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ــدهــایم ـهــاجــرت
و گاه حتی متضاد» (کاظمیپور .)۱۰۷ :۱۳۹۷ ،این موضوعی
حیاتی برای رویکرد/راهحلی است که نویسنده ارائه میدهد و
به مفهومی مهم در فهم شکلیابی هویت راه مییابد :تعامل.
محور قرار دادن این مفهوم به رویکــردی تازه میانجامد که
اساســا بهشــکلی «رابطهای» به جهان اجتماعی مینگرد،
رویکردی که کاظمیپــور از آن بهره میگیرد .به همین دلیل
است که اگر بخواهیم رویکرد نویسنده را در چارچوب جدول
زیر تحلیل کنیم باید آن را از نظر کیســتی در آن دســتهای
قرار دهیم که مســئولیت را هم بر دوش اقلیت و هم اکثریت
میگذارد ،از نظر چیستی برخالف دیگر رویکردهای فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی به وجه اجتماعی نظر دارد و جای دگرگونی
را روح مهاجران و جامعه مقصد میداند.
از ســوی دیگر کاظمیپور با بهرهگرفتن از دو مفهوم اساســی
در نظریه اجتماعــی «بوردیو» یعنی میــدان ( )fieldو خصلت
( )habitusمیکوشد از طریق فهم برهمکنش این دو« ،تجربه
مهاجران در کانــادا» را صورتبندی و تبیین کند .او نخســت با
بررســی تاریخی ،مختصات میدان را ترســیم میکند و سپس
میکوشــد ویژگیهای خصلت را تعیین کند .او مینویســد «به
نظر میرسد شدت دلبســتگی مهاجران به کشــور جدیدشان
تابعی از رابطه متقابل «میدان» مهاجرت در آن کشور و «خصلت
مهاجران» باشد .میزان این دلبســتگی محصول تعامل دو عامل
است :محیط جامعه میزبان تا چه حد با مهاجران همراهی میکند
و ســطح توقعات این مهاجران از جامعه جدیدشان چقدر است»
(همان.)۱۲۹ :
برای نمونه دربــاره وجود دیدگاههای غربســتیزانه در میان
مهاجران مســلمان ،کاظمیپور بهروشنی نشان میدهد وجود
چنین رویکردی در میان این مهاجــران تنها در صورتی پایدار
میماند که از طریق تجربههای پس از مهاجرت تقویت شــود.
یافتههای پژوهش کاظمیپور از این نظر بســیار بااهمیتاند.
برای نمونه مطالعه او که بر پویایی ،اشکال تعاملی و نو پیوندیابی
متمرکز است ،نشان میدهد «پس از مهاجرت ،به موازات تقویت
حس پیوند به اسالم ،حس پیوند به کانادا هم تقویت میشود»
(کاظمیپور .)۱۳۴ :۹۷ ،اما پیوندیابی شکلهای متنوعتری هم
پیدا میکند و «سیالیت پیوند مهاجران و هویتهایی را نشان
میدهد که ممکن اســت پس از مهاجرت به کشور جدید پیدا
کنند» (همان.)۱۳۵ :

در بخــش ســوم کتــاب بــا عنوان
«مسلمانان در کانادا :جلوی صحنه» ـ
شــامل دو فصــل بــا عنوانهــای
جلوی صحنه
«مسلمانان کانادا :تنوع قومی ،بدفهمی
اجتماعی ،بدنمایی رسانهای و تفاوت
جنسیتی» و ««مســلمانان بهمثابه
معضل» :آیــا کانادا هم با چنین مســالهای مواجه اســت؟» ـ به
«تصویری کلی از زندگی مسلمانان کانادا» میپردازد و مهمتر اینکه
میکوشد مساله مهاجران مســلمان به کانادا را در رسانهها و در
اذهان کاناداییهای ساکن بر اساس پیمایشهای صورتگرفته پی
گیرد .نکته مهــم در این دو فصل این اســت کــه کاظمیپور از
تناقضات و گفتمانهایــی آغاز میکند که برآمــده از فهم خود
مســلمانان از زندگی در میان غیرمسلمانان است و پاسخهایی به
چنین پرسشهایی فراهم میکند :آیا یک مسلمان میتواند با علم
و نهادهای علمی غربی وارد مراوده شود؟ آیا احکام اسالم با زندگی
در کشوری مانند کانادا هماهنگ است؟
کاظمیپور در واقع رابطه سهضلعیای را برجسته میکند که میان
بازنمایی رسانهای ،تجربه زیسته مسلمانان و قواعد و احکام اسالمی
وجود دارد .او مینویسد نباید رابطه این ســه را صرفا با تمرکز بر
اینکه آیا احکام اسالمی میتواند راهی برای زندگی مسالمتآمیز
با اکثریت غیرمســلمان فراهم کند یا اینکه آیا بازنمایی رسانهای
درست است ،فهمید .کاظمیپور نقش اساسیای به تجربه زیسته
و قدرت آن برای مفصلبندی دیگرگونه این سه وجه میدهد .این
را از کجا میشود فهمید« :ناهمخوانی ممکن میان تجربه زیسته
مسلمانان و تفسیرهای رسمی از اســام را میتوان به خوبی در
انتقادهای برخی مهاجران مسلمان از مقامات دینیشان مشاهده
کرد» .این سببســاز دگرگونیای در خود مهاجران مســلمان
میشود که «غالبا در مشــاجرات پرهیاهو و بهشدت سیاستزده
درباره مسلمانان نادیده گرفته میشود» (همان.)۱۴۷ :

پشت صحنه:
اقتصاد

اما قضیه به همینجا ختم نمیشود
که در فضای عمومی چه میگذرد یا
رابطه اقلیت/اکثریت چطور اســت.
نویسنده میگوید وضع مسلمانان در
کانادا نهتنها متفاوت اســت بلکه به
طور کلی هرچند از وضعشان رضایتی

درباره وجود
دیدگاههای
غربستیزانه در
میان مهاجران
مسلمان،
کاظمیپور
بهروشنی نشان
میدهد وجود
چنین رویکردی
در میان این
مهاجران تنها در
صورتی پایدار
میماند که از
طریق تجربههای
پس از مهاجرت
تقویت شود

جدول شماره ۱

طبقهبندی دیدگاههای موجود در خصوص فرایند پیوندیابی مهاجران با جامعه مقصد :کیستی ،چیستی و کجایی
نام کشور
فرهنگی
اکثریت
( )1کار فرهنگی  -آموزشی و برنامههای ضدنژادپرستی (کجایی :ذهن)
اقلیت
( )4مانندگردی  /انزوا (کجایی :بدن /ذهن)
اکثریت و اقلیت
( )7گفتوگوهای بینا -دینی (کجایی :ذهن)

سیاسی
( )2سیاست به رسمیت شناختن فرهنگ اقلیتها (کجایی :ذهن -روح)
( )5مشارکت سیاسی (کجایی :بدن)
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اقتصادی
( )3مبارزه با تبعیض (کجایی :بدن)
( )6عدم وابستگی به کمکهای دولتی (کجایی :بدن)
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