را به کانادا تقویت میکند» .فرضیه دوم اهمیت محیط اجتماعی،
برای نمونه بهرسمیتشناختهشدن اعتقاد دینی مسلمانان از
جانب مردمان و نهادهای عمومی جامعه میزبان را نشان میدهد:
«مطلوبیت محیط اجتماعی/فرهنگی مهاجران مسلمان ،پیوند
آنها را به کانادا تقویت میکند» .فرضیه سوم و چهارم بر تاثیر
متقابل رابطه میان اقلیت مهاجر و اکثریت بومی تاکید میکند:
«تعامل هرچه بیشــتر میان مســلمانان و کاناداییهای بومی
میتواند به شکلگیری تصویری مثبتتر و کمتر کلیشهای در
ذهن مسلمانان نسبت به کاناداییها منجر شود» و «تعامل هرچه
بیشــتر میان کاناداییهای بومی و مسلمانان به ایجاد تصویری
مثبتتر از اسالم و مسلمانان در ذهن کاناداییها منجر میشود».
فرضیه پنجم تاکید میکند «تعامل هرچه بیشتر مسلمانان با
خودشان نیز میتواند به افزایش پیوند آنان با کاناداییها منجر
شــود» (همان .)۲۵۳-۲۵۲ :در صفحات بعــد ،کاظمیپور به
دقت و بر پایه مطالعات آماری این فرضیهها را اثبات میکند و
درستیشان را نشان میدهد.
این فرایندها باعــث همــان پیچیدگیای میشــوند که در
آغاز نویســنده اشــاره کرده بود :هویت دچار دگرگونیهایی
پیشبینیناپذیــر و جالــب میشــود .یــک نمونــه از این
دگرگونیهای بســیار جالب و نامنتظر این است« :کسانی که
پس از مهاجرت ،بیشــتر به دین رو میآورنــد ،در عین حال،
سکوالرتر هم میشوند ـ یعنی ضمن اینکه در توجه به اعتقادات
دینیشان دینورزتر میشــوند اما فرایندی که از طریق آن به
اعتقادات دینی میرسند ،فرایندی سکوالر است» (کاظمیپور،
 .)۲۷۶ :۱۳۹۷این درهمآمیزی وجه دینی و ســکوالر بســیار
قابل توجــه اســت و در پژوهشهای کیفی وضوح بیشــتری
دارد .کاظمیپور نشــان میدهد که این ،برآمده از بازاندیشی
و خودتاملی مهاجران در مواجهه با دیگــر گروههای همدین،
جامعه بومیها کانادا و الزامات نهادی است.

جامعه دارند ،سطح رضایتشــان از زندگی پایینتر است و در
فرایندهای انتخاباتی کمتر مشارکت میکنند .همچنین نگرانی
آنها نسبت به آیندهشان در کانادا ،احتمال مواجهه با تبعیض،
بیکاری و رشد افراطیگری در میان مسلمانان بهشدت باالست»
(کاظمیپور.)۲۴۹ :۹۷ ،
از چهار نقطه ممکن است فرایند پیوندیابی مهاجران به جامعه
کانادا ناکام بماند :فضای نهادی ،رســانهها ،اقتصاد (بازار کار) و
اجتماعات .کاظمیپور ب ه درســتی در فصلهای قبل نشان داد
«در دو قلمرو نخســت یعنی قلمرو نهادی و رسانهها در کانادا
مشکل عمدهای وجود ندارد و مشــکل اصلی در دو قلمرو دیگر
یعنی اقتصاد و اجتماعات اســت که به نظر بــا یکدیگر مرتبط
هستند» (همان.)۲۵۰ :
کاظمیپور پنج فرضیه مرتبط را برجسته میکند تا از این طریق
نشان دهد راهحلها درســت در جایی قرار دارند که معضلها
نهفتهاند .او در ادامه میکوشد این فرضیهها را اثبات کند .فرضیه
اول رابطه میان اقتصاد و تجربه زیســته را برجســته میکند:
«تجربههای اقتصادی مثبت مهاجران مسلمان ،حس پیوند آنان

چیزی به عنوان
«مسلمانان به
عنوان معضل»
وجود دارد اما
«نه از آموزههای
اسالم سرچشمه
میگیرد و نه از
باورهای بنیادین
مسلمانان ،بلکه در
روابط کامال معین
میان مسلمانان
و دیگران ریشه
دارد»

چیزی به عنوان «مسلمانان به عنوان
معضــل» وجــود دارد امــا «نه از
نتیجهگیری:
آموزههای اسالم سرچشمه میگیرد
از الهیات به
اجتماعیات
و نه از باورهای بنیادین مســلمانان،
بلکــه در روابط کامــا معین میان
مســلمانان و دیگران ریشه دارد» .از
اینجاست که کاظمیپور میگوید برای حل این معضل باید از
الهیات به اجتماعات روی آورد .این موضوع مهمی است؛ چراکه
کندوکاوی گاه هیســتریک وجود دارد که ریشــه هر معضل
اجتماعی بهویژه میان اقلیتی دینی و جامعه بزرگتر را میخواهد
در کتب و اعتقادات دینی آن اقلیت بجوید .البته کاظمیپور قید
و شرط مهمی به آن میافزاید« :این گفته نباید چنین تعبیر شود
که تالش برای تصحیح نظــرات و برطرفکردن بدفهمیهای
موجود در میان مسلمانان و درباره آنان فایدهای ندارد» (همان:
.)۲۸۴
او در ادامه پیشــنهادهایی اجرایی برای حل معضالت مرتبط
میدهد و در آخر این پیشــنهادها را چنیــن خالصه میکند:
«بیشترین توجه باید به وضعیت اقتصادی مسلمانان و همچنین
راههای افزایش تعامل اجتماعی آنان با مردمان میزبان معطوف
شود که به ترتیب به دو مساله «برابری» و «همبستگی» مربوط
میشوند» (همان .)۲۹۶ :بگذارید دوباره تاکید کنیم ،موضوع
این است :همبستگی و برابری.
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