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 نگاری تردید دانشجویان ایرانی در آلمان مردم

 9احمد نادری
  2رضا بیات

 99/91/9311تاریخ دریافت: 
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  چکیده
شاان باه ماناان را    نگارانه، تجربۀ زیستۀ دانشجویان ایرانی از مهاجرت تحصیلیاین پژوهش مردم

های پژوهش  من است که معانی ذهنی کنشگران را با توجه به پرسشمورد بررسی قرار داده و بر 
فهم کند. برای رسیدن به این هدف از مشاهده، مشااهد  مشاارکتی، مصاا عۀ قنیام و مصاا عۀ      

توان گفت دانشجویی که برای ادامۀ تحصیل به کشور دیگری گروهی بهره گرفته شده است. می
 ا فرهنگ قاام و فرهناگ قلنای کشاور م صاد       کند، خود را در فرهنگ جدیدی ا مهاجرت می

یابد. او روند تغییراتی را که از زمان برای خروج از کشور مغاز و به کانش نهاایی  ا ال از     می
ای در کند. این تغییرات به شالل مر لاه  شود، تجربه میانتخاب میان ماندن و بازگشت ختم می

ای از دانشجو در ایان سافر، مر لاه    توان گفت هر تجربۀدهند که میزندگی دانشجویان رخ می
 کند.تغییر است و هر تغییر،  سی را درون او برانگیخته یا ت ویت می

کنندگان این پژوهش با تردید و دودای هنراه است.  در پایان مشخص شد کنش نهایی مشارکت
اب نگاری چندملاناه قارار گرفات. ایان تردیاد فاارن از انتخا       از این رو، تردید، اساس این مردم

دانشجویان، هنواره هنراهشان بود که میزان من به مدت اقامت و میزان هناهنگ شادن منهاا باا    
ست که در نظریۀ پسااساتعناری از منهاا باا قنااوین      جامعۀ میزبان بستگی دارد و یادمور مفاهینی

شاود. باا دنعاار کاردن دانشاجویان و      مستانگی، بینابینیت، فضای سوم و پیونادخوردگی یااد مای   
پیناید، تالش شده به چرایی این  س ودن مسیری که هر دانشجو برای تحصیل در مانان میپین

 تردید پاسخ داده شود.

نگاری چندملانه، مهاجرت تحصیلی، تحصیل در مانان، تردید، مردم واژگان کلیدی:
 نظریۀ پسااستعناری.
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 راهننایی جناب مقای دکتر ا ند نادری دفاع شد.
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 مقدمه و بیان مسأله

ااتحصایالن   باان بسایاری از دانشاجویان و فاارن    ورد ز« رفاتن »تار،  یا به بیانی قامیاناه « مهاجرت»
ویاژه   ها شده است؛ به شللی کاه گاویی میناد  خاود را ف اد در دیگار کشاورها، باه         دانشگاه

 از پاس  و تحصایل  بارای  کشاور  از خروج بر قنوماً «رفتن»بینند. در اینجا کشورهای غربی می
بخاش  و باه قامال انگیازه   چنین تصنینی کاه بار ایان معناا گرفتاه      . کند می دالات زندگی من،

ها، نه تح ی ات و واقعیاات بناا شاده    شود، در بسیاری از موارد بر پایۀ شنیده دانشجویان بدر می
اطالقی از است و از سویی دیگر، منها مگاهی الزم را نیز برای زندگی در غرب ندارند. این بی

ناراه داشاته باشاد و    های زندگی در یک فرهنگ دیگر، منلن است پیامدهایی را به هواقعیت
 زندگی افراد را از جهاتی دستخوش تغییر سازد. 

« فرار مغزهاا »دیدگاهی دیگر نیز در مورد مهاجرت دانشجویان وجود دارد که از منها با قنوان 
؛ رجعی، 4932؛ وقوفی، 4931؛ جعفری معطر، 2242شود )ن دی، یاد می« مهاجرت نخعگان»یا 

( 4914؛  اااحی،  4911؛ قساگری،  4911؛ شریفی، 4913یع، ؛ مط4913مبادی، ؛ ابراهیم4932
هاا  ست در ادبیات قلوم اجتناقی باه من توجاه شاده اسات. ایان گوناه پاژوهش        که چند ساای

کنناد و اغلای یاا باه     معنوالً قلل مهاجرت نخعگان و پیامدهای من برای کشور را مطااعاه مای  
 پردازند. به من میهای کنی و تحلیل مماری  ورت نظری یا از زاویۀ پژوهش

تاوان از  اناد. در ایان زمیناه مای    های کیفی نیز به ایان موواوع پرداختاه   ااعته برخی پژوهش
کرد  ایرانی در ماناان ناام   در مورد مهاجران تحصیل 2و یوهان انان 4پژوهش زیگرید بافلر

، 9یات با مهاجران ایرانی به بررسی مفااهینی هنواون قوم   برد که با رویلرد کیفی و مصا عه
پرداختاه اسات    در ماناان  های ایرانی کردهدر میان تحصیل 5گیبیگان ، هویت و1بودنایرانی 

(4333.) 
شناسای   مهاجرت در قصر جهانی شدن به یلای از موواوقات ا الی در ادبیاات انساان     

شناسای بارای بررسای مهااجرت از ن طاۀ قاوت خاود، یعنای هناان          تعدیل شده است. انساان 
گیاارد. بااا ایاان نگاارش، بهااره ماای 1نگاااری  اای و هنونااین مااردمنگاار تح یهااای کاال شاایوه

                                                                                                                                        
1. Bafekr 
2. Leman 
3. ethnicity 
4. Iranianness 
5. alienation 
6. ethnography 
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، از خاالر تو ای    4شناسی در چنین موووقی قنیم شده و به تععیر کلیفاورد گیرتاز   انسان
فرهنگ خود دارند  9یابد که افراد برای کنش خود در جهان معنایبه معنایی دست می 2فربه
(4319 :42-9 .) 

نگاراناه در زمیناۀ   اهد گساترش مطااعاات ماردم   هاای اخیار شا    در ساار  ،به هنین ترتیای 
زباان نیاز از ایان موواوع      های معتعار دنیاا هساتیم. کشاورهای ماناانی     مهاجرت در مکادمی
قناوان یاک کشاور     ویژه اینله مانان چاه در زماان جناگ جهاانی دوم باه      مستثنی نیستند؛ به

شاده و ماوج    قنوان یاک کشاور مهاجرپا یر شاناخته     های اخیر بهمهاجرفرست، چه در دهه
جدید مهاجرت از سوریه و کشورهای خاورمیانه، اهنیت دیگر مطااعاات مهااجرت در ایان    
کشور را بیش از پیش برجسته کرده است. این مطااعات قنادتاً مفااهینی هنواون جنسایت     

(، نسال دوم  4333(، قومیات )باافلر،   2242، 1؛ نگو2223، 5(، هویت )ریانگ2223، 1هس)
ساازی )هاس و دیگاران،    (، رویلرد انت ادی به هناهنگی و یلسان4932باستانی، مهاجران )

(، تععای   2221و دیگران،  3گوکتورک(، ملیت )2242، 1(، باورهای دینی )سوایعاک2223
؛ فان 2225، 42(، تعلم و بازگشت )براکنان2242(، تردید )نگو، 2223، 3زاالدینو نابرابری )

؛ فاوسااین، 2224، 49؛ فاوسااین2224، 42ربوناااکهااا در مهاااجرت )، بیناااری(2241، 44هااوت
( و مااواردی از ایاان دساات را میااان مهاااجرین در 2244؛ 45؛ تیلتااین2242؛ 41؛ فاااینلی2221

کنند. این گونه مطااعاات قنادتاً   زبان و کشورهای غربی دیگر مطااعه می کشورهای مانانی
اناد، ناه باا    دهبا رویلردی هندالنه و با تنرکز بر فهم کنشگران از زندگی خودشان انجام ش

« فارار »از واژ   های معنور، مانند اساتفاده زدن شده و نه با برچسی تعیین های از پیشقضاوت
                                                                                                                                        
1. Geertz 
2. thick description 
3. imaginative universe 
4. Hess 
5. Ryang 
6. Ngo 
7. Solibakke 
8. Göktürk 
9. Saladin 
10. Braakman 
11. Houte 
12. Bohnacker 
13. Fassin 
14. Finley 
15. Ticktin 
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 و نخعگان کشور. 4برای مهاجرت دانشجویان
کوشند سیاست، اقتصاد و ابعااد کاالن را در    نگارانه در زمینۀ مهاجرت میمطااعات مردم

عاد اقتصااد   هاا مهااجرت را از ب   ی از این پاژوهش م یاس خرد مطااعه کنند. از این رو، بسیار
کنند. گفتنای  های کشورهای اروپایی در زمینۀ مهاجرت بررسی میگ اریسیاسی و سیاست

است که رویلرد نظریۀ پسااستعناری نیز جای خود را در میان مطااعات اجتناقی باز کارده  
 مهاجرت است. نگارانه در زمینۀگشای مطااعات مردمو در بسیاری موارد راه

اندکی به زبان فارسای منتشار شاده کاه اغلای       نگارانهینۀ مهاجرت، مطااعات مردمدر زم
 فرهنگ و دانشگاهشده در کشورهای دیگر هستند. کتاب  های انجام منها نیز ترجنۀ پژوهش

شاده باه زباان     هاای منتشار  نگااری اهلل فاولی از معدود ماردم  نوشتۀ نعنت نگاری سفرمردمو 
ربار  تحصیل دانشجویان ایرانی در کشورهای دیگر هستند. در این مثار، پژوهشگر فارسی د

بپاردازد.   نشدنگارانه به دانشگاه و مموزش در قصر جهانیتالش کرده با رویلرد خودمردم
نگاااری از تحصاایل نگارنااده در یلاای از  ، یااک خااودمردمنگاااری ساافرمااردمدر کتاااب 
نگاراناه قابال   از نظر پرداختن به جزئیات و نگااه ماردم  های انگلستان نوشته شده که  دانشگاه

 (.4931؛ هنو، 4932توجه است )
های مرباو  باه مطااعاات مهااجرت در کشاورهای دیگار، م اااۀ        یلی دیگر از پژوهش

در مورد گروهای از مهااجران ایرانای در هناد اسات.      « ناتنام و سیار فرایندی مثابه به هویت»
ررسی هویت سایار و قنا ار ترکیعای و ماوزاییلی هویات در      پژوهشگران در این م ااه به ب
 (. 4934زاده،  پردازند )ر نانی و شعربافویمیان ایرانیان بهوپار در هند می

ننونۀ دیگر، پژوهش محند باستانی اسات کاه بار نسال دوم ایرانیاان در کشاور اتاریش        
رانیااان را بااا ی نساال دوم ایپاا یرانجااام داده اساات. باسااتانی در ایاان کااار، رونااد فرهنااگ  

های قنیم با چهار نفر و هنونین مشاهدات خود، بررسی کرده است. او با تعنایم و   مصا عه
 نازد  مهااجرت  پا یری ساریع، انگیاز    های ایرانیاان باه فرهناگ   مرتعد دانستن برخی ویژگی

غیردینای در   ویژگای  و اقامات  محل کشور در قومی ساختارهای ف دان ایرانی، هایخانواده
 (. 4932پ یری دانسته است ) بخش در فرهنگنیان را قامل شتابمیان ایرا

هایی در زمینۀ مهاجرت ایرانیاان باه   های دیگر نیز پژوهش شناسی به زباندر ادبیات انسان
تاوان از پاژوهش  نیاد نفیسای در ماورد      اروپا و ممریلا انجام شده است. در این زمینه مای 

                                                                                                                                        
 .«فرار مغزها»اشاره دارد به استفاده ملرر این واژه در رویلرد  .4
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نگارانۀ مانظم و دقیام   این اثر که ننونۀ یک اثر مردم های ایرانی در ممریلا نام برد.تلویزیون
نگاراناه مرباو  باه یاازده ساار فعاایات       هاای ماردم  است، تاالش کارده باا گاردموری داده    

های شخصی نگارنده در غربت و هنوناین نثار   منجلس و تجربههای ایرانی در استلویزیون
در میاان مهااجرین    4بیناابینی  های ایرانی را در ایجااد فضاای  منحصر به خود، ن ش تلویزیون
کنند باه وسایلۀ فرهناگ و    مهاجران ایرانی از طرفی تالش میایرانی در ممریلا تحلیل کند. 

رسانه، جامعۀ ننادین خود را با برانگیختن خانه، گ شته، خااطره، ف ادان، نوساتااژی، شاو      
را باا   ناد زنادگی خاود   ا شاان بساازند و از ساویی دیگار در تاالش     2بازگشت و خودِ جنعای 

داری پیش بعرند کاه ایان کاار را باا بساد      مشارکتشان در فرهنگ مسلد مصرف در سرمایه
ناماد، انجاام   مای « 9اقتصاد تععیاد »و هنونین چیزی که نفیسی من را « خود»یک  س جدیدِ 

شود، هژمونی ها ت ویت میدهند. این اقتصاد که با تعلیغات گوناگون و گسترده در رسانه می
 (.xvi: 4339کند )کنندگان اقنار می ک زندگی مصرفخود را بر سع

شناسای مهااجرت کاه در اینجاا مطار، شاده، مهااجرت        اما من بخش از مطااعات انسان
شاود  ، به فردی دانشگاهی اطال  می5است. مهاجر تحصیلی، به تععیر کااینا میسون 1تحصیلی

متفااوت از یاادگیری   های شاناختی  که یک گ ار و تحور فرهنگی را  ین درگیری با شیوه
)در کشور م صد(، تجربه کرده است؛ در واقع یک مهاجر تحصایلی، هام باه معناای سانتی      

ملان کارده و  مهاجرت کرده؛ یعنی اینله از کشور محل زندگی خود به کشور دیگری ن ل
های شاناختی و  هم به نوقی از دانشگاه خود، به دانشگاه و فضای مکادمیک دیگری با شیوه

(. از ایان رو،  9: 2241م فرهناگ مموزشای متفااوتی، مهااجرت کارده اسات )      در یک کاال 
 شود.توان گفت که زندگی او از جهات گوناگونی دستخوش دگرگونی می می

بنابراین، پژوهش  اور تاالش دارد تاا باا بررسای تجرباۀ زیساتۀ دانشاجویان ایرانای از         
هاای پاژوهش    وجه باه پرساش  معانی ذهنی کنشگران را با ت ،شان به مانانمهاجرت تحصیلی

گیاری بارای   فهم کند. این معانی روند تغییراتی را که یک دانشجوی ایرانی از زمان تصانیم 
کند، در خروج از کشور تا کنش نهایی  ا ل از انتخاب میان ماندن و بازگشت، تجربه می

گفات   تاوان دهند که مای ای در زندگی فرد رخ می. این تغییرات به شلل مر لهگیرد بر می
                                                                                                                                        
1. in-between 
2. communal self 
3. exilic economy 
4. academic migration 
5. Mason 
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ای برای تغییر است و هر تغییار تردیادی را درون او برانگیختاه    هر تجربۀ او در این سفر، مر له
کاردن دانشاجویان و پیناودن     کند. در م ااۀ  اور تالش بر این بوده تاا باا دنعاار   یا ت ویت می

 پیناید، روایتی از این تردید ارائه شود.مسیری که هر دانشجو برای تحصیل در مانان می
 

 طراحی میدان

نگااری چندملاناه   میدان در این پژوهش، به  ورت چندملاناه طرا ای شاده اسات. ماردم     
( بساد و گساترش یافات. بحاو محاوری جاورج       4333اواین بار توسد جورج ماارکوس ) 

قناوان جهاانی    تاوانیم از یاک میادان جداگاناه باه      مارکوس این است که امروزه دیگر ننای 
 در ماارکوس  محاوری  سااار »کنیم. به تععیار نهاار نفیسای    ها  حعت منفک از دیگر میدان

 هام  اگار  «مجازا  جهانی» نام به که چیزی بپ یریم اگر که است این م کور م االت مجنوقه
 از ای  اوزه  در «فرهناگ محلای  »هار   و نادارد  وجاود  دیگار  امروز بود، داشته وجود زمانی

اسات...   قارار گرفتاه   دیگار  فتای معر و جغرافیایی فضاهای با معنایی و مادی مت ابل اتصاالت
 پیاام  مرکاز،  و 4 اشیه بین مرز و هنونین بودن نخورده دست و ا اات مفهوم شدن، جهانی
 انحصاار  )در   ی ات  و انحصاار زورمنادان(   )در قدرت و 9اوافی  داهای و سر و 2رسنی

 (. 12و 13: 4932)نفیسی، « است کرده مخدوش زیادی  د تا را فرومایگان(
قناوان   سات کاه مان باه     هاییای از سایتهوم میدان در این پژوهش، مجنوقهبنابراین مف

هایی را شامل شده که هر کسی کاه قصاد   نگاری، سایتام. این مردم پژوهشگر متصور شده
کناد.  منظور تحصیل در من ساوی مرزهاا )اینجاا ماناان( را دارد، منهاا را تجرباه مای        سفر به

شاده اسات کاه سافری را بارای تحصایل مغااز         پژوهشگر در این راه هنسافر هناۀ کساانی   
کنند هر روز و هر احظه، در  اار معنابخشای   اند. دانشجویانی که این سفر را مغاز می کرده

کنند، چنانلاه اگار مفااهیم     ها هستند و این معنا را با  رکت میان منها ایجاد میبه این سایت
قرار گیرد، مسیر روشن خواهاد  ها از هر سایت کش  شود و در کنار مفاهیم از دیگر سایت

 تواند روایت کند. شد و پژوهشگر می
قناوان یاک مفهاوم کلیادی در نظار گرفتاه شاده         به« 1 رکت»از طرفی در این پژوهش 

                                                                                                                                        
1. periphery 

2. signal 

3. noise 

4. mobility 
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و مینای   4است، چراکه هم دانشجوها و هم مح م در  رکت هساتند. باه تععیار جاان یاوری     
تنااقی هساتیم کاه من را    گیاری پاارادایم جدیادی در قلاوم اج    اماروزه شااهد شالل    ،2شلر
وهش نیاز در ایان پاارادایم قارار     از ایان رو، ایان پاژ    اناد.  نامیاده « 9پارادایم جدید تحرکات»

تاک مرا ال اهنیات داشاته و افازون بار ایان،         گیرد، به این معنای کاه  رکات در تاک     می
 پژوهش، پژوهشگر را نیز به  رکت واداشته است.

فرد برای تحصیل تصنیم به خاروج از کشاور    شود کهورود به این سفر از منجا مغاز می
گیرد. ابتدا در میان انعاوهی از ناام کشاورهای مختلا ، باا توجاه باه شاراید خاود و من          می

هاای او یلای از   کناد م صاد را انتخااب کناد. ماناان در میاان گزیناه       کشورها، تاالش مای  
شانس انتخاب شادن  ها و...  های رایگان، کیفیت باالی دانشگاه هاست. دانشگاه ترینپرشانس
هاا و هنوناین سیساتم ارتعااطی باا اسااتید و        برند. دسترسی باه اطالقاات دانشاگاه   را باال می

سار   »بارای دانشاجویان   « رفاتن »افتاد. بناابراین   طور مجازی اتفا  می مسئواین در مانان، به
هتارین  شود و برای انتخااب ب های مانان می را هم به هنراه دارد. وارد سایت دانشگاه« کردن

های دانشاگاه،   کند. افزون بر سایتها و اساتید میوجو در میان رشته گزینه، شروع به جست
ای این دانشجویان را باه  های اجتناقی گستردهها و هنونین فضاهای گروهی و شعلهانجنن

توانناد بار ایان    هایی که دارناد، مای  کند که این فضاها با توجه به ویژگییلدیگر مرتعد می
 ثیرگ ار باشند.أت رکت 

کنندگان این پژوهش، تجربیاات زیاادی در   سفارت مانان جایی است که تنامی مشارکت
ست؛ از سویی در ایران و تهران واقع شده و از سوی  اند. سفارت یک فضای بینابینیمنجا داشته

ر دیگر، قوانین و بوروکراسی مانان بر من  اکم است. نه مانان است، ناه ایاران و هنزماان ها    
دوی منهاست. سفارت اواین مواجهۀ مست یم یک دانشجوی ایرانی با فرهنگ مانان است و از 

را باه میازان زیاادی درگیار خاود       این رو، برای این پژوهش اهنیات دارد. ایان ساایت، افاراد    
 کند؛ چه در فرایند تعیین وقت، چه در فرایندهای مصا عه و ممدن پاسخ ویزا. می

ش مماده، بایاد بلیات بگیارد و باه فرودگااه بارود. فرودگااه         کسی که به ا طال، ویزای
کنناده دارد. فرودگااه ملاان    قنوان یلی از فضاهای بینابینی در تحرکات افراد ن شی تعیین به

دهد. درست مانند دو دریوه کاه باه هام    ست که افراد را به یک کشور دیگر انت ار می ثابتی
                                                                                                                                        
1. Urry 

2. Sheller 

3. the new mobilities paradigm 
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اانللای اماام   . فرودگااه باین  دیگاری خاارج شاد   تاوان از   راه دارند با ورود از در یلای، مای  
هاای ایان   قناوان ساایت   های فرانلفورت و دوسالدورف باه  )ره( در تهران و فرودگاهخنینی

کنندگان در سفرهای خود، منهاا را  اند که پژوهشگر و دیگر مشارکتپژوهش انتخاب شده
 اند.تجربه کرده

ت بارای دانشاجوی ایرانای هساتند،     های مانان را که فضاهایی متفاو شاید بتوان دانشگاه
قناوان   های این پژوهش دانست. برای ایان پاژوهش، دانشاگاه گاوتینگن باه     ترین سایت مهم

های فرقای انتخااب   قنوان سایت های کلن، توبینگن و کاراسروهه به سایت ا لی و دانشگاه
پژوهشگر با  توان گفت که میزان مشناییها می اند. در مورد چرایی انتخاب این دانشگاهشده

قنوان میادان ا الی باود. پایش از انجاام کارهاای        شهر گوتینگن، دایل ا لی انتخاب من به
میدانی برای این پژوهش، مح ام یاک مااه را در ایان شاهر گ راناده و هنوناین مطااعاات         
اکتشافی نیز در این شهر انجام شده است. طی سفر به مانان برای انجام کارهای میدانی، ساه  

شاده   ها در میان دانشجویان و اطنینان از فهم  ا ال نیز برای انجام برخی م ایسهشهر دیگر 
 در فرایند تح یم، انتخاب شدند.

 

 چارچوب مفهومی: تردید و تعلیق

« داناد  ای کاه تنهاا ریاتنش را خاودش مای     ای جانانه برای رقصیدن است. نغناه تردید نغنه»
 (.4)اریلا جونگ

جویان ایرانی در مانان بررسی کرده و این مفهوم را محور این پژوهش، تردید را میان دانش
نگاری قرار داده است. از این رو شایساته اسات در ایان بخاش باه تعریا  ایان مفهاوم و          مردم

اینجااا از من  ااحعت ی کااه در «تردیااد»هنونااین ذکاار رویلردهااای نظااری بااه من بپااردازیم. 
قناوان   هاای مختلفای باه   بان فارسی، واژهباشد. تاکنون در زمی 2کنیم، معادر واژ  امعیوانس می

اند که ااعته هر کدام به تناسی موقعیت و زمینۀ استفاده، درسات باه کاار     ترجنۀ من به کار رفته
اما گویی ترجنۀ من «. دودای»و « تردید»، «ابهام»، «دوسویگی»هایی مانند اند؛ معادرگرفته شده

ین در تعری  من نیاز بیشاتر ساعی    است. بنابرانیز، هنوون خود این مفهوم با ابهام گره خورده 
 ها، معنای من را بهتر درک کنیم.های من با دیگر واژهکنیم که با بیان تفاوت می

                                                                                                                                        
1. Jong 

2. ambivalence  
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تردید، داشتن ا ساسات در هم ممیخته یا ود و ن ای  در ماورد یاک رویاداد و یاک      
، باه نظار   (. با نگاهی کوتاه به مسیر زنادگی 32-32: 2223، 2و اسپرچر 4شناخته است )ریس

بعدی بوده و ا ساساات مشخصای    های ما در موارد مختل ، تکمید که تنامی گرایشمی
تصور کنیم که یاک اتومعیال    9را در ما برانگیخته، اما کافی است به پیروی از مایلل مارتینز

ای و ها در مورد طرا ی به غایت زیعاا، سارقت افساانه    توانیم ساقتقدینی زیعا داریم و می
تاوانیم  الی من  حعت کنیم. اما اگر در مورد ایرادهای من نیز از ما بپرسند، بااز مای  شتاب با
ها در مورد تعادر پایین، مصرف باال، هزیناۀ بااالی تعنیار و نگهاداری من ساخنرانی      ساقت

ا درباار  ماشایننان بیاان کنایم،     کنیم. در نهایت اگار بخاواهیم در یاک کاالم ا ساسانان ر     
.  ار شاید بتوانیم بهتر معنای داشتن ا ساسات ممیختاه و متضااد   «قشم و نفرت»گوییم:  می

 (.4-2: 2225را درک کنیم )مارتینز و هنلاران، 
ای گونه ممیختگای  تردید با ا ساسات دوقطعی تفاوت دارد. در ا ساسات دوقطعی، هیچ

هاای گونااگون، یاک ا سااس وجاود دارد. باه مثاار اتومعیال         شود و در زمانا ساس ننی
دیم. در من مورد، ا ساس فرد دوقطعی نیست که یاک روز قاشام اتاومعیلش باشاد و     بازگر

روز دیگر از من متنفر باشد. بللاه در من وا اد، هام قاشام من و هام از من متنفار اسات و        
گیاری، یلای از ایان دو ا سااس را     تواند یلی از این دو را برگزیند. شاید برای تصنیمننی

ای هنیشه در در او باقی خواهد ماند و ایان پرساش را هنیشاه    انتخاب کند، اما تردید من بر
شناسای را  ا ساساات دوقطعای در روان  « ام یا خیار  میا تصنیم درستی گرفته»در ذهن دارد: 

 1«شایدایی  ا اخاتالر دوقطعای افساردگی   »شناسایم کاه باه من    بیشتر با قنوار یک اخاتالر مای  
 (. 4: 2241 ،5گویند )استراکوفسلی می

شاود؛ ا سااس در ماورد    مطر، می 1هاوووع در قلوم اجتناقی دربار  گرایشاما این م
قناوان مثاار، در قلاوم سیاسای از من باه شالل گارایش باه          دو گرایش متضاد اجتناقی. باه 

شاود. در اینجاا منلان اسات یاک سیاساتندار از یاک        کاری یا ایعرار بودن یاد میمحافظه
باشد؛ باه شاللی کاه خاود او نیاز نتواناد خاود را         ای دیگر ایعرارکار و از جنعهجنعه، محافظ
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مید. بنابراین وقتای  طور کامل در یک جعهه قرار دهد. اینجاست که پای تردید به میان می به
ها، اقت ادات و ا ساساات واد و ن ای  و نااجور     ای از ارزیابیهای یک فرد ممیزهگرایش
ست که در میان دو قطی  د ا ساسیتوانیم بگوییم که او ا ساس تردید دارد. تردی باشد، می

گیرد. ااعته این به معنای من نیست که هر  سی که از نظر موقعیات وساد   مورد نظر قرار می
طی  قرار گیرد، تردید است. به هنین دایل، منلن است تردید با ساایر ا ساسااتی کاه در    

 گیرند، اشتعاه گرفته شود.میان دو قطی قرار می
تفاوت دارد. فرد ماردد منلان اسات     9خیاایو بی انگاری، سهل2با قدم اطنینان 4تردید

در مورد یک موووع توانایی اظهار نظر داشته و  تی اطالقاتی بیش از یک فرد متخصاص  
 1داشته باشد، با این  ار ا ساساات متضاادی را درباار  من تجرباه کناد. اماا فارد ناامطنئن        

من قضااوت کناد و باه هناین       درباار اطالقات کافی در مورد یک موووع ندارد تا بتواناد  
کند. او نیازمند دریافت اطالقات بیشتر است و چاه بساا اگار    دایل، ا ساس قدم اطنینان می

گیری کند و  س قدم اطنینان نداشاته باشاد.   به این اطالقات دست یابد، با قطعیت تصنیم
وواوع ناه   انگاری باه ماوقعیتی اشااره دارد کاه در من فارد در ماورد یاک م       هنونین، سهل

اهنیتی که باا تردیاد متفااوت اسات     گرایش مثعت دارد، نه گرایش منفی که به شللی از بی
خیاار  اهنیات و بای   انجامد. فرد مردد به هیچ قنوان در ماورد موواوع ماورد نظارش بای      می

تفااوت باشاد    خواهد بی اش باشد. از طرفی هم ننی نیست؛ شاید این موووع دغدغۀ زندگی
 (.2-5: 2225کند )مایلل مارتینز و هنلاران، من فلر میو دائناً در مورد 

شناسی نیز محور مطااعات زیادی قرار گرفتاه اسات. از   تا کنون در ادبیات انسان« تردید»
نگو اشاره کارد کاه در من باه معحاو هویات و تردیاد در        توان به مطااعۀ بیکیان منها، میم

ماوزش شاهری پرداختاه شاده اسات. باه       مموزان و دانشجویان مهاجر در فضای ممیان دانش
نگاار  کناد. ماردم  قعارتی، برساخت هویت را در فرایند مموزش در فضای شهری بررسی می

معت د است که در این زمینه، هر داستان هویت، خود به تنهایی یک موقعیت ا ساسی اسات  
 ساادت  و بر جهانی از قشم و نفرت، تننا و برموردن، تعلم و بیگانگی، جنسیت و تخطی، 

 (.10: 2242کند )نگو، و گناه و به هنین ترتیی به جهانی از تردید دالات می
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 تجربۀ سفارت

م ابل در سفارت، چند دقی ه جنعیت مضطرب را نگاه کردم. اوطراب در تنامی  رکاتشاان  »
قراری جنعای   زد. طوری که وقتی با فا لۀ کنی از منها ایستادم و نظاره کردم، این بیموج می
مماد. از   شخصاً ننود قینی پیدا کرده بود، به  ورت  رکات خا ی از افراد به چشم مای که م

شد. هنگی باا هام، بادون اینلاه در نظام خا ای       های سنی در میان منها دیده میتنامی گروه
های دو یا سه نفره تشالیل   ای سفارت تجنع کرده بودند. گروهایستاده باشند، در م ابل در میله

کردند. چند نفر هم به  ورت انفرادی ایستاده بودناد و باه   با یلدیگر  حعت میداده بودند و 
دادناد و در برخای ماوارد،  احعت منهاا را قطاع کارده و        های گروهی دیگر گوش می رف

 (4939)یادداشت میدانی، زمستان « پرسیدند...مضطرب، چیزی می
جرباۀ سافارت، فارد را در    تاوان فهنیاد کاه ت   کنندگان و مشاهدات میهای مشارکتاز گفته

محا  یاادموری سافارت، باه بیاان       دهاد. تناامی افاراد باه    زا قرار مای های تنش یلی از موقعیت
موجاود در من   توان ناشای از تانش  پردازند که این ا ساس را میخود در من تجربه می اوطراب

ناه و تأییاد   ای که دانشجویان برای پروساۀ پا یرش، ترج  موقعیت دانست؛ هنونین وقت و هزینه
کند. رد شدن ویازا بارای منهاا باه معناای هادر        شوند، این تنش را تشدید میمدارک متحنل می

رفتن م دار زیادی وقت و هزینه خواهد بود. از این رو، این ا ساس منها برای من کاه در شاراید   
هاا  هاا و گارفتن پا یرش   ام و هنونین باه شاللی در تجرباۀ منهاا، درخواسات     مشابهی قرار گرفته
ساااۀ یاک   کاه نتیجاۀ هناۀ ز ناات چنادین      ام، به نحوی قابل درک است. هنینمشارکت داشته

شاود، سافارت را باه احااا فضاایی کاه بار من  ااکم اسات، در           دانشجو در سفارت تعیاین مای  
دهد؛ در موقعیت اقنار قدرت و سلطه. این فضا به میند  ماعهم فارد گاره    موقعیتی خاص قرار می

تر کند. از ایان روسات کاه در منجاا فارد      اند این میند  معهم را کنی روشنتوخورده است و می
 کند.گیرد و این نابرابری را تحنل میکننده در فضا و موقعیتی نابرابر قرار می مراجعه

های نامطعوع تنایز میان خود و دیگاری در ایان   توان یلی از ننونهاین نگاه نابرابر را می
یااد شاده و هار خاودی در من وا اد      هاای خاودی ز  کاه گاروه   ای گونه دانست، به موقعیت

قناوان نناود    (. این نگاه ناابرابر از ایان نظار باه    25: 4931تواند دیگری باشد )قعداالهیان،  می
کننادگان در ایان    شود که کااماًل مشالار اسات و افازون بار من، هناۀ شارکت        قینی یاد می

ای کاه   اند؛ باه انادازه  ز سفارت تأکید کردهی نامطعوع اا قنوان تجربه پژوهش بر این تجربه به
قنوان یک بخش مختصر در این چند سطر خال ه کرد، بلله ردپای  توان نابرابری را بهننی
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 های این قسنت از این پژوهش مشهود است.پررنگ نابرابری در هنۀ بخش
ورم رفتارشون خیلی بد بود؛ خیلی. اآلن برام یه و شته که برم سفارت.  تای اگاه مجعا   »

کاردن. ماردم   ا ترامی می ذارم. خیلی بی کردن که برگردم ایران، دیگه پامو تو سفارت ننی
ها! نه اینله کردن. مخصو اً دربوناشون؛ ایرانینکردن؛ قنداً مردم رو اذیت می رو اذیت می

کنن که دربون سفارت مانان شادن،  ام دارن باه ماردم تاوهین      فلر کنی مانانین. فلر می
کرد. هنۀ مدمایی که اونجا باودن  ه بود تو بخش تأیید مدارک؛ به هنه توهین میکنن. یه زن

زد و بهشاون تاوهین   شاون داد مای   ن و مدم  سابین. این سر هنهاکرده معلوم بود که تحصیل
کرد. به هر کی خیلی زشت رفتار می« ست فلر کردین اینجا خونۀ خااه»گفت: کرد. میمی
 (4939)سینا، بهنن « خواست کار مدما رو راه نندازه. یخواست یه چیزی بگه و ممی

بنادی کارد: موقعیات    توان در دو قنوان طع اه مواردی که در این بخش مطر، شد را می
قنوان جرقۀ ابتدایی  س تردید در نظار گرفتاه    زا و نگاه نابرابر که هر دو برای اینله بهتنش

هاای  دایال اینلاه نتاایال تاالش     جرباه، باه  شوند، از  ال یت الزم برخوردار هستند. در این ت
توان به شعاهت من باا تجرباۀ   از این نظر می  ا چندسااۀ فرد در گروی اتفاقات یک روز است

تواند در فرد اواطراب ایجااد کناد.    شود و میا تنش زیادی به او وارد می کنلور اشاره کرد
ند. به هنین ترتیی، نگاه ناابرابر  به هنین دایل افراد، به گفتۀ خودشان، مایل به تلرار من نیست

 تواند در این  س تأثیر بگ ارد. نیز می
چنانله در مطاای این بخاش گفتاه شاد، ناابرابری ناه ف اد از طریام کارمنادان ایرانای          

شاود  شود. انت ار من موجای مای  شناختی منت ل می سفارت، بلله بر اساس یک سیستم نشانه
عت به زادگاهش  حه گ ارد و برای و ل شدن هار  که فرد بیش از پیش بر برتری اروپا نس

چااه بیشااتر بااه فرهنااگ اروپااایی تااالش کنااد، تااا از ایاان راه، اناادکی از میاازان من نااابرابری 
اش بلاهد و از سوی دیگر، دربار  خودش در ذهان دوساتان و فامیال ا سااس      شده ا ساس

 برتری ایجاد کند و این نابرابری را بازتواید کند.
 

 خانه از فرودگاه تا

اانللای اماام خنینای رسایدم. باار دومای باود کاه اینجاا           عح به فرودگاه باین  9:15ساقت »
ممدم، اما باز فضا برایم ناشناخته باود. شااید هایچ وقات نتاوانم ایان ا ساسای را کاه در          می

فرودگاه دارم هضم کنم؛ ا ساسی دوگانه و قجیی. جنی و جوش، هیاهو و سر و  ادا باه   
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... فرودگاه یک سر پل است. یک دانشجو برای رسیدن به این سر پل، زد این  س دامن می
بایست چند سار ز نت بلشد و سختی را به جان بخرد. با خود اندیشیدم که اینجا برای می

تواناد داشاته باشاد؛ هیجاان، خوشاحاای، ناارا تی، اواطراب،        یک دانشجو چه معنایی مای 
 (4931انی، بهار )یادداشت مید« کنجلاوی یا شاید هم هیچ  سی.

چنانلاه در فرودگااه    دهاد، من فرودگاه فضایی است که فرد را چند ساقت در خأل قارار مای  
تواند میان ووعیت چند ساقت قعل و ووعیت کنونی ارتعاا  معناایی   درستی ننی کشور م صد به

ای کاه متعلام باه    ایجاد کند. تا چند سااقت پایش در محیطای کاامالً مشانا، باا قنا ار فرهنگای        
ای یاباد؛ فضاایی باا سیساتم نشاانه     نهاست، بوده و اکنون خود را در فضایی کاامالً ناشاناخته مای   م

متفاوت.  تی اگر زبان هم بداند، باز در این مورد که چگونه باید از تلفن اساتفاده کارد، چگوناه    
 داند.باید بلید قطار خرید یا ا الً با چه قطاری به سنت م صد مورد نظر برود، چیزی ننی

فرودگاه و ایستگاه قطار در مانان نخستین احظۀ مواجهۀ کامل یک دانشجوی ایرانی باا  
ها سعی در شناخت من داشاته اسات. ا سااس بیگاانگی  ااکم بار       ست که مدت ایدیگری

فضای فرودگاه برای یک دانشجوی ایرانی، هنۀ زمانی را که برای شناخت زبان و فرهناگ  
ازد. اینجا ن طۀ برخورد او با این واقعیت است که شناخت اندمانانی گ اشته، از چشم او می

او تازه استارت خورده و از این به بعد است که باید برای رسیدن به من تالش کند؛  اار او  
اطالع از هنه چیز.  تی خرید بلید هام بارای او مشالل    هایش، بی تک و تنهاست با چندان

ز ارتعا  باا دیگاری و هار چیاز متعلام باه او.       کند. اینجا ن طۀ  فر است؛ ن طۀ مغاایجاد می
بخش برای اوست. امید باه اینلاه ایان هناه تاالش بایاد        مسیر پشت سر هنیشه قاملی انگیزه

شود که از کوشش دست برندارد و هناه چیاز را از ایان ن طاۀ     روزی نتیجه دهد، موجی می
یاا فرودگااه باا     ان هواپیناا کناد یاا در هنا    فر مغاز کناد. شاروع باه برقاراری ارتعاا  مای      

گیارد یاا شاروع باه     های باتجربه و دانشجویان دیگر مشنا شاده و از منهاا کناک مای     ایرانی
 د.کنها میبرقراری اواین ارتعاطاتش با مانانی

وقت رسیدن، ا ساسی دوگانه در در فرد وجود دارد؛ از سویی شاور و شاو  دیادن هناۀ     
 4و از سوی دیگر، نگرانی و اواطراب  چیزهای جدیدی که از احظۀ ورودش به فرودگاه دیده

                                                                                                                                        
ضطراب به همۀ  ارۀراد در ایۀو موتعیۀت ،یاۀت  امۀا       وجه تعمیم ا کر است که مقصود در اینجا به هیچالزم به ذ .1

کننده در ایو پژوهش ،یز بۀه ،وۀوا از    پژوهشگر در ایو موتعیت دچار اضطراب شده بود و تمامی ارراد مشارکت

 ا،د.اضطراب خود در ایو موتعیت گفته
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سات کاه    روی افراد است، رفتن از فرودگااه باه شاهری    مسائل پیش رو. اواین مشللی که پیش
دانشگاه در من قرار دارد و فرد باید چند ساای را در منجا زندگی کند. مشلل بعدی که شااید  

مید، اجاره کردن خاناه  ترین چااشی باشد که برای دانشجو در هنان زمان ورود پیش میا لی
است. این نگرانی هنیشه در کنار نگرانی  ا ل از مشلل اور است. ایان دو باه هام چساعیده     

کناد  هزاران ساار از ذهن فرد قعور مای « چه طور به گوتینگن برم و خانه را چه کنم !»هستند؛ 
کاه از پایش    کدام پاسخی روشن ندارد، مگر اینله کسی را در مانان داشاته باشاد   و برای هیچ

کنندگان این پاژوهش، ایان گوناه    این کارها را برای او انجام دهد. در بیشتر موارد و مشارکت
 کرد. نعوده و خود فرد باید هنۀ کارها را مدیریت می

داند بهتر اسات کجاای شاهر دنعاار خاناه      شناسد و ننیرسیده شهر را ننی دانشجوی تازه
گردناد.  کنناد و ساپس دنعاار خاناه مای     تی را پیدا میبگردد. در بیشتر موارد، افراد جای موق

روناد. دانشاگاه گاوتینگن    هاای دانشاجویی مای   برای این کار ابتدا سران دانشگاه و خوابگاه
هاای محادود را بیشاتر باه دانشاجویان ماناانی       های محدودی دارد و هنین خوابگاهخوابگاه

بیشتر جنعیات یاک خوابگااه     شود کهدهد. قانونی وجود دارد که مانع من میاختصاص می
هاا باه دانشاجویان    را دانشجویان خارجی تشلیل دهند. از این رو، در د باالیی از خوابگااه 

 رسد.مانانی می
یاا خاناۀ دوسات و     4دانشجویان ایرانی اغلی چند روزی را در جایی موقتی مانند هاستل

ناد. نخساتین کااری کاه     گ رانند تا جایی دائنی و ثابت را برای خود دست و پا کن مشنا می
دهند، رفتن به دانشگاه است، اما هنۀ منها از مسئواین دانشگاه پاسخ منفی  هنۀ منها انجام می

دسات کام از یاک ساار قعال ثعات ناام        برای خوابگااه بایاد   »گویند: شنوند. مسئواین میمی
« گیرد. میکردید و اگر اآلن ثعت نام کنید نیز  داقل یک سار بعد خوابگاه به شنا تعلم  می

خورد و دانشجو باید دنعار خانۀ خصو ی برای اجاره باشد. گوتینگن اواین تیر به سنگ می
هایی برای اجاره به دانشجویان دارناد،  ها، اتا ست و بسیاری از خانواده یک شهر دانشجویی

ویاژه   ها اغلی پر هستند و اتا  برای اجااره باه  دایل جنعیت باالی دانشجویان، این خانه اما به
 شود.در ابتدای ترم، کم است و به سختی اتا  پیدا می

کرد بر روزهاای اوایاۀ  ضاورش در ماناان نیاز      ی که فرد در فرودگاه  س می«تعلیم»
هاای ورود دانشاجو باه ماناان فرایناد انطعاا  مغااز        افلند. از هنان نخساتین احظاه   سایه می

                                                                                                                                        
1. Hostel 
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مسایری را کاه دانشاجو از سار      اسار کناد. سر شود و هویت او مغاز به پیوندخورگی مای  می
دهاد؛ ماوقعیتی کاه    قارار مای  « در میاان باودگی  »و « مستانگی»گ راند، او را در موقعیت  می

کند؛ مغاز باه تغییار. او باا    تردید و تعلیم بر من  اکم است. فرد تجربۀ ترجنانی را مغاز می
است. مسایر او باه   قعور کردن از این مسیر دیگر فرد قعلی نیست؛ چیزی درون او تغییر کرده 

شود، بللاه اداماه دارد؛ تاا پایاان تحصایل اداماه دارد. در پایاان تحصایل         هنین جا ختم ننی
بارد هناواره اداماه    شاید مسیر به انتها برسد، اما پیوند او و فضای سومی که در من به سر مای 

کناد،   ای که فرد فرایند هناهنگی با محید و فرهنگ جدید را مغاز مای دارد. از هنان احظه
کارد و باا پیشارفت روز باه روز ایان فرایناد، باه من پار و باار         ب ر تردید را در در خود می

 بخشد. می
 

 هماهنگی

کناد، باه   گ ارد و فرایناد شاناخت را مغااز مای    وقتی که فرد پا به یک ملان ناشناخته می
 کوشد تا از این طریم محید را بارای خاود تعریا  کناد. فاکتورهاای      زند و میدست می

گ ارناد.  مختلفی از جنله فاکتورهای فردی، اجتناقی و فرهنگی بر این تعری  تأثیر مای 
پردازد و محید جدید را باا محاید پیشاین    به قعارتی، فرد از زاویۀ دید خود به م ایسه می

کناد. ایان    ا م ایساه مای    هم کارده و بازشاناخته  که من را نیز از زاویۀ دید خود درک و ف ا
شاتراکاتی دارد و ایان اشاتراکات    میاان دانشاجویان ایرانای در ماناان ا    م ایسه در ن ااطی  

شان مشنا سازد. اینله چگونه دانشجویان  تواند ما را با سیستم معنابخشی منها به زندگی می
هایی را میاان خودشاان و منهاا متصاور     شناسند و چه تفاوتایرانی، مانان و مانانی را می

ایان دو فرهناگ را باه ماا نشاان دهاد؛ یاک ایرانای          تواند چگونگی مواجهۀشوند، می می
کننادگان  فهند و برقلس. با توجه به تووایحات مشاارکت  فرهنگ مانانی را چگونه می

ساوتتفاهم  هاایی از  توان گفت در بسیاری ماوارد، ارتعاطاات باا گوناه     در این پژوهش می
ابناد کاه از دو   ی ها اغلی زباانی هساتند و هنگاامی باروز مای     شود. این سوتتفاهم مغاز می

 معنای متفاوت یک کنش برداشت شود.
ها اوااین قادم   هاست و فهم تفاوتایجاد سوتتفاهم اواین قدم برای تالش در فهم تفاوت

هاست در اروپاا  ست که مدت یلی از مفاهینی 4سازیبرای مغاز هناهنگی با محید. یلسان
                                                                                                                                        
1. assimilation 
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مهاجرت در مورد من نوشاته   های بسیاری در ادبیات مطااعاتشود و م ااهاز من  حعت می
ست که ماورد توجاه    ویژه در مانان دیرزمانی سازی در اروپا و بهشده است. سیاست یلسان

ای یلدساات، باادون احاااا کااردن  سیاسااتنداران قاارار گرفتااه و هاادف من ایجاااد جامعااه 
م های فرهنگی مهاجران است. بنابراین مهاجران باید خود را قیناً با جامعۀ م صد تطعی تفاوت

دهند. این دیدگاه از سویی دیگار، اقتاراپ پژوهشاگران و اندیشانندان قلاوم اجتنااقی و       
قناوان   باه  4شد که هناهنگیمطااعات مهاجرت را نیز در بر داشته است. پس از من تصور می

هاای موواوع مهااجرت باشاد کاه ایان نیاز اماروزه در مطااعاات انت ااادی          یلای از راه  ال  
  (.14-11: 2223هس، است )مهاجرت مورد ن د واقع شده 

شاود کاه   دهاد و موجای مای   تلرار هناهنگی در طی زمان، فرد را در من ن طه تغییر می
سات رفتاار کناد؛ ااعتاه در      گونه که مورد پا یرش جامعاۀ ماناانی    طور غیرارادی من دیگر به

 اجتناع و برخورد با منها. در ادبیات مطااعات مهاجرت، هناهنگی به معنای فراماوش کاردن  
فرهنگ خود نیست، بلله به معنای هناهنگی با محاید در کناار نگاه داشاتن فرهناگ خاود       
است. به قعارتی، فرد با فرهنگ ایرانی بزرگ شده است و اکنون در  اار هناهناگ شادن    

سات کاه در    هاایی با فرهنگ مانانی است. چیزی که هنوز در درون فرد باقی ماناده، ارزش 
راتی که با پروسۀ هناهنگی در فرد رخ داده، به مرور زماان  فرهنگ ایرانی وجود دارند. تغیی

 گیریم:پروراند. این موووع را با ذکر مثاای پی می ای  س تردید را در در او می تا اندازه
زدم، پیارزن و پیرمردهاای   بارها و بارها پیش ممده که وقتی در کوچه و خیابان قدم می»

کنند. اکثراً به یاک  اند و بیرون را نگاه مین نشستهدیدم که تک و تنها در باالمانانی را می
به خانه  1مورم که قصر  دود ساقت  کنند. زمانی را به یاد میاند و فلر مین طه خیره شده

که یک فنجان قهوه جلاویش    اای دیدم؛ در ای را می گشتم و پیرزن  دوداً هشتادسااه بازمی
رفتم و بعد از کردم و به خانه میخواند. سالم میبود، در باالن نشسته بود و گاه روزنامه می

رفتم، بااز او را در هناان  ااات و خیاره باه      چند ساقت وقتی برای دیدن دوستانم بیرون می
کردم کاه خیلای تنهاسات. ا االً     سوخت. فلر میدیدم. هنیشه دام برایش مییک ن طه می

زنادگی باه ایان روز بیفاتم. از      هشاتاد ساار    برایم قابل تصور نعود که روزی پاس از هفتاداا  
گفتناد:  پرسیدم. هنه با  ااتی که  اکی از داسوزی بود میدوستانم دایل این موووع را می

 (4931)یادداشت میدانی، بهار « ها خیلی تنهان!بیواره»
                                                                                                                                        
1. integration 
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هاسات. هناین تفااوت باه معناای      شاود، هناین تفااوت   چیزی که اینجا نادیده گرفته می
د، بالفا اله هناه بارایش داساوزی     یاران ایان گوناه زنادگی کنا     تنهایی است. هر کس در ا

اش دارد و اگار ده   کنند. اما در مانان این گونه نیست. من فرد هنین انتظار را از زنادگی  می
شاد. اینجاا   ممدند، زندگی برایش غیر قابل تحنال مای  اش مینوه داشت که هنزمان به خانه

رس از محلوم شدن به این سرنوشات.  شود که ریشۀ این داسوزی ترس است؛ تمشخص می
فرد در ایران بزرگ شده و یاد گرفته که این گونه زنادگی و تنهاایی باه ایان شالل، بسایار       

شاود. تارس از چناین سرنوشاتی، تردیاد      دردناک است و در مانان باا ایان درد مواجاه مای    
 دارد. هنیشگی ماندن در مانان را درون منها زنده نگه می

 

 موزشی و دانشگاههماهنگی با سیستم آ

ها و چیزهای قجیعی که دانشجو دیده است و تو ای  کاردیم یاک طارف،     تنامی تفاوت
ای که با من بزرگ شده یک طارف. بایاد   تفاوت سیستم مموزشی جدید با سیستم مموزشی
هاایی بنیاادین دارناد. ااعتاه باا اطالقاات ایان        بگویم سیستم مموزشی ایران و ماناان تفااوت  

توان  سای را  گ اری کرد و یلی را برتر از دیگری دانست، اما می ارزشتوان پژوهش ننی
کارده ایجااد کارده اسات، تاا  ادی درک کارد.         که ایان تفااوت در دانشاجوی مهااجرت    

دانشجوی ایرانی افزون بر تطعیم خود با زندگی در مانان بایاد باا زنادگی قلنای و سیساتم      
 مموزشی منجا نیز تطعیم یابد.

تفاوت مانان با سایر کشورها را به شلل گویاتری بیان کند. باه   عد فحۀ بشاید تصویر 
شاود؛ گاویی   تر است. گاهی ا الً قنداً پیویاده مای  رسد در مانان هنه چیز پیویدهنظر می

توان گفت ایران نیاز  که در ایران چنین نیست. می  اای ست. در ذهن مانانی منتظر پیویدگی
های ایران و مانان از دو جنس متفااوت  پیویدگی های خاص خودش را دارد، اماپیویدگی

شود که یاک خاارجی   هستند. افراد نیز با این مدر مشنایی دارند، اما مشلل زمانی ایجاد می
مید. یک خارجی افزون بر اینله باید به یک زبان دیگر تحصایل کناد، باا ایان     به مانان می

 موارد نیز باید هناهنگ شود.

از انتخاب  ها ا در طور تحصیل، خود را با تنام این پیویدگی بایستدانشجوی ایرانی می
ا  وا د گرفته تا ارتعاطاات میاان اساتاد و دانشاجو و نوشاتن مطااای قلنای باه زباان ماناانی          

 هناهنگ کند.
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 کشورهای دیگر )منعع: اینترنت( با مانان تفاوت .4تصویر 

 تمایز

شویم. دانشجو در دانشجو در ایران کشانده میبا سخن گفتن از تنایز، ناخواسته به مفهوم 
ویژه اگر بخواهاد   یابد؛ به های زیاد و کنلور به دانشگاه راه میایران پس از تحنل سختی

شاود، از هناان   های دواتی راه پیدا کناد. زماانی کاه در دانشاگاه پ یرفتاه مای       به دانشگاه
وز با ب یۀ مردم تفااوت  از امرشود که شنا ها به منها گفته میروزهای نخست در سخنرانی

دهناد و ورود و  اید. بعاد باه منهاا کاارت دانشاجویی مای      اید. شنا دانشجو شده پیدا کرده
کنند. ف د دانشجویان  م ورود  خروجشان به دانشگاه را از طریم هنین کارت کنترر می

اه و جامعاه  توانند وارد دانشگاه شوند. در ایاران دانشاگ  به دانشگاه را دارند و دیگران ننی
هنیشه از هم جدا بوده و هست. این موووع موجی شده دانشجو خود را متناایز از افاراد   

شود نگاهی از باال نسعت به افرادی کاه تحصایل   دیگر جامعه بداند. این موووع سعی می
. یلای از پیامادهای   این نگاه خود را منت ل کنداند داشته باشد و به اشلار مختل  نلرده

اناد نساعت باه    بودن افرادی که تحصیالت دانشگاهی نداشاته  گاه را در  ساسوجود این ن
 توان دید.این موووع می

بارد، اماا منجاا دیگار از ایان تناایز       دانشجوی ایرانی هنین تنایز را با خود به مانان مای 
توانناد وارد دانشاگاه شاوند و از    های مانان هنۀ افاراد جامعاه مای    خعری نیست. در دانشگاه
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نۀ من استفاده کنند. در استفاده از املانات دانشگاه هیچ ارجحیتی میان دانشاجویان و  کتابخا
تاری  شاود تاا زنادگی ارزان   غیردانشجویان نیست؛ جز تسهیالتی که به دانشاجویان داده مای  
کاس   توانند وارد شوند و هایچ داشته باشند. هیچ دانشگاهی در مانان  صار ندارد و هنه می

وجو کند. هر دانشگاهی موظ  است سااایانه باه میازان     رد از منها پرس م ندارد در این مو
فرهنگی برای افراد جامعه برگزار کند تا از این راه ارتعاا  خاود     ا های قلنی مشخصی برنامه

 را با مردم  فظ کند.
هاای دنیاا   مراتعی وجاود دارد کاه ااعتاه در هناۀ مکاادمی      ها نیز نظامی سلسله در دانشگاه
قناوان مثاار، اساتاد و دانشاجو در ایاران   او         اما میزان من متفاوت است. باه  وجود دارد،

خورناد و اسااتید در سال     کامالً متفاوتی دارند. دانشجویان در سل  دانشاجویی غا ا مای   
مراتی بهتر است.  تی سرویس بهداشاتی اسااتید هام جداسات. در      اساتید که کیفیت من به

دائم در  ار بازتواید این فا لۀ میاان اساتاد و دانشاجو    ایران سیستم ننادینی وجود دارد که 
ای که قداستی را  ور مفهومی به نام استاد ایجااد کارده و دانشاجو را بایش از     است؛ فا له
 شنوی داشته باشد. تر مورده و او را مجعور کرده از استاد  رفپیش پایین

در این  د مشلار نیستند.  کنند وها در مانان به اشلار دیگری بروز پیدا میاین تفاوت
قنوان مثار، استاد در مانان باید در هنان سل  دانشگاه که دانشجویان و کارمندان در من  به

خورند، غ ا بخورد؛ با ایان تفااوت کاه بارای هناان وقاد  غا ایی بایاد چناد برابار           غ ا می
اساتاد موجاودی    گیارد.  دانشجویان پور بپردازد، چراکه یارانۀ دانشجویی به اساتید تعلم ننی

 داند نیست.م دس که هنه چیز را می
واسطۀ دانشجو بودن میان خود و دیگر اقضای جامعه  چنانله گفتیم، دانشجوی ایرانی به

شود. مواجهه با این رود و با یک سیستم دیگر مواجه میکند، به مانان می تنایز ا ساس می
ای کاه  ی از نعاود من تناایز و برتاری   کند. از طرفسیستم ا ساسی دوگانه درون او ایجاد می

شود و از طارف دیگار، از براباری    میان خود و دیگر افراد جامعه بود دچار سرخوردگی می
ای  کناد. ایان تنهاا دفعاه    خود و دیگر افراد جامعه و هنونین اساتید، ا ساس خوبی پیدا مای 

ناده از ا ساساات   ن طۀ ایان سافر مک   شود. ن طهنیست که ا ساس دوگانه در افراد ایجاد می
شاده در داشاان را    دوگانه است و ایان گوناه اسات کاه روز باه روز من با ر تردیاد کاشاته        

دهد. هنان  سی که هنیشه هنراه دارند و هر جایی کاه باشاند، باه فلار ملاان      پرورش می
 دیگر هستند.
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 منزلگاه تردید

کاه باه تععیار     ایان ارتعاا  اسات   شاوند و  در تجربۀ مهاجرت، فضا و زمان به هم مارتعد مای  
کند و در این فضاست که مهاجر یک تجرباۀ ترجناانی را   فضای سومی ایجاد می 4بابا هومی

های غیرموقتی، فضای کشور میزبان به زمان  اار و میناده و   گ راند. در مهاجرت از سر می
خورد. بنابراین فرد مهاجر با هر دو فضاای کشاور   فضای کشور معدأ به زمان گ شته گره می

است. در واقع در قلنرو ترجنه یا هناان   ن و کشور خود درگیر و دائناً در  ار ترجنهمیزبا
(. او فضای اور )کشاور معادأ( را باه    412: 4933گیرد )سجودی،  قلنرو بینافرهنگی قرار می

خورد و هاویتی ممیختاه   زند و خود نیز به منها پیوند میفضای دوم )کشور میزبان( پیوند می
شود و دیگار  ای اور برای او فضایی ایستاست؛ چراکه مربو  به گ شته میکند. فضپیدا می

هاای ایان فضاا    های زندگی روزمره به بازتعری  نشانهبا من تناسی ندارد تا بتواند در تجربه
کناد و  در ذهنش بپردازد. اما تجربۀ زندگی روزمره در فضای دوم، پویایی من را تضنین می

گیاری یاک تجرباۀ    نده گره خورده است و هنین موجی شالل این تجربه با زمان  ار و می
وواعیت  »شود. این ووعیت مهاجر کاه هاومی باباا من را    ها میترجنانی میان فضاها و زمان

نامد، هم یک پدید  انت اای و هم یک پدید  ترجنانی است و جاای اینله این می 2«بینابینی
این فرد مهاجر هنواره در  اار پیوناد زدن دو   فرایند ترجنه و انت ار هنواره ادامه دارد. بنابر

 فضا و پیوند خوردن به دو فضا از طریم ترجنه است.
سات کاه در من فارد مهااجر      باباا، هیعریدیتاه یاا پیونادخوردگی فراینادی      در نگاه هومی

کناد و باازمفرینی    هایی از فرهنگ کشور میزبان و کشور معدأ را گزینش میها و جنعهبخش
ست و نه دومی. به هنین دایل، فارد باه    ماند نه اوایید. بنابراین منوه باقی مینناو تعدیل می
شاود؛ زیارا میاان    رو مای  ای با تردید و ابهام روبهبابا، در ووعیت بینابینی و مستانه تععیر هومی

گ راناد   گیرد و تجربۀ در گ ار باودن را از سار مای   جدایی و اتصار به هر دو ملان قرار می
 (.4932نجومیان،  )فرهنندفر و

سات کاه توساد دانشاجویان      کناد، مسایری  منوه فضای اور را به فضای دوم متصل مای 
کند و هنان طور احظۀ این مسیر، فضاهای بینابینی را تجربه می شود. فرد در احظه پینوده می
کند. در این مسایر کاه اوااین    بابا گفته، تعلیم و تردید  اکم بر فضا را ا ساس می که هومی
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کناد.  دهند، فرد شروع به پیوند یافتن با کشور میزبان مای های بینابینی او را تشلیل میربهتج
های قطار داشاته اسات، هنااهنگی را مغااز     هایی که در سفارت، فرودگاه و ایستگاهبا تجربه

ای فرادسات در اماان نیسات و ایان     کند. امروزه دیگر فضاهای بینابینی نیز از سلطۀ نشاانه می
ای کاه  قنوان مثار، باا ناابرابری   کند. بهی را در نوع پیوندخوردن دانشجو بازی میخود سهن

هاایی کاه او را باه فرهناگ فرادسات      کند، وادار به کسی سارمایه فرد در سفارت تجربه می
توان گفت منواه تناایز فرادسات و فرودسات را از     شود. در این مورد می دهند میپیوند می
ان یا بینابین نیست، بلله  رکت میان ایان فضاهاسات. از ایان رو    برد، فضاهای در میبین می

شود.  رکت دانشجویان در این فضااها   رکت به مفهومی کلیدی بدر می ،در این پژوهش
زند و تعلی ای کاه در ایان مسایر  اس      ای را بر هم میهای نشانهها، مناسعات سیستمو سایت

 دارد.دو فرهنگ وامی کند او را به تأمل و ااعته ترجنه در میانمی
از نظر هومی بابا، معنای هویت و فرهنگ هنیشه به هم پیوسته نیست، بلله در بر دارناد   

طور که معنا سیار است و هایچ ثعااتی نادارد، هویات      ای از معانی دیگر است. هنانمجنوقه
وبااره  بندی د(. بنابراین فضایی را برای تردید و  ورت25 -22: 4934نیز سیار است )هار، 

)اعاۀ   4«درون»ما باید به خاطر داشته باشیم که ایان  »کند که کند. هومی بابا ادقا میایجاد می
( است کاه مسائوایت معناای فرهناگ را     1یا هنان فضای میانی 9و م اکره 2شد  ترجنه بریده

، 5(. ایاان فضااای ترجنااه یااا شناسااایی و تعیااین هویاات93: 4331)بابااا، « کشاادبااه دوش ماای
هناان  »هاای گفتناانی، جاایی کاه     سازد با در بر داشتن موقعیتیگر را قادر میهای د هویت
توانند از نو اختصاص داده شده، ترجنه و بازتاریخنناد  ها( میها و بازنناییها )گفتناننشانه
و از من  (. بنابراین منوه در این فضای ترجنانی شلل گرفتاه 91پدیدار شوند )هنان: « شوند

ناه یلای و ناه دیگاری، بللاه چیازی دیگار، چیازی         د است. باه قعاارتی،   ، جدیبیرون ممده
(. از این رو، دانشاجویی کاه پاا در ایان مسایر گ اشاته و در ایان        243است )هنان: « بینابین»

 فضای ترجنانی  رکت کرده نیز نه یلی و نه دیگری، بلله بینابین است.
خاوردار اسات. ایان فضاا،     مفهوم فضای میانی در مهاجرت برای ما از اهنیات بااالیی بر  

 فضایی پیوندخورده است که از قنا ر هر دو فضای اور و دوم تشالیل شاده، اماا باه هایچ     
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کادام اسات.    کدام وابستگی مطلم نادارد. فضاایی هام ایان و هام من و در قاین  اار هایچ        
 دارد.  « 4در میان بودگی»کند که فرد مهاجر در این فضا، یک  اات بابا استدالر می هومی
کناد. در واقاع   مهاجر در فرایند مهاجرت خود، بسیاری از این فضاها را تجربه می فرد
ای ممیختاه از فضااهای بیناابینی در نظار     قناوان تجرباه   توان کل فرایند مهااجرت را باه   می

گرفت. منظور از فرایناد مهااجرت در اینجاا، یاک فرایناد مشاخص کاه زماان مشخصای          
یشه برقرار است؛ دقی ااً باه هناین قلات کاه تجرباۀ       داشته باشد نیست، بلله این فرایند هن

ترجنانی فرد مهاجر هنواره در  ار شدن است و تنامی ندارد. به هنان شللی که  نیاد  
شادن از  اسات کاه باا جدا   « شادن »د یک فرایناد  کند، تععینفیسی در اثر خود استدالر می

م در کشاور میزباان   ای از مستانگی و در میان بودگی در ارتعا  است، من ها خانه و دوره
شود، ن ش و تاأثیر  (. با اینله این جدایی با سفر از خانه شروع میxvi: 4339)نفیسی،  مسلد

دهاد. مساتانگی و پیوساتگی باا تردیاد،      ماند و به منها شلل مای من هنواره در منها باقی می
ۀ ها، مضاق  کردن و  تی انهدام کدهای فرهنگای هار دو جامعا   ها، فرییپایداری، اغزش

معدأ و میزبان هنراه هستند. نتیجۀ نهایی نیز یگانه و پایدار نیست، بللاه یاک فرهناگ تععیاد     
 دهنده است. پیوندخورد  وفم

چنانله اشاره شد، این مسیر یاک مسایر محادود نیسات و هناواره اداماه دارد؛ تاا پایاان         
در تردید و تعلیم تحصیل. اما این فضای بینابینی، پس از من نیز وجود دارد و هنواره فرد را 

کنندگان در این پاژوهش از  ااات تردیاد و تعلی ای      دهد. چنین است که مشارکتقرار می
ها از ا ساس  تی در افرادی که مدت نگفتند. جاای اینله ایکردند سخن میکه  س می

 ها در ایران مشغور به کار بودند، وجود داشت. گ شت و سار تحصیل منها در مانان می
دونم این دیگه چه  سیه که بعد از این هنه مدت که برگشتم دارم. پونزده ساار  ننی»... 

اونجا بودم و درس خوندم. وقتی درسم تنوم شد، فلار کاردم کاه چارا بایاد بناونم  بایاد        
برگردم کشورم. اما هنین جا تنوم نشد. هنیشه این  س باهام هست. هنیشه ایان بحاو تاو    

هام گرفته تا ب یه... خودم هناوز  پرسن. از بوهاینو ازم میمون جریان داره. هنه هر روز خونه
شم که چارا باا میناد  ماا      هام هم متهم میکنم کافی نیست،  اال از طرف بوهبهش فلر می
 (4931)سامان، بهار  «بازی کردی !

این تردید مختص افرادی که بازگشته بودند نیست، بلله کسانی که پاس از تحصایل در   
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توان تأثیر هنااهنگی را  های منها میند نیز در این فضا قرار داشتند. در  رفمانان مانده بود
 طور کامل  س کرد. به خوبی مشاهده کرد و از طرفی تردید را به

کنای  کنای،  اس مای   اینجا خیلی چیزای خوبی داره، وای وقتی اینجا زیاد زندگی مای »
گه خی کاری نداره،  . مدم میشی. از کشور بیرون اومدن را ت به نظر میادداری اذیت می

زنه که مدت طاوالنی ننوناده.    یه جای دیگه زندگی کنم. اما هنۀ این  رفا رو برای این می
بینی که واقعاً ارزش نداره کاه اینجاا بگا رونیش. مان اینجاا       ره، می وقتی اینجا سنت باال می

مدت باه خاودم نگااه    کنم، اما اآلن که بعد از این مو می مشللی ندارم و را ت دارم زندگی
 (4931)شهال، بهار « خوام برگردم... بینم که می کنم میمی

اسااات. « 4پیونااادخوردگی»مفهاااوم دیگاااری کاااه تووااایح من اهنیااات دارد، مفهاااوم 
هاای هویات،   پیوندخوردگی در نظریۀ پسااستعناری ا اطال ی فراگیار اسات کاه مفهاوم     »

گیاارد. عنااا را در باار ماای هااا و انتشااار م، تفاااوت فرهنگاای، ترجنااۀ فرهنااگ 2فضااای سااوم
پردازد و هار ماوقعیتی را ناوقی    مندی من می پیوندخوردگی به چندگانگی هویت و موقعیت

داند... در اینجا افزون بر پویایی مفهاوم هویات، ایان نلتاه نیاز بسایار       وقفۀ معنا می ترجنۀ بی
د و[ نناید که هویات فرهنگای هناواره در فضاای نااهنگنی از تنااق ،  تردیا        پراهنیت می

فضاای بیاان و ما اکر       اا  شود. در واقع، هویت هنواره در فضای سومدوسویگی پدیدار می
شر  مهیا شدن بارای م اومات در   ا قرار دارد و مگاهی از فضای سوم، پیش تفاوت فرهنگی

 (.12: 4932)فرهنندفر و نجومیان، « برابر تنامی اشلار قدرت هژمونیک است
، فضای سوم، بینابینیتی بیش از مهااجران دائنای دارد و   اما در مورد مهاجرت دانشجویی

زماان مینااده وجاود دارد باه چااااش    ایان بینابینیات، من انطعااقی را کااه در فضاای میزباان و      
ای کاه ارتعاا  میاان فضاا و      مورد؛ به گوناه کشد و تعلیم و تردیدی بیشتر را به وجود می می

بگیرد و یلی از این فضااها را برگزیناد.    شود. در جایی فرد باید تصنیمزمان مینده محو می
هاای دانشاجو، او را   اما با این تصنیم نیز این  اات بینابینی و دوسویگی وجاود دارد. تجرباه  

زدن. فضاایی کاه باه گفتاۀ باباا      دارد؛ در هنان فضای ترجنه و بخیاه  در فضای سوم نگه می
گیارد، شاروع باه    ها مای قر ۀ تردید است. هنین که تصنیم برای تحصیل در من سوی مرز

رود؛ فضاایی در کشاور معادأ کاه     کند. به سافارت مای  تجربۀ هر چند اندک فضای سوم می
کناد؛ فضااهایی کاه مانناد      های دو کشور را تجربه میمتعلم به کشور میزبان است. فرودگاه
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کند و شروع باه هناهناگ شادن باا منجاا      مرزها بینابینی هستند. در کشور میزبان زندگی می
هاایی  هاایی اینیناار یاا بیناابینی هساتند؛ موقعیات      کند. هنۀ اینها بارای دانشاجو موقعیات   می
 خورده با تردید و تعلیم. گره

 ماورد فایلم   در هویات  در این مورد فرهنندفر و نجومیان در تحلیلی که از پیونادخوردگی 
در »زنناد:  مای  هاای فایلم را مثاار   اند، یلی از سلانسارائه داده 4پالنسلی رومن اثر «پیانیست»

پرسد که زندگی این طرف می 2ای جاای از فیلم هنگامی که یلی از دوستان والدیسالو حنه
گااهی  »دهد:  برانگیز می باشد، او پاسخی تأمل دیوار باید از زندگی من طرف دیوار )گتو( بهتر
در میاان  تانگی و این پاسخ او یادمور مفهوم مسا « اوقات مطنئن نیستم کدام طرف دیوار هستم.

سات کاه در من فرهناگ     ای فضاایی ترافرهنگای  ست. ایان موقعیات مساتانه   بودگی هومی بابا
های فرهنگای  ااکم اسات(. در واقاع، منواه      بر هویت« شدن»هنواره در جریان است )فرایند 

(. ایان جنلاه   12: 4932)فرهننادفر و نجومیاان،   « است.« خانه»افتد، تغییر مفهوم  اینجا اتفا  می
دهاد و یاادمور جناالت یلای از     باودن فارد را در ایان فضاا نشاان مای       چیز، معلم بیش از هر
 کنندگان این پژوهش است:مشارکت
کنم که  د در اد باه   ده. ا ساس می بودن بهم دست می من بعضی وقتا ا ساس معلم»

 کنم به اونجا هم تعلم ندارم. این خیلیرم ایران، ا ساس می اینجا تعلم ندارم و وقتی هم می
کنم اینجا هیچ دوستی ندارم و تو ایارانم هایچ دوساتی    ا ساس بدیه. بعضی وقتا ا ساس می

کانم کسای اینجاا مناو     ندارم. با وجود اینله تو هر دو جا یه قاانه دوست دارم. ا ساس می
فهنه. ایان خیلای  اس    کنم کسی اونجا هم منو ننیرم ایران، ا ساس می فهنه. بعد میننی
 (4931 خرداد 22)مهسا، « بدیه.
 

 گیرینتیجه

اند و هنونین ارتعاا   با پینودن مسیری که دانشجویان ایرانی برای تحصیل در مانان پینوده
 با منها دریافتم که هنواره تردید و تعلی ای بار زنادگی منهاا  ااکم اسات. ایان موواوع را        

باباا   هاومی  و 9شده توسد ادوارد ساعید  توان به مفاهینی که در نظریۀ پسااستعناری مطر، می
 ربد داد؛ مفاهینی هنوون در میان بودگی، فضای سوم و پیوندخوردگی.  
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بر اساس نظر هومی بابا، معنای هویت و فرهنگ نه ثابت اسات، ناه پیوساته. او اساتدالر     
شاود، بناابراین فضاایی را بارای     کند که معنا سیار است و مرزی را برای خود قائال ننای  می

کند. فضای ساوم فضاایی پیونادخورده اسات کاه از      ایجاد میبندی دوباره تردید و  ورت
قنا ر هر دو فضای اور )کشور معدأ( و دوم )کشور میزبان( تشلیل شده، اما به هیچ کادام  
وابستگی مطلم ندارد. فضایی هم این و هم من و در قین  ار هیچ کادام اسات. هاومی باباا     

کناد.  در میان بودگی را تجرباه مای  کند که فرد مهاجر در این فضا، یک  اات استدالر می
کنند سرمغاز تجربۀ این فضای ساوم اسات. او   بنابراین مسیری که دانشجویان ایرانی طی می

شود که او را در موقعیت فرودست ای مواجه میرود و با سیستنی نشانه به سفارت مانان می
کند. در فرودگاه ماناان  رود و تعلیم را در ن طۀ  فر تجربه میدهد. به فرودگاه می قرار می

شود و در یافتن راه خود برای رسایدن باه محال زنادگی،     های کشور میزبان می درگیر نشانه
گویاد  کند؛ هنان تجربۀ ترجنانی که هاومی باباا مای   هناهنگی با فرهنگ میزبان را مغاز می
ه تععیار  ماناد، با  گ رانند. منوه پس از این تجربه میمهاجران در فضای سوم من را از سر می

 ست و نه دیگری، بلله چیزی دیگر است. هومی بابا، نه یلی
تجربۀ تردید باه شالل پایادار درون فارد بااقی خواهاد ماناد. ایان موواوع منحصار باه            
دانشجویان که در  ار تحصیل هستند نیست، بلله دانشجویانی که تحصیلشاان را در ماناان   

اناد، نیاز من را   ، چه منها که به ایاران بازگشاته  اند، چه منها که در مانان ماندهبه انتها رسانده
دانناد؛ گاویی باه    کنند. به تععیری منها هنواره خود را در بین دو کشاور معلام مای    س می

دانند به کدام فضا تعلم دارند. از این رو، مهاجر تحصایلی، خاود را باه  اورت     درستی ننی
پردازد و در من وا د به دو می کند؛ پلی که در سوم به ترجنهپلی میان دو فضا ا ساس می

ماند و این  رکت اسات کاه   فضا پیوند خورده است. او هنواره در این مسیر در  رکت می
برد. از این رو، در این پژوهش  رکت باه مفهاومی   تنایز فرادست و فرودست را از میان می

هاای  مهاا، مناساعات سیسات   شود.  رکت دانشجویان در این فضااها و ساایت  کلیدی بدر می
کند، او را به تأمل و ااعته ترجناه  زند و تعلی ی که در این مسیر  س میای را بر هم مینشانه
 دارد.وامی
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Abstract 
In this study, immigrant students’ lives in Germany have been investigated 
and the aim was to understand the subjective meanings of agents with 
respect to the questions of the study. We can say that a student who moves to 
another country to continue his education, finds himself in a new culture, 
(the general culture of country of destination as well as its academic culture.) 
he experiences the trends of changes starting from the time he decided to 
leave his own country and lead to his final act of returning or staying in 
country of destination forever. These changes happen in the lives of students 
through different phases that it can be said each experience in student’s life 
is a phase for him to change and every change, stimulates a feeling in him.  
Therefore, in this study, unlike other studies on this field, research efforts to 
investigate lived experience of participants. To achieve this goal, 
observation, participant observation, in-depth interviews and group 
interviews were used and eventually it became clear that the final act of the 
participants in this study was associated with a sense of ambivalence. Thus 
“Ambivalence” was driven to write ethnography. This feeling, regardless of 
their act, is always with them and its strength  depends on the duration of 
inhabitancy and the success of their coordination with the host society and it 
reminds some notions in post-colonial theory which are called being on 
threshold, being in the middle and third space and being linked.  During this 
study, we try to survey paths, each students traverse to study in Germany to 
answer why this feeling exists. 
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