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ی نویسندهدرباره  
تت.  ر  انشگاه تی رتیرن  ر اتوکتلم  ر تیئد ا یشناتعلیرضاا هتوییی  اتوا  ااعه 

 آعیزش و پرورش  هازار کار یشناتااعه  یهاطیر عمده  ر عرص او ه  یهاپژوهش

 تیانس   عیضیع طبق  ییهتوی آثار پژوهشیهی ه اتت.  ر  یاتیت یشناتااعه  زیو ن

 اند. ی هه یعیر  تیا  اد تیو قیع

)عثل  گیناگین یهان ی ر زع یعلم یهارا  ر کار «یااوماع ی یترعا»عفتیم  هتوییی

  ( هیتسات آعیزشعی یو هاز ه ییکارآ ای هاآنو رشد  ر های کار تاازعانورو  ه  

  اتت. دهی ا ه و تیته  هخش قلیص  کار گرفو 

ه  زهان  یالمللنیه یطیر عمده  ر عجلات علمه  ییهتوی یعلم یهاعقاالات و نیشااو 

  نقد اقوصا  تیاتی .تتا هعنوشر شد یسیانگل

  

نقاط  ریبه سا قای( از آفرHomo sapiensها نیها )هموساپانسان نیمهاجرت نخست یهینظراگر 

امواج  بشدددر  خیقآمت طول تار بهاسدددت  یاآهیکه مهاجرت پآ رفتیپذ آیگاه باباشدددآ، آن قیدق ایدن

و  ی، اقتصدددادیتیجمع یانسدددان، نقشددده یمختلف زنآگ یها، در دورانیفرهنگ راتییمهاجرت و تغ

 مناطق مختلف جهان را شکل داده است  یفرهنگ

 – یتصدداداق یهاینابرابر شددتریهرچه ب قیو تعم یاسددیجوامع، تمرکز سدد اسیتر شددآن مقبا بزرگ

گ و جن - یاسیس یهاخشونت آیتشآ شآ  گسترش و آاریاز مهاجرت پآ یآیجآ ی، الگوهاییاجتما

 آیگسترده را پآ یهامهاجرت -یو قوم یمذهب یهاتیاقل ایو  یاسیمخالفان س ژهیوبهسدرکو  مرد،، 

 گرفته است  یشتریشتا  ب ریاخ یهاو در سال افتهیکه تا امروز هم ادامه  یاآهیپآ ؛آورد

کار از روسددتا به شددهر و از  یرویمهاجرت ن ،یدارسددرمایهرشددآ  انیدر جری گریمهم د یآهیپآ

و  آیگسترش تول یهادر دوره دار،هیسرما انیاست  کارفرما یبه جوامع صنعت شامآرنیو پ یجوامع سنت

 نیا  هسددتنآ آیبه دنبال اسددتخآا، و جذ  کارگران جآ کاهش مزد کارگران موجود، فعالانه یبرا زین

به  ای ( ویها )مهاجرت درون مرزمردمان روسدددتا به شدددهر یسدددتردهگ ییجابه، جایدارسدددرمایه ازین

در  انآرنسددلنسددل نیکه سددابق بر ا یشددود  مردمانمی( را باعث یالمللنیب)مهاجرت  گرید یکشددورها

 یهاخود را رها و به مکان هایو عادت لیها، فامخانه آی، حالا باکردنآیم یخود زنآگ یآشنا یروستا

 کوچ کننآ  بیغر
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ت رک در شدددکل  نیها بوده، چه اانسدددان ییجاهم عامل ت رک و جابه یعیطب طیخشدددونت م 

مثل  یعیطب یایبلا لیدلبهگسترده  ییجابهباشدآ، چه در جا یدر جوامع سدنت نانیو چادرنشد نانینشدکوچ

 نیچن شیاز پ شیاوج گرفتن ب ،یطیم سدددتیب ران ز آیدو زلزلده  بدا تشدددآ ی، ق طیسدددالخشددد 

  دشومی ینیبشیپ ییهامهاجرت

 ریز یهااسدددت که شدددامل گروه یگرید یآهی( پآیدائم)در مقابل مهاجرت  موقدتمهداجرت 

نآ اما شددویمشددغول به کار م یگریطور موقت در کشددور دبهکار  یکه برا یکارگران فصددلشددود  می

 یمت آه را در دوره الاتیا یسخت در کشاورز یهاها که کاریکیاز مکز یاریاقامت دائم نآارنآ )بس

در کار سدداختمان و مراقبت از سددالمنآان در  یکارگران لهسددتان ایدهنآ و یانجا، م صددولبرداشددت م 

رونآ یم گریبه کشور د لیت ص یبرا ینیمع یدوره یکه ط همانیم انیدانشجونآ(، اهگرو نیآلمان از ا

 نیکالا هسدددتنآ، از ا یمبادله یچنآ کشدددور برا ایدو  نیوآمآ برفتکه در حال  بازرگانانو سدددرانجا، 

ال، مث یمخآوش است  برا اری، گاه بسدیمهاجر موقت و دائم انیکرد که مرز م آیفراموش نبا انآ گروه

 طور موقت بهبهسدددابق  یوگسدددلاویو  هیدو، از ترک جهانی بعآ از جنگ یهاکه در سدددال یکدارگران

 یه براهم ک یانیاز دانشددجو یگاه بازنگشددتنآ  بخش بزرگچیهآلمان درآمآه بودنآ،  عیاسددتخآا، صددنا

 شونآ یم میکشورها مق نیدر ام یداطور به، با گرفتن کار،  نآیآیم یغرب یبه کشورها لیت ص

 

*** 

 ( Micro Levelافرا  )تطح خر    یعتاارت هرا ی ی و تی راتیثأت

  یفشار و رانآن از  آهیبا پآ -یی علو، اجتما یهایتئور نیتراز ساده یکیبر اساس  -ت مهاجر

مثال  یشود  برایم فی(، تعرpush and pull) گرید یاز سدو آنیخود کشد یسدو و جذبه و به سدو

 یاسددت و در جا فرماحکم یسددرکو  و ناامن ایو  یاقتصدداد یثباتیبر یفق یجامعه  یکه در  یوقت

کننآ که م ل نخسدددت را ترک کننآ و یها تلاش موجود دارد، انسدددان ، کار و آرامشتیامن یگرید

در  1۰۹۱در سدددال  «یامراغه نیالعابآنیز» امر را نیا یخیتار یخود را بده م ل دو، برسددداننآ  نمونه

 یهاز دو نوشت یکیاثر طالبوف  «کتا  احمآ»)که همراه با  «گیب میابراه یاحتنامهیس» فشکتا  معرو

، رانیر اد یوقت»  انآ( شرح داده استبه مشدروطه مثثر بوده یاسدتبآاد میرژ رییاسدت که در تغ یممتاز

کرور کرور وطن شددان را  انیرانیکه ا سددتیتعجب ن یجا [   ]وجود نآارد  یو نان ی، شددغلیتیامن چیه

 .«هنآ اقامت کننآ ایو  ی، عثمانهیتا در روس کننآیترک م
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از سرکو   ییمثبت )رها یهامآآیپ ی(، تنها حاوMicro Levelاما مهاجرت، در سطح افراد )

 فرد مهاجر دارد، یهم برا یمنف یهاامآی  مهاجرت پسددتیو مطمئن( ن شددتریکسددب در آمآ ب ایو مرگ 

ن ی  المس اسدددتقابلتر انآ کمنآوختهین یتجربه را به طور شدددخصددد نیکه ا ییهاآن یبرا ژهیوبهکه 

 مهاجر را به یگران امر مهاجرت، رونآ زنآگترنآ  پژوهشجسدددتهرونآ، بر نیدر آغاز ا یمنف یهاجنبه

 یاست و سقوط آزاد مرتبه ییفاز، تنها نینخست نیکننآ  در ایم هیتشدب (U) وی یسدیانگل شدکل حرف

 ی اجتماع

، حرکت در زمان هم سدددتین گریبه مکان د یمعنا که مهاجرت تنها حرکت از مکان نیبده ا یاول

مرد،  با زبان، فرهنگ و عادت ییآشنا چیشود که هیپرتا  م بهیغر لیکبه یفضدا  یهسدت  فرد به 

ارد  د یجآ یتازه فاصله یروابط اجتماع ی، دوست و آشنا جآا شآه و تا بر قرارلیاز فام .جا نآارد آن

 د شویآزاردهنآه م اریدرازمآت و بس نااز مهاجر یبخش یو غربت برا ییتنها نیا

 ،یلیت صددد یاز درجه توانآیبزرگسدددال، به طور معمول، نممهاجر معنا اسدددت که  نیبه ا میدو

که در بازار کار در کشدور م ل تولآش کسب کرده، در  یها و تجار  قبلیی، توانایکار یهامهارت

چگونه  دانآی، نمستیآشنا ن آیجآ ورزبان کش ابکه  لیدل نیبلاواسطه کنآ  به ا یاسدتفاده آیم ل جآ

در انطباق با  یابیکه کار یارتباطات ای یاجتماع یهابه شبکه یکار باشآ و دسترس یوجوجسدتدر  آیبا

 را درآمآترکمسداده، سخت و  یکارها آیبا ای، نآارد  لذا در آغاز کار کنآیرا ممکن م شیهامهارت

اش یاجتماع یکار به نزول مرتبه نیو با ا ردی( بپذستنآیو طالب آن ن نآهی)که شهرونآان کشور تازه جو

 نیترنییکه به پا یتنزل، وقت نیشدددود  پس از ا میتسدددل میو فقر دا یکاریبآتر از آن به ب ایتن بآهآ و 

 نیا. شدرو  بشود یاجتماع یمرتبه یو اعاده یبهبود ی، ممکن اسدت که دورهآیرسد Uبخش حرف 

همان  میطور دابهاحتمال هم هست که  نیاما ا پنج تا ده سال طول بکشآ  نیتوانآ بمینخسدت  یدوره

مهنآس  ایحقوق و  یرشددته یآموختهدانش  ی، آیبمانآ  تصددور کن Uبخش حرف  نیترنییپاجا در 

اش به خود و خانواده یگذران زنآگ یکنآ و برا آایاش پدرخور تخصدد  یکه نتوانسددته کار ینسدداج

  مانآیهمان جا ماش در یشغل یزنآگ انیتن داده و تا پا یتاکس راننآگی

زبان کشدددور تازه را آموخت،  یطور نسدددببهمهاجر  کده یبده طور معمول، در فداز دو،، وقتامدا 

 یجووتازه را به انجا، رسانآ، راه و روش جست طیاش در م انطباق تخص  یبرا یلیتکم لاتیت ص

 یگاه صدددعود و بالاروبرقرار کرد، آن یاتازه یتازه را فرا گرفت، و روابط اجتماع طیم  نیکدار در ا

 یبه کسنسبت  شهیها هستنآ، همتر در م ل کارپیشکه میکه شهرونآان بو آیشود  توجه کنیشرو  م

 آ دارن یبرتر تیآمآه باشآ، موقع یتازگهکه تازه ورود کرده و ب
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ه در بالا گونه کهمان تازه، طیبا م  ییو ناآشنا یی، تنهامیکه بگذر یو اقتصاد یبخش ماد نیاز ا

 وآمآوارد، از مرواده و رفتتازهکه مهاجر  یبه همراه دارد  وقت یگرید یمنف یهامآآیپاشاره شآ، هم 

و به  هم نآارد یاو م ار، تازه قانیم رو، شآه و رف انی، دوسدتان و آشنالیاز افراد فام یبا بخش بزرگ

 و یروح یها، دچار ب رانستیهم آشنا ن یروابط اجتماع یبرقرار یبرا آیجآ یو رسو، جامعه دا آ

 وفصدددلحل، یاجتماع یتوانآ با برقرار کردن ارتباط تازهمیامر هم در فاز دو،،  نیشدددود  ایم یروان

 آ ابیمیموارد ادامه  یب ران هم در برخ نیاگر چه ا ؛بشود

مانآن در کشدددور زادگاهش  بآیلِبا  سدددهیاحتمال وجود دارد که فرد، در مقا نی، انهیدر هردو زم

 نیتریهیبآموارد، نفس زنآه مانآن و نجات جان  ی)در برخ آیآ لیهم نا یترشیب یهابتوانآ به دستاورد

 دستاورد است(  

اش در یتر و مقا، اجتماعشددآه آن اسددت که هر قآر، سددن و سددال فرد مهاجر کماصددل تجربه

عود صددد یحت ایاز مهاجرت و  شیپ یاجتماع یبه مرتبه تر باشدددآ، امکان بازگشدددتنییپا اشزادگداه

  شودمی شتریب اشیاجتماع

 ییهای)مثل هنآ زبانیمهاجر با زبان کشور م شیدر فاز دو،، با دانش از پ یاحتمال صعود اجتماع

در  شیاز پ یخو  اجتماع تیداشدددتن ارتباطات جاافتاده و با موقع ایرونآ( و میمت آه  الاتیکده به ا

  شود میتر انآ( آسانجا بوده در آن شیکه از پ لیفام  ی)افراد نزد زبانیکشور م

 ایت، آاس یدر دوران رونق اقتصاد ایگونه است، آهچ زبانیبازار کار در کشور م تیکه موقع نیا

مثال گروه  یاسدددت  براثر ثممهاجران  یونآیپنه هم در هم ایدارد و  ازیافراد پناهنآه ن یهامهدارت هبد

بودنآ  یعتگرانمت آه رفتنآ، صدددن الاتیبه ا یلادیکه در اواخر قرن هجآه م ییاروپا انیهودیاز  یبزرگ

 سرعت جذ بهبود، لذا  ازیشآت مورد نبه کایها در آمرنآ یهافشدار بودنآ و مهارت ریکه در اروپا ز

 بازار کار شآنآ  

 یدر نو  برخورد مردمان جامعه یجآ تیبه کجا رفته است هم اهم ایدن یکه مهاجر از کجا نیا

با  که در افغانسددتان زاده شددآه رانیمهاجر در ا  یرفتار مرد، با  نیمثال، فرق اسدت ب یدارد  برا زبانیم

با  گرددیبه پاکسدددتان برم شیهاشدددهیکه ر ایتانیمهاجر در بر  ی ایژاپن اسدددت، و  یکه زاده یگرید

ها )و نآبه زادگاه  یمهاجر را بستگ یها، انسانیمراتب جآسلسله  ی  آیآمی ایکه از اسدترال یگرید

، یبنآبهرت نیر اآ  دکنیم شددتریب ایتر آنان را کم رشیپذ یو درجه میها( تقسددنآ نیزادگاه والآ یحت

 تیموقع نیبرتر نآآییم( یشمال یکایو آمر یغرب یتر جهان )مثل اروپاثروتمنآ یهاها که از کشورآن
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 نیترنیی، پاگرددیباز م یتر مثل سددومالریفق یهاشددان به کشددوریهاشددهیها که ررا دارنآ  در مقابل آن

  ی هستنآنژاد یهاضیتبع نیتررحمانهیبآماج  جهیو در نتدارنآ را  گاهیجا

 زبددانیاز مرد، از کشدددور زادگدداه در کشدددور م یگروه یافتددهیدد، وجود سددددازمددانتیدددر نهددا

(communityم ،)نیکه افراد ا رایرا هموارتر کنآ و سرعت ببخشآ  ز یرونآ صدعود اجتماع توانآی 

 دواررد تازهفثر ثمتازه و ارتباطات  یاجتماع یهاهم، در نقش شبکهبه  یو نزد افتهیسازمان یهاتیاقل

را  یلیتکم یهاآموزش ای، کار لیامکان ت صدد شیدهنآ، برامیکننآ، راه و چاه را به او نشددان میعمل 

 آایکه بعآ از قآرت گرفتن کاسدددترو در فلور ییتنها بمانآ  مهاجران کوبا گذارنآیکننآ و نممیفراهم 

 نیچن ی، نمونهییسایکل یگسترده یهاو شبکه یستیضآ کمون قاًیعم یآئولوژیمسدتقر شدآه بودنآ، با ا

 آیجآ یو به سدددرعت وارد جامعه شیرا جذ  خووارد تازهبودندآ که هر  یگروه یگافتیدسدددازمدان

 کردنآمی
1

 

 

 ( Macro Levelعتاارت  ر تطح کلان ) یعدهاآیپ

 طرف، کشور  یاسدت  از  هی( دوسدوMacro Levelمهاجرت در سدطح کلان ) رونآ راتیثأت

و  پرورش یجوان و کارآمآ اسدددت، بآون آن که برا کرده، که معمولاً افتیرا در یکار یروین زبانیم

جرت که از آن مها یمقابل هم کشور یپرداخت کرده باشآ  در سو یانهیهز یانسان یروین نیا تیترب

  اش را از دست داده استیانسان یهی، سرمارفتهیصورت پذ

و  یته، انرژرا نآاش یانسان یهیسرما نیحفظ ا یستگیشا ایاستفاده و  ییتوانا ءاگر کشدور مبآا اما

با گذشددت زمان، کشددور مبآاء از اما   شددآیم فیو ح رفتیدر صددورت مانآن به هرز م روین نیتوان ا

 دبه افرا یانتقدال کمد  ماد قیامر از طر نی  اشدددودیور ممهداجران بهره نیا یهدااز درآمدآ یبخشددد

 یگذارهیسددرما ایکردن در هنگا، مسددافرت به کشددور زادگاه و نهی(، هزremitخانواده ) یمانآهیباق

  ردیگیکوچ  و بزرگ صورت م

 هاست  ازها و سنتشدهیوانتقال انآنقلدر سدطح کلان،  مهاجرت یجآ یهامآآیپاز  گرید یکی

تازه  یدر جامعه مییقآ یهاممکن است که بر حفظ آدا  و هنجار یسدنت یسدو، مردمان جامعه  ی

                                                      

1 Portes, Alejandro. 2010. Economic Sociology : A Systematic Inquiry. Princeton, N.J. ; 

Oxford: PrincetonUniversity Press. 
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زنان  یبودن، ممکن است که بخواهنآ عرف و رسم ختنه یقانون ریغ رغمیمثال، عل یاصدرار کننآ  برا

 مواجه زبانیجوامع م یهاشددبهه با مقاومت مرد، و دولتیبمردان را حفظ کننآ، که  یچنآهمسددر ایو 

جوامع مبآأ، حفظ شدددود و مورد  یهانییآ یهم ممکن اسدددت که برخ نی، اگرید یشدددود  از سدددومی

 یرانیا یرسوشنبهجشن چهار یبرگزارتوان از مینمونه،  ی  براردیقرار بگ آیجآ یاستقبال مرد، جامعه

 ییفرهنگ غذا رازیناپذییجآا یکه به بخشدد هنآ یرهیجزشددبهمردمان  ییفرهنگ غذا ایو در سددوئآ 

 شآه نا، برد تبآیل  ایتانیمرد، بر

رونآ  نیا گرید یهیزادگاه آنان هم سو یهامهاجران به کشورتازهاز کشدور  شدهینقل و انتقال انآ

تر، افتهیرشآ یطور معمول از جامعهبهدوستانه انسان و انهیجوعآالتخواهانه، یآزاد یهاشهیاسدت  انآ

از  یکی  گذرانآیم یبرجا یجآ ریثأتجا آن راتییرسدددنآ و در ت ول و تغمیتر یسدددنت یبده جدامعه

ر آن کل کشور د تیپنجم جمع  ی)  یسوئآ ونیلیم  یحآود  یو جالب، تجربه یخیتار یهانمونه

مهاجرت  مت آه( رفتنآ  الاتیبه ا به مهاجرت )اکثراً 1۰1۹ تا 1۷۸۹ یهاسدددال بیناسدددت که  زمان(

ل بزرگ مشک  یبودنآ(  بازار کار یها جوانان قادر به کار و مهم برااز آن یگسترده )که بخش بزرگ

در  شآ  حکومتگران یاصلاحات اجتماع یبرا یازهیفشدار و انگ گذاران کشدورسدوئآ واسدتیسد یبرا

کار و  طیمانآن در کشورشان، شرا یها براجوان نیمتقاعآ کردن ا یکه برا آنآیرس جهینت نیسوئآ به ا

هم با گذشددت زمان، نقش  کایدر امر یسددوئآ نامهاجر گرید ی  اما از سددوابآیبهبود  آیآنان با یزنآگ

 یازب بیسددتمو آغاز قرن  قرن نوزده یانیپا یهادر سددالشددان کردن کشددور زادگاهزهیدموکراتدر  یجالب

 .باقآرت بودنآ اریمت آه بس الاتیدر ا ها(و پروتستان سمیسیآزاد )مسدتقل از کاتول یسداهایکردنآ  کل

 نیماروپا به سرز دربود که از سرکو   یمذهب یهاجنبش نیا نااز فعال یمهاجرت انبوه لیهم به دل نآ

ه آزاد فعال شآ یساهایکل نیکه در ا یسدوئآ نااز مهاجر یمت آه پناه آورده بودنآ  بخشد الاتیآزاد ا

 «سدددمیمبددارزه بددا الکل»جنبش  یدهبدده سدددوئددآ بددازگشدددتنددآ و بدده سددددازمددان غیتبل یبودنددآ، برا

(Nykterhetsrörelse )-دوره بود نیآزاد در ا یسددداهایکل نافعال یاصددل یکه از جمله شددعارها- 

 یرزه براو مبا یستیالیو سدوسد یبرالیل یهاشدهیانآ یاشداعه مرکز یزودبهجنبش  نیهمت گماشدتنآ  ا

مثل کارگران و (در کشددور سددوئآ  یت ت سددتم و م رو، از حقوق شددهرونآ یهااحقاق حقوق گروه

مبارزه با »ها در مکتب جنبش سدددال نیدموکرات در االیسدددوسدددحز   نااز فعال یاریشدددآ  بسددد )زنان

 نیا گروه توسددط نیو تشددکل ا یکارگر یهاهیشددان را شددرو  کردنآ و ات ادیمبارزاتکار ، «سددمیالکل

 به دست آوردنآ  یأرکارگران و زنان حق دوره بود که  نیدر ارفت   شیپ انیجر
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در  هیروس یبه امپراتور یرانیرا در مورد کارگران مهاجر ا یزمان یبرهه نیو در ا مشدابه ییماجرا

 یهاسددال یدر دوره انیمیحسددن حک قیبر اسدداس ت ق مشدداهآه کرد  توانیم 1۰1۷-1۷۰۹ یهاسددال

در  یرانیکارگر ا ونیلیم  یهزار تا  45۹(، حآود 1۰14) یتدا آغداز جندگ اول جهدان یلدادیم 1۷۷۹

 6۹ زا شیو گرجسدتان( مشغول به کار بودنآ )ب جانیآذربا ژهیوبه) یتزار یهیمختلف روسد یهابخش

)مثل بنا، نجار و  ماهراز آنان کارگران  یازبان(  عآهترکاز مناطق  یبزرگ تیددرصدددآ مردان و اکثر

ها انهدر خ ایآهن ساختن راه ایکارگران سداده مشغول به کار در صنعت نفت  یگرید ی( عآه یمکان

 وران بودنآشهیپدارها و مغازهو مزار  و گروه سو، 
1
 یدر امپراتور یو رونق اقتصاد یدارسرمایهرشآ  

، یمانآگعقب سو و  ینفت جهان در آن دوره بود( از  آیمنطقه تول نیدر قفقاز که دوم ژهیوبه) هیروس

 یهامهاجرت بود  انیرانیا یم رک مهاجرت گسترده نیترها، مهمسدال نیدر ا رانیدر ا یفقر و ق ط

کددارگر  یرا بدده طبقدده یرانیاز دهقددانددان ا یتوجهقددابددل، جددآا از آن کدده بخش هیدددوره بدده روسددد نیا

ها گشود  در برابر آن یاسیو س ی، اجتماعیفرهنگ یهارا در عرصه یاتازه یهاکرد، افق لیرتبآیمزدبگ

 یدهسددازمان یچگونگ زی، حقوق کارگران و زحمتکشددان و نیسددتیالیسددوسدد یهاشددهیبا انآ ییآشددنا

ه انقلا  ب  ینزد یهادر سال ژهیوبهدوره است   نیمهاجرت ا جیاز نتا یستیالیها و احزا  سوسهیات اد

( 45۸)ص  انیمیحک  آیت ولات را د نیتوان آثار امی رانیدر انقلا  مشروطه در ا زیو ن هیروسد 1۰۹5

فعالان مهاجر در باکو و توسط  1۰۹4)همت( در  یرانیدموکرات االیسوسسازمان  نینخست»  سدآینومی

 یهاروس در پا گرفتن جنبش یدموکراسدددالیسدددوسددد ریثأتروس شدددکل گرفت   ونیو با کم  انقلاب

، تهران، رشددت و زی)تبر رانیمختلف ا یها( در شددهرونیعام - ونی)اجتماع یرانیدموکرات االیسددوسدد

شآ و  سیسأت 1۰۹6در سال  رانیکارگران چاپ در ا یهیات اد نیمثال اول یبرا  «مشدهآ( مشهود است

)ص  ش به دست آوردیاعضا یکار هشت ساعته را برا حقّ تیتوانسدت با موفق یلادیم 1۰1۷در سدال 

  آیرس انیبه پا 1۰1۸با انقلا  اکتبر  هیبه روس یرانیکارگران ا یمهاجرت گسترده ( 45۷

وئآ، دموکرات سالیحز  سوس یریگکه در مورد مثال نخست، و موضو  شکل میناگفته نگذار

، یت کائوتسکبا قرائ سمیاز مارکس یبیحز  متأثر از ترک نیا یآئولوژیا»  سدآینومیبنگتسدون   یار

 یاسددیسدد یبارزهدر م یسددتیاگون یشددیبود که گرا نیبرنشددتا سددمیونیزیو رو یآلمان برالیل یطلباصددلاح

                                                      

1 Hakimian, Hassan. "Wage labor and migration: Persian workers in southern Russia, 

1880-1914." International Journal of Middle East Studies 17.4 (1985): 443-462. 
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 تداشد
1
ن آ یجانیبا قرائت آذربا یروس مسدیبلشدودر آن دوره،  یرانیحال آن که، الها، بخش چپ ا 

 ( داشتیبا ات اد شورو تنگاتنگ یکی)و بعآتر نزد یستیآنتاگون شیبود که گرا
2

 

 یهادر سددال .بود «نیبرل یحلقه»، شدهیل اظ انتقال انآبه در مهاجرت، یرانیا گریدبا نفوذ  انیجر

حلقه  نیآلمان در ا نیمهاجر در شهر برل یرانیخواهان ایآزادو  شدمنآانیاز انآ یجمع ،1۰2۸تا  1۰15

دوران  یفرهنگ -یاسددیاز نخبگان سدد یاحلقه، که افراد برجسددته نیا یهاتیفعال گرد هم آمآه بودنآ 

 نیاست  ا اریبس تیاهم یدارا رانیمعاصر ا یشهی، از نظر ت ول انآودنآن بآ یپس از مشدروطه اعضدا

 یامهن»و  «رانشددهریا»، «کاوه»زبان مثل یفارسدد رگذاریتأث یهاهیو نشددر هاانتشددار مجله قیگروه از طر

در  شددهیگروه از نظر نشددر انآ نی  کار اکردنآیمبارزه م رانیحاکم بر ا یبا نظا، اسددتبآاد «فرنگسددتان

 زیو ن یمخالف با استبآاد پهلو یروین ای)چه به مثابه معماران دولت رضدا خان،  رانیا یبعآ یآادهایرو

قاطع  ریثأت( یعاجتما قیو ت ق یسدددینورمانمثل  رانیمآرن در ا یفرهنگ آاتیدتول نیدر خلق نخسدددت

شار، ، م مود افشفق، صادق رضازاده یاران یتق داوود،پور میزاده، ابراهیتقحلقه که حسن  نیداشت  ا

 یآعلم م ،ینی، م مآ قزورانشهریا-کاظم زاده نیحس ،یبانیشد نی، عبآال سدیاسدمی آیغلامرضدا رشد

 یرا در اشددداعه یاگسدددترده یهاتیآن بودنآ، فعال یاز اعضدددامیظمشدددفق کا یمرتضدددو جمالزاده، 

ت و قآرت دول ختارو اصلاح سا ،یعموم آموزش ،یتجآدخواه ،ی، دموکراسسمیالیسوس سم،یونالیناس

ف و مختل اتیشدددکل گرفت و با نشدددر نیکه توسدددط حلقه برل ییهاآهیبردندآ  ا شیو جدامعده پ نید

و  یرانیمآرن ا ییگرایبر مل یژرف ریها به صددورت گسددترده منتشددر شددآ، تأثآن ینوشددته یهاکتا 

 گذاشت یآن بر جا یاسیفرهنگ س
۱

 

                                                      

1 Bengtsson, Erik. "The swedish sonderweg in question: democratization and 

inequality in comparative perspective, c. 1750–1920." Past & Present 244.1 (2019): 
123-161. 
 

 «بورژواخرده» هایو مذهبی «نجس»های چپ ،در تعریف اگونیسم و انتاگونیسم نگاه کنیآ به بهتویی2 

 ;تهران ،نشر فرزان ،هابرلنی ،(1۱۰6جمشیآ بهنا، )۱ 

 Matin-Asgari, A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history of Iranian 
modernity. Cambridge University Press. 
 

https://pecritique.com/2020/11/15/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98/
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 گریدر اروپا، از دو گروه د یرانیو تعآاد م آود روشنفکران ا یتزار هیبه روس ناعلاوه بر مهاجر

 اکنس انیرانی  گروه نخست امیکن ادی آیهم با یقبل از جنگ دو، جهان یهادر سال یرانیا نااز مهاجر

در قرن هجآهم   ی خلیج فارس و کویتو گروه دو، ایرانیان مهاجر به کشدورهای حاشیه بودنآ اقعر

 و طلا  از علما یری، تعآاد کثیسن یها( و به دنبال تصدرف اصدفهان توسط افغانیلادیم 1۸22)سدال 

ه عراق )ابتآا به ب رانیاز ا بیترت نیبه ا انیعیش یلیو ت ص   مرکز علمیختنآیبه عراق گر یرانیا یعهیش

 یاجتماع تیبعآ، موقع یهادر سال یرانیکربلا و سپس به نجف( منتقل شآ  حضور زائران و بازرگانان ا

دولت مآرن عراق و استقلال آن  لیکرد  تشکمی تیمهاجر در عراق را تقو انیرانیا یو مذهب یاقتصداد

، که در آن را مهاجر انیرانیا تی(، وضع1۰21)سال  یجنگ اول جهان انیپس از پا یعثمان یاز امپراتور

بتواننآ  یرانیکه اتبا  ا دنبو یمکان گریداد  عراق د رییشآ، تغمیزده  نیهزار نفر تخم ۷۹ها حآود سدال

 سددمیبعربعآ از اسددتقلال عراق از پان یهادولت یماننآ گذشددته به آن مهاجرت کننآ  طرفآار یراحتبه

 شآ انیرانیا تیموقع فیباعث تضدع نیهمچن
1
مهاجر در عراق با قآرت گرفتن حز   انیرانیا تیموقع 

از عراق به  1۰۷۹و  1۰۸4تبار در سال یرانیا یهاعهیاز ش یریشآ  تعآاد کث فیتضع ترشیبعث باز هم ب

 اخراج شآنآ  رانیا

 خیتبار در عراق را در تارایرانیمهاجران  شددهیدر عراق، نفوذ انآ عهیتراز اول شدد یحضددور علما

 میمق یرانیا یاز علما یرازیشدد یرزایتوان از ممیها آن انیکنآ  در ممی تیبااهم اریبسدد رانیمعاصددر ا

ه در نجف ک یااز علم یاو شرو  شآ، آخونآ خراسان یبا فتوا رانیسدامره که نهضت تنباکو در ا شدهر

شآن یملنخست نهضت  یکه در دوره یابوالقاسدم کاشدان آیسدکرد، ثر ثمدخالت  تیجنبش مشدروط

 یستانیس یعل آیالله ستیوآ ییالله ابوالقاسم خوتیاز آ زیکرد، و ن تیم مآ مصآق حما نفت از دکتر

 نا، برد   ریاخ یهادر سال

 تیفارس و کو جیخل یهیحاشددد یبده کشدددورها انیدرانیمهداجرت ا یمجتهدآزاده دربداره روزیپ

سآینومی
2
 یلادیم 1۷6۹ یدهه یهادر سال یرانیمناطق بازرگانان ا نیمهاجر به ا یهاگروه نیکه نخست 

در دوران  مینظا یخآمت اجبار یزنان و معرف ینییآحجا   تیبودنآ  بعآتر و به دنبال ممنوع یلادیم

قطر و  ،تیبه کو رانیا یمناطق جنوب یسددنت یهااز خانواده یترعیگروه وسدد یپهلو شدداهسددلطنت رضددا

                                                      

 https://www.iranicaonline.org/articles/diaspora#pt6 , دایره المعارف ایرانیکا1

2 https://www.iranicaonline.org/articles/diaspora#pt7 
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حل و بنادر سا رانیا نیجا که مسافرت بمهاجرت کردنآ  از آن یفعل یعرب یامارات مت آه یکشورها

 نیب یو اجتماع ینآاشدت، روابط اقتصاد یتیم آود چیجنگ دو، ه انیپا فارس تا سدال جیخل یجنوب

 نیائم در اد ایو  یهم به طور فصدددل یرانیاز کارگران ا یریبود  تعآاد کث  ینزد اریدو منطقه بسددد نیا

 مناطق به کار مشغول بودنآ 

 

 ی  ومناتا انگاز  پس ننیاایرا تعتاار

 یکارها یبودنآ که برا ییهان، آها تمهاجر یدو،، گروه اصل یپهلوم مآرضا شاه،  یدر دوره

 یهاشتهردر  متخص به  یجآ ازیکردن کشور ن هنیزرمآرفتنآ  می رانیبه خارج از ا نشگاهیو دا علمی

 ادتعآذا ، لنآرا نآاشت ازین نیبه ا ییگوپاسخ توانکشدور  یهاکرده بود و دانشدگاه  جایرا ا نگوناگو

 تا میشآنآ رکشواز  رجخا ز،عا یدولت یهارسبو با هاهنشگاها ودارسددتانیدب نلت صیالارغفااز  یدیاز

متوسددط هم که صددعود  یطبقه  کننآ طی کایاروپا و امر هایدانشددگاهرا در  ت صیلی تکمیلی مقاطع

ورس به ب یدر صورت عآ، دسترس ی، حتآیدیم نشگاهیدا لاتیرا در ت ص شیفرزنآان خو یاجتماع

ها )که دشدوار دانشگاه یدر امت ان ورود که ی رافرزنآان لیت صد ینهی، خودشدان هزیدولت یلیت صد

دو، به هنآ،  یدسته نیگرفتنآ  امیشآنآ، به عهآه مینموفق  (رفتیپذیرا م انیدر صدآ متقاض 1۹تنها 

 نسیوارکنفآ، که در انیدانشددجو نیاز ا یکننآ  بخشدد یدانشددگاه لیتا ت صددنآ رفتمی کایاروپا و امر

وت متفا یهااز گونه یاجتماع یهاشهیدر انتقال انآ زی، نودنآمتشکل شآه ب رکشواز  رجخا ننشجویادا

 به کشور فعال بودنآ 

و  یحوال یهانآاشت در سال ریمعاصدر کشدور نظ خیدر تار که رانیاز ا تمهاجر یاصدل جمو ماا

به  ،انیرانیاز ا یاگسددترده نیچن شددمارگاه در گذشددته  چیصددورت گرفت  ه 1۱5۸دوره پس از انقلا  

  مهاجرت نکرده بودنآ ایمختلف دن یهاگوشه

هزار نفرگزارش  ۱4را  1۰۸۸مت آه تا سدددال  الاتیا میمق انیرانیبزرگمر تعآاد ا یمثال مهآ یبرا

هزار  2۷5حآود به ، 1۰۰۹هزار نفر و در سددال  14۰گروه به حآود  نیتعآاد ا 1۰۷6کننآ  در سددال می

 رسآینفر م
1
 1۰۷2هزار نفر بود که در سال  4حآود  1۰۸5مهاجر در فرانسه، در سال  انیرانیتعآاد ا ای 

                                                      

1 Bozorgmehr, M. (1998). From Iranian studies to studies of Iranians in the United 

States. Iranian Studies, 31(1), 4-30. 



 جایی در مکان، حرکت در زمانجابه/  11

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

 آیهزار نفر رس 2۹، به حآود 1۰۰۹هزار نفر و در سال  1۱به حآود 
1
اسپلمن در مورد مهاجرت  نیکاتر 

و تا قبل از انقلا ، تعآاد  یلادیم 5۹ یدههکشددور در  نیدر ا انیرانی  اکثر اسددآینومی ایتانیبه بر انیرانیا

 1۰۷1ال سدر  ایتانیبر میمق انیرانی  اما تعآاد انآبود یلیموقت ت ص یزایو یدارا انیدانشدجو یم آود

 افتی شیهزار نفر افزا ۱2از  شیبه ب 1۰۰1و در سال  آیهزار نفر رسد 2۰به 
2
آلمان  میمق انیرانیتعآاد ا 

 ۱2تعآاد به حآود  نی، ا1۰۷2هزار تن بود  در سدددال  2۹حآود  یتیاز انقلا ، جمع شیپ یهادر سدددال

 کردنآمی یدر آلمان زنآگ رانیا یزادههزار فرد  1۹۸، حآود 1۰۰5  در سال افتی شیهزار تن افزا
۱
  

عاصر، م یو در دوره ریبار در صآ سال اخ نینخست یپس از انقلا  برا یهادر سدال بیترت نیبه ا

 یغرب یو اروپا یشمال یکای( در آمرIranian communities) انیرانیازجوامع ا یبزرگ یهاگروه

اشتنآ و با تلاش د اریکه در اخت یرفته، با منابعرفتهمناطق توانستنآ  نیدر ا یرانیمهاجران اشکل گرفت  

 نیشونآ  امکانات ا شیاقامت خو یدر مراکز تازه یریچشمگ یآوردهادستفراوان، موفق به کسدب 

را به بار آورده و خواهآ  ی، ت ولاترانیجامعه ا یافراد مهاجر و فرزنآانشددان و هم برا یها هم براگروه

وئآ مهاجران در کشور سها در مورد امکانات و دستاورد نیتر ایلیتفص حیآورد  در ادامه، ابتآا به تشدر

سدددپس   میپردازیم ریاخ یدر مهاجرت دوره یرانی( اcommunityنمونه از جامعه )  یمثابه بده -

   میکنمی حیها را تشرامکانات و دستاورد نیا آآمآنیپآ لیدلا

 

 عتااران ایرانی  ر تیئد

 یدر سوئآ زنآگ یرانیمهاجر ا 411تنها  1۰۸۹آمار سوئآ، در سال  یاداره یهابر اسداس گزارش

دنآ بو یانیگروه دانشددجو نیا تی  اکثرافتی شیهزار نفر افزا ۱به  1۰۷۹تعآاد در سددال  نیکردنآ  امی

 انیرانیا انیمبازرگان هم در کمی به سددوئآ آمآه بودنآ  تعآاد  یدانشددگاه لاتیت صدد یادامه یکه برا

 1۱5۸پس از انقلا   یهابه سدددوئآ در سدددال یرانی  تعآاد مهاجران انآها بودسدددال نیسدددوئآ در ا میمق

                                                      

1 Vahabi, Nader. "The Origin of the Different Waves of Iranian Migration in 

France." Journal of Cultural and Religious Studies 4 (2016): 2328-2177. 

2 https://www.iranicaonline.org/articles/great-britain-xii1 

۱ G. Schröder, M. Schukar, and D. Adineh, “Die iranische Gemeinschaft in 

Deutschland,” in G. Schröder, M. Schucker, and D. Adineh, eds., Handbuch ethnischer 
Minderheiten in Deutscheland, Berlin, 1995 

https://www.iranicaonline.org/articles/great-britain-xii1
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 1۰۰۷سوئآ بودنآ و در سال  میمق رانیا یزاده نفرهزار  4۹، حآود 1۰۰۹  در سال افتی بنیادی یشیافزا

   آیرسهزار نفر  5۹رقم به  نیا

به سوئآ مهاجرت کردنآ، از  1۰۰۹پس از انقلا  تا  یسدالها یکه در ط یگروه نخسدت مهاجران

نفکران روش گریبودنآ  گروه د یو مذهب میقو یهاتیاقل نیو همچن ونیسیاپوز یاسیاحزا  س یاعضا

روزمره در جامعه  یحاکم بر زنآگ یبودندآ کده با فرهنگ مذهب یمردمدان ایدو متخصدددصدددان جوان و 

 یو عراق آنان را به مهاجرت مجبور کرده بود  ط رانیاز جنگ ا یمشددکلات ناشدد ایو  نبودنآهمخوان 

 در لیت ص یکه برا میهست انیرانیاز ا یآیجآ یها( شاهآ مهاجرت گروه 2۹۹۰)بعآ از  ریاخ یهاسال

ران مهاج، گروه جهیدر نت انآ ها به سوئآ مهاجرت کردهارشآ و دکترا در دانشگاه یکارشدناس یهادوره

 گون هستنآ گونه اریبس یطبقات یو حت یاسیو س ی، مذهبیدر سوئآ از نظر قوم یرانیا

 تبارایرانیمهاجران گروه  تی، جمع2۹1۰آمار سوئآ در سال  یطبق آمار منتشدر شآه توسط اداره

هزار نفر به  1۷انآ، رانیمتولآ ا ای «مهاجران نسددل اول»هزار نفر  ۸۸ها، آن انیهزار نفر اسددت  در م 116

با  انیرانیازدواج ا زنآانفرنفر هزار  21( تعلق دارنآ و یرانی)متولآ در سددوئآ با پآر و مادرا «نسددل دو،»

  گروه مهاجر در سوئآ به ل اظ تعآاد است  نیتبار، نهمایرانیمهاجران ها هستنآ  گروه یسوئآ

، آینگاه کن ریدر ز 1سوئآ به آمار جآول شماره  میمق انیرانیا یفرهنگ یهیبا سدرما ییآشدنا یبرا

ساله(،  64-25سالان )بزرگ انیاسدت  در م 2۹1۷آمار سدوئآ در سدال  یاداره که برگرفته از اطلاعات

 انزیبالاتر از م یتوجهقابلطور  هدارنآ که ب یدانشدددگاه لاتیدرصدددآ ت صددد 5۱حآود  رانیمتولآ در ا

 است  درصآ( 44) تیدر کل جمع یدانشگاه لاتیت ص
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 ر عقاطع عخولف   ر تاایئد عتااران ایرانی  لاتی. تااطح ت صاا۱ادول شماره 

 ) رصد(
  
سه  < یدانشگاه نا روشن

 سال

 > یدانشگاه

 سه سال

 شرح ییابتآا متوسطه

     متولآ سوئآ 

      متولآ در

 خارج از سوئآ

     رانیمتولآ در ا 

 

 نیاورد ا، دسددتیلیت صدد ینسددبتا بالا تیموقع رغمیحال، همانطور که در بالا ذکر شددآ، عل نیبا ا

ثال م یتر از مردمان متولآ در سوئآ است  برامهاجران( کم ری)درست ماننآ سا یآموزش یگذارهیسرما

 سهیبالاتر، در مقا یلیرغم داشتن مآرک ت صیعل، رانیدهآ که مردان متولآ در امینشان  پژوهش  ی

طلبآ می یهادانشگ یلیدارنآ که مآارک ت ص یمشاغل افتنی یبرا یبا مردان متولآ سوئآ، شانس کمتر

 ها استیتر از سوئآورود به بازار کار کم یها براو بآتر از آن، شانس آن
1

 

 

 انیگروه در م نیمدا حضدددور ا، «نخبگدان انیدمهداجران در م» رامونیپ یقیت ق یپروژه  یددر 

 هایرییگمیتصم( و یفرهنگ یهاهی)سرما انی(، دانشگاهیاقتصاد یهاهیبالا )سرما یهاصاحبان درآمآ

 میکرد ی( را بررسیاسیس یهیدر سطوح مختلف )سرما یاسدیسد
2
شآه ثبت یهاکار، از داده نیا یبرا 

جا   یدآمدار  یافراد سددداکن در سدددوئدآ در ادارات مختلف مسدددئول )کده در اداره یدر مورد همده

 ی راداتما، افر ی، اطلاعات دربارهیگروه نخبگان اقتصدداد ی  برامی( اسددتفاده کردشددودیم یآورجمع

که درجه  ی راافراد یهمه، ینخبگان علم یکشددور بودنآ، برا یهادرآمآ نیدرصددآ بالاتر 2 یکه دارا

ح که از سددطرا  یافراد یهمه یاسددینخبگان سدد یبرا نآ واها به کار مشددغولنآ و در دانشددگاهدکترا دار

، آیآمی ریکه در ز ی  جآولمیپارلمان کشور انتخا  شآه بودنآ، استخراج کرد ایشهر، استان  یشدورا

                                                      

1 Dahlstedt, Inge. 2011. "Occupational Match." Journal of International Migration and 

Integration 12(3):349-67. 

 .لم بودنآهر دو از دانشگاه استکه ستادیاولسن و دکتر هگه لو  یپروفسور ار ،یقاتیت ق یپروژه نیهمکارانم در ا ریسا2 
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ها( یسوئآبا  سهیسده دسته از نخبگان )در مقا نیا انیدر م را مختلف مهاجر یهادرصدآ حضدور گروه

 دهآ مینشان 

 
 
 
 

ت  گروه از  انیعتااران  ر ععخولف  یها.  رصد حضیر گروه۲ادول شاماره 

 تیاتی  اقوصا ی و آکا عیک نخبگان

نسبت 

حضیر  ر 

کل  انیع

 تیامه

 تبار ی انشگاه یاقوصا  یاتیت

، ، ، ،  سوئآی

، ، ، ، و  یشمال یکایآمر

 اروپا

، ، ، ، گروه بالا،  انیدر م

 هایفنلانآ

، ، ، ، و  قای، آفرایآس

 یجنوب یکایآمر

، ، ، ، گروه بالا،  انیدر م

 هایرانیا

 

 
با  سهی( در مقایجنوب یکایو آمر قای، آفرایمردمان از آس انیدر م ژهیمهاجران )به وتر حضدور کم

 یانآ  براقآرت بوده یهاگاهیدر مقا، و جا خیها در طول تاریاسددت که سددوئآ لیدل نیها به ایسددوئآ

آ دو درص نیبه م ل کار ا ینسل منتقل شآه است  ما وقترانآها نسلآن انیم یاقتصداد یهیمثال سدرما

سددت، ا یکه منبع درآمآشددان مشدداغل بخش خصددوصدد ییهاکه آن میآی، دمیها نگاه کردنیثروتمنآتر

که خواهر و برادرشدددان  ییهابالاتر دارنآ و آن یاجتماع تیموقع یدارا ایثروتمنآ  نیکه والآ ییهاآن

 آایروه پگ نیحضور در ا یبرا هیاز بق یادتریگروه ثروتمنآها هستنآ، خودشان هم شانس ز نیا انیدر م
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ارث  قی، که معمولا از طرcapital income) هیکه درآمآ از سددرما ییها، آننیانآ  مهم تر از اکرده

 شیالعاده افزاها فوقنیدرصددآ پولآارتر دو انیحضددور در م یشددان براشددود( دارنآ، شددانسمیمنتقل 

  ابآیمی

 یاهیسددتگیدارا بودن مآارک و شددا رغمی، علیتبار خارج یهم آن که افراد دارا گرید ینکته

مهاجر مشددابه آنان کسددب  ریرا به دسددت آورنآ که افراد غ یتیتواننآ همان موقعمینو متعارف، یمرسدد

ا کنترل ر یسالارستهیها و عوامل شداسدازه میکه تما ی، وقتانیدانشدگاه انیمثال ما در م یکننآ  برامی

، ای، آسددیشددرق یمتولآ اروپا انیدرآمآ دانشددگاه نیدرصددآ( ب ۱۹تا  2۹) ایتوجه، تفاوت قابلمیکرد

که  دادیتفاوت، نشددان م نی  امیافتی گرید یها از سددویسددو و سددوئآ  یاز  نیلات یکایو آمر قایآفر

 ییاهتیتواننآ همان موقعیماز جنو  جهان ن یها، مهاجرتبارکسانی یهاو مهارت یستگیشا رغمیعل

 آورنآمی( به دست ایشمال )ثروتمنآ دن یها از کشورهاآن انیرا کسب کننآ که همتا
1
  

 هیاز بق شیب -به ل اظ تعآاد  -مهاجران ها به ما نشان داد که دو گروه از داده نیا یوارس یادامه

ر به تقیدقنگاه  ها تباریرانیها و سدددپس ایاول، فنلانآ ینخبگان حضدددور دارنآ  در وهله نیا انیددر م

لکن سهم  هستنآ، شتریها به ل اظ تعآاد بیآن که فنلانآ رغمیکه عل دهآیالبته نشان م 2جآول شماره 

بارها تیرانیکه، سهم ا ، کمتر است  حال آنتیسه گروه، به نسبت سهم آنان در کل جمع نیها در اآن

 کشور سوئآ است  تیدر تما، جمع ناناز سهم آ شتریب ایبه و   ینزد ایسه گروه،  نیا انیدر م

  یو آکادم استیاقتصاد، س یهاحوزه یهیافراد بلنآپا انیها در مینخست فنلانآ یحضدور رتبه

 هی  فنلانآ و سدوئآ، به عنوان دو کشور همساسدتیمنتظره ن ریغ یآادیمهاجران( رو ریبا سدا سدهی)در مقا

دارنآ  تا سال  یمشترک و طولان یخچهیو تار و مشترک هستنآ یطولان یاسابقه یدرشمال اروپا، دارا

فنلانآ اسدددت   یاز دو زبدان مل یکیهنوز هم  یاز سدددوئدآ بود و زبدان سدددوئدآ یفنلداندآ بخشددد 1۷۹۰

، یفرهنگ یآموزش و پرورش و نهادها ستمی، سدیجمع یهاماننآ رسدانه یمهم اجتماع یهارسداختیز

 اریبس ورشدو ک نیب ییایجغراف یکننآ  فاصلهمیبه طور همزمان با هر دو زبان کار  یو اقتصاد یاجتماع

 انینامه مبراسدداس توافق دارنآ  گریدر مورد همآ یقیکوتاه اسددت و مردمان هر دو کشددور، اطلاعات دق

 چیهیبکار، شهرونآان دو کشور  یرویدر مورد گردش آزاد ن 1۰54در سال  یناویاسکانآ یهاکشدور

 14۷تبار ) یهزار نفر فنلانآ 4۹۷در حآود  یتیبا جمع کامل دارنآ  یدسترس گریبه بازار کار همآ یمانع

                                                      

1 Behtoui, Alireza, and Hege Høyer Leivestad. "The “stranger” among Swedish “homo 

academicus”." Higher Education 77.2 (2019): 213-228. 
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 نیترگروه، بزرگ نیمختلط(، ا یهاهزار فرزنآان ازدواج 1۰۷و  «نسل دو،»هزار  62، «نسل اول»هزار 

گروه،  نیاز امییحآود ن یکه وقت آیبود   توجه کن 2۹1۷مهاجران در سدوئآ بر اسداس آمار سال گروه 

 ها چقآریها و سددوئآیفنلانآ انیدهآ که ازدواج ممیاسددت، نشددان شددان متولآ فنلانآ نیوالآاز  یکی

 گسترده است 

 یدهه یهااسدت  حضدور آنان در سدوئآ تنها به سال یگرید زیها، چتبارایرانیاما قصده در مورد 

 ییاکشددور آشن نیو فرهنگ ا یها قبل از مهاجرت، با زبان سدوئآ  آنگرددیبه بعآ بر م یلادیم 1۰۷۹

مله ج از) یناویاسددکانآ یمهاجران از کشددورها یاجتماع تیو مقبول رشیعلاوه، گرچه پذبهنآاشددتنآ  

 نآیآمی رانیازجمله ا «انهیخاورم» یکه از کشورها یبالا است  در مقابل، مهاجران اریفنلانآ( در سوئآ بس

ان قرار مهاجرجآول  انتهایو شهرت، در  تیعکس به ل اظ م بوببهعا، نآارنآ،  تیو مقبول تیم بوب

 دهم( می حیتوض ریدر ز شتریمورد ب نیدارنآ )در ا

 

  ا ؟ حیرا تیض عتااران ایرانی  ر تیئد تیتیان عیفقعیچگین  

 «یفرهنگ والا» ای «ژن خو »با  یرو چیها، به هدستاورد نیدار، که ا یجآ آیکأت زیقبل از هر چ

عکس و بر سددتین رشیقابل پذ ییعلو، اجتما یاز سددو یاتیمآع نینآارد و اسدداسددا چن یارتباط انیرانیا

 کنآ  میرا آشکار  انیمآع ینژادپرستانه لاتیتما ایو  یلوحهساد

  سدددتنآیآن ن تیدر تمام رانیو معرف جامعه ا ییبازنما و ابآاً در سدددوئآ، اصدددلاً یرانیمهداجران ا

در  ینیشددهرنشدد یکرده، با سددابقهلیمتوسددط، ت صدد یها، از مردمان طبقهبه اتفاق آن بیغر تیاکثر

که  آیتر بشود، توجه کنروشنآن که موضو   یسدکولار هسدتنآ  برا یبا فرهنگ رانیبزرگ ا یهاشدهر

شاغل م یبرا هیترک ییاز مردمان مناطق روستا یریتعآاد کث یلادیم 1۰۸۹تا  1۰6۹ هایدهه یهادر سال

 نیاسدتخآا، شآنآ و به ا یسدوئآ یهاشدرکت ی)که در آن دوره در سدوئآ لاز، بود( از سدو یکارگر

 در هیترک یهم بازنما و معرف جامعه هیگروه از مهاجران از ترک نیکشدددور آمآنآ و مانآگار شدددآنآ  ا

رهنگ ف»به  و میکن سهیدو گروه در سوئآ را با هم مقا نیا  لذا اشتباه م ض است که ستنآیآن ن تیتمام

 یگرید یاجتماع یدر سوئآ از طبقه یرانیمهاجران اگوناگون،  لیبه دلا  میدسدته گل بآه یاول «یوالا

 لاتیمثال ت ص یکه برا یمهاجرت، به گروه یهستنآ  در جامعه شناس هیمهاجران از ترکبا  سدهیدر مقا
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 «مولاز حآ مع شیب یشددآه نیدسددتچ»دارنآ،  زبانیمرد، کشددور خود و در کشددور م نیانگیاز م یبالاتر

(selected-Hyper )نآیگومی 
1
  

، کردنآ ترک را خود کشددور 1۱5۸ انقلا  از پس کهمتوسددط  یبر خاسددته از طبقه انیرانیا یبرا

بر  آیتأک نیبود  ا یاقتصدداد شددرفتیو پ یبه صددعود اجتماع یابیدسددت یلهیوسدد نیتریاصددل لاتیت صدد

کردن  زهیمآرن یو در دوره 1۰6۹ یدهه یهااز سال یراثی، مشرفتیپ یعنوان ابزار اصلبه یآموزش عال

 نیمهاجر ا انیرانی  اافتیبعآ هم ادامه  یهابه کادر متخصددد  بود، که در سدددال یجآ اجیبا احت رانیا

خودشددان و اگر مقآور  لیت صدد یادامه یرا با خود به سددوئآ هم آوردنآ و برا یشددگیچارچو  انآ

، «یفرهنگ یژگیو» نیا یهاجنبه نیتراز برجسته یکیکردنآ  میجآ تلاش بهفرزنآانشان  یبرا شدآینم

 یمآرک از دانشددگاه و در درجه  ی آیاسددت  تو با «تیموفق»از  یرانایمتوسددط  یطبقه جیرا فیتعر

 نیا با یرانی  مهاجران ایلااقل حقوق و اقتصاد داشته باش ای، یو مهنآسد یپزشدک هاینخسدت در رشدته

کر شآه ذ یهادر رشته یعال لاتیورود فرزنآان خود به ت ص یبا تما، قوا برا، «انسان موفق»از  فیتعر

ها آرشونآ ومادر و پمیخود بزرگ  یآموزش ریاز مس یها با انتظارات مشخصدر بالا، تلاش کردنآ  بچه

 نیدهآ که کودکان در امینشان  قاتیت ق کننآ می تیها حماآناز  ریمس نیهم قاطعانه و مصرانه در ا

ه ب یفشددار گروه رینآاشددته باشددنآ، اما ز یعال لاتیها، حتا اگر پآر و مادر خودشددان هم ت صددگروه

تر کرده لیها هم ت صیبوم انیخود در م رینظ یهال اظ از بچه نیپردازنآ و به امی یدانشگاه لیت ص

 شونآمی
2
گان مورد نخب یهاگروه انیتبار در مایرانیاز افراد  یبزرگ تیاست که اکثر یآورادی انیشا 

که در سدددوئآ متولآ  ایانآ و به سدددوئآ آمآه یو کودک یهسدددتنآ که در نوجوان ییهاما، آن یمطدالعه

 انآ کشور تسلط کامل داشته نیامیو فرهنگ عمو یانآ، لذا به زبان سوئآشآه

به  لیکه تما میبالا، جالب اسددت که توجه ده یهادرآمآها در گروه صدداحبان تباریرانیدر مورد ا

گروه  نیها در ایدرصآ سوئآ 65 گروه هم مشهود است  اگر حآود نیا انیدر م یدانشگاه لاتیت ص

                                                      

 
1

 در مورد مهاجرین نگاه کنیآ به   "selectivity-Hyper"در تعریف 

Lee, J. and Zhou, M. 2015. The Asian American achievement paradox. New York: 
Russell Sage Foundatio 

2 Nygård, Olav, and Alireza Behtoui. "Access to Social Capital and Educational Returns 

for Children of Immigrants: Evidence from Three Swedish Studies." Nordic Journal of 
Migration Research 10.2 (2020). 
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آنان در  زا یدرصددآ اسددت  بخشدد ۷۷ها تبارایرانی یرقم برا نیهسددتنآ، ا یدانشددگاه لاتیت صدد یدارا

 یدر اجرا ای، یدانشدددگاه لیت صددد یانآ که در دورهبراز داشدددتهما ا یقیمصددداحبه با افراد گروه ت ق

 انیدوره و در جر نیبعآ از ا ایانآ و آهیرسدد یموفق اقتصدداد یپروژه  یبه  سددانسیفوق ل ینامهانیپا

ه بازار عرضددده بقابلو  ییاسدددتثنا ییهابده فروارده یابیددکترا و پس از آن، بدا دسدددت یدوره قداتیت ق

)به طور عمآه  یکار اقتصدداد ینهیشددیاز آنان، از پ یبه وجود آورنآ  بخشدد یتجارانآ شددرکت توانسددته

 .انآکرده ادیامر  نیبه ا اقیمثابه تجربه و اشتبهشان بزرگ ی( در خانوادهیتجار

که در بالا بآان  یفرهنگ یهیانآ، سرماوارد شآه  یکار آکادم یکه به عرصده ییهادر مورد آن

وه بر سوئآ هم علا یاسیس یتبارها در عرصهیرانیا ریداشته است  حضور چشمگ یاشاره شآ، نقش جآ

 یهاادهدر خانو «یاسیس یهیسرما»گروه، به وجود  نیافراد ا انیدر م یدانشگاه لاتیت صد یبالا زانیم

 ییاهسددوئآ، فرزنآان خانواده اسددتیفعال در سدد یهاتباریرانیاز ا یمربوط اسددت  بخش بزرگ هم هاآن

که  یودکانک یرا دارنآ  برا رانیا ونیسیاپوز یاسیدر احزا  س تیو فعال تیعضو یانآ که سدابقهبوده

کاملاً  یها امرعرصه نیدر ا تیو فعال استیبا امر س یریانآ، درگبزرگ شآه یخانوادگ طیم  نیدر چن

 آشنا بوده است 

رده با امکانات و گست یو روابط اجتماع هابه شبکه« تبارایرانیموفق »افراد  ی، دسترسگرید ینکته

روابط  قیفرد از طر  ی یدسددترس براقابلمنابع متعارف  یشددناسددجامعهاسددت  در  یغن اریمنابع بسدد

 فتهنا، گر «یاجتماع یهیسرما»- انی، دوستان و آشنایلیفام یمثل شدبکه روابط گسترده -اش یاجتماع

 یتما، افراد گروه اسددت، از سددو یاسددیو سدد یفرهنگ ،یاقتصدداد یهاهیمنابع که جمع سددرما نیاسددت  ا

 یهار شبکه( دیو فرهنگ یمنابع )امکانات اقتصاد نی  هر قآر ااست یقابل دسترست  افراد گروه ت 

 برخودار اسدت یشدتریتر و بیغن «یاجتماع یهیسدرما»باشدآ، فرد از  شدتریفرد، ب  ی یاجتماع
1
 سایمل 

 انیرانیا یاسیو س ی، فرهنگیانجمن اجتماع 1۱۹که در حآود ( نوشدته اسدت Mellisa Kelly)  یکل

 یهاگروه نیدهه پس از ورود اول  ی باًیمهاجران به وجود آمآ که تقردر سدددوئآ توسدددط نسدددل اول 

                                                      

1 Behtoui, Alireza. 2016. "Beyond Social Ties: The Impact of Social Capital on Labour 

Market Outcomes for Young Swedish People." Journal of Sociology 52(4):711-24. 
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 مهاجر شدکوفا شدآنآ
1
 ریو سا رانیا یمل یهاوارهجشن ی، برگزاریها به آموزش زبان فارسانجمن نیا 

 یفیک یشآها رتیفعال نینسل دو،، ا آنیمشغول بودنآ  با به عرصه رس یو اجتماع یفرهنگ یهاتیفعال

در خارج از شهر استکهلم و فقط با  یاکه در ابتآا در منطقه یمثال، جشدن چهارشدنبه سدور یکرد  برا

و امکانات نسدل دو، به مرکز شهر استکهلم منتقل  یدهنشدآ، با سدازمامیها برگزار تباریرانیحضدور ا

هم  یللالمنیب یهاکشور و کانال یسراسر ونیزیو از تلو کننآیم آیهم از آن بازد یشآ، هزاران سوئآ

 از نظر یرانیا یجامعه یکنآ که اگرچه، اعضددامی یادآوریحال  نیدر ع یکل سددایشددود  ملمیپخش 

و  انی یها، مسدددعنوان مثال مسدددلمانبهها(، مذهب )یها و آذرفارسعنوان مثدال کردهدا، بده) تیدقوم

حال،  نیمتفاوت هسددتنآ  با ا اریها( بسددیها و مذهبعنوان مثال چپبه) یاسددیسدد یها( و وابسددتگیبهائ

 ریز نیاز ا  یهر گروه خاص در هر  یاعضددا نیب یمشددترک، همبسددتگ خی، احسدداسددات وتاریکینزد

بط خودش روا ی، لکن هر گروه براسددتنآیها با هم نآن یاگر همه جهی  در نتنآکمی آیها را تشددآگروه

که به افراد گروه، به اشددکال گوناگون  کرده اسددت جادیخود را ا یژهیو «یاجتماع یهیسددرما»و  نیمع

ثر ثم زیما ن یمورد مطالعه یهاگروه تیدر موفق یاجتماع یهاهیسددرما نیمعاضددآت ا  رسددانآیمآد م

  شآه است  حیتصربوده و 

هم  انیرانی( اtransnational) یفرامل یاز روابط اجتماع آیبا یاجتماع یهیسددرما یزمینهدر 

در داخل سدددوئآ داشدددتنآ،  گرانیمهاجران با د نیکه ا ییهابآان معنا اسدددت که تنها رابطه نیکرد  ا ادی

 ایان آلم ثلاً)م گرید یهاکشدددور ایو  رانیدر ا گریکه با افراد د یها نبود  روابطآن یاجتماع یهیسدددرما

 انینمونه دانشدددگاه یسدددت  براا هاآن یاجتماع یهیاز سدددرما یگریمت آه( دارنآ هم بخش د الاتیا

کوش سخت یارشآ دارنآ و به دنبال استخآا، دانشجو یهاسوئآ سمت یهاتبار که در دانشدگاهیرانیا

با  ییآشنا ای رانیا یهادانشگاه اشان بتواننآ از روابطمیهسدتنآ،  یقیت ق یپروژه  ی یو با سدواد برا

تفاده انآ اسارشآ به سوئآ آمآه یدر مقطع کارشدناس لیت صد یبرا ریاخ یهاکه در سدال یرانیجوانان ا

داننآ که به میپژوهشدددگران،  نیدعوت کنندآ  ا یکدار یکنندآ و داوطلبدان مطلو  را بده مصددداحبده

راف امر هم اش نیحال بر ا نیداشت  در ع یشدتریتوان اعتماد بمیها کآا، دانشدگاه یهالیالت صدفارغ

د وجود دار یطیفراوان واجآ شرا یهالیالت صدفارغها، دانشدگاه نیداوطلبان جوان ا انیدارنآ که در م

                                                      

1 Kelly, Melissa. 2013. "Onward Migration: The Transnational Trajectories of Iranians 

Leaving Sweden." Department of Social and Economic Geography. 
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تر هم مکترنآ و با حقوق زحمتکمتر و ریزبه، پرکارتر، سریسوئآ میبو انیبا دانشجو سدهیکه در مقا

  یهاخود در رشددته یرانیا ریاطلاعات را به همکاران غ نیها ممکن اسددت که اآماده به کار هسددتنآ  آن

 یفرامل یحاصل از روابط اجتماع یاجتماع یهیهم بآهنآ  سرما یپزشکرایو پ یپزشک ای ی، مهنآسفنی

(transnational )نیرابطه با سرزمدر هم کاربرد داشته باشآ، چه  یاقتصداد یتوانآ در عرصدهمی 

 زادگاه و چه کشور سو، 

تر با فراوانکار  ی، تجربهشدددتریب یفرهنگ یهیکده سدددرما یمهداجر یهداکده گروه مینبر ادیداز 

در  آتردییبرا دارنآ،  یگرسازمان یبرا یو وقت و امکانات مناسب تر یو اجتماع یاسیس یهاسازمان

آن،  یجهیو در نت تیموفق نینآ  خود ااترتر موفقنافراو یهاهیبا سدددرما یاجتماع یهاشدددبکده جدادیا

 نیکه از ا ییهابا آن سهیها را در مقاآن شرفتی، پشتریب یاجتماع یهیگروه به سدرما یاعضدا یابیدسدت

را نقش  یاجتماع یهیسرما تیخاص نیبخشآ  امی یشتریشتا  ب انآنآاشدته یاتجار  و امکانات بهره

   نامنآیجامعه م  ی «مراتبسلسله ترشیب آیبازتول» سازوکارآن در  یدهنآهشتا 

اعآ مسدد طیتبار بود  در ادامه به شددرایرانیآنچه تا به حال مورد ب ث بود، امکانات گروه مهاجر ا

از  اگر تاکنون گرید انی  به بمیپردازمیها دسدددتاورد نیا حی)سدددوئآ( هم در توضددد زبانیم یدر جامعه

( demandبه مسائل حاضر در بخش تقاضا ) آی، بامی( گفتsupplyعرضده )بخش عوامل موجود در 

  میهم اشاره کن

)م ل اقامت تازه( ارتباط برقرار  زبانیدر جامعه م یمنف ایمهداجران بدا عوامدل مثبدت  یمندابع فرد

توانآ می آیجآ ینهیمتن و زم نیمساعآ در ا شیبوکم طی  شرارنآیگمیآنها قرار  ریکننآ و ت ت تأثمی

 طیرادر شدددو که در زمان مناسدددب،  ابنآیمیدسدددت  تیبه موفق یآن کسدددان کنآ  جادیا یمختلف جینتا

را  تبار در سوئآ موضو یرانیدو مثال مشخ  در مورد افراد ا باشدنآ  آهیرسد زبانیکشدور مبه مطلو  

 کنآ  میروشن تر 

مهاجر را در انتخابات  یضدرورت حضور نامزدها ریاخ یهاسدوئآ در سدال یاسدیسد یاول، فضدا

در  ی آودم اریگان بسنآی، نماتیجمع انیتوجه آنان در مقابل، چرا که با وجود نسبت طلبآیکشدور م

دهآ   ننشا یخوببهامر را  نیا توانآیم قیت ق  ی یجهینت  کشور داشتنآ یاسیسد یریگمیمرکز تصدم

 4از حآود  2۹1۹ و 1۰۰1 یهاسال نیمنتخب شهرها ب یشورا انیمهاجران در ماز تبار  نآگانیسهم نما
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 آیدرصآ رس ۷  یدر صآ به نزد
1
لاز،  یاسیو س یفرهنگ یهیتبار که سرماایرانی، افراد طیشرا نیدر ا 

 نآ مناسب باش ینامزدها یارائه یبرا یداشتنآ، توانستنآ منبع مناسب ازین نیپاسخ به ا یبرارا 

 یخآمات رفاه یسازیموفق شدآنآ، خصوص یاقتصداد ینهیکه در زم ییهاتبارایرانی یدو،، برا

 یها و مآارس( که از دههها، مراقبت از سدددالمنآان، مهآکودکها، داروخانه)مدانندآ درمدانگاه یدولت

 یبرارا  یآیبالقوه جآ یسدداخت و بازارها ایرا مه یمناسددب اریبسدد طیشددرا در سددوئآ آغاز شددآ، 1۰۰۹

 یجربهمناسب و ت لاتیموفق شآنآ، ت ص آیجآ یبازارها نیکه در ا یانباشدت پول فراهم کرد  کسدان

 تیمز  یمهآکودک(   یمرب ایپرسدتار، معلم  ایها را داشدتنآ )پزشد ، بخش نیدر ا سدتهیشدا یکار

نش لاز، و دا کارکه سابقه، مهارت  نیها داشتنآ  ایستگیشان با همان شایهم بر همکاران سوئآ گرید

 یها را هم از زادگاه خود به همراه داشتنآ، در حالبخش نیدر ا یشدرکت خصدوصد  ی یاداره یبرا

 نیآ  اآشنا بودن یسازمان دولت  یها تنها به کار در بخش نیمشغول به کار در ا یسوئآ یکه کادرها

زمان مناسب،  نیا درآموزش  ایدر عرصه درمان  یوفن بخش خصدوصدفوتوارد بودن به  یهامهارت

کسدددب ثروت و درآمآ فراوان را فراهم آورد   یبرا یموفق یزهی، آمآیطلبمیرا  ییهامهارت نیکه چن

 یضررو ،یتا رشآ کن یکه مهارت و دانش فراوان داشدته باش سدتین یکاف نآیگویسدت که ما جانیا

   یاست که آد، مناسب، در زمان و مکان مناسب هم باش

و  یکآار)مثل بان سددوئآاقتصدداد  یجاافتاده یهاکه بخش میاضددافه کن آیرا هم با یگرید ینکته

ازه نآ که تشومیرد او ییهاها به شاخه  آنستیواردان )مهاجران( نکار تازه ی(، عرصهلیاتومب عیصدنا

 یاطلاعات یاوج رونق فناور یلادیم 1۰۰۹ یمثال دهه یبرا کارها دارد تازه یبرا ییاسدددت و هنوز جا

(Information Technologyو دادوستآ و بازرگان )آیجآ آانیعرصه در سوئآ بودکه م نیدر ا ی 

در  یسوئآ نامالکبا  یسدوئآ یها  هنوز شدرکتیاقتصداد ینهیواردان در زمتازه یبود برا یانهیزمو 

ر موفق را د یهاتواننآ شددرکتمیواردان تازهسددت که ا هاعرصدده نیابازار مسدتقر نشددآه بودنآ  در  نیا

 نیدر ا یآیو تول یتجار یهااز شدددرکت یادیکننآ  تعآاد ز جادینشدددآه، ا یبرداربهرههنوز  یبازارها

 شآ و رونق گرفت  ری، دایاانهیامور را یها در عرصهتبارایرانیدوره توسط 

                                                      

1 Dancygier, Rafaela M, Karl-Oskar Lindgren, Sven Oskarsson and Kåre Vernby. 2015. 

"Why Are Immigrants Underrepresented in Politics? Evidence from Sweden." American 
Political Science Review 109(4):703-24. 
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 یهاو دسدددتاورد شدددرفتی، پینیمهاجران تنها تا حآ مع یفرد یهامنابع و مهارت  میکن یبنآجمع

نامناسددب در  ایمناسددب  یخیتار - یاجتماع یهانهی، حاصددل زمگریدهآ  بخش دمی حیآنان را توضدد

 است  زبانیکشور م

 

 عیزهان یعیزان ع بیهیت و پذیرش عتااران  ر ااعه 

تعلق  یاصل اریکه مع سآینومی ییایاسترال تباریلبنانشناس مرد، (Ghassan Hageسدان حق )غَ

 یهاشهیافراد است و نه ر یطبقات گاهیشمال جهان، اکنون پا یهاقآرتمنآ در کشور تیاکثر یبه جامعه

 یهامهاجر از کشور یهااز گروه یبرخ یصعود اجتماع لیشدان  بنا بر اسدتآلال او، به دلینژاد ای میقو

انآ، درآمآه ابال وطبقات متوسط  تی(، که به عضوایتبار در اسدترالینیعنوان مثال مهاجران چبهجنو  )

 یفرهنگ ییگراشدددآن کثرت رهیچ  میافراد هسدددت رشیپذ یبرا «طبقه» اریشدددآن مع یما شددداهآ اصدددل

(cultural pluralism در م )د و نژا تیاسددت که قوم یبآان معن یغرب یهاکشددور یطبقات بالا انی

جهان  ریها و سدداییایپوسددتان، آسدد اهی  سددسددتین «متمآن یما»تعلق داشددتن به  یبرا یاصددل اریمع گرید

 تیاکثر آانیسف یشآن از سورفتهیپذ تیمز ونانآ، اکنشآه بالا وکه وارد طبقات متوسط  ییهایسدوم

 نیکارگر در ا یبه طبقه که افراد متعلق انآ  حال آنافتهیها را نآ یدر کلو  ان صدددار تیدو عضدددو

 نیدر ا تیوو از عض ستنآیبرخوردار ن یازیامت نیپوستان( از چننیرنگپوستان و چه آیکشورها )چه سف

 انآ م رو، شآه «یچنآ فرهنگ آیتمآن جآ»

به مهاجران  تیاکثر یکه نگاه جامعه میغسدددان حق، فکر کرد یسدددنجش صددد دت تئور یبرا

 چیه  جالب باشآ توانآمیانآ( افتهیجامعه تعلق  یبه طبقات متوسط و بالا اکثراً)که  تبار در سوئآ،ایرانی

  کنآینم تیحما یاهینظر نیدر سوئآ از چن نهیزم نیدر ا یهاپژوهش یهااز داده  ی

 نیترها م بو یها و فنلانآیسی، انگل1۰۰۸در سدال  نهیزم نیها در اینظرسدنج نیاز اول یکیدر 

 شونآمی یها معرفیسدوئآ یمهاجر از سدو یهاهگرو
1
ها در مقابل در ته ییایوپیها و اتها، ترکیرانیا 

مشددابه،  یلاتاثسدددر پاسددخ به  2۹1۱و  2۹11 یهابعآتر در سددال   کمیرنآیگیقرار م تیجآول م بوب

مهاجران  تیو م بوب رشیمراتب پذسلسلهدر  گاهیجا نیترنییپاها در یهمراه با سومال رانیمهاجران از ا

                                                      

1 Lange, A. and Westin, C. 1997. Den mångtydiga toleransen. Stockholm: Centrum för 

invandringsforskning (CEIFO). 
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 قرار دارنآ
1
شآه، پاسخ  یسوئآ یساله 15از جوانان لات ثاسد نیکه مشدابه هم گریپژوهش د  یدر  

که مهاجران  دهآمیپژوهش نشددان  نیا یجهیکننآ  نت یبنآگروه از مهاجران را طبقه 12 آیدهنآگان با

و  نظرات نیتریبودنآ  در آن سدددو، منفها نیترآلمان م بو  و ، فنلدانآ،کدایآمر یمت دآه الداتیداز ا

 بود یو سدددومال هی، ترکرانیمهاجر از ا یهاگروه از آنِ رشیپذ یدرجده نیترنییپدا
2
، زیما ن یهاافتهی 

 کرد می آییمطالعات را تأ نیا جینتا

ه )بها ، آنییراروپایمهاجران غ «زیآمتیموفق» یهادسدددتاورد رغمیبود که عل نیما ا یبندآجمع

و  تیهستنآ  موفق ریپذبیآسبه شآت  ضیو تبع یهنوز در برابر نژادپرستپوستان و مسلمانان(  اهیس ژهیو

و  رشیپذ نی  چنسددتین تیاکثر یجامعه یشددان از سددورشیپذ یبرا ینیها تضددمآن یصددعود اجتماع

ه گروه موردنظر مربوط باشدددآ، ب یو اجتماع یاقتصددداد تیو موقع طیکه به شدددرا از آن شیب یتیمقبول

 بهیغر»ها ممکن اسددت به کاهش احسدداس «تیموفق» نیارتباط دارد  ا تیاکثر یاعتقادات مرد، جامعه

 یطور کلبه تیاکثر یگروه را در چشددم جامعه تیمهاجران کم  کرده باشددنآ اما وضددعخود  «بودن

رنوشت س نیشونآ  امی یتلق «گانگانیب»و  «هایخودریغ»عنوان بهها همچنان آن یانآ، اعضانآاده رییتغ

 لیساکن اوگانآا در اوا یهاتباریهنآو  ،ستمیب قرن لیدر اواخر قرن نوزدهم و اوا ییاروپا یهایهودی

 نیا رشیو پددذ ییامروز اسدددت  همگرا یو مددالز یتبددار در انددآونزینیافراد چ زیبود و ن 1۰۸۹ یدهدده

شود تا آنان  ها عوضنسبت به آن تیاکثر ینگاه جامعه آیا  بستیها نآن یطبقات تیتابع موقع هاگروه

( Destigmatization) ییزداداغ، یشناسجامعهکه در  آهیپآ نیشونآ  ا رفتهیپذ «ما»از  یمثابه بخشبه

 گروه دارد  ی یاقتصاد یبا صعود ساده سهیدر مقا یترآهیچیشود، رونآ پمی آهینام
۱
  

 

                                                      

1  Mella, O., Palm, I. and Bromark, K. 2011. Mångfaldsbarometern 2011. Uppsala: 

Uppsala University, Department of Sociology 

2 Jonsson, JO., Brolin Låftman, S., Rudolphi, F. and Waldén, PE. 2013. Integration, ethnic 

diversity and attitudes among secondary school students: Results from the study Yes – 
the Cils4eu project. Stockholm: Stockholm University, Swedish Institute for Social 
Research (SOFI). 

۱ Lamont, Michèle. "Addressing recognition gaps: Destigmatization and the reduction 

of inequality." American Sociological Review 83.3 (2018): 419-444. 
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 پایان تخن

 نیکه ا یمنابع مختلف انیم یاتفاق نظر چیدر خارج از کشدددور، ه یرانیمورد تعآاد مهاجران ادر 

، فیشر یدانشگاه صنعت یگذاراستیس یپژوهشکآه . کننآ، وجود نآاردمی یبررسد رانیآمار را در ا

  نفر اعلا، کرده است ونیلیم 1,۰را برابر با  1۱۰۰( در سال رانی)متولآ ا یرانیمهاجران نسدل اول اتعآاد 

1
ن ملل، تعآاد مهاجرا سازمان ی  بر اساس آمارهاسآینویم «یرانیا یپلماسید»زارچ در  یبمان اقبالیعل

 نفر اسدت ونیلیم 2،۸ یرانیا
2
معاون وقت امور  ،یحسدن قشقاو 1۱۰5اسدت که در سدال  یدر حال نیا 

ما »خارج از کشور گفته بود   انیرانیا تیجمع یخارج از کشور در وزارت امور خارجه درباره انیرانیا

 «در خارج از کشدور حضدور دارنآ یرانیا ونیلیم 5،۱تا  4 نیب میکنیفکر م
۱
این در حالی است که در  

  کرات حتی از تا  هشت میلیون ایرانی مهاجر ص بت به میان آمآه است های اخیر بهسال

 ها درتبارایرانیاز  یبزرگ تیتر اسدددت، جمع قیآمارها دق نیاز ا  یکده کآا،  مسدددتقدل از آن

از  یجمع بزرگ نیگاه چن چیه رانیمعاصدددر ا خیدر تار کننآ می یمختلف جهدان زنآگ یهداکشدددور

( Iranian communities) انیرانیمهم تر آن که اجتماعات ا یانآ  نکتهدر مهاجرت نبوده انیرانیا

از آنان  یتوجهقابلانآ  بخش منآبهره یفراوان و پر قآرت یو فرهنگ یاقتصاد یهی، از سرمارتدر مهاج

، یمهنآسدد -ی، فنتیریگوناگون مآ یهادر عرصدده یاو تجار  باارزش حرفه یدانشددگاه لاتیت صدد

ران پژوهشگ دارنآ  ینگارو روزنامه یهنر یهاتیفعال زیو ن یو انسان یو درمان، علو، اجتماع یپزشدک

انآ  شتهمنتشر شآه نو راًیکه اخ یادر مقاله ینیاما، خم یالمللنیدر دانشگاه ب یعلو، اجتماع یدانشکآه

بر اساس گزارش صنآوق »، میاتعآاد مهاجرت نخبگان بوده شیبعآ از انقلا  ما شاهآ افزا یهادر سال

مبآأ  یکشدددورها نیب در را چهار،سدددو، و  یرتبه رانی، ا1۱۷۸و  1۱۷6 یهاپول، در سدددال یالمللنیب

کشدددور  ۰1 نینخسدددت را در ب یرتبه رانی، ا1۱۷۷نخبه دارا بوده اسدددت و در سدددال  یرویمهاجرت ن

                                                      

 (, بهرا، صلواتی, رصآخانه مهاجرت ایران1۱۰۰سالنامه مهاجرتی ایران, )1 

2 
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1995996/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-
%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-
%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C 

۱ http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/Page/2519/1/197551 

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1995996/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1995996/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1995996/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1995996/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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«جهان به خود اختصددداص داده اسدددت یافتهینتوسدددعه ایتوسدددعده درحدال
1
 نیا ینیبشیپبر اسددداس  

رونآ، آن گونه که  نیا ییچرا  «کنآیم آایادامه پ شددتریرونآ همچنان و با شددآت ب نیا»گران، پژوهش

 ینیعوامل کلان عاول   .در داخل کشدور است ریز ی، حاصدل عوامل دافعهکنآیم لیپژوهش ت ل نیا

در کشور، شکاف  یوضدع نامناسب اقتصاد ،یاجتماع تیکشدور، نبود امنمیعمو یمانآگعقبشدامل، 

ان، و درآمآ متخصص نهیتعادل هزعآ، ،یکاریو ب یشغل یهاکشدور، نبود فرصدت یاقتصداد یهابخش

قآان انآک و ف یگذارهیسددرما ،یانسددان یرویشددآن سدداختار جذ  ن یکیآئولوژیا ،یاسددیسدد یثباتیب

ف شامل، ضع یعوامل کلان ذهنها و مآرسان  دو،  دانشگاه نییپاعلمی حم ققان، سط یبرا لاتیتسده

 نیاز ا یریبه جلوگ لیتماعآ، ،یدولت تیمالک ،یاسینامناسب س یفضا ،یگذاراسدتیو سد یزیربرنامه

ف در استخآا،، ضع ضیمثل تبع ینیعوامل خرد ع  سو،  یو پژوهشمیلع یهااسدتیو فقآان سد آهیپآ

  یو فکر یفرد، فشار عوامل فرهنگ یلیو ت ص یبه انتظارات شغل ییگوپاسدخ عآ،و  یسدالارسدتهیشدا

انآاز نامطلو  چشددم ،یشددغل یتینارضددا ،یو فکر یفرهنگ مثل فشددار عوامل یعوامل خرد ذهنچهار،  

ها و کمبود امکان دانشگاه یو کنکور ورود ینامطلو  زنآگ طیشرا ،یاجتماع ضیاحساس تبع نآه،یآ

 ( 1۱5)ص  «در سطوح بالاتر لیت ص یادامه

و  ایآس ،قایآفر ینسبت به مهاجران از کشورها زیآمضیتبع یهاشیبه عمق گرا یاشراف و آگاه

هاجر م انیرانیآمآه در اجتماعات افراهم یها و دستاوردهاهیکنآ که سرمامی ، آشکاریجنوب یکایآمر

ان مردم برمهاجران دو برا نیاز ا یاریبوده اسددت  بسدد یاکوشددانهسددختو  رانهیگیحاصددل چه تلاش پ

 شان برسنآ یهایستگیدر خور شا تیانآ تا به موقعکرده تیکار و فعالمیبو

ا ها ریورها کآا، بهرهگروه نیانآوخته شآه توسط ا یهاهیسدرما ایاسدت که آ نیاال ثسداکنون 

فرد  یو اقتصدداد یاجتماع ها در خآمت رفاهدسددتاورد نی( اMicro Level) یدر سددطح انفراد ؟دارد

 او خواهآ بود  یبعآ یهاخانواده و نسل یمهاجر، اعضا

ود س شتریرشدآ ب یها براشتلا نیاز ثمرات ا زبانیم ینخسدت جامعه یدر سدطح کلان، در درجه

کوتاه  یدوره  یانآ، پس از نکرده یاش خرجآنیبده ثمر رسددد یکده برا یکدار یرویخواهدآ برد  ن

 یا تلاشو ب میاز شهرونآان بو یترشود، با توقع و مزد کممیوارد بازار کار  یآموزش و انطباق تخصص

                                                      

 بر مثثر ایچنآزمینه عوامل بنآیاولویت و شناسایی(  2۹2۹  )بیات و درویشدی سه تلانی ،مسدلم ،شدیروانی ناغانی ،نیکویه1 

(, 1۹4)2۸ ،مجلس و راهبرد ( 14۹4 افق تا 1۱۰۹ از  ایران در پآیآه این چهار، موج نگریپیش و ت لیل) مغزها فرار رونآ

12۸-154  
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طور  اسددت که به یها بر کشددور مبآاء، کافمهاجرت نیدرک اثرات ا یکنآ  برامیها کار از آن شددتریب

 ۰۹ نیدر ب 2۹۹6در سال  رانی(، اIMFپول ) یالمللنیکه براساس گزارش صنآوق ب میمختصر اشاره کن

زارش گ نینخست را در فرار مغزها از آن خود کرد  هم یو در حال توسعه(، رتبه افتهیکشدور )توسدعه

 افرار مغزه ریتأث یبیتقر ینهیکننآ  هزمیرا ترک  رانیهزار متخص  ا 1۷۹نشان داده که سالانه حآود 

 نیدلار در هر سال تخم اردیلیم 5۹از  شیپول، ب یالمللنیبر اسداس م اسبات صنآوق ب رانیبر اقتصداد ا

 با ارزش یانسان یرویاقتصداد و حذف استعآادها و ن یزده شدآه اسدت و ازجمله عواقب آن، ب ران کل

 شآه است در بازار کار کشور
1

 

 یهاکشددور بیمهاجران نصدداجتماعات  یهاو دسددتاورد هیسددرما ازکه در مقابل چه سددهمی نیا

ژو  نیها ارتباط دارد  مآن کشدددور یهابه نو  برخورد حکومت ینیزادگداه آندان بشدددود، تا حآود مع

(Min Zhou )در  ییکایآمر -ییایو مطالعات آسدد یشددناسددجامعهو اسددتاد  نیچ یهمکار ما که زاده

 یهاوآمآ و اقامت در اردورفت ینهیهر ساله هز نیکرد که دولت چمی، نقل تسدا ایفرنیدانشدگاه کال

را  ینیکودکان و نوجوانان، هم زبان چ نیکنآ تا امیمهاجر فراهم  ینیفرزندآان چ یرا برا یتدابسدددتدان

رازمآت ها، در دنهیهز نیا یکننآ  به اعتقاد و آایشان پنیوالآبه زادگاه  یو هم احسداس مثبت اموزنآیب

 یهاتیدر موقع نآهیآ یهاها در سالنینآ که ااواقف نامسدثل رایز ،خواهآ داشدت یخوب اریبازده بسد

، یپآر و مادر نیآنان با سرزم یشان کار خواهنآ کرد و احساس همبستگم ل اقامت یهاخو  کشور

 فراوان بکنآ  یهاکم  نیتوانآ به چمی

 ننیاایرا به میاسدددلا یدر جمهور دموجو یهادیکرمختلف رو یهاگونه یدرباره مهریبیرد میرا

 کنآینقل م یرفسنجانهاشدمیمثال از یکنآ  برامیمثبت اشداره  یهاکردیرو یبه برخ رکشواز  رجخا

شان ها را به وطنکه دل آن میرفتار کن یطور رجخادر  انیانیراز ا ییونیربا  نیماتومیما »  که گفته بود

 ببیننآرا  نشارکشوو  بیاینآو  باشنآ شتهدا مآوآفتر ،بآهنآ دیا سیرفا نبچههایشا به که، میمربوط کن

 نمیلیو چنآ با نالا همین ما گرا هم یاقتصاد ظل ا  از نشونآ بیگانه ما با کلیبه هانآ یبعآ یهانسل تا

را  هانآ لپواز  یرالد هاردمیلیا لهرسا نیماتومی باشیم شتهدا معقولی بطروا هستنآ رجخادر  که نیایرا

م مآ خاتمی کارکنان  آیسددد ای( و 454)ص   « کنیم دقتصاا یچرخهو وارد  بگیریم رخآمتکشودر 

                                                      

1 Zafar, Afnan, and Jussi Kantola. "Brain Drain in Finland; A real Threat or a myth and 

its impact on Finland’s R&D capabilities." Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. 
Organizacja i Zarządzanie (2019). 
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 هنآزسا طتباار یاربرقرآنان به  قیمهاجر و تشو انیرانیا قحقوو  حرمت حفظ»کشور را به  یهاسفارت

که از  ،متقآ دیکررو»کندآ که  می آیدحدال تداک نی(  امدا در ع455فرا خواندآه بود )ص   «میهن ،ما با

  ،نقالا ضآ ،یارفررا  مهاجر[ انیرانیکه آنان ]ا ستا منفی دیکررو ستا رداربرخوهم  یدعآ کثریتا

«دانآمیو    مریکاو ا  غر به هپناهنآ
1
 (  45۱)ص   

م ، هیورفناو  شددهیمهاجران چه باشددآ، نقل و انتقال انآها با حکومت کردیمسددتقل از آن که رو

هآ خوا شیزادگاه آنان پ یهامهاجران و مرد، کشور انیم یو اجتماع ی، هنریعلم یهابستانبآه نیچن

فکار ا ییجابهاج نیخواهآ گذاشت  ا یبر جا یجآ راتیثأتها آن مملکت راتییرفت و در ت ول و تغ

ان به آن یآنان به کشورشان و سفر افراد خانواده یها)سفر رودیم شیپ یها، هم به صورت فردآهیو ا

، یهنر یهاجشدددنواره، یدانشدددگاه یهاسدددازمان انیخدارج از کشدددور(، و هم به صدددورت ارتباط م

مروز، ا یایارتباطات در دن عیفراوان و سر یهاامکان  یارسانه یهایو خبررسان یاقتصاد یهادادوستآ

در  شیدر صددآ سددال پ یرانیسدداخته اسددت که کارگران ا یتر از زمانممکن اریها را بسددبسددتانبآه نیا

  کردنآیکار م یتزار یهیروس

 
 

 

 
 
 

                                                      

 ملی یتوسعهدر نی ایران انقش مهاجرو  اهجایگدی هبرراسی ربر ،رکشورج از خان نیاایرا، مهری بیردمیر ا1 


