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روزی نیست که خبری از غرق شدن دســتهجمعی مهاجران در
آبهای مدیترانه نشنویم .اما این تصاویر و فیلمهای دردآور تنها
بخشی کوچک از آن چیزی هستند که خوشبختترین مهاجران
قرار است با آن روبهرو شوند .همه فرهنگ ،تاریخ ،گذشته و زندگی
مهاجران از لحظه آغاز راه تا پایان زندگی یک نسل و حتی نسلهای
ی با چالشی مداوم روبهرو میشود.
بعد 
مهاجرت موضوعی ساده به نظر میرسد اما پژوهشها همواره نشان
دادهاند که چنین نیست .در واقع آن چیزی که به نظر میآید صرفا
موضوعی مرتبط با دلتنگی (نسبت به موطن اصلی) و سازگاری (با
موطن کنونی) باشد ،ابعاد پیچیدهتری داشته و همچنین همواره
تصورات مبهم و بعضا نادرستی درباره آن وجود دارد .هم آن ابعاد
و پیامدها و هم ایــن تصورات و اســطورهها میتوانند به عواملی
مخدوشکننده و حتــی منحرفکننده در فهــم مهاجرت بدل
شوند .کندوکاو در چندوچون این عوامل بهویژه اگر با رویکردی
جامعهشناختی انجام شود ،میتواند روشنگر آن ابعاد و پیامدها و
زداینده یا کماثرکننده آن تصورات نادرست و اسطورهها باشد.
یکی از آثــار مهم و درخشــان در ایــن حوزه کتابی اســت که
جامعهشــناس ایرانی ـ کانادایی ،عبدالمحمد کاظمیپور درباره
«زندگی مهاجران مسلمان در کانادا» نوشته و با نام «در تنگنای
بیم و امید» با ترجمه شــیوا و رسای بهرنگ صدیقی از سوی نشر
نی به فارسی منتشر شده است .این کتاب که جایزه «کتاب سال
انجمن جامعهشناسی کانادا ( »)۲۰۱۵را از آن خود کرده ،هم از
نظر روشــی ،هم از نظر وجه تعلیمی و آموزشی برای دانشجویان
و اســتادان جامعهشناســی و هم از نظر یافتهها و دستاوردهای
تجویزیاش کاری فوقالعاده و روشنگر است و توانسته پیچیدگی
و چندبعدیبودن موضوع مورد مطالعهاش را نشان دهد .در ادامه
رویکرد ،روش و یافتههای آن را توضیح میدهم.
مهاجرت نهفقط برای مهاجران که برای
پژوهشگری که میخواهد آن را بکاود،
معضلی فزاینــده اســت ،آن هم در
هاویه بیگانگی
کشوری مهاجرپذیر مانند کانادا که از
دهه  ۱۹۷۰بــا موجــی از مهاجرت
گسترده مسلمانان روبهرو شد .میزان
مهاجرت مسلمانان به کانادا یکسره افزایش یافته تا آنجا که به نظر
میرســد تعداد مهاجران مســلمان در کانادا تا سال  ۲۰۲۱به ۲
میلیون نفر برسد .حضور این حجم از مهاجران در کانادا بدون شک
پیامدهای فرهنگی ،سیاســی ،رفاهی و اجتماعی خاصی خواهد
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داشت ،همانطور که تاکنون داشته است .صرفا از وجه فرهنگی،
این پرســشها محتملاند :آیا مهاجران بایــد فرهنگ خود را وا
بگذارند؟ آیا باید بدون هیچ تغییری فرهنگ خود را حفظ کنند؟
درباره آداب دینی و قوانین کشــور مقصد چطور؟ آیا بهتر نیست
مهاجران را از بومیان دور نگه داشت تا برخوردی پیش نیاید؟ و هزار
ویک «آیا»ی دیگر که هر رویکردی به شکلی خاص کوشیده برای
آنها پاســخی پیدا کند اما همواره موضوع این است که چگونه
مهاجران (اقلیت) میتوانند و باید با جامعه مقصد (اکثریت) پیوند
بخورند؟
کاظمیپور این مساله را به این شــکل صورتبندی کرده است:
 -۱کیستی (وظیفه پیوندیابی مهاجران اقلیت با جامعه مقصد بر
عهده کیست؟) -۲ ،چیستی (حوزه کار کارگزاران و نوع کاری که
باید انجام دهند تا پیوندیابی ممکن شود ،چیست؟) و  -۳کجایی
(کدام جنبه از وجود افراد (ذهن ،بدن یــا روح) باید تغییر کند تا
این پیوندیابی صورت پذیرد؟) .بر این اساس است که کاظمیپور
رویکردهای  -و درواقع راهحلهای  -گوناگون به معضل مهاجرت
را دستهبندی و آن را بهروشنی در جدول یک صورتبندی میکند.
برای نمونه یکی از مشــهورترین و البتــه بدنامترین رویکردها یا
راهحلها برای مهاجرت «مانندگردی» است ،یعنی اینکه راهحل
برای حل معضالت مهاجرت این است که یا اقلیت مهاجر باید ب ه
تمامی مانند اکثریت ســاکن شــود یا باید انزوا را بپذیرد .در این
راهحل آن کسی که باید عامل تغییر باشــد و مسئولیت بر دوش
اوست (کیستی)« ،اقلیت مهاجر» اســت ،آن حوزهای که باید با
تغییر این راهحل را محقق کرد (چیستی)« ،حوزه فرهنگی» است
و آن جنبهای که باید تغییرش داد تا راهحل اجرا شود (کجایی)،
«بدن» و «ذهن» مهاجران است .دیگر راهحلها را نیز میتوان به
همین صورت درک کرد.
کاظمیپور در فصل ســوم نقدهایی را به همه این راهحلها وارد
میکند .اما خود او چه راهحلــی ارائه میدهد؟ ایــن را در ادامه
خواهیم فهمید.
کاظمیپور نخست موضع بدیل خود
را نسبت به یکی از مقولههای بنیادی
نگاهی
ض در همه راهحلها
مستتر و پیشفر 
جامعهشناختی
به هاویه
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