی سی

 سگگیسیا  نظاه  یز  ساختار  و  مکموعه  خود را عضو  فیزی ی،   ضور  نظر  از  جامعه  آ اد  یعنی  سیاسی  هویت

 آن عضو را خود و باشند زندمی محل محدوده  آن  قوانین  م اطب  و  جغرافیایی  محدوده   مرزهای  درون  در

 آن هگگایارزش و مسیست به آن عاطفی    اعتقاد و داشتن  س(Abul Hassani, 2009, p. 13)بدانند سیستم

 سیسگگتم بگگودس خواهگگد جامعگگه سگگطح در متقابگگل ار  گگاط و هم ستگی ایکاد در  مهم  املیع  زنی  شناخت  زا  پ 

 کگگه  منسکم  سیاسی  نظاه  همچنین  بوده   اجتماعی  هویت  از  جزئی  که  ملی  سیاسی  جامعه  شامل  جامعه  سیاسی

 تارسگگاخ قگگدرت، من گگع به  باید  سیاسی  هجامع  آن  داردس  بستگی  جامعه  آن  سیاسی  اعتقاد  و  باور  ایدئولوژی،  به
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 نیگگز  سیاسگگی  هویت  بحا در   رینباشندس مهم  هداشت  راسخ  اعتقاد  سیاسی  نظاه  آن  پایداری و انسکاه  قدر ی،

 کنندس مشاهده  عینی طوربه سیاسی نظاه آن در را خود نقش و جایگاه  باید جامعه آن

 مردانلگگتدو و هوالنمسگگ  بگگه نس ت جامعه ماه دید سیاسی، سیستم هایمکموعه زیر از مورد  سومین  همچنین

 هگگاآن  دیگگدماه   در  مگگرده  نقگگش    هگگین  و  ار  اط  و  نمردادولت  به  نس ت  اعتقاد  استس  جغرافیایی  محدوده   آن

 بگگه کگگه روانگگی اعتقگگادی موضگگوعی نیگگز سیاسگگی هویت داردس  جامعه  آن  سیاسی  هویت   عیین  در  مهمی  نقش

 ن واهد جغرافیایی ده محدو آن در  اکم سیاسی قدرت و هنظا  همیشه  آن  هدر  داردس  بستگی  جامعه  درک

 بحگگا، هگگدر بل گگه هستندس خود جامعه لحاظ از مشروعیت فاقد   اکم  سیاسی  هاینظاه  از  بعضی  زیرا؛  بود

 به  نس ت  کنندس همچنین   لقی  نظاه  آن  عضو  را  خود  روانی  لحاظ  از  جامعه  آ اد  که  هستند  سیاسی  هاینظاه

 مگگدیریت بگگرای کگگه دارنگگد این بر اعتقاد نیز بیغر و  اروپایی  جوامع  بعضی  باشندس  تهداش  پای ندی  و  عالقه  آن

 را  خگگود  روانگگی  لحگگاظ  از  جامعگگه  ال تگگه  استس  ناپنیراجتنا    امی  عنوان  به  منسکم  نظاه  یز  وجود  نیز  امور

 زیگگر سگگه به نس ت مشترکی  دیدماه   جامعه  آ اد  سیاسی،  هویت  در  عوامل   رینمهم  داندسنمی  نظاه  آن  عضو

مفگگاهیم بحا هویت ملگگی نیگگز همیشگگه دارای   باشندس  داشته  روانی  و  اطفیع  ظلحا  از  اسیسی  سیستم  مکموعه

های هویگگت ملگگی از نظگگر شودس  ال در ایگگن مطالعگگه کگگه شگگاخ م تلفی بوده و بنا بر نگاه افراد  عریف می

یی هگگان موجگگب بگگروز بحرانفرهنگی و سیاسی مورد ارزیابی قرار مرفته است هرمونه انحرار از این موازی

ها را میری بحرانزین و ش لت خواهد شدس مطالعه  اضر در ب ش بعدی نیز انحرافات از مواهویدر بحا  

 مورد بررسی قرار خواهد دادس

 

 دیاسپوراها و بحران هویت جامعه اروپایی 

 ر موقعیت ارت دقیقبحران به معنی  نش و  ضاد یا خروج از  الت  عادل و انحرار از  قیقت استس به ع 

ی و یا شرایط نوظهور، از مورد نظر به س ب شرایط خا   اری  یا جمعه بر ا ر آن مروه ی ک یا ظرر خاص

اند، به شگگ لی کگگه مانده به دیگران باز  هاآنشناخت دقیق  قیقت وجودی و  قوق خویش و نیز شناساندن 

درسگگت آن، تن یگگز از شگگناخاست، بل گگه دیگگگران ن این مروه در این رهگنر، بین وهم و واقعیت معلق   نهانه

عریگگف در هگگر موضگگوعی پدیگگدار مگگردد در آن  گگوزه این   س,p.13) 2002, (Haj Hosseiniباشندعاجز می

 همچنین  کامل)هم ستگی(  شدن  ش لیز  و  ی سان  معنای  به  لغت  نیز در  هویتبحران  اصل خواهد شدس  

ل چنانچه ایگگن  ا س(Ghol Mohammadi, 2012, p. 20)است ها )شناخت(غیرخودی و هاخودی بین  مایز

 یتی  اصل خواهد شدسهم ستگی و شناخت دچار انحرار مردد بحران هو
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مگگرا و اعضگگای جوامگگع قگگومی و ملگگی هگگای فراملیمران در  عریف مفهومی، دیاسپوراها را جمعیتپژوهش

خگگود را بگگا دیگگگران، ار  گگاط   دانند که وطن خود را  رک کگگرده امگگا ب گگاطر  علگگق خگگاطر و  مگگایز خگگودمی

 کگگاهش باعگگا که نوین های  نولوژی پیشرفت با س(Ionescu, 2006, p.13)اندین مادی قطع ننموده رزمباس

 سیاست طرفی از و کرده   بیشتر  را  هاکنش  نیز  فعلی  پیشرفته  ار  اطی  وسایل  وجود  و  است  مردیده   هامسافت

 سگگال  10  طگگی  یقگگاآفر  شگگمال  ورهایکش  و  خاورمیانه  مرده  ق ال  در  م تلف  هایمحدودیت  اعمال  و  هاغربی

 شمال و خاورمیانه مرده بین در جغرافیایی اختالر عامل استس داده   افزایش  را  هامهاجرت  میزان  نیز  منشته

 هگگاآن بگگین در  عاون و کنش افزایش و جمعیت  هر سه  فرورفتگی  باعا  و  مردیده    نر  نیز  اروپا  و  آفریقا

 موردبحا  مهم دیدماه   دو   ا مردیده   باعا نیز قاآفری  شمال  و  ایخاورمیانه  وراهایدیاسپ   ضوراستس   شده 

 اروپاییگگان  دولتگگی  و  رسگگمی  مکامع  اول  دیدماه   در  میردس  صورت  اروپاییان  دولتی  و  رسمی  مکامع  بررسی  و

 همگگدیگر  بگگا  اروپاییگگان  روابگگط   گگا  مگگرددمی  دیاسگگپوراها باعگگا  کمگگی  افگگزایش  کگگه  هسگگتند  عقیده   این  بر  نیز

  گگ  یر   حگگت  معاشگگرت  سگگ ب  بگگه  بگگومی  افگگراد   گگا  مردد  س ب  هاآن  میعمو  مکامع  یپراکندم  و  یافتهکاهش

 جمعیگگت رشگگد  کگگه  داردمگگی  بیگگان  دیگگدماه   دیگگگر  همچنگگین  دیاسگگپوراها مردنگگدس  یگگا  و  مهاجران  هایرهنوف

 کردس خواهد دمرمون را قاره  این هویت نیز آفریقا شمال و خاورمیانه دیاسپوراهای

 همچنگگین  اروپگگایی دارنگگد  جوامگگع  در  آفریقگگا  شگگمال  و  انگگهخاورمی  اهایدیاسگگپور  کگگه  کمگگی  فگگزایشا  باوجود

 اجتمگگاعی جوامگگع ار  اطگگات و  سگگازوکارها  نیگگز  جغرافیگگایی  ازنظگگر  اروپگگایی  بگگومی  جوامع  و  افراد  پراکندمی

 بعدی  هایلنس  در  زمان  منشت  که  است  یافتهافزایش  نیز  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  با دیاسپوراهای  اروپایی

 بگگودن، خا  ییعن اول مر  ه در هویت شدس خواهد چالش دچار اروپایی  هایومیب  هویت  اول  نسل   تی  و

   س(Abulhassan & Nikoo, 2015, p. 16)اسگگت داشگگتن  علگگق جمگگع بگگه و ماندن پایدار و  ابت بودن، متمایز

 خگگود یحیمسگگ  سگگنتی هویگگت در مانگگدن پایدار بودن و  عامل در  همراه با  هویت   فم  نیز   عریف  این  با  ولی

 ناپگگنیراجتنا   امگگری  افگگراد  بگگومی  هویگگت  در   غییر  ایکاد  لنا  .بود  خواهد  ق ولغیرقابل  بساچه  و  شوارد  یامر

 از  گگال در و  مسگگیح  پسا  ملت  به  رسیدن   ال  در  بر این عقیده هستند که اروپا  پژوهشگران  از  استس بسیاری

 عنصر این ؛ و(IPSC, 2011)است یحیتمس یعنی اروپاییان تگیهم س  اری ی و اشتراکی عنصر دادن دست

 بررسگگی  ضگگمن   یگگلمارکوس  و  فریگگدمن  رب گگا  اسگگتس   ضگگعیف   ال  رد  دیاسپوراها   ضور  با  روزبه  روز  نیز

 هویگگت یگگافتن بگگرای   گگالش  وجگگود و  چرایگگی  بگگه  پگگرداختن  و  فراملگگی  هویگگت  میریش ل  فرهنگی  هایجن ه

 کاهش به رو نیز  م تلف  یاییرافجغ  مناطق  در  اروپا  به   علق  و  و دت      که  نویسدمی  اروپا،  در  مشترک

     س(Friedman & Thiel, 2012, p. 47)است
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اجتمگگاعی، فرهنگگگی و ایکگگاد  حگگوالت در  ها نشان از آن دارد که دیاسپوراها با هدر انکاه فعالیگگتبررسی

ر وراها نیگگز دکننگگدس دیاسگگپمیزبگگان میها و  کمعات در کشور  سرزمین مادری، اقداه به  ش یل نهادها، مروه 

 شگگمال و خاورمیانگگه هایدیاسگگپورا اندسشگگده   دیل    یرمگگنار بگگازیگری بگگه المللگگیبین و ملی سیاست رصهع

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

 وجود  به  ادریم  نسرزمی  فرهنوبا    زندمی  محل  فرهنو  همقایس  وجه  نیز  روزمره   مسائل  و   وادث  مشاهده 

 رفتگگار خگگود عقیده  و باف ر مطابق کنندمی سعی خود ادریم سرزمین فرهنو دانستن غالب با  و  آمد  خواهد

های فعال اجتمگگاعی و سیاسگگی و از طرفی فعالیت نهادها و مروه   هاآنکنندس به عالوه با وجود افزایش کمی  

عوامگگل زمینگگه سگگاز هویگگت اجتمگگاعی کننگگدس  ید میتی را ایکگگاهگگای هگگوی، زمینه بحرانآنان در جامعه اروپای

 کگگارکرد یا و عناصر این کارکرد است، که با ضعف  کالن اجتماعی  ساختاری  جمعی و  یهاخانواده، رسانه

 اهرسگگانه و کشگگور دو  گگنش المللی،بین هایسازی  جریان  شودس همچنینمی  ایکاد  هویت  بحران  ،هاآن  منفی

 ,Parvaneh & Tavakoli)آیندمی  سا به کشورها بین در هویتی زسابحران عواملایکادکننده و  عوامل

2014, p. 32)س 

ها، اعتقادات، هنکارها، نمادها و روی ردها  وسط افراد یگگز جامعگگه در کگگانون مگگره پدیده شناخت ارزش

 ری گگ   میگگردس  گگال  حگگتش ل می بنابراین هویت یز ش   یا هویت ش صی در خانواده ؛  خانواده است

اجتماعی و یگگا ار  گگاط بگگا نهادهگگا و  فتن شاخ  شناخت و اعتقادات خانواده اروپایی به س ب روابطمر  قرار

سگگاز انسگگکاه و شود  ا اعتقاد و دل ستگی کگگه زمینههای دیاسپوراها خاورمیانه و شمال آفریقا س ب میمروه 

هگگا و هنکارهگگای رزشه و  ث یگگت ااز مشگگارکت در جهگگت  وسگگعسهم ستگی جامعه، همچنین  عهد که زمینه

ای از دست بدهدس فرد  ربیت شده  وسگگط چنگگین خگگانواده   بومی است، نقش اصلی خود یعنی هویت ملی را

ها، اعتقادات، هنکارها، نمادهگگا و روی ردهگگا موجگگود در سگگطح جامعگگه در بدلیل عده پنیرش روانی ارزش

 گگرین و می ی گگی از مهمعمگگوهای  رسگگانه  بحگگران هگگویتی خواهگگد شگگدسهای م تلف اجتمگگاعی دچگگار  عرصه

هگگا، اعتقگگادات، دل سگگتگی و زمینگگه سگگاز ایکگگاد شگگناخت و رزشمگگو ر رین عامگگل در  گگروی  هنکارهگگا، ا

بگگه ها و هنکارهای بومی( استس رسانه عمومی نیگگز ساز مشارکت در جهت  وسعه و  ث یت ارزش عهد)زمینه

، بل ه فرسگگتنده ن وده میرندة پیاه  خواسته، لزوماا یاهپیاه ال ته میرنده پ  به عنوانامعه  فرستنده و آ اد ج  عنوان

 آن  کگگالن  یهگگاسیاسگگت  و  عالئگگق  ،هگگاخواسگگته  اسگگاس  بر  فرستنده،  ط یعتاا  و  کندنوع پیاه را انت ا  میپیاه،  

 نیازهگگای و کنگگدمگگیاز سگگازی نیگگ  پیگگاه، میرنگگده  بگگرای فرسگگتنده، مگگاهی کرد،  خواهد  ارسال  را  پیاه  فرهنو،

 بحران ایکاد در هارسانه شنق  به  وانمی  خوبی  به  فرآیند این  در دقت  باس کندمی  ریف ع  او برای  را  جدیدی
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 باشگگد،مگگی  هویگگت  هگگایبحران  انگگواع  از  ی گگی  کگگه  قگگومی  هویت  بحران  ایکاد  نمونه  عنوان  بهس  برد  پی  هویت

مروهگگی  ی وفعالیگگت نهگگاد ،(Haj Hosseini, 2002, p. 13)یردپن انکاه مروهی یهارسانه  وسط  واندمی

در قالگگب رسگگانه جگگای داردس  هگگاآنطگگه ن گگوده و فعالیگگت دیاسپوراهای خاورمیانه و شمال آفریقا خارج از  ی

های اجتماعی و اخ اری نیز بنا بر نیاز های  لویزونی، صفحات ش  هدیاسپوراها نیز با در دست داشتن ش  ه

ن خگگود پیگگاه را بگگه میرنگگده ارسگگال کگگال اسگگاس سیاسگگت ان نیاز سازی کگگرده و بگگرو مصلحت در جامعه میزب

 واننگگد قرار دادن شاخ  شناخت، اعتقادات و بعد روانی جامعگگه، می  ری   یز با  حت  نمایدس دیاسپوراها نمی

مگگردد  گگا اهگگدار و نیازهگگای جامعه میزبان را با خود هم طیف و هگگم رنگگو نمگگوده کگگه ایگگن امگگر سگگ ب می

مرددس هم طیف و هم رنو شدن جامعه بومی   نی  م   رآسان  دریو سرزمین ماپوراها در کشور میزبان  دیاس

مردد بعد هویت فرهنگگگی کگگه شگگامل ا دیاسپوراها به س ب اختالفات  اری ی، ارزشی و اعتقادی باعا میب

سگگانه عمگگومی و ها، اعتقادات، دل ستگی و  عهد دچار بحران بحگگران هگگویتی شگگودس وجگگود رهنکارها، ارزش

 فضگگای  و  ار  گگاطی  ننوی  هایپیشرفت  و  ها  نولوژی  باوجود  مادری  سرزمین  ا باراهبین دیاسپو   فم روابط

 مسهله این که شد خواهد  انکاه  میزبان  و م د   کشور  بین در  المللیبین سازیجریان یز شز  مکازی، بدون

 و هاازیسگگ  جریگگان و شگگده  بیشگگتر  انمیزبگگ   کشگگور  در  دیاسگگپوراها  هگگای کمع  و  هگگایمگگردد مروه می  موجب

 افتسی خواهد از ق یل رسانه عمومی افزایش هاآن فرهنگی هایتالیفع

و زنگگدمی در جامعگگه اسگگتس آ گگاد جامعگگه در ایگگن   اجتماعی  چارچو   در واقعاجتماعی  کالن  ساختارهای  

مگگی دیاسگگپوراهای بگگا افگگزایش ک س نمایگگد جلب را دیگران رضایت کنند،  داکثرای عمل میساختار به مونه

جامعه اروپایی همچنین به  قا در سطح قاره اروپا و افزایش کنش و روابط اجتماعی با  فرینه و شمال آخاورمیا

سگگاختار  ازجملگگهغلگگب نهادهگگا و سگگاختارهای مسگگلط جامعگگه سگگ ب اختالفگگات ارزشگگی، اعتقگگادی و روانگگی ا

کگگاه ان  ه به ی  گگاره این  غییرات مرچمیردس  میو ساختار فرهنگی  حت    یر قرار    خانواده   ساختار  ،اقتصادی

س در خواهگگد بگگودای با سابقه دیرینه فرهنگگگی ر جامعه، ولی نتیکه این فرآیند، ایکاد بحران هویت دشودمین

 دو سیاسگگی هگگای نشمکموع شاید بتوان بحران ایکاد شده را  حت عنوان »بحران ایدئولوژی« معرفی کردس 

 المللگگیبین  هگگای نش  و  سیاسگگی  ائلمسگگ   نیگگز از  اهگگ   دیاسگگپورا  اسگگتس  ز هگگویتیسگگابحران  مهم  مسائل  از  کشور

 بگگا نماینگگد و دریافت ازکشورمیزبان را میزبان کشور در فعالیت برای الزه مکوزهای  و  برداریبهره    وانندمی

 س   باشند میزبان کشور در هویتی عامل ایکاد کننده بحران  وانندیممیزبان  کشور در قانونی هایفعالیت انکاه

 گیریهنتیج

وپا به دالیل جنگگو، نگگاامنی و از کشورهای خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا به قاره ار  جرتافزایش مها

های دیاسگگپورا در جامعگگه اروپگگایی مردیگگدس ا گگزا  قحطی طی دو دهه اخیر منکر به  ش یل نهادها و مروه 
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اسگگپوراها دی نس ت به مهگگاجران وایی نیز دیدماه مشترکی مرای افراطی و بعضی دیگر از ا زا  اروپراست

هگگای هگگویتی ه وجود دیاسپوراها و مهاجران باعا بحراناعتقاد دارند ک   هاآندر بحا بحران هویت دارندس  

خانواده،   از هویت جمعی است(  جمعی )هویت ملی جزئیساز هویت  عوامل زمینهدر قاره اروپا خواهد شدس  

آوردس بحران حران هویتی را پدید میب  اهآنتس انحرار از  کالن اجتماعی اس  اختاریس  جمعی و  یهارسانه

 –فرهنگگگی و بحگگران هویگگت ملگگی    -بحران هگگویتی ملگگی  ازجملهعد  روپایی دارای دو بُهویتی نیز در جامعه ا

های هویت ملی و جمعی مورد بررسی قرار مرفته که شاخ  شناخت و اعتقاد نیز در سیاسی استس شاخ 

ی دیاسگگپوراها در داردس افزایش کم گگ  ری   سیاسی    -لیت مروانی نیز در هوی  فرهنگی و شاخ   -ویت ملیه

 ری گگ  طی چند دهه اخیگگر ب گگاطر    ه اخیر نیز باعا ایکاد چند فرهنگی در جامعه اروپایی شده استسچند ده

از طگگرر ا گگزا   المللی، بحگگران هگگویتی بشگگدتسازی بینچند فرهنگی و روابط اجتماعی در بحا جریان

 کشگگور دو  گگنش المللی،بین هایسازی مرفته شده استس به عالوه جریانار اطی مورد سرکو  قرراست افر

 آفریقگگا شمال و  ایخاورمیانه  وجود دیاسپوراهای  روندسبشمار می  هویتی  سازبحران  هایمؤلفه  از  و رسانه نیز

 ییاروپگگا جامعگگه  در  گگگیفرهن  چنگگد  فضای  ایکاد  عا، بااندکرده   مهاجرت  اروپا  قاره   به  م تلف  ادوار  در  که

 و  انتقگگاد  م الفگگت،  مگگورد  م تلگگف  دوارا  در  افراطگگی  راسگگت  ا گگزا   و  هگگامروه    وسگگط  مسگگهله  این  که  شده 

 ماننگگد ا گگزا   ا گگزا  ا زا  راست افراطی دیگگگر اخیر دهه دو ال ته در  استس  قرارمرفته  شدید  هایهکمه

 در هادیاسگگپورا جگگودو خگگاطر بگگه فرهنگگگی چنگگد وجگگود سانگگدکرده  راه همگگ  خود با را نیز سوسیالیست و  لی رال

 افراطگگی راسگگت ا گگزا  م الفت با که رسیده  اروپایی جامعه در شدن قانونی  مرز  به  م تلف  زمانی  هایبازه 

  وانسگگته که است  رخنه کرده   قاره   این  در  چنان  فرهنگی  چند  که  دهدمی  نشان  مطلب  این  استس  شده   مواجه

 هایسگگازی جریگگان  هگگویتی  بحران  ایکادکننده   ردموا  دیگر  برودس  یشپ  شدن  قانونی  مرز  ها  ادیاسپورا   وسط

 بگگارز نمونگگه مگگادری سرزمین با روابط و میزبان کشور  در  فرهنگی  هایفعالیت  با  دیاسپوراها  استس  المللیبین

 چنگگد وجگگود ساندداشگگته میزبگگان کشگگور بگگر را  گگ  یرات مهمگگی  کگگه  آینگگدمی   سا به  المللیبین  سازیجریان

 دیگگگر  مسهله  اساروپ  منطقه  بومی  جامعه  و  دیاسپوراها  میان  قوی  اجتماعی  بطروا  بر  است    ییدی  هرم  فرهنگی

 هگگا نش این از م تلف اعصار است که دیاسپوراها در  هادیاسپورا  میزبان  و  م د   کشور  دو  میان  سیاسی   نش

 ایکاد  رد  یمهم  بسیار     یراتاند   وانسته  یت قانونیفعال    و  میزبان  کشور  مکوز  با کسب  و  کرده   برداریبهره 

 آفریقگگا  شمال  کشورهای  و  اروپایی  کشورهای  میان  فاتاختال  داشته باشندس از این منظر وجود  هویتی  بحران

 استس اروپا در هویتی بحران ساززمینه خاورمیانه و
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