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 چکیده
اند. در  این پدیده متمرکز بوده المللی تاکنون بر ابعادِ کالنِ ساختاریِ های بین های پیرامون مهاجرت عموم پژوهش

المللی ایرانیان نیز بخش بزرگی از مطالعات و مباحثات موجود پیرامون میزان مهاجرت و صحت  مورد مهاجرت بین

ایم تا از طریق پرداختن به تجربۀ دانشجویان مهاجر ایرانی و  آمارهای مهاجرت بوده است. در این پژوهش برآن بوده

 که قصد مهاجرت به یکی از کشورهای غربی را دارند، تصویر ذهنی آنان از مهاجرت و کشور ای دانشجویان ایرانی

مقصد را پیش و پس از اقدام به مهاجرت روایت کرده و تغییرات این تصویر ذهنی طی فرایند طوالنی و چند 

 ای مهاجرت را مورد بررسی قرار دهیم.  مرحله

نفر از این دانشجویان، به چهار یافتۀ  22یافته با  ساخت های نیمه در این پژوهش، با تحلیل تماتیکِ مصاحبه

( مطالعۀ مهاجرت نباید محدود به مطالعۀ مهاجران شود؛ چراکه در تصمیم به مهاجرت 1ایم:  برجسته دست یافته

بزرگ بر مهاجران، جمعیت بسیار  ( عالوه 2تر نیز حضور قابل توجهی دارد.  بر شخص مهاجر، جامعه بزرگ  عالوه

شود؛ توجه به این گروه  گاه محقق نمی دیگری هم وجود دارند که میل به مهاجرت دارند، اما این خواستۀ آنان هیچ

( در بسیاری از موارد، ۳برای درک ماهیت و میزان گستردگی میل به مهاجرت در یک جامعه ضرورت دارد. 

( این تصویر ذهنی اغلب در سنین ۴گیرد.  شهری از کشور مقصد صورت می آرمان  مهاجرت با یک تصویر ذهنی

پایین ایجاد شده و الزاماً مربوط به دوران بزرگسالی و مبتنی بر محاسبۀ ریزِ هزینه ـ فایده نیست؛ شناخت این 

ها و چه از سوی افراد ـ تأثیر  های موجود به سؤال از مهاجرت ـ چه از سوی دولت تفاوت بر محتوا و کارایی پاسخ

 ای دارد.  کننده تعیین
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 مقدمه

شدت افزایش داشته است. آمار سازمان  المللی در جهان به در دو دهۀ اخیر تعداد مهاجران بین

ز میلیون نفر در جهان در کشوری غیر ا 2۴۴حدود  2۰15ملل گویای آن است که در سال 

دهد  درصدی را نشان می ۴۰رشدی  2۰۰۰کنند، که نسبت به سال  محل تولد خود زندگی می

(UN population facts, 2015همچنین، در سال .)  های اخیر، کشورهایی نظیر ژاپن که تا پیش

آرام دارند به کشورهای مهاجرپذیر  دادند، آرام از این رغبتی برای پذیرفتن مهاجر نشان نمی

های بحران  (. افزایش کانونInternational Migration Report, 2017شوند ) تبدیل می

المللی نیز به افزایش تعداد پناهندگان منجر شده، تا جایی که مسائل مربوط به پناهندگان  بین

کنندۀ سرنوشت  و مهاجران در بسیاری کشورهای اروپایی جزو مسائل مبرم آن جوامع و تعیین

مشغولیِ بسیاری از  اند. همۀ این تحوالت، مسئلۀ مهاجرت را به دل ا شدهانتخابات در آن کشوره

در  1وجود آمدن واژگانی مانند بین ـ ملّیت پژوهشگران در سراسر جهان تبدیل کرده است. به

 برابر ملیّت انعکاسی از این تغییرات هستند. 

یا عوامل و  مهاجرت علت اند کرده سعی موجود در مورد مهاجرت بیشتر های تئوری

 ترین این نظریات بر عوامل اقتصادی تأکید دارند و در پی کننده آن را توضیح دهند. قدیمی تسهیل

عوامل دافع در کشور  همچنین و تقاضای نیروی کار و عرضه مانند مفاهیمی با مهاجرت توضیح

های دیگری  بعدتر، تئوری(. Massey et al. , 1993) اند بوده مبدأ و عوامل جاذب در کشور مقصد

ارتباطات  های غیراقتصادی تأکید داشتند، نظیر کننده هم مطرح شدند که بر عوامل یا تسهیل

 ,Portes and Boroczا )دو کشور مبدأ و مقصد و قدرت نامتوازن آنه یخیو تار یاقتصادی، اسیس

های  ای بود که بعداً به تئوری (. همچنین فرهنگ مهاجرت از دیگر عوامل غیراقتصادی1989

ها و  ارزش رییمعنی تغ فرهنگ مهاجرت به 2شونده مهاجرت راه یافت. بر اساس نظریۀ علل انباشت

طوری  افراد آن اجتماع است به انیمهاجرت در م وعیش جۀیاجتماع درنت کی یِفرهنگ یکردهایرو

 . (Massey et al. , 1993) دهد یم شیرا افزا ندهیآ یها احتمال مهاجرت راتییتغ نیکه ا

 ۳«سودای مهاجرت»های اخیر، مفهوم جدیدی در حوزۀ مطالعات مهاجرت با عنوان  ر سالد

مطرح شده است. این مفهوم بیشتر از دلیل مهاجرت به پروسۀ مهاجرت توجه دارد و بر آن 

                                                           
1 Transnationalism 

2 Cumulative Causation 

3 Migration Aspiration 
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گیری برای مهاجرت را تشکیل  است که آرمانِ پیشامهاجرت بخش مهمی از فرایند تصمیم

(. به این Timmerman, Heyse, & Van Mol, 2011; quoted Van Mol et al. , 2018دهد ) می

معنی، تصمیم به مهاجرت تنها در پاسخ به مشکالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا بالیای 

گیرد، بلکه این تصمیم بستگی بسیاری به اطالعات، ادراک و  طبیعی در کشور مبدأ شکل نمی

 Carling, 2013; De Haas, 2011, 2014; quoted Vanدستگاه ارزشی جامعۀ مبدأ نیز دارد )

Mol et al. , 2018از مقصد  1«ای تصویر ذهنی»دیگر، سودای مهاجرت در نسبت با  عبارت (. به

را نباید « سودای مهاجرت»شود که در مبدأ دربارۀ مقصد رواج دارد. همچنین این  برساخته می

ای بسیار فراگیر  سودای مهاجرت در جامعهاشتباه گرفت. چه بسا این « اقدام به مهاجرت»با 

دلیل مشکالت قانونی یا عدم توانایی مالی، افراد کمی درصدد اقدام برای مهاجرت  باشد، اما به

معنای اقدام به مهاجرت نبوده و ممکن است رابطۀ  ، به«سودای مهاجرت»برآیند. به این معنی 

(. در این رابطه، مؤسسۀ گالوپ در Van Mol et al. , 2018مستقیمی نیز با آن نداشته باشد )

دهندۀ تعداد  ارائه داده است که نشان 2«میل به مهاجرت»چند سال اخیر، آماری را تحت عنوانِ 

اند در صورت امکان، دوست دارند به کشور دیگری مهاجرت کنند.  افرادی است که بیان کرده

میلیون نفر در سراسر جهان میل  7۰۰، 2۰16تا  2۰1۳طبق اعالم این مؤسسه، در بازۀ زمانی 

 المللیِ در جهان است برابر تعداد فعلی مهاجران بین ۳اند، رقمی که در حدود  به مهاجرت داشته

(Esipova et al. , 2017) . 

در این است که وقتی چنین میلی « میل به مهاجرت»یا « سودای مهاجرت»اهمیت مفهوم 

عنوان یک امکان جدی برای رهایی از  مهاجرت بهای گسترده شود و فکر کردن به  در جامعه

های زندگی در جامعۀ مبدأ و یا رسیدن به منفعتی پایدار در جامعۀ مقصد عمومی شود،  سختی

تواند چگونگی زیست مردمان را در جامعۀ مبدأ تحت تأثیر قرار دهد. این پدیده را  همین امر می

برای «. مثابه یک اقدام مهاجرت به»در مقابل  نامید،« مثابه یک امکان مهاجرت به»شاید بتوان 

شان کافی است شهری را تصور  شناخت بهتر تمایز این دو مفهوم و تفاوت نحوه تأثیرگذاری

توان انتظار داشت که  برند. می کنیم که ساکنان آن در رؤیای زندگی در شهر دیگری به سر می

ی حل ناشدنی تبدیل شود؛ چراکه اهالی هر اتفاقی در این شهر و برای مردم این شهر به بحران

                                                           
1 Image 

2 Desire to migaration 
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شهرشان  شهر بیش از آنکه به فکر حل مسئله باشند به فکر رها کردن آن و رفتن به آرمان

نوبۀ خود افراد  هاست، که آن هم به شدن روزافزون بحران هستند. یک نتیجۀ این گرایش، انباشته

تیجۀ این دور چیزی جز ویرانی کند که این شهر دیگر جای ماندن نیست. ن را بیشتر قانع می

شهر نیست. در این مثال ممکن است آمار مهاجرت چندان زیاد نباشد، اما این وجود مهاجرت 

کشاند. در چنین  عنوان یک امکان در ذهن ساکنین شهر است که شهر را به ویرانی می به

 ف واقع نیست، اما شرایطی اصرار و تأکید بر باال نبودن آمار مهاجران و نرخ مهاجرت اگرچه خال

وجود فکر مهاجرت در ذهن ساکنان شهر و تأثیرات چشمگیر بالقوه و بالفعل آن کامالً  به

 توجه است.  بی

کنند.  برخی از آمارهای موجود، از سطح باالی میل به مهاجرت در ایران حکایت می

اه صنعتی گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگ ای که اخیراً توسط پژوهشکدۀ سیاست مطالعه

دهد که چهارصد هزار نفر درصدد انجام اقدامی عملی برای  شریف صورت گرفته، نشان می

تری، یعنی یک میلیون و هشتصدهزار نفر قصد مهاجرت  اند، ولی رقم بسیار بزرگ آمده مهاجرت 

(. بعالوه، این رقم فقط شامل کسانی است که قصد 1۳97از کشور را دارند )صلواتی و ملکی، 

از کشور را دارند و احتماالً تعداد بسیار بیشتری نیز وجود دارند که تمایلی نسبی به  خروج

 کنند.  مثابه یک امکان فکر می مهاجرت دارند و یا به مهاجرت به

های  در سالبرخال ف موضوع میل به مهاجرت که در ایران به آن توجه چندانی نشده است، 

مانند  یاست. عباراتابراز شده  انیمهاجرت دانشگاهتوجه بسیار زیادی نسبت به موضوع اخیر، 

ها  عبارات مورد اشاره در رسانه نیتوان از پرتکرارتر را می« مهاجرت نخبگان»و « فرار مغزها»

 یبه موضوع مهم انیدانست. امروزه صحبت از مهاجرت دانشگاه دانشجویان دربارۀ مهاجرت

ها  مهاجرت نیو معتقدند ا کنند یصحبت م «ها مهاجرت ژن»از  ی،که برخ ییشده تا جا لیتبد

(. در 1۳8۳گل،  یبعد خواهد شد )زلف یها در نسل انیرانیا یهوش بیتر آمدن ضر باعث پایین

مثال  یشود. برا می دهید انیاز مهاجرت دانشگاه یضیهر روزه آمار ضد و نق زیها ن اخبار و رسانه

هزار نفر در سال اعالم  15۰ز کشور را آمار مهاجرت نخبگان ا ،علوموقت  ریوز 1۳92در سال 

بعد از چند سال ، ولی داشت یادیخبر در زمان خود بازتاب ز نی(. ا1۳92 ید 17رنا، یکرد )ا

پول  یالملل نیاز صندوق ب یعلوم وقت به استناد گزارش ریاعالم شد که آمار ارائه شده توسط وز

 استیر یمعاونت علم و فناور تیاندارد )س یشده که اساساً وجود خارج انیب 2۰۰9در سال 
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مطالب متناقض فوق هم حکایت از حساسیت زیاد نسبت به این (. 1۳96 ید 2۴، یجمهور

این موضوع نادرست از  هایی و درکآشوبناک  ییفضا کند و هم گویای این است که مسئله می

 وجود دارد. 

پدیدۀ مهاجرت آمارهای موجود در خصوص مهاجرت دانشجویان ایرانی گویای گستردگی 

آمار مشترک دپارتمان اقتصاد و آخرین طبق کردگانِ دانشگاهیِ ایرانی است.  در میان تحصیل

مجموع  از 2۰11در سال  1امور اجتماعی سازمان ملل و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نفر تحصیالت هزار  ۴2۴اند،  هکرد زندگی می OECDدر کشورهای ای که  هزار ایرانی 8۴5

درصد از کل جمعیت ایرانیان مهاجر مقیم در این کشورها را  5۰اند، که تقریباً  گاهی داشتهدانش

ای  کردۀ ترکیه عنوان مثال جمعیت مهاجران تحصیل دهند. این در حالی است که به تشکیل می

درصد کل  11مهاجر آن کشور بوده )یعنی حدود  ۰۰۰/25۰/2هزار نفر از مجموع  251

 27هزار مهاجر )یعنی  555هزار نفر از مجموع  151شور عراق نیز این عدد مهاجران( و برای ک

 92. همچنین، براساس آمار دیگری، (World migration in figures 2013)درصد( بوده است 

کنند، قصد ماندن دائم در  درصد از دانشجویان ایرانی مقطع دکترا که در آمریکا تحصیل می

(. آمارهای موجود در 1۳97گردند )صلواتی و ملکی،  ایران باز نمیگاه به  آنجا را داشته و هیچ

دلیل سوابق کاری مربوط به تحصیالت  که بخش عمدۀ آنها به مورد مهاجرین ایرانی در کانادا ـ

اند ـ نیز حاکی از این است که ایران در میان ده کشور عمدۀ  دانشگاهیشان پذیرفته شده

های اخیر، تا رتبۀ چهارم هم باال رفته است  در سال مهاجرفرست به کانادا قرار دارد و

 (. 1۳97پور،  )کاظمی

با توجه به میزان باالتر مهاجرت دانشگاهیان در ایران نسبت به سایر کشورها، پژوهش 

مهاجرت »حاضر، تالشی برای شناخت بهتر این پدیده است. این پژوهش از یک سو به موضوع 

در مقام « تصویر ذهنی غرب»وی دیگر درصدد روایت مختصات پرداخته و از س« مثابه امکان به

مثابه امکان را در ذهن  گیری ایدۀ مهاجرت به آل برای مهاجرت برآمده است که شکل مقصد ایده

 پژوهش نیادر  یپرسش اساسطور مشخص، دو  ویژه دانشجویان ممکن کرده است. به ایرانیان به

  مورد بررسی قرار گرفته اند:

                                                           
اند. از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا،  یافته کشور که عمدتاً توسعه ۳5: شامل OECDکشورهای عضو  1

 کانادا، استرالیا، ژاپن، و کره جنوبی.
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ای از مهاجرت همراه  مهاجرت در میان دانشجویان ایرانی عموماً با چه تصویر ذهنی ـ میل به1

 است؟ 

ـ این تصویر در طول فرایند مهاجرت، از پیش از اقدام به مهاجرت تا پس از انجام آن، چه 2

 کند؟  تغییری می

 انیر مبه مهاجرت د لیتما یریگ دنبال سرمنشأ شکل ابتدا بهبرای یافتن پاسخ این سؤاالت 

 دۀیاوّلین بار ا یکه برا میا آنان برآمده یاز زندگ یا دنبال کشف دوره رفته و به انشوندگ مصاحبه

 یدر ذهن آنان شکل گرفته است. سپس با آنان همراه شده تا به بررس رانیمهاجرت و رفتن از ا

چه ، منجر شده است میتصم کیامکان به  کیکه مهاجرت چگونه از  میموضوع بپرداز نیا

اند، و در طی این پروسه چه تصویری  کسانی در مراحل مختلف این پروسه بر آن تأثیر گذاشته

 از کشور مقصد در ذهن آنها وجود داشته و این تصویر چگونه تغییر یافته است. 

 های پیشین پژوهش

های  توان به پژوهش در میان دانشجویان می« مثابۀ امکان مهاجرت به»در مورد گستردگیِ 

شده است استناد کرد. بنا بر پژوهشی در خصوص  های اخیر، انجام ای که در سال دانیمی

اگر از سوی کشورهای که  این پرسشدر پاسخ به دانشجویان تحصیالت تکمیلیِ دانشگاه تهران، 

درصد از  5/92، دهند العملی نشان می ای برای آنها ارسال شود چه عکس پیشرفته دعوتنامه

(. 1۳86، خواه جهرمی و حمایت اند که از آن استقبال خواهند کرد )ارشاد ادهدانشجویان پاسخ د

دانشگاه دانشجویان  ۀدربار، که »هافرار مغزها یا مفارقت قلب«همچنین در پژوهشی با عنوان 

آیا می« پرسشبه انجام رسیده است، در پاسخ به  1۳9۴در سال  تهران و علوم پزشکی تهران

درصد از دانشجویان این دو دانشگاه  1۴فقط  »شوید؟ خارج صیل از ایرانخواهید برای ادامۀ تح

 ۳وز، یسکانیاند )ا عنوان یک گزینه رد نکرده احتمال مهاجرت را به ،اند و بقیه پاسخ خیر داده

در میان توان نتیجه گرفت این است که اندیشۀ مهاجرت  . آنچه از این آمار می(1۳95 نیفرورد

 . فراگیر تبدیل شده است ای بسیار به پدیدهدانشجویان در ایران 

دربارۀ علل مهاجرت دانشجویان، پیشتر تحقیقاتی صورت گرفته است. در پژوهشی با عنوان 

نشان « وطن: بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور جالی»

گرایش اصلی عامل  «جامعه آتیِو  ینسبت به شرایط کنون یانتقاد نگرش»داده شده است که 
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(. فرهنگ ارشاد و مجتبی 1۳8۴زاده،  در میان دانشجویان است )جواهری و سراج به مهاجرت

خواه نیز در پژوهشی دیگر در خصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلیِ دانشگاه تهران  حمایت

 دانشجویان لیتما تینقش را در تقو نیشتریب بیبه ترت یو علم یاسیعوامل ساند که  نشان داده

مختلف  طیشرا  از ی دانشجویانابیارزاند که  اند. همچنین بیان داشته به مهاجرت داشته یرانیا

 شرفتهیپ یحاکم در کشورها طیآنها نسبت به شرا  نگرش  ومنفی بوده کشور عمدتاً  یداخل

یز نهای پژوهش چلبی و عباسی  یافته(. 1۳86خواه جهرمی،  )ارشاد و حمایت مثبت است اریبس

ترین  مهم های علمی و فرهنگی و فرصت عالوه بر دالیل اقتصادی، خواست آزادی دهد نشان می

(. از سوی دیگر برخی از ۳۳: 1۳8۳، و عباسی چلبیعلل مهاجرت دانشجویان ایرانی است )

و « مهاجرت نخبگان»شناسانه و طرح عناوینی مانند  شده نیز با نگاهی آسیب های انجام پژوهش

اند. پژوهش مهدی اسماعیلی با  درصدد ارائۀ راهکارهایی برای کاهش آن برآمده« هافرار مغز»

 (. 1۳85است )اسماعیلی،   از آن جمله« پیرامون مهاجرت نخبگان»عنوان 

پرداخته و  مطالعۀ پناهندگان ایرانی مقیم کانادا به انیفرمانفرمائ یابوعلدر پژوهش دیگری 

ساخت  ۀافراد دربار یِنیب جهان یِکه با فروپاش کند نه بیان میگو علل خروج از کشور آنان را این

اند و از  کشور برآمده یدر خارج از مرزها یدیجد یِنبیو جهان تیهو افتنیوطن، آنان درصدد 

اقدام به ساخت این افراد ، ه استنسبت به غرب مثبت بود انیرانیا یِعموم دگاهیآنجا که د

ه و درصدد دستیابی به غرب کرد ایاز خارج  یالیو خ آلدهیا یریتصو رامونیخود پ ینبیجهان

 (. 1۳75ان، ی)فرمانفرمائاند  آن برآمده

نشان  که شده است در کانادا انجام یژوهشپ 2۰۰2پیرامون رفتار ایرانیان مهاجر نیز در سال 

دارند،  یدفر کشورها، رفتار منحصربه ریبا مهاجران سا سهیمهاجرِ کانادا در مقا انیرانیا دهد یم

کمتر از سطح آنها  یاعتماد عمومهای مهاجر، سطح  بر خال ف بسیاری ار دیگر گروهکه  طوری

پنجاه  ودحددر که  درحالی اعتماد ابراز شده در میان هموطنانشان در کشور مبدأ است؛ یعنی

رای این رقم بافراد جامعه قابل اعتماد هستند،  گریمعتقدند که د از شهروندان در ایراندرصد 

 های مهاجر، بوده است؛ از میان دیگر گروه چهل و سه درصد مهاجران ایرانی در کانادا در حدود

 هاکشور ریدارند و در مورد مهاجران سا یرفتار نیسوئد و فنالند چن یفقط مهاجران کشورها

باشد.  آنها باالتر از سطح متوسط اعتماد در کشورهای محل تولدشان میاعتماد  زانیعموماً م

توانند به این سؤال پاسخ گویند که آیا این تفاوت سطح اعتماد در نتیجۀ  ها نمی البته این داده
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تری نسبت به  شود، یا اینکه اساساً افراد خاصی که سطح اعتماد باال یا پایین مهاجرت ظاهر می

 (. Kazemipur, 2009) زنند متوسط جمعیت کشورشان دارند دست به مهاجرت می

ر شده، همگی حاکی از آنند که پروسۀ مهاجرت عالوه بر بخش های ذک پژوهش

افزاری آن، که به مسائل اداری مربوط به تقاضای اقامت در کشور دیگر و بعد هم اقدام به  سخت

افزاری هم دارد که به درک و  شوند، یک بخش مهم نرم جایی مکانی مربوط می مهاجرت و جابه

عنوان موتور محرکه برای  ط است. این بخش هم بهشناخت و تصویرهای ذهنی مهاجران مربو

کند و هم بر میزان رضایت از زندگی در کشور مقصد  پروسۀ مهاجرت در کشور مبدأ عمل می

 اتیها و تجرب گفته لیبا تحل یپژوهش جارح، یتوض نیبا اگذارد.  تأثیر قابل توجهی می

بررسی این وجه دارند، درصدد  قصد مهاجرت ایاند و  که مهاجرت کرده یا یرانیا انیدانشجو

 ایم ـ درمیان دانشجویان ایرانی برآمده است.  افزاری ـ که آن را سودای مهاجرت نام نهاده نرم

 روش تحقیق

 افراد از که است بوده آن بر تحقیق، پژوهشگر این در. استشده  انجام طور کیفی پژوهش به این

. بپردازند مهاجرتشان پیرامون خویش ایه تجربه و افکار روایت به بخواهد مطالعه، مورد

پژوهش  نیا یشده است. ط یآور جمع افتهی ساخت مهیمصاحبۀ ن لۀیوس به قیتحق نیا یها داده

 تیتا به روا بخواهیمشوندگان، از آنان  مصاحبه یها مداخله در صحبت نیبا کمتر ایم کرده یسع

 . ندتا به امروز، بپرداز اند هکرد می امکان فکر کیعنوان  که به آن به یاز زمانش، یمهاجرت خو

 اند: انتخاب شده ریز طیشوندگان پژوهش با شرا مصاحبه

 اند.  بوده یرانیاـ 

 اند.  در زمان انجام مصاحبه قصد مهاجرت داشته ایاند و  قبالً مهاجرت کردهـ 

 زایونوع  نیبا ا ندهیدر آقصد دارند اینکه  ایاند و  مهاجرت کرده ییدانشجو یزایبا و اـ ی

 مهاجرت کنند. 

 سال از مهاجرت آنان نگذشته است.  1۰از  شیبـ 

کانادا  ایمتحدۀ آمریکا و  االتیاروپا، ا یۀاتحاد یاز کشورها یکیمقصد مهاجرت آنان ـ 

 بوده است. 
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شده  یسع ،صورت هدفمند صورت گرفته است. در انتخاب افراد شوندگان به مصاحبه انتخاب

به هم مورد  هیو شب کسانی دگاهیشود و افراد با د تیرعا ییع و واگرااست تا حد امکان تنو

شوندگان، انتخاب بر اساس  انتخاب مصاحبه یمهم برا یاز فاکتورها یکی. رندیمصاحبه قرار نگ

شده است  یسع نیمقصدِ مهاجرت بوده است. همچن یحداکثر تنوع در کشورها جادیا

متنوع انتخاب  یـ دانشگاه یتفاوت با سطوح علمم یدانشگاه یها شوندگان از رشته مصاحبه

عنوان  در مورد کانادا و آمریکا که به هاشاره شود ک دیتنوع کشورها با حیشوند. در توض

 یکشورها سع یدر مورد اروپا با توجه به تعداد باالست، اما یالزم ن یحیتوض زیمتما یکشورها

 ،شمال، جنوب، شرق و غرب، از هر قسمت اروپا به چهار منطقۀ ۀیاتحاد یکشورها میشد با تقس

 انتخاب شود.  یشوندگان مصاحبه

ارائه شده است. بر این  1مهاجرتشان در جدول  خیتار بیشوندگان به ترت اطالعات مصاحبه

 22با ده سال سابقۀ مهاجرت در سطر اوّل جدول قرار گرفته و نفر شمارۀ  1اساس، نفر شمارۀ 

 نیمانده، در سطر آخر قرار گرفته است. در متن ا یاو باقسال به مهاجرت  از یک شیکه ب

افراد  ی. مشخصات عمومشوند یجدولشان شناخته م فیبا شمارۀ رد شوندگان مصاحبه ،پژوهش

کشور مقصد، دانشگاه سابق تا ، یلیگروه رشتۀ تحصالت، یسن، سطح تحصت، یشامل جنس

و  یاخالق پژوهش تی. جهت رعااقامتشان در جدول ذکر شده است تیاز مهاجرت و وضع شیپ

 آنان ذکر نشده است. شخصی افراد، اطالعات  تیهو یاز افشا یریجلوگ یبرا

 تیبه کفا دنیمشخص نبوده است و با هد ف رس قیاز انجام تحق شیها پ تعداد مصاحبه

ها آغاز شدند. اگر  شوندگان، مصاحبه مصاحبه انیپوشش تنوع مورد نظر در م نیو همچن ینظر

است و ممکن است هر شخص  رممکنیآن تقریباً غ یمعنای قطع به ینظر تیکفا حدّ نییچه تع

ها با در نظر گرفتن  از آن مطرح نشده است، انجام مصاحبه شیتا پ کهارائه دهد  یتیروا ،دیجد

 یدیجد دۀیا ایکد و  چیدر چند مصاحبۀ آخر تقریباً ه نکهیدو فاکتور متوقف شد. نخست ا

موجود بودند  یقبل یها در مصاحبه یشده همگ مطرح میکه مفاه یمعن نیا مطرح نشده بود. به

 یشوندگان از نظر کشورها مشاهده کرد. دوم اینکه مصاحبه جیشد تکرار را در نتا نوعی می و به

 . ندشد را شامل می یتنوع مطلوب یدانشگاه یها و رشته یـ دانشگاه یمقصد، سطح علم

 نیبهره گرفته شده است. بد کیتمات لیده از روش تحلآم دست به یها داده لیتحل یبرا

درصدد فهم  ،آمده دست به یها داده یو کدگذار یپژوهشگر تالش کرده است تا با واکاو ی،معن
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 لیتحل یها روش نیتر از عام یکی کیتمات لیتحل. دیبرآ قیمورد تحق میمفاه شتریهرچه ب

 کیبر سر ارائۀ  یدارد، توافق چندان لیتحلروش  نیکه ا یا است. با وجود کاربرد گسترده یفیک

، ییشناسا یبرا یتوان روش را می لیتحل نیا یصورت عموم مشخص از آن وجود ندارد. به فیتعر

 ,Braun & Clarkeکرد ) فیآمده تعر دست به یاه ها( بر اساس داده و گزارش الگوها )تمل، یتحل

ها استفاده  تم ایو ارائۀ الگوها  ها یدبن طبقه لِیتحل یروش برا نیا ،سخن گری(. به د2006

 (. Alhojailan, 2012شود ) می
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 یمهندس

 یسراسر کانادا
 یزایو

 ییدانشجو
 چهار از کمتر

 سال

 مرد 1۴
 تا ۳۳

۳6 
 یدانشجو
 دکترا

 علوم و هنر
 ینانسا

 هیترک کایآمر
 یزایو

 ییدانشجو
 چهار از کمتر

 سال

 زن 15
 تا 2۴

27 
 یکارشناس
 ارشد

 علوم و هنر
 یانسان

 یسراسر کانادا
 اخذ پروسۀ
 زایو

 سه از کمتر
 ماه

 زن 16
 تا ۳۰

۳۳ 
 یکارشناس
 ارشد

 علوم و هنر
 یانسان

 یسراسر شیاتر
 اخذ پروسۀ
 زایو

 سه از کمتر
 ماه

 مرد 17
 تا 27

۳۰ 
 یکارشناس
 ارشد

 و هیپا علوم
 یمهندس

 یسراسر کایآمر
 اخذ پروسۀ
 زایو

 سه از کمتر
 ماه

 مرد 18
 تا 27

۳۰ 
 یکارشناس

 و هیپا علوم
 یمهندس

 آزاد کانادا
 اخذ پروسۀ

 رشیپذ
 تا سال کی

 ماه سه

 مرد 19
 تا ۳۰

۳۳ 
 یکارشناس

 علوم و هنر
 یانسان

 آزاد شیاتر
 اخذ پروسۀ

 رشیپذ
 تا سال کی

 ماه سه

 مرد 2۰
 تا 27

۳۰ 
 یکارشناس
 ارشد

 و هیپا علوم
 یمهندس

 آزاد آلمان
 به میتصم

 مهاجرت
 از شیب

 سال یک

 مرد 21
 تا 2۴

27 
 یکارشناس

 علوم و هنر
 یانسان

 کانادا
رانتفاعیغ

 ی
 به میتصم

 مهاجرت
 از شیب

 سال یک

 مرد 22
 تا 27

۳۰ 
 یکارشناس

 و هیپا علوم
 یمهندس

 کانادا
ـ  آزاد

 یرانتفاعیغ
 به میتصم
 جرتمها

 از شیب
 سال یک

 

شده و  یساز ادهیکلمه پ به صورت کامل و کلمه ها به مصاحبه ۀیها، کل داده لیجهت تحل

استفاده شده، که  ATLAS. tiافزار  از نرم لیتحل یاند. برا شده یکدگذار ،سپس در دو مرحله

 یها قسمت دهد یافزار به پژوهشگر امکان م نرم نیاست. ا یفیک لیتحل ژۀیو یافزارها از نرم یکی

و سپس با  دینما یگذار و نشانه یکدگذار ،متن را انتخاب و در چند مرحله از یمختلف

مورد  ،شده ادهیمتون پ ،مرحلۀ نخست در. دینما دیرا تول یدیجد میکدها مفاه یبند دسته
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 صورت گرفته ییصورت استقرا به لیو تحل یاوّلیه قرار گرفته است. کدگذار یِمطالعه و کدگذار

 یها مشخص نبوده و بر اساس داده شیاز پ ،اوّلیۀ استفاده شده یکه کدها یمعن نیاست به ا

 تر یانتزاع یاساس الگوها رآمده ب دست اوّلیۀ به یکدها ،اند. در مرحلۀ دوم موجود انتخاب شده

کرده  یپژوهشگر سع زین تی. در نهااند دهیگرد جادیا هیثانو یکدها بیترت نیمرتب شده و به ا

 میو در قالب مفاه ییها را شناسا موجود در درون داده یها تم ایکدها، الگوها  ییاست تا با بازآرا

 ارائه دهد. 

الزم  ،شده است و در گفتگو با افراد انجام یفیصورت ک به قیتحق نیکه ا ییاز آنجاهمچنین 

 ینکات اخالق نیتر از مهم یتوجه شود. برخ یاریبس یِبه موارد اخالق قیبود تا در طول تحق

 اند از: مورد توجه عبارتند بوده

خارج از  یقول شده و به نقل شوندگان انجام مصاحبه تیو رضا یها با آگاه مصاحبه ۀیکلـ 

 مصاحبه اشاره نشده است. 

از پاسخ به آن  ایدارند پاسخ بدهند و  لیکه تما یاند به هر سؤال شوندگان مختار بوده مصاحبهـ 

 گوناگون نبوده است.  یها سؤال مشابه از روش دنیدر پرس یاصرار نیبراامتناع ورزند. بنا

 اند.  کلمه ذکر شده به و کلمه ینیصورت ع ها به قول نقل ۀیکلـ 

مطلوب  به افراد و مصادره یها از گفته ینشیشده است از استفاده گز یسع نیهمچنـ 

 زیمطلب شود، پره نایآنان از ب یمنظور کل یباعث دگرگون که یطور سخنان آنان به

 شود. 

افراد مورد پژوهش مورد اشاره قرار نگرفته است و از ذکر  تیها هو یک از قسمت در هیچـ 

اند و به  به شغل، محل کار، دانشگاه و مانند آنها داشته میکه اشاره مستق ییها قول نقل

 شده است.  زیپرهند، کرد می جادیافراد را ا تیهو ییامکان شناسا یقیهر طر

 ها و نتایج یافته

 ـ از خواستِ مهاجرت تا اقدام برای مهاجرت 4ـ  1

اند و این  کرده ها از چه زمانی به مهاجرت فکر می شونده پرسش آغازین این است که مصاحبه

دیگر، در  عبارت تا چه میزان دغدغۀ ذهنی آنان بوده است. به« مهاجرت، آری یا خیر؟»پرسش 
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ایم تا از  نبال یافتن جرقۀ اوّلیۀ ایدۀ مهاجرت در ذهن افراد بودهد این قسمت پیش از هر چیز به

 این منظر، درصدد شناخت هرچه بیشتر ایدۀ مهاجرت در ذهن آنان برآییم. 

که الزاماً ممکن « مثابه یک امکان مهاجرت به»تر دربارۀ اهمیت پرداختن به موضوع  پیش

های برخی از  گفته 2. در جدول شمارۀ هایی مطرح شد است منجر به مهاجرت افراد نشود، بحث

های  شوندگان دربارۀ زمانی که به مهاجرت فکر کردند آمده است تا با اشاره به گفته مصاحبه

شوندگان و مورد توجه قرار دادن فاصلۀ زمانی بین جرقۀ اوّلیۀ مهاجرت در ذهن افراد تا  مصاحبه

 د سنجش قرار گیرد. های مطرح شده مور اقدام عملی برای مهاجرت، صحت ایده

 مهاجرت در ذهنشان یدۀا یریگ زمان شکل ۀشوندگان دربار ـ نقل قول مصاحبه 2 ۀجدول شمار

شمارۀ 

 شونده مصاحبه
 نقل قول از افراد دربارۀ جرقۀ اوّلیۀ مهاجرت در ذهن آنان

2 
 بهخو چقدر که مکرد می فکر یبچگ عالم یتو... را کشور از خارج داشتم دوست یبچگ همان از

 د. نابخو درس خارج ودبر آدم

5 
بودم دوست داشتم ]از  رستانیکه دب یاگر بخواهم فکر کنم و به عقب برگردم، من از موقع

 [ بروم. رانیا

 نوعی در ذهن من وجود داشته است.  مهاجرت همواره به دۀیکه ا نمیب یم کنم یفکر م 7

8 
 ها یلیشدم خ یکه اومدن یشه... زمانخارج از کشور با لمیکالً دوست داشتم که ادامۀ تحص

 . یدیرس تیگفتند به آرزو

12 
سفارت  یها زنگ زدم از کالس]همان موقع[  یدغدغه را داشتم و حت نیا ییاز زمان راهنما

 . جو کردم و پرس

1۳ 

 رانیاز ا خواستم یبود که م یشد. دفعات مختلف یا یپروسه طوالن یلیمن مهاجرتم کالً خ

همه  مانی]اطراف شناختند یها من را به اسم رفتن م یلی... خشد ینم یلیا به دالخارج بشوم منته

 [. مبرو رانیاز ا خواهم میکه  دانستند یم

15 

 که اد، چونیز یلی، خیلیخ[ بروم؟ دینبا ای بروم دیبا ایآ که یکرد فکر نیا به چقدر حاال تا]

 را نهایا و استقالل یها دغدغه نیا ازکدام  چ... هیبروم که افتاد ذهنم در که یباراوّلین  منمثالً 

 . نداشتم

 در خانۀ ما مهاجرت مطرح بوده.  شهیهم 16

 بروم خارج.  خواهم یکه م مگفت می یاز بچگ 17

21 

که قرار بود باً، یبود تقر شیشود شانزده ساله. ده سال پ می کنم یبودم فکر م رستانیاول دب

 ندگفت کانادا، و نشد... مادر و پدرم می ای ایاسترال یبروم براکالجش را بگذرانم و ، یبروم مالز

 که برو اونجا خوبه. 

 ]مطرح[ بود.  یاز هجده نوزده سالگ یعنی]مطرح[ بود  میموضوع[ رفتن از قد ای]بحث  22
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ها همگی این پیام را دارد که این افراد بسیار پیش از اقدام عملی برای مهاجرت و  این گفته

اند. همچنین در گفتۀ بسیاری از  کرده کودکی یا دوران مدرسه، به رفتن از ایران فکر می اکثراً از

توان این میل به مهاجرت را با نوعی شیفتگی تفسیر کرد. به این معنی که بسیاری از  آنان می

آنان پیش از آنکه با دالیل روشنی مانند اقتصادی، تحصیلی و یا استقالل از خانواده تصمیم به 

اند. این قضیه بیانگر دو نکته مهم است. اوّل  اجرت بگیرند نیز با خیال مهاجرت درگیر بودهمه

عنوان پاسخی به مشکالت مشخصی که فرد در مرحله خاصی  این که، میل به مهاجرت لزوماً به

از زندگی درگیر آن بوده است ـ مثل مشکل ادامۀ تحصیل یا کاریابی و غیره ـ مطرح نشده، 

دلیل گسستگی نسبی این  ای فرازمانی وارد زندگی فرد شده است. دوم اینکه به ثابه ایدهم بلکه به

تواند با سهولت بیشتری در ذهن افراد منتشر  تصمیم از شرایط مشخص عینی، این ایده می

شود، فارغ از آنکه آنها اساساً امکان مهاجرت را دارند یا خیر. وجه دوم همان است که به پدیدۀ 

زند. هرچند افرادی که در  دامن می« مثابه امکان و نه اقدام مهاجرت به»یا « مهاجرتمیل به »

روند،  زودی از ایران می اند و یا به اند، همگی یا از ایران رفته این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته

اد همواره اند و شاید هرگز نروند، اما مانند این افر ولی چه بسیار کسانی هستند که از ایران نرفته

 «. آیا باید از ایران رفت؟»اندیشند که  و شاید هر روزه به این پرسش می

 سازی کشور مقصد  ـ آرمانی 4ـ  2

شود که این خواست مهاجرت که در بسیاری از موارد، خواستی  اکنون این پرسش مطرح می

آنچه را که  ای شکل گرفته است. قدیمی و مربوط به کودکی بوده در نسبت با چه تصویر ذهنی

توان به دو کلیشۀ کلی  در این پژوهش دربارۀ انتظار از مقصد از دانشجویان شنیده شد، می

 ییشکوفا یبرا یغرب در مقام بسترشهر و کلیشۀ  تقسیم کرد؛ کلیشۀ غرب در مقام آرمان

 . در کلیشۀ اوّل فرد، تا حدودی فارغ از خود، به توصیف جهانی خارجی باشرفتیاستعدادها و پ

که در کلیشۀ دوم، فرد جایگاه  پردازد، درحالی هایی متفاوت از جهان زیستۀ خویش می ویژگی

 محوری در روایت خود از مقصد دارد. 

شهری از زبان  های رایج آرمان الزم به توضیح است که در توصیف هریک از انواع کلیشه

اند نقل شده است. از  ت کردهشوندگان در هر قسمت، ابتدا روایت افرادی که قبالً مهاجر مصاحبه

اند. پس طبیعی است که تصویر ذهنی  آنجایی که این افراد اکنون با مقصد خویش مواجه شده
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پیش از مهاجرت خویش از مقصد را اکثراً در مقایسه با درک امروزشان از کشور مقصد تعریف 

امهاجرت آنان آشنا های پیش کند تا هرچه بیشتر با ایده کنند و البته این به ما کمک می می

اند و در فرایند  های کسانی پرداخته شده است که هنوز مهاجرت نکرده شویم. سپس به گفته

 اند.  مصاحبه از انتظارات خود از مقصد سخن گفته

 شهری غرب  ـ کلیشۀ آرمان 4ـ  2ـ  1

غرب » توان آنان را در قالب کلیشۀ شوندگان که می های مصاحبه هایی از گفته با روایت بخش

توان بخش مهمی از فضای کلیِ حاکم بر ذهن  تفسیر کرد، می« شهر مثابه آرمان به

کنندگان در رابطه با غرب را ترسیم نمود. برای توضیح بهتر موضوع، این نوع نگاه  مشارکت

ساختاری، بصری، و برتریِ   شهری به غرب خود در قالب سه جلوۀ رایج روایت شده است: آرمان

زند، شامل  معنای آنچه نادیدنی است، اما کیفیت زیست بشر را رقم می ی بهرساختانژادی. 

معنای آنچه از شهرسازی و سبک زندگی  ی بهبصرساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ 

های بلند، خودروهای مدل باال، مردمی  شود، مانند وجود شهرهای مدرن با برج دیده می

عنوان مردمانی  یت از تصور مردمان سفیدپوست بهحکا ، کهینژادپوش و غیره؛ و  شیک

کنندگان به  های مشارکت تر و یا در کل برتر دارد. در ادامه با توجه به گفته تر، آگاه متمدن

 هریک از این ابعاد پرداخته شده است. 

جلوۀ ساختاری تصویر ذهنی غرب نمایانگر انتظار افراد از چگونگی  الف( جلوۀ ساختاری:

کالن اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند امنیت و رفاه ساختارهای 

توان با کیفیت زندگی روزمره در  دیگر، این جلوه را می عبارت اجتماعی در جامعۀ مقصد است. به

جامعۀ مقصد تعریف کرد. در ادامه، به برخی از گفتارها در این رابطه، اشاره شده است. 

کند، دربارۀ تصور  اکنون بیش از ده سال است در آمریکا زندگی می که 1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 دهد: گونه توضیح می طور خاص آمریکا تا پیش از مهاجرتش این خود از غرب و به

، ( استHigh Tech) تک یها  ۀجامع کیکردم که آمریکا  فکر می شهیمن هم»

 کیآمریکا  ۀه جامعکردم ک من مثالً فکر می ایو  ستیطور ن این که اصالً درصورتی

کنم  یم فکر گری. حداقل االن دستیگونه ن این که اصالً درصورتی، ستا جامعۀ سکوالر

که با  ست درصورتیا( Informed) نفورمدیجامعۀ ا کیکردم که  فکر می ای. ستیکه ن

 تزنیس نفورمدیا یناامکان را به تو بدهد که بتو نیتواند ا ینم که دارد اصالً یوسعت
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کند...  یهست که به ذهن آدم خطور نم ییزهایهم چ نجایهست، ا یدزد نجایای... باش

ها در آن  یخوب ۀداشتم که هم یدید، که زدم]را[ هایی  بخواهم خالصه کنم حر ف اگر

 «. آن نبود ها در یبود، ولی بد

طور مفصل به مقایسۀ ذهنیت خود پیش از مهاجرت  شونده در گفتار خویش به این مصاحبه

دهد. قابل توجه  کا پرداخته و آن را با ایران و تجربۀ اکنون خویش مورد مقایسه قرار میبه آمری

 کند: زده معرفی می شونده، خود را تا پیش از مهاجرت غرب است که این مصاحبه

 مه هنوز و کردم ینم گوش یرانیا آهنگ. مثالً بودمزده  غرب بودم که هم رانیا تو»

 دستخط ها یلیخ. مثالً ستین مه هنوز و نبود مانۀخان رد یرانیا یتابلو کی. کنم ینم

 ییمعنا نجایا در هم رانیا در هم من یبرا زهایچ نیا دارند خانه در شعر کتاب کی ای

 «. نداشت

هاست مقیم آلمان است دربارۀ انتظارش از بوروکراسی  که اکنون سال 2شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 گوید: گونه می اش با این سیستم این هۀ منفیدر آلمان تا پیش از مهاجرت و سپس مواج

ی شهردار ویبر دیبا، کند یم دایپ سروکار باهاش عیسر آدم که یزیچاوّلین  نجایا»

 دو برو که دینگو یموی، ر یم]که[  بعد. ستا ناش یبروکراس نیا ی؛کن ثبت ]آمدنت را[

 تا که کشد یم طول. گرید ۀهفت دو ای گرید ماه سه تا دنده یم بهت وقت ای. گرید ماه

 «.]ایران[ است! داستان همان که هم نجایا بابا یا که وییگ یم. دیایب نامه

ای  آنچه از دو گفتۀ باال مشخص است عدم تطابق انتظار ذهنی از مهاجرت و واقعیت عینی

گویند که انتظار چنین رخدادی را  اند. آنها هر دو می رو شده است که مهاجران با آن روبه

 از زاویۀ دیگری به موضوع پرداخته است: 7شوندۀ شمارۀ  اند. مصاحبه نداشته

آن،  با مواجهه از پس و اروپا به مهاجرت از قبل من تصور نیب تفاوت نیتر بزرگ»

 یزندگ انئیاروپا مکرد می احساس نکهیا و بودطلبی  راحت از تصور گفتم که طور همان

 . «دارند یتر راحت اریبس

زندگی »توان مشاهده کرد که برآیند تمامی انتظارات ساختاری در قالب  قول باال می در نقل

تواند شامل عوامل مختلفی از جمله عوامل اجتماعی و  بیان شده است که در کل می« تر راحت

دربارۀ مقایسۀ تصور پیشین خود از کشور مقصد که  8شوندۀ شمارۀ  اقتصادی باشد. مصاحبه

 دهد: گونه توضیح می با آن مواجه شده است، این برای او فنالند بوده و چیزی که
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]انتظار داشتم با  نداشتم انتظار کنم یم فکر که. االن هستندزیست  ساده یلیخ نهایا»

 مقدار کی من لحاظ از... جالبه یلیخرو شوم[...، ولی  تر روبه ای لوکس جامعه

 «. میاریدرب ادیز پول که میدار دوست ما]چون[  استکننده  ناراحت

دهندۀ جلوۀ ساختاریِ تصویر ذهنیِ پیشامهاجرتِ فرد از مقصد و تفاوت  این گفته هم نشان

باشد. بیش از هر چیز مدل توزیع درآمد در کشور  آن با تجربۀ زیستۀ او پس از مهاجرت می

شونده عجیب و  یابد برای این مصاحبه فنالند که مالیات با افزایش درآمد تصاعدی افزایش می

دهد و  بول است؛ زیرا این سیستم، اجازۀ پیشرفت شخصی زیادی به افراد جامعه نمیق غیرقابل

شونده را در آن  در نتیجه، شاید نتوان مصادیق زیادی از زندگی لوکس مورد نظر این مصاحبه

 یافت. 

مند به تحصیل و از این منظر، از مهاجرت خود  فردی است عالقه 1۰شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

سال است که برای دوره دکترا به کانادا رفته و پیش از  دارد. او اکنون کمتر از یکرضایت باالیی 

این نیز دوره کارشناسی ارشد خود را در اروپا گذرانده است. او رفتنش به خارج از کشور و یا 

همین دلیل کمتر به انتظارات خود از  کند و به توصیف می« هیالسو یعل»ماندن در ایران را 

 اند: کند که شایسته توجه پردازد، اما در حین مصاحبه به نکاتی اشاره می می جامعۀ مقصد

 نجایا ییآ یم بعد ،بندند یم شب دوازده ساعت ها کافه که دیآ یم بدتدر تهران[ »]

 کیموز دیبا فقط شب دوازده نجایا. بندند یم شب دوازده ها کافه هم نجایا که ینیب یم

 یبرو دیباخواهی بیرون بروی[  ]اگر می بعد به شب دهدواز ساعتباشد...  الکل و بلند

 کی میکن یم فکر مای... بده جواب]بخش اقتصادی[  یاکونوم آن به و یبخور الکل

 «. آزاده]خارج از کشور[  آنجا و ستین آزاد یی ]در تهران[زهایچ

یش که اکنون در ایتالیا مشغول تحصیل است، دربارۀ مواجهۀ خو 12شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 دهد: گونه توضیح می با ساختار بروکراسی ایتالیا و مقایسۀ آن با تصور پیشینش از آنجا، این

 و بدتر یلیخ دتوان می یحت... یادار یبروکراس لحاظ از یعنی، هرانیا هیشب یلیخ ایتالیا»

 کردم ینم فکر... کنند یم مسخره هم خودشان چون، اش یادار یبروکراس باشد تر داغون

 . «ستا رانیا هیشب یلیخ ]اما[ باشد تر منظم یلیخ مکرد می فکر باشد یجور این

شونده، ایتالیا در مورد خاص بروکراسی از تصویر ذهنی  در این گفته، گویا در ذهن مصاحبه

شهری دارد نزدیک  سو که تصویر ذهنیِ پادآرمان شهریِ غرب جدا شده و به ایران در این آرمان

 شده است. 
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، که هنوز مهاجرت نکرده است، دربارۀ انتظار خود از 18شوندۀ شمارۀ  صاحبهاز سوی دیگر م

 گوید: مهاجرت می

 و میهست سوم جهان کشور کیم، یباش داشته امکانات نجایا ما که هم چقدر هر»

 «. دارد یگرید ابعاد قطعاًاوّل  جهان کشور در یزندگ

یران بسیار موفق است و فردی است که به گفتۀ خودش در ا 2۰شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

اکنون در محل کارش مدیریت بیش از شصت نفر را به عهده دارد. او که تصمیم گرفته به بهانۀ 

ادامۀ تحصیل به آلمان مهاجرت کرده و زندگی جدیدی را در آنجا از صفر بسازد، دربارۀ قصد 

 گوید: خود از مهاجرت چنین می

 مهم یلیخ من یبرا که یاجتماع رفاه آن ]به آلمان مهاجرت کنم[، ]تا[ ور آن بروم»

 «. دست آورم[ ]رفاه اجتماعی مورد نظرم را به باشد داشته من یبرا را ستا

نیز دربارۀ انتظار خود از شرایط زندگی در مقصد )برای او، کانادا(  21شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 دهد: را اینگونه توضیح می

 یکن کار کهشود  می راحت گه، اونجاید رهدال پولت ، چونیبگرد را اروپا ویبر مثالً»

 که ما هدیشناالن  ... ]اینجا[ستین یجور این ]در ایران[ نجایا، ولی یاوریدرب پول

 حیتفر یبرو یحت یتوان ینم... ]یعنی[ ونیلیم چهل شده]ترکیه[  ایآنتال]قیمت تور[ 

 . «ی[توانی برو ]هم نمی اطرا ف یشهرها]تا[  یحت، ات بچه و خانواده با یکن

 گوید: گونه می نیز دربارۀ تصورش از زندگی در کانادا این 22شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 ستیب یماه با نجایا که یکن می تجربه را یزندگ از]سطحی[  یلوِلِ کی تودر کانادا[ »]

 «. یکن ینماش  تجربه هم ونیلیم یس

ز زندگی است که با توان فهمید جستجو برای یافتن سطحی ا قول فوق می آنچه از چند نقل

 پول، موقعیت کاری خوب و یا هر چیز دیگری در ایران قابل دستیابی نیست. 

شهری غرب در  جلوۀ بصری عبارت است از تصویر بصریِ تمدن آرمان ب( جلوۀ بصری:

خورد که معطو ف به  شوندگان مطالب بسیاری به چشم می های مصاحبه نظر افراد. در گفته

نقص و پیشرفته، مردمانی  ی به اصطالح شیک است. جایی با شهرسازیِ بیانتظارات آنها از جای

 هایی پیشرو.  پوش و تکنولوژی خوش
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  که پیش از این شاهد روایت او از جلوۀ ساختاری تصویر ذهنی 1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

نچه که غرب بودیم، دربارۀ مواجهۀ اوّل خویش با آمریکا و تضاد بین آنچه انتظار داشته ببیند و آ

 دهد: گونه توضیح می دیده است این 

 و داغون یجا ک، یخراب یجا کی. است فرودگاه نیتر ختیر یب آنجلس لس فرودگاه»

 و یشد شرق تهران نالیترم وارد انگار ییجورا کی ویش یم وارد ف، شمایکث یجا کی

 یکن یم فکر یکن باز یبانک حساب ویبر هیخوا یم. مثالً خوابگاه ویر یم یدار انگار

 لتیموبا یرو وشود  می انجام کار همه عیسرمثالً  و ستا کیالکترونچیز  همه نجایا

 «. هست کاغذ یروچیز  همه نهشود.  می انجام کار همه

توان میزان شگفتی فرد را در مواجهه با مقصد متوجه شده و در نتیجه به  قول باال می از نقل

کند و پیش از  که اکنون در آمریکا زندگی می 6ارۀ شوندۀ شم برد. مصاحبه انتظار پیشین او پی

 کند: آن هم در کانادا بوده است، تصورش دربارۀ غرب را اینچنین بازگو می

 فقط نجایا یگازها، ولی شوم مواجه شرفتهیپ یگازها]اجاق[  با بود نیا من انتظار»

 در نیهمچن. ستین یخبر یاشهیش یِبرق یگازها از و است ساده یبرق المنت کی

 مکرد می فکر سفر از قبل تا. ستین بزرگ و دیسا یدبایسا یهاخچالی از یخبر نجایا

. پوشند یم دامنکت و شلوارهستند، کت پیتخوش همه]در آنجا[  زنان و مردان

 . «بلند و مدرن یهاساختمان از است پر شهر و هستند باال مدل همه هانیماش

 صوری مشابه از غرب داشته است:نیز ت 7شوندۀ شمارۀ  همچنین مصاحبه

 خال ف بر، اما پوشند یم لباس کیش یلیخ ها آدم اروپا یتو مکرد می فکر شهیهم»

 . «دهند ینم یادیز تیاهم یپوش کیش و ظاهرشان به نجایا شدم متوجه... تصورم

دهند که تصویر ذهنی غرب در نزد برخی از دانشجویان  روشنی نشان می قول به این دو نقل

های بصری باشد. به دیگر سخن، تصویر ذهنی غرب در  است تا چه حد معطو ف به جلوه ممکن

نزد دانشجویان ایرانی الزاماً تنها معطو ف به انتظارات انتزاعی نبوده، بلکه در بسیاری موارد، 

زودی  که به 17شوندۀ شمارۀ  های بصری آن نیز بسیار برجسته باشد. مصاحبه ممکن است جلوه

 گوید: گونه می هاجرت خواهد کرد، دربارۀ تصور خود از آمریکا اینبه آمریکا م

 کی تازه من. اش ییدا شیپ ورکیوین بود رفته ام یکارشناس یِکالس هم هست ادمی من»
 جاآن یوودیهال یها لمیف که منهتن پنجم ابانیخ کنم فکر به راجع بودم خوانده یرمان
 ام ییدا ۀخان اتفاقاً گفتپنجم(، )خیابان  ویاون فیفت برو گفتم. شود می یباز

 بد حالم دارد که است فیکثقدر  این نه گفت. هباحال یلیخ ولیا گفتم. جاست همان
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شود آمریکا  می مگر گفتم. دمیشن یم یزیچ نیهمچ کی بود باراوّلین  من... شود می
 . «است 1مویپاالد شیجا همهآمریکا  که بود نیا ذهنم یتو شهیهمد. باش فیکث

کند، او تا پیش از این گفتگو همواره تصوری بسیار  طور که خود این فرد نیز اشاره می همان

نیز اشارۀ جالبی به جاذبۀ اصلیِ  22شوندۀ شمارۀ  لوکس دربارۀ آمریکا داشته است. مصاحبه

 مقصد خود دارد: 

 «. خوشگله یلیست، خا معلوم کهاش  جاذبه»

کنندگان در این پژوهش دربارۀ  ه توسط مشارکتهایی بود از آنچ آنچه در اینجا آمد نمونه

توان پی برد که تصورِ  ها می های بصری انتظاراتشان از جامعۀ مقصد بیان شد. بنابراین گفته جلوه

تواند به میزان زیادی معطو ف به تصاویر ساده و توریستی از کشورهای  غرب در ذهن افراد می

 غربی باشد. 

دست آمد، جلوۀ  گر تصویر ذهنی غرب که طی پژوهش بهجلوۀ دی ج( جلوۀ برتریِ نژادی:

کردند با  گفتند که تصور می تر در غرب بود. برخی از مهاجران می تصور مردمانی داناتر و متمدن

گونه  شناختند مواجه شوند و در بسیاری از موارد، این مردمانی متفاوت از آنچه در ایران می

ذهنی معکوس کلیشۀ منفی از خلقیات ایرانی دانست.  توان تصویر نبوده است. این جلوه را می

ای که بر باورهای عموماً منفی از خلقیات ایرانیان استوار است و در بسیاری از موارد، با  کلیشه

 شوند.  بیان می« تونه...  فقط یک ایرانی می»یا « ما ایرانیان همه... »شکل  هایی به گزاره

 گوید: گونه می هش به مردم و انتظار پیشینش ایناز تغییر نگا 1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

]برخورد  شود می اش افهیق یجور کی طر فدیدم که ناگهان[  در برخورد با دیگران می»]
 ای ام آمده تازه من که است نیا یبرا فقط نهایا مکرد می فکر من. کند[ نامناسبی می

 ایدنجای  همه ینژادپرست که شدم متوجه بعد، ولی است نشده خوب ام لهجه هنوز
 . «هستند ینژادپرست یها آدم آنجلس لس مردم اتفاقاً و هست

اش  اش از مردم غربی و تجربۀ زیسته نیز در مورد شکا ف بین فانتزی 6شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 گوید: گونه می این

االصل، بهش گفتم  ییبود و آمریکا سانسیل یتو دانشگاه آشنا شدم که دانشجو یکیبا »

کانادا کجاست؟! آخه مگه  دیازم پرسنجا، یادا درس خوندم بعد اومدم اکه من کان

 «.!دونست ینم نویداره و ا هیآمریکا چندتا همسا

                                                           
 لوکس در تهران مرکز خریدی 1



  71 مهاجران ایرانی  -سودای مهاجرت: میل به مهاجرت و تصویر ذهنی از غرب در تجربۀ دانشجو 

 

 دهد: گونه توضیح می انتظار خود را این 8شوندۀ شمارۀ  همچنین مصاحبه

 یها آدم یلیخ الزاماً یرانیرایغ مردم]این است که[  کرده رییتغ]در نظرم[  که یزیچ»

 یها ییتوانا لحاظ از... مکرد می تصور گهید جور کی دیشا ار مردم... ستندین یقیعم

 که ییها آدم دهستن حاال .دمیند را داشتم انتظار که ییها آدم... بودن قیعم ای مختلف

 . «ترندقیعم رانیا در

ان، بلکه تنها در باور غربی دهد که باور به برتریِ نژادی سفیدپوستان نه دو گفتۀ باال نشان می

شوندۀ  تا چه حد توانسته است در نظر دیگران نیز )در اینجا ایرانیان( تأثیرگذار باشد. مصاحبه

رغم احساس رضایت از مهاجرتش،  نیز که اکنون در سوئد دانشجوی دکتراست، علی 9شمارۀ 

 کند: گونه توصیف می ها این وضعیت خودش را در مقایسه با سوئدی

 ما هشد بزرگ یرانیا ۀخانواد کی در که یرانیا کیعنوان  به نم نمیب یماالن  داًیجد»

 از هستم باالتر یلیخ معاشرت یاجتماع مسائل از یبعض از واقعاً ای ندارم کم یزیچ

بینی از نسل[  ]می یکن]می[ نگاه هم را خشانیتار... 1هستند اطرافم که ییها آدم

  «....مااند[، ولی  ]بوده ها نگیکیوا

کرده است که  نوعی احساس می ین معناست که این فرد تا پیش از این بهاین گفته به ا

مردمان سوئد از ایرانیان از خیلی جهات برتر هستند، اما اکنون به این نتیجه رسیده است که او 

 تواند برتر هم باشد.  نیز چیزی کم ندارد و حتی در برخی موارد می

 کوفایی استعدادها ـ کلیشۀ غرب در مقام بستری برای ش 4ـ  2ـ  2

کلیشۀ دیگری از تصویر ذهنی غرب که باید در نظر گرفته شود، تصوری از غرب است که آن را 

کند. این کلیشه از تصویر ذهنی غرب را  چون سرزمینی برای رسیدن به آرزوها تعریف می

 های روزمره تعریف کرد. به این توان گاهی تصویری مقابل و متضاد سرخوردگی و شکست می

شود با توسل  هایی که فرد با عدم موفقیت و ناکامی مواجه می معنی که در بسیاری از موقعیت

موفق « جایی دگر»ای سعی در توجیه ناکامی خویش نموده و خود را در  به چنین تصویر ذهنی

توان  را می« های فردی شدن توانایی حیف»و « عدم توجه به استعدادها»کند.  تصور می

ی جامعۀ مبدأ از دید فرد مهاجر تعریف کرد که این نوع تصویر ذهنی های اصل مشخصه

گیرد. گاهی دیگر نیز وجود این کلیشه از مقصد نشان از  شهری در مقابل آن شکل می آرمان

                                                           
 باشد. ها می منظور سوئدی 1
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طور  طلبی و خواست پیشرفت مضاعف در نظر افراد دارد. در مورد دانشجویان به نوعی کمال

آرمانی فرض کردن دانشگاه مقصد و شرایط تحصیل و  خاص این کلیشه اغلب خود را در قالب

 دهد.  پیشرفت در کشور مقصد نشان می

هایش را توضیح  گونه انتظار خود از مهاجرت برای جبران ناکامی این 1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 دهد: می

این موفق نبودم )ایران( کشور  نیمن در ا نکهیا لیکه دل بود نیتصورم ا شهیمن هم»

 یشانس «فیشر»که رفتند  یاشتباه است. مثالً کسان رانیداخل ا یارهایکه مع است

 را در یخوب ینستند جااکه تو یغلط را داشتم، کسان دید نیند. ادنارفتند و درس نخو

 قدر آنها کنم یاپال من اگر که داشتم یخام دیدد... داشتن یحتما پارت ،رندیبگ رانیا

 «. دهند می زایو و رشیپذمن  به عیسر و دادند می را من

کند که  استفاده می« دانند قدر من را می»شونده از گزارۀ  های باال مصاحبه در گفته

دهندۀ باور او مبنی بر عدم توجه به استعدادهایش در ایران دارد و خودش در ادامه این  نشان

عدم خواند. این تصویر ذهنی گویای همان نوع اوّل است که دربرابر  تصور خویش را غلط می

ها در جامعۀ مبدأ شکل گرفته است و علت شکست را در جایی بیرون از  ها و شکست موفقیت

 کند.  فرد جستجو می

گوید  هم که اکنون در مجارستان مشغول تحصیل است، می ۳شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 کرده، نبوده است: طوری که تصور می دانشگاه آن

 و هست مه هنوز و بود ادیز یلیخ اتیحفظ براساس و یتئور یلیخ دانشگاهش نجایا»

 را همه نیا موبش مجبور که نداشتم را انتظارش اصالً و بود نیسنگ یلیخ من یبرا نیا

 . «بود نیسنگ یلیخ نمی برا نیا کنم حفظ

کند و اکنون دانشجوی  که نزدیک ده سال است در آلمان زندگی می ۴شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 کند: گونه روایت می س خواندن در خارج از کشور را اینمقطع دکتراست، تصور خود از در

 آدم که داشتم، تصوری است کشور از خارج های دانشگاه از شخصه به من که تصوری»

 و پرجنب محیط دیگر، مثالً یک بیند می چیزها و این ها سریال و ها فیلم این توی

 مثل است یچیز یک واقعیت پویا، ولی در و زنده انرژی، خیلی از پر و جوش

 از پر ها خوابگاه که نیست خبرها آن از اصالً و کالس سر آیی می. ایران های دانشگاه

 آن در بگویم خواهم می. ایرانه مثل بگویم اینکه نه. باشد انرژی از باشد، پر شوق و شور
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 اختیارت در امکانات همه اینجا بیایی تومثالً  که نیست کنیم می فکر رؤیایی ما که حد

 . «بخون بشو، درس پروفسور برو که بگویند ند وبگذار

شونده روشن است، هر دوی آنها معتقدند که  های این دو مصاحبه طور که از گفته همان

اند و انتظارشان بیش از آنچه بوده است  تصوری غلط دربارۀ چگونگی دانشگاه مقصدشان داشته

کردن  تواند نشان از معادل فرض میها بیش از هر چیز  اند. این گزاره که عمالً تجربه کرده

اند که  فرض مطرح شده دانشگاه خوب با دانشگاه غربی باشد. یا به دیگر سخن، با این پیش

شان همگی از استانداردهای دانشگاه خوب در نظر ما  های غربی فارغ از گوناگونی دانشگاه

ج از کشور و سپس انتظار خود را از تحصیل در خار 6شوندۀ شمارۀ  برخوردارند. مصاحبه

 دهد: گونه توضیح می اش با واقعیت را این مواجهه

 و یشخص عالقه اساس بر خواندن درس یبرا آزاد ییفضا انتظار هم دانشگاه مورد در»

 زمان یوقت... داشتم ینابرابر و ضیتبع از دور به و باالتر یتیفیک ، بایدرون یاستعدادها

 یآزاد و تیخالق هم نجایا در که شدم توجهم دیرس …م ارشد ۀپروژ یرو بر کردن کار

 یمال التیتسه خاص پروژه نیا یبرا من نکهیاعلت  به گفت درس استاد و ندارد وجود

 . «دیکن کار موضوع نیهم یرو فقط دیبا هم شما ما هگرفت

های تحصیلیِ بسیارش هم در ایران و هم در کانادا،  رغم موفقیت این دانشجو نیز علی

ایتی خویش را از شرایط دانشگاه مقصد بیان کرده و از مغایرت این تجربه با تصور گونه نارض این

اش دربارۀ شرایط ادامۀ  توان نشان از تصور آرمانی های او را می گوید. صحبت پیشینش سخن می

که اکنون دانشجوی دورۀ دکترا در  1۴شوندۀ شمارۀ  تحصیل در خارج از ایران دانست. مصاحبه

 گوید: گونه می تصویر ذهنی غلط خویش از شرایط تحصیل در آمریکا این  ارۀآمریکاست، درب

 درصد هشتاد که داشتمآمریکا  در ییدانشجو سخت یزندگ وآمریکا  از فهم نیا اگر»

 بدو و استرس قدر[ ]اینانقدر]و[ دارند،  یافسردگ دکترا مقطع درآمریکا  یدانشجوها

 «. رفتم ینم وقت چیاست، ه ادیز بدو

سال آینده دارد دربارۀ تصویر  که قصد مهاجرت به کانادا را در یک 22شوندۀ شمارۀ  حبهمصا

 گوید: ذهنی خود از تحصیل در کانادا چنین می

 ۀتجرب کی. بخوانم درس بروم دارم دوست، ولی ستمین یخوان درس آدم نکهیا با»

 آنجا شگاهدان در سال دو در آدم که یزیچ آن کنم یم فکر... باشم داشته یلیتحص

 چون. هست دانشگاه در نجایا کهاست  یزیچ هر یراو اصالً ،ردیبگ ادی دتوان می
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 یایدن کی که کنم یم فکر نجای...، ولی آریگ ینم ادی یزیچ واقعاً دانشگاه در نجایا

 . «ستا رگید

ر با اش یک گاه جدی نبوده و حتی بعد از اخذ مدرک کاردانی خواندن در ایران هیچ برای او درس

دانشگاه را رها کرده و به کار مشغول شده است و سپس دوباره به دانشگاه بازگشته و مدرک 

 دهد: گونه توضیح می کارشناسی خود را اخذ کرده است. او دربارۀ وضعیت تحصیلی خویش این

 خودم... کالس بروم نداشتم دوست اصالً. افتادم را میها درس ۀهم خواندم سال دو»

 ستمیس نیا با ینواخ درس ]آدم[ من... ندارد یا دهیفا خواندن درس نجایا که دانم یم

 «. ستمین رمیبگ نمره که یحفظ

قول او دربارۀ عالقه به تحصیل در خارج از کشور مشهود است،  طور که در نقل اما همان

خواندن  عالقۀ بسیار زیادی به ادامۀ تحصیل در خارج از کشور دارد. او علت عدم تمایل به درس

های ایران دانسته و تصورش این است که در خارج از ایران با  ر ایران را سیستم حفظی دانشگاهد

 شود.  مواجه می« دنیایی دیگر»

های افراد دربارۀ انتظاراتشان از مقصد و همچنین  در این بخش سعی شد تا با اشاره به گفته

ذهنی غرب در ذهن آنان تا  های تصویر موقعیت خودشان در آنجا، به اختصار به توصیف ویژگی

های دیگری  پیش از مهاجرت پرداخته شود. در ادامه نیز سعی شده است تا با پرداختن به جنبه

ها و  شونده تر از این تصویر چه در ذهن مصاحبه ای هرچه کامل های افراد تصویر ذهنی از گفته

ه و به جایگاه آن در فرایند اند، ترسیم شد چه در ذهن سایر افرادی که با آنان در ارتباط بوده

 مهاجرت پرداخته شود. 

 ـ مهاجرت در چشم غیرمهاجران  4ـ  3

شان مؤثر  گیری صر ف نظر از خود مهاجران، اطرافیان و دوستان و آشنایان آنها نیز بر تصمیم

ها  کنیم. این واکنش اند. در این قسمت از واکنش دیگران نسبت به تصمیم آنان صحبت می بوده

شهری از غرب و چند و چون آن در میان  نند درکی کلی از فراگیری تصویر ذهنی آرمانتوا می

 را نشان دهند. « مثابه یک امکان مهاجرت به»دیگران غیرمهاجر به ما بدهند، و میزان شیوع پدیده 

شوندگانی که قصد مهاجرت داشتند بیان کردند  شده، تمامی مصاحبه های انجام در مصاحبه

ما که »، «شوی روی راحت می می»، «خوش به حالت»هایی مانند  از دیگران گزاره که به کرّات

 اند که بیانگر نوعی حسرت در افکار دیگران است.  و مانند آنها را شنیده« تونیم برویم...  نمی
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بر  یمبن شیخو میواکنش همکارانش را در مواجهه با تصم 15شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 :کند یم فینه توصگو مهاجرت به کانادا این

 یلیخ دیکه تو االن با ندگفت همه میروم،  یکه من دارم م مگفت می یهر کس به»

 ادیدرس  واقعاً یرو ی... اونجا میشو یآنجا خوشبخت م یرو یم، یخوشحال باش

سرکار  یبرو یتوان راحتی می . بهیا نگرفته ادی یزیچ چیه نجایا ینیب یو م یریگ یم

 یبه ماه یتوان ساله می و یک یریگ یم یبخو یها ام شد. حقوقدرست تم نکهیبعد از ا

 . «یپنج هزار دالر برس

کار همکارانش را  تیاست، خود در ادامه وضع هکرد شرکت نسبتاً موفق کار می کیکه در  او

 :دهد یم حیتوضطور  دادند، این یصورت با حسرت به مهاجرت او واکنش نشان م نیکه به ا

بود که... به  یخوب یلیخ یها از شرکت یکی[ که بودم رانیاکارم ]در  طیمح در»

طوری  این نهای... ادهد یم یحقوق خوب یلیخران، یحقوق در ا هیکارمندانش نسبت به پا

 نیماش نکهیبه ا دندیرس ی... و مندکرد سال دو سال کار می یک آمدند یبودند که م

 یِواقعاً توانسته بودند زندگ انریدرا یسطح زندگ نسبتبه  یعنیبخرند، خانه بخرند... 

 . «بسازند یخوب

 یمشابه تیمشغول به کار است، روا یسازمان دولت کیکه در  زین 16شمارۀ  شوندۀ مصاحبه

 : کند یم فیتعر کینزد ندۀیمهاجرتش در آ یاز واکنش همکارانش به ماجرا

های  حر ف نیز اها را هم قطع کردند و ا کارانه نکهیراجع به ا میزد [ حر ف میمی]داشت»

 . «خوش به حالت، یشو یراحت م یرو یم ی. همه به من گفتند تو که داریکارمند

ما را تا  ،مختلف ذکر شد یکار یها طیاز دو شخص متفاوت و در مح تیدو روا نیاز ا آنچه

رواج  اریبس زین انیرانیا گرید انیدر مسودای مهاجرت که  رساند یم جهینت نیبه ا یادیحد ز

 گر تی، بلکه رواستیتنها محدود به دو نفر ن ،قول دو نقل نیاست که ا نیکته مهم ادارد. ن

 یدر شرکت یکیکامالً متفاوت مشغول به کارند،  طیاست که در دو مح یادیواکنش افراد ز

که اتفاقاً در  یبزرگ اریبس یِدر سازمان دولت یگریخوب و د یایبا حقوق و مزا یا یخصوص

 ست. هم فعال ا یبخش فرهنگ

 :دهد یم حیگونه توض هم این 17شمارۀ  شوندۀ مصاحبه

 نجایما ا یخوش به حالت تو که رفت ندیگو یخودم در تهران همه م یها یهمکالس»

 . «میسوخت
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 فیدر این خصوص، تعر یرا از گفتگو با رانندۀ تاکس یا خاطره 19شمارۀ  شوندۀ مصاحبه

 :کند یم

خوش به حالت  !ولی... گفت اشیجا؟ گفتم اترک یبر یخواه ی... گفت میتاکس راننده»

 . «ها داستان نیو ا میسوز یم میساله دار رفت. ما هم چهل دیخراب شده با نیو برو از ا

 :دیگو یگونه م خودش هم این انیواکنش اطراف دربارۀ

نداشت. مثبت  یکه نرو، تا اون حدش اصالً منف یمعن نینداشتم به ا ی]واکنش[ منف»

 یمثالً چه باحال ک نکهیتا ا یکن یم یدار ی. کار خوبیریم یدار ولیه ابه اون شکل ک

 . «قیتعجب رو به تشو دیصددرصد تا شا قیاز تشو ؟یریم

او  میتصم انشیکه اطراف کند یرا بازگو م یگریجالب د تیروا زین 2۰شمارۀ  شوندۀ مصاحبه

و  یآرمان یو هم چون امر ننددا یاو م یخوب اقتصاد تیبر وضع یرا مبن رانیبر رفتن از ا یمبن

 : کنند یبه آن اشاره م یافتنین دست

 دار هیکه ما بچه ما کنند یخوش به حالت... همش فکر م ندیگو یشان م همه نهایا»

. یکن یرا م ات یزندگ یرو یراحت م ی،دار هیکه تو که ما ندیگو یم یعنی. میهست

 . «میهست... جزء قشر متوسط ستیطوری ن که اصالً این درصورتی

گونه  بر مهاجرت این یمبن مشیبه تصم نیریدربارۀ واکنش سا 21شمارۀ  شوندۀ مصاحبه

 :دیگو یم

 . «یشو یم یراحت یرو یم ندیگو ی[ مانی]دوستان و اطراف»

 دیگو ی. او مکند یاشاره م یموضوع به نکتۀ جالب نیدربارۀ ا زین 22شمارۀ  شوندۀ مصاحبه

 صورت است: نیمعموالً به ا رانیرفتنم از ا اوّلین واکنش افراد به موضوع

که  پرسند یوقت نم هیچ ؟یبرو یخواه یم یاست که چه جور نیشان ا واکنشاوّلین »

 زایو ؟یبرو یخواه یم یکار ؟یبرو یخواه یم ی... درس؟یبرو یخواه یچرا م

ز نرمال ا یها سؤال آدم که ی... درصورتدهند؟ یپاسپورت م دهند؟ یدهند؟ اقامت م می

 «.؟یوبر یخواه باشد که چرا می دیبا نیا گریهمد

تر  مهم یاریدر نظر بس ییگو یپرسش از چگونگ کند یکه خود او هم اشاره م طور همان

هر  ایکه گو یمعن نیاست به ا یعیموضوع در نظر آنان طب نیندارد. ا ییاست و البد رفتن چرا

توان گفت  هم می یش از چگونگاست! دربارۀ پرس یعیطب نیبرود، ا دیبا دتوان می یکس

 .حداقل در مقام فکر، مشتاق رفتن هستند زین یگرید ادیافراد ز هاست ک نیدهندۀ ا نشان
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که هنوز اطرافیانشان از  18شوندۀ شمارۀ  های این پژوهش، به غیر از مصاحبه بر اساس یافته

اند،  ان در میان گذاشتهاند، همۀ افرادی که قصد مهاجرت خود را با دیگر اش با خبر نشده تصمیم

توان از این  ای که می اند. اوّلین نتیجه های مشابهی از واکنش مثبت اطرافیانشان ذکر کرده روایت

سوی رهایی و یا دستیابی  عنوان راهی به ها گرفت این است که سودای مهاجرت به غرب به گزاره

بلکه این سودای مهاجرت شهر، تنها خواست کسانی نیست که قصد مهاجرت دارند،  به آرمان

بسیار فراگیرتر است و ممکن است که وجود آن الزاماً منجر به مهاجرت نشود، اما همواره 

صورت یک آرزو و آرمان در ذهن افراد بسیاری به زیست خود ادامه داده و فهم آنان از جهان  به

 دهد.  پیرامون خویش را تحت تأثیر قرار می

 بندی بحث و جمع 

 انیرانیمهاجرت ا مربوط به یهای اخیر، آمارها در سال دهد یها نشان م خبار و رسانهمراجعه به ا

تری از این  های پیرامون ایران بیشتر از آنکه ناظر به دریافت دقیق و بحثبه خارج از کشور 

همین  و بهاند،  ی بودهو جناح های سیاسی و گفتماناهدا ف  شبردیدرصدد پواقعیت باشند، 

در اند. هرچند  زدهدامن  شیاز پ شیب نهیزم نیموجود در اطالعاتی و فکری ابه آشوب جهت 

ها  است و همواره با گفته شدهاعالم ن رانیا یاز مراجع رسم یکسانیگاه آمار  های اخیر، هیچ سال

 دهند ینشان م یالملل نیب یو آمارها ستهیتجربۀ زم، اما یا رو بوده روبه یدرپ یپ یها بیو تکذ

 گاهیجا یادامۀ زندگ یبرا یمهاجرت چه در مقام عمل و چه در مقام امکان ریاخ یها دهه طی

نگاه  یبیانگر نوع شان یو نادرست یآمارها فارغ از درست نیااست.  یافته انیرانیا یدر زندگ یمهم

موضوع در  تیحساس انگریکه ب یها و مردم است. نگاه رسانه انیمهاجرت در م دۀیبه پد ژهیو

 است.  ونیاسیو س یمنزد افکار عمو

مهاجرت  حیو توض هیدر توج یسع ربازیاز د یاریبس اتینظر طور که در ابتدا اشاره شد همان

و کار در مبدأ و مقصد  یزندگ طیشرا نیب سۀیمقا یهمواره در پ یاقتصاد اتیاند. نظر داشته

مطالعۀ علل  دافع و جاذب به املعو و مانند عرضه و تقاضا یمیبرآمده و با استفاده از مفاه

های مهاجرت نیز با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله عوامل  دیگر تئوریاند.  مهاجرت پرداخته

پژوهش، اما  نیدر ااند.  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی نسبت به توضیح مهاجرت برآمده

 قیتحق نیااز مهاجرت پرداخته شود. هد ف از انجام  یگریمنظر به جنبۀ د رییشد تا با تغ یسع
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 دایپی، بلکه رانیا انیطور خاص دانشجو و به انیرانیعلل مهاجرت ا افتنیدر وهلۀ اوّل نه  زین

را به مهاجرت  هاجرانم نیکه ا یا یذهن یفضا شتریفهم هرچه ب یبود برا یکردن سرنخ

ابسنده مهاجرت ن دۀیپد یکلّ حیتوض یآمده برا دست به جینتا میکه تعم دانیم می. البته دارد یوام

فهم  جهت دیجد ات تئوریکامکانمبنایی برای عرضه مثابه  را تنها به جینتا نیالذا و هستند، 

 . دانیم ی میاجتماع دۀیپد نیا تر دقیق

مورد  شود که در مشاهده میکه پیشتر مطرح شد،  سودای مهاجرت مفهوممراجعه به  با

از  شیکه تا پ میرو هست روبه یلیخدر بسیاری از موارد، با ت زین مهاجرت دانشجویان به غرب

براساس این فهم اقدام و آنان اغلب  شتهدر ذهن افراد وجود دا اگونهیصورت رؤ همواره به همواجه

و تصور دانشجویان از  توجه به مفهوم سودای مهاجرتنظر  . از این رو، بهکنند به مهاجرت می

توجه به مطالب  باشود. نشگاهیان دامهاجرت  دۀیاز پد یتر منجر به فهم دقیق دتوان غرب می

خواست گرفت که  جهیتوان نت افراد دربارۀ انتظارشان از مهاجرت می اتیشده و روا انیب

از مقصد رخ  شهری ی آرمانریدر بسیاری از موارد، تحت تأثیر تصو یرانیا انیمهاجرت دانشجو

 طید مهاجراتشان و شراکه تصور افراد از مقص دهند یپژوهش حاضر، نشان م یها افتهی. دهد یم

 باشد.  ریمغاد به کلی توان در آنجا با تجربۀ آنان پس از مهاجرت می یزندگ

در بسیاری از موارد، خواست مهاجرت اساساً  ،پژوهش نیا یها افتهیبر اساس همچنین 

رواج  به مهاجرت بوده است. بعالوه با توجه میاز تصم شیها پ و مربوط به سال یمیقد یخواست

 دیفهم مهاجرت با یبرا زیاز هر چ شیمهاجرت در ذهن افراد پ شهری از ذهنی آرمان تصویر

اقدام به مهاجرت محدود به که  قائل شد. درحالی «مهاجرت»و « مهاجرت سودای» نیب یزیتما

بوده و در بخش غیر مهاجر  رتریفراگ اریخواست مهاجرت ممکن است بسافراد مهاجر است 

مثابه نیرویی واقعی و عینی زندگی آنان را تحت  داشته باشد و بهجمعیت نیز حضور چشمگیری 

 تأثیر قرار دهد. 

توان  مشاهده شد، پرسش از مهاجرت در مقام امر روزمره را می این پژوهش آنچه در طبق

در  یا گونه صورت وسواس دانست که در بسیاری از موارد، به انیدانشجو نیدر ب ریفراگ یپرسش

 لیتما یریدربارۀ فراگ مقدمهاست که در  یا یکمّ یها پژوهش دیمؤ جهینت نیحال تکرار است. ا

در آن در بسیاری از  تیکه اقدام به مهاجرت و موفق ییشد. از آنجا انیبه مهاجرت ب انیودانشج

و چه بسا  یافتنین دست یرفته چونان امر همراه است، مهاجرت رفته اریموارد، با زحمت بس
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 دیبا ایکه آ کند یاز خود م یقش بسته و آنان را وادار به پرسش وسواسدر ذهن افراد ن یآرمان

 بود؟  دواریدر اینجا ام یتوان به ادامۀ زندگ می ایبروم؟ آ دیاکنون با ایآ م؟کرد می اجرتتر مه قبل

 زانیدر نظر داشت که فقط توجه کردن به آمار م دیمطالعۀ مهاجرت با یبرا جهینت در

باشد و الزم است حتماً  یاجتماع دۀیپد نیا تیتمام واقع یایگو واندت یاقدام به مهاجرت نم

 نیدر نظر گرفته شوند. ا زیکه ممکن است به مهاجرت بینجامند ن یا یاز وجوه ذهن یبرخ

ساخت  یِگاه به عمل نرسد، اما وجود آن در چگونگ ممکن است هیچ چهاگر  یخواست ذهن

را دربارۀ  مقدمه یلیاست داستان تمث یورد، کافخواهد بود. در این م گذارجامعه تأثیر کی

 نی. امیآور ادیبه  ندکرد می یزندگ گرید یمهاجرت به شهر یایکه ساکنان آن در رؤ یشهر

نوعی انفعال در مقابل  آن شهر منجر به مردمان یایرؤ نیکه ا داشت یم انیداستان ب

تغییر رفتار آنها در زندگی حتی اگر به مهاجرت نیز نینجامد به شهرشان شده و  یها بحران

 . شود شان منجر می روزمره

 کنند های پژوهش حاضر، سؤاالت جدیدی را تولید می به مانند هر مطالعه دیگری، یافته

ترین این سؤاالت  یک از عمدهباشد.  ندهیدر آ دیگری مطالعات ساز نهیزم دتوان که هر کدام می

نی پیش از مهاجرت و تجربه عینی پس از این است که چرا این عدم تطابق بین تصویر ذه

شود؟ البته بر خال ف گذشته که مهاجرت  مهاجرت منجر به بازگشت مهاجران به وطنشان نمی

های اخیر، پدیده بازگشت مهاجران شیوع  شد، در دهه طرفه محسوب می عمدتاً سفری یک

وان نوع جدیدی از ت بیشتری یافته است. شیوع زندگانی دو ـ مکانی )در دو کشور( را هم می

تمام، محسوب کرد، اما این نکته درست است که میزان  بازگشت، شاید بازگشتی نیمه

بازگشت مهاجران و یا تمایل به بازگشت )مانند میل به مهاجرت اولیه( کمتر از ده درصد 

در مورد چرایی پایین بودن این میزان، هرچند  .(Kazemipur, 2014)باقی مانده است 

توان به چند  قلی با افراد مهاجر در کشور مقصد مورد نیاز خواهد بود، اما میپژوهش مست

فرضیه ممکن اشاره کرد. نخست آنکه این عدم تطابق بین تصویر ذهنیِ پیش و پس از 

های مثبت احتمالی مهاجرت نبوده و از آنجایی که پدیدۀ  معنی نفی ویژگی مهاجرت به

شدن  دلیل عدم برآورده وان انتظار داشت تنها بهت مهاجرت یک پدیدۀ چندوجهی است، نمی

تمام انتظارات، همۀ مهاجران اقدام به بازگشت نمایند. از طر ف دیگر، بازگشت به وطن خود 

طلبد و از آنجایی که در بسیاری موارد، هزینه این مهاجرتِ دوباره  مهاجرت جدیدی را می



8۰ 1۳98/ زمستان  57 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی تمطالعا ایرانی انجمن فصلنامه 

 

عینی الزاماً به بازگشت منجر  بسیار زیاد است، این ناهماهنگی تصویر ذهنی و تجربه

گونه که میل به مهاجرت همیشه محصول تصمیمی فردی  شود. سوم آنکه، درست همان نمی

تواند تأثیر بگیرد، میل به مهاجرت معکوس هم از فضای  نیست و از فضای عمومی جامعه می

ر، عمومی جامعۀ مهاجران در کشور مقصد متأثر خواهد بود و چنین فضایی در حال حاض

کند. نکتۀ اخیر یک مدلول تئوریک هم دارد، و  بازگشت به کشور مبدأ را توصیه و تجویز نمی

دلیل تأثیر عوامل غیرفردی در تصمیم به مهاجرت و نیز تصمیم به عدم مهاجرت  آن اینکه به

شناسی به  های آینده باید از حیطه روان معکوس، بررسی این موضوعات در پژوهش

 های موجود در این قلمرو بهره گیرد.  ی منتقل شود و از تئوریشناسی اجتماع روان
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