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تمنای رفتن

چرا ایرانیان در خارج از مرزها بهدنبال تحقق رؤیاهایشــان هستند؟
مهسارمضانی

خبرنگار

بهتازگیکتاب«تمنایرفتن؛مهاجرتبهخارجدرمیان
ذهنیت ایرانی» اثر دکتر مهرداد عربســـتانی به همت
انتشـــاراتپژوهشـــگاهفرهنگ،هنروارتباطـــاتروانه
بازار نشر شده اســـت .این اثر ،مهاجرت را از رایجترین
موضوعاتدرذهنیتایرانیمعرفیمیکندونویسنده
میکوشد با بررســـی ذهنیت اصناف مختلف مردم به
تنقیح و تفســـیر دالیل مهاجرت بپـــردازد ،بهطوری که
ضمن توجه به مسائل ساختاری ،درک مستقیمتری از
انگیزههای مهاجرت در میان ایرانیان بهدست دهد .با
دکتر مهرداد عربستانی ،اســـتادیار گروه انسان شناسی
دانشگاهتهرانبهگفتوگونشستیمتادغدغهاشرابرایانجامچنینپژوهشیجویاشویم.
 ëëجنـــاب دکتـــر عربســـتانی ،شـــما در کتاب
«تمنای رفتن» مهاجـــرت را یکی از رایجترین
موضوعـــات در میـــان ذهنیتهـــای ایرانـــی
دانستهاید،چرا؟
در خالل ارتباط بـــا افراد مختلف ،زندگی
در خـــارج از کشـــور و برخورد با دانشـــجویانی
که قصد مهاجرت داشـــتند ،بتدریج «تمایل
بـــه مهاجـــرت در میـــان ایرانیان» بـــرای من

بـــه مســـأله بـــدل شـــد .فـــارغ از این شـــواه ِد
مردمشناسانه ،برخی از آمارها نیز مرا نسبت
بـــه موضوع تمایـــل بـــه مهاجـــرت در میان
ایرانیان حســـاستر کرد؛ شاید برای شما هم
جالب باشـــد که بدانیـــد ایرانیان امســـال ،در
مقایسه با  200کشـــوری که برای ویزای التاری
امریکا اقدام کرده بودند ،رتبه ســـوم را کسب
کردهانـــد و در موجهـــای اخیـــر مهاجرتی که

بهدنبال ناامنیهای منطقهای که در ســـوریه و
عراق و ...رخ داد ،باز ایرانیها در میان رتبههای
نخســـت بودند؛ این در حالی است که ایران نه
درگیر جنگ بود و نه ناامنی!
ëëبه اعتقاد شـــما ،تمایل به مهاجـــرت در میان
ایرانیان آیا به یک «مسأله» برای جامعه ما بدل
شدهاست؟
تمایل به مهاجرت «مسأله» هست اما نه
به معنای  social problemsبلکه بهعنوان یک
«نشانگان»؛ یعنی ،چیزی که داللت از یک امر
دیگری دارد .این کامالً ســـؤالبرانگیز است که
چرا کشوری که مواجههای با جنگ ،خشکسالی
و ناامنی ندارد ،با چنین تمایلی از مهاجرت رو
به رو است؟!
کسانی که کشور خود را اولویت نمیبینند،
طبیعتـــاً «مشـــارکت» چندانی هـــم نخواهند
داشـــت و در نتیجه «امید اجتماعی» در کشور
کاهش خواهد یافت و این امر میتواند نشان از
مسائل دیگری در جامعه باشد که جای بررسی
دارد.وقتی «تمایل به مهاجرت» بهعنوان یک

نشانگان در کنار نشـــانگان دیگر قرار میگیرد،
باید بهدنبال علت گشـــت« .نشـــانگان» مثل
عوارض یک بیماری است؛ وقتی دسته خاصی
از این عوارض دیده میشـــود میتواند نشان از
ی خاص در جامعه باشـــد .به این
بروز بیمـــار 
ترتیب من مهاجرت را در کنار مسائل دیگری
که مورد بررسی قرار گرفته ،قرار میدهم؛ مثل
مسأله امیداجتماعی ،تجربه خشـــم در ایران
(ایران در سالهای اخیر در کنار عصبانیترین
و خشمگینترین کشـــورهای جهان قرار گرفته
اســـت) و همین طـــور تجربه دیگـــر هیجانات
منفی مثـــل اضطـــراب و افســـردگی و ...وقتی
اینها را در کنار هم قرار میدهیم ،این پرســـش
مطرح میشـــود که چرا تجربه زیسته مردم در
ایران ،تجربهای توأم با آرامش ،شـــادی و امید
به آینده نیست؟ به نظر میرسد که اگر «امید
و دلگرمـــی به آینده» در داخـــل مرزها بود ،در
عمل مهاجرت با چنین شدتی رخ نمیداد.
ëëچرا باید تحقـــق آرزوهای مـــردم حداقل در
ذهنیتشان به سمت خارج از مرزها معطوف
باشد؟
ش مهمی اســـت .البته برخی بر
این پرســـ 
این باور هســـتند که اینها ذهنیت مردم است و
نمیتوان آن را امری اجتماعی در نظر گرفت.
این در حالی است که من در مقدمه این کتابم
نشان دادهام که چطور بسیاری از تحقیقهای
اجتماعـــی معطـــوف بـــه ذهنیـــت اســـت.
«ذهنیت» خود یک امر و یک فکت اجتماعی
است و طبعاً بر جنبههای مختلف زندگی تأثیر
میگذارد.
ëëداللتهایی که ذهنیـــت ایرانی از مهاجرت
دارد،چیست؟
من مضامینـــی را از یافتههایی کـــه در این
تحقیق بهدست آمده است استخراج کردهام،
از آن جمله میتوان به «داللتهای ملموس»
همچـــون اقتصاد ،بهداشـــت و ادامه تحصیل
اشـــاره کرد و دوم «داللتهـــای غیرملموس»
که به ســـادگی به زبـــان نمیآید مثـــل آرزوها،
تصویری که افراد از زندگی آرمانی دارند ،تمایل
به لـــذت و لذتجویی و بهره بـــردن از زندگی،
رهایـــی از انـــواع محدودیتهـــای اجتماعی و
فرهنگیو...
در نتیجـــه من در این کتاب کوشـــیدم تا به
نوعـــی به رؤیاها و تخیالت مـــردم از زندگی در
خارج از مرزها دست پیدا کنم .از طرفی عدهای
هـــم معتقد بودند کـــه نباید مهاجـــرت کرد و
دالیـــل خاص خـــود را داشـــتند .بنابراین ،این
ذهنیت تک عاملی نیست؛ تنوع بسیار دارد از
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امسال ایرانیان ،در مقایسه با  200کشوری که برای ویزای التاری امریکا اقدام کرده بودند ،رتبه
سوم را کسب کردهاند و در موجهای اخیر مهاجرتی که بهدنبال ناامنیهای منطقهای که در
سوریه و عراق و ...رخ داد ،باز ایرانیها در میان رتبههای نخست بودند .این کامالً سؤالبرانگیز
است که چرا کشوری که مواجههای با جنگ ،خشکسالی و ناامنی ندارد ،با چنین تمایلی از
مهاجرت رو به رو است؟!
لـــذت و آزادی گرفته تا تحصیل و دغدغهها و
رؤیاهای دیگر را شـــامل میشود؛ حتی برخی
دلیل مهاجـــرت خود را دالیلی اخالقی عنوان
کردند و معتقـــد بودند که بهدلیل شـــرایطی
همچون نـــوع «امنیت اجتماعـــی» در ایران،
امـــکان زندگی اخالقی در کشـــور کمتر میســـر
است و شاید در جای دیگر این زندگی اخالقی
محققترباشد.
ëëاین ذهنیت چطور ایجاد شـــد؟ چرا در جای
دیگریچنینذهنیتیشکلنگرفت؟
این ذهنیت خود داللت بر مسأله بزرگتری
دارد و آن ،این اســـت کـــه آرزوی مردم هر چه
که هست ظاهراً از نظر آنان در داخل مرزهای
کشور امکان تحقق ندارد و باید در جایی دیگر
آن را جستوجو کرد.
ëëچرا مـــردم رؤیا و اتوپیای خـــود را در خارج از
یکنند؟
توجوم 
مرزهاجس 
چیزی که من سعی کردم در کتاب «تمنای
رفتن» نشـــان دهم این اســـت کـــه نمیتوان
چرایـــی این امر را تک عاملی نگریســـت .یک

احســـاس خســـرانی وجود دارد که جنبههای
مختلفـــی دارد و بـــه همین خاطـــر در ابتدای
ایـــن بحث ،مـــن از تمایـــل به مهاجـــرت نه
بهعنـــوان یک «مســـأله» که باید علـــت آن را
جســـت ،بلکه بهعنوان یک «نظام نشانگی»
که مبتنی بر چندین داللت است ،حرف زدم.
اگر جامعه را به مثابه یک سیستم تولید و
توزیع امیداجتماعی در نظر بگیریم ،میتوان
گفت کـــه همه اقشـــار از «امیـــد اجتماعی»
بخوبـــی برخـــوردار نیســـتند؛ یا تولیـــد امید
اجتماعی کم است یا توزیع آن نابرابر است.
نداشـــتن چشـــماندازی از آینده و احســـاس
ابهام در مـــورد آینده ،از داللتهای ناامیدی
اجتماعـــی اســـت .ایـــن در حالی اســـت که
مهمترین مؤلفههایی که انســـان در مراحل
رشد میخواهد «امید»« ،امنیت»« ،ارتقای
اجتماعی»« ،افزایش رفاه» و ...است .طبیعتاً
وقتی اینها در داخل امکان تحقق پیدا نکند،
به خارج معطوف میشود.
نمیتوان در خصوص ذهنیت مردم صرفاً

بر این پاســـخ اکتفـــا کرد که بر اســـاس آمارها،
سرانه ملی باال رفته است ،یا پوشش تحصیلی
و بهداشتی بهبود یافته است؛ هر چند که این
آمارهـــا کامالً درســـت اســـت .اما مســـأله این
اســـت که ذهنیتی که در جامعه شکل گرفته،
برآیند تمام آن چیزهایی اســـت که یک گروه
از انســـانها تجربه میکنند .هر قدر هم شـــما
آمارهای مختلف به آنـــان ارائه کنید ،مادامی
کـــه این حس رضایـــت در آنان ایجاد نشـــود،
یک جـــای کار میلنگد .جامعـــه وظیفه دارد
تمناهای شهروندانش را تا جایی که میتواند
برآورده سازد .جامعه جایی است که ما در آن
از خیلی تمایالتمان در خالل فرهنگی شدن
چشمپوشـــی میکنیم در ازای آن قـــراردادی
نانوشـــته وجود دارد که طـــی آن جامعه به ما
مزایایی بدهد از جمله «امنیت» و «نظم» و...
اگر اینچنین نباشـــد و این توازن در ذهن آحاد
جامعه شکل نگیرد ،احساس خسران ،یأس و
اســـتیصال در آنان شکل میگیرد و به تبع آن،
مهاجرت رخ میدهد.

