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 گوید؟میشناسی چهاز مهاجرت تا مخاطرت؛ روان

 سید جالل محسنی بهشتی

 مقدمه

ای باشد. مهاجرت برعالوههدف مطلوب و رویایی میاساس عوامل گوناگون جهت رسیدن بهمهاجرت یک فرایند پرخم و پیچ انتقال به

ند. دیوار فیصدی کای منفعتش را ترش مینیست. اما تیزاب اضرار، میوهدارد؛ خالی از منفعت نیز شمار را در پیکه معایب و اضرار بی

کند، از فرط کار افتاده دنیایی مطلوب خویش را متصور میکشور مقصود برسد مولد رویاهایش بهگه که فرد بهوان است،منفعت کوتاه

بق فرهنگی، زبانی، قومی و فقدان مالی روبرو گردیده؛ هویت که بماند با عدم تطادهد. اندیبالد و آه غرور را سر میخود میشادمانی به

حضور بدترین دشمن انسان همانا زخم روانی  به گردد، هویت پیرامونی شکل خواهد گرفت، اما میدان، آمادهاش مختل میمرکزی

کزی وجود دارد، آن تقویت عزت کند. یک گزینه برتر برای حفظ هویت مرآسانی رها نمیگردد. زخم روانی گریبان مهاجر را بهمی

 نفس و ماندن در کشور خود است. فرار راه حل نیست. 

شناسی مورد کاووش و بررسی قرار دهد. از صعود است تا فرایند مهاجرت را در دِژ روان شده در این متن، سعی نویسنده براین گذاشته

های تکراری چون عوامل موضوع کنیم. اقصرکردن متن را در عدم جایگزین کردنگویی حذر میهای بلند و خشک اضافهشاخهبه

 نمایم. اصل موضوع تمرکز میآن دانسته، بهمهاجرت و امثال

 ت؟مهاجرت چیس

شوند. ازنظر تاریخی، روند مهاجرت مهاجرت، فرآیندی است که از طریق آن افراد به اقامت دایم یا شهروند یک کشور دیگر تبدیل می

ها از مزایای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری برخوردار بوده است. تاریخچه مهاجرت طوالنی و متنوع است و در بسیاری برای دولت

های متنوع ها و قومیتای از فرهنگپیشرفت جوامع چند فرهنگی شده است. بسیاری از ایاالت مدرن با طیف گستردهموارد منجر به 

، پایان استعمار 60و  50اند. در دوره پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت عمدتاً نتیجه جنبش پناهندگان پس از جنگ و در دهه شدهحاصل

یافته است. مهاجران و کارگران از این مناطق به مراکز امپراتوری سابق مانند انگلیس و فرانسه افزایش در سراسر آسیا و آفریقا بود. مهاجرت

پس از جنگ جهانی دوم داشتند.  یهای اروپاونقل نقش اساسی در بازسازی زیرساختهمان باکار در صنعت، خدمات درمانی و حملم

 کند.وب میهای متنوع اختالفات را در یک جامعه سرکجذب فرهنگ

 مهاجر کیست؟

گی خود در حال نقل مکان است و دور از محل سکونت همیشکشور به المللی و یا در داخلاست که در امتداد مرزهای بینمهاجر، کسی

د. گردمی ای دایره محدودیت مطرحاست. تفاوت ژرف بین مهاجر و پناهنده وجود دارد. این تفاوت بیشتر از آینهیا نقل مکان کرده



گاه کند و درصدد یک پناهمکان دیگر فرار میزمان و شرایط نامساعد، از یک مکان به اساس جبرگردد که بهکسی اطالق میجو بهپناه

 شوند. مهاجران سازمان ملل متحد محافظت می 1951جویان توسط کنوانسیون گردد. پناهامن می

 آمار مهاجرت در سراسر جهان

ای سیاه این مهاجرت، است که در عقبهاسترالیا بودهه.ش از افغانستان به 1239میالدی/ 1860ها در سال معی افغانجنخستین مهاجرت دسته

های فردی و خانوادگی بسیار را تاریخ افغانستان شاهد سال مهاجرتداران قبل از اینگردد. البته در زمان زمامخواست انگلیس مطرح می

از  %40های همسایه و جهان کشورمیلیون آواره در 3.5میالدی افغانستان با داشتن 2001ه.ش/1380، در سال است. تا قبل از سقوط طالبان

حالت پناهندگی و هزار افغان در کشورهای جهان به۷00میلیون و  6. اکنون نیز بیش از خود اختصاص داده بودهای جهان را بهآواره

  .ی به سر می بردجویپناه

میلیون نفر در سراسر  244المللی به ، تعداد مهاجران بین2015رو به رشد بوده است. تا سال  1990مهاجران از سال  اما جمعیت جهانی

کشور جهان  20المللی در جهان فقط در سوم از مهاجران بیناست. یک 2000از سال  ٪41دهنده افزایش جهان رسیده است که نشان

کنند. آلمان از کل جهان در آنجا زندگی می ٪19کنند و متحده زندگی میالمللی در ایاالتبین کنند. بیشترین تعداد مهاجرانزندگی می

که بیشترین مهاجران را در سرتاسر جهان دارند، مقام دوم و سوم را از میلیون مهاجر هستند و در کشورهایی 12و روسیه هر یک میزبان 

میلیون(. در سال  8میلیون( و امارات متحده عربی ) 9ازآن انگلیس )هاجر است و پسمیلیون م 10آن خود کردند. عربستان سعودی میزبان 

سال سن دارند. تقریباً نیمی  64تا  20میلیون نفر بین  1۷۷که میلیون نفر رسید، درحالی 3۷سال به  20المللی زیر تعداد مهاجران بین 2015

 رند.گیالمللی از آسیا سرچشمه می( از کل مهاجران بین43٪)

 مراحل روانی فرایند مهاجرت 

گردد. ترشح ادرنالین از اوج شادمانی او وارد با اشتیاق وارد کشور جدید میدر مرحله نخست، مهاجر تازه  منتظر مشتاق : .1

ید تایاش به دنبال های واهیاطراف رویایی و خیال گه با دیدن بهباشد. آناش رسیدهمعشوقگردد که عاشقی بهقدر میآن

آورند. دانستن زبان حصار خویش در میدرونی مهاجرت خویش هستند. افکارهای مملو از موفقیت ذهن او را ناخودآگاه به

دیگر، زندگی در یک کشور رویایی، داشتن پول و درامد، تحصیالت عالی و دریافت شغل مناسب رویاهای یک منتظر مشتاق 

  است. 

 

بیند. شرایط سخت، واقع بینانه می %۷0چشم نموده و فرد مهاجر بعد از مدتی عینک حقیقت را به: هاواقعیتاختالف بین امیدها و  .2

و شناخت بهتر از مردم کشور میزبان،  شغلن مواد غذایی، عدم دسترسی بهعدم تطابق فرهنگی و زبانی، فقدان منبع مالی، فقدا

دهند. اندی به درستی شان فشار می های قدرتمندس و تنهای او را با پنجهیأریزاند. کم فرو میای او را کمکاخ بلند آروزوه

   کند!انتخاب خود شک می



 

در  یگرایکامال در چنگال وجدانز فرایند مهاجرت فرد مهاجر ای ااکنون، در این مرحله: های قدرتمند و احساساتواکنش .3

سو، تفکر بدون پول، نان، مکان بودوباش و دور از تحصیل، از یک ایاست. تمرکز بر آیندهزایی آیندهمورد گذشته و استرس

دیگر  های عاطفی، مالی و اجتماعی خانواده و جامعه خویش از سویای چون حمایتهای گذشتهدادن داراییبر از دست

مرحله، دچار کابوس،  جاست. فرد مهاجر در اینبرانگیز. آغاز زخم روانی از این سان فشار قبر، ترسناک است و تنهاییهم

 گردد. مراض خطرناک روانی دیگر میکاری، مگرن و اخوابی، فراموشنفرت، خشم، بی

 

شناسی مهاجرت معطوف روانخاص بهاز اوایل قرن بیستم توجه شناسیان بزرگ رواندر جه: های روانی مهاجرتزخم .4

و مشاوره در این بخش مهم هستیم. فلهذا این موضوع  شناسان بخش مهاجرتدرن شاهد رواناست. اکنون در جهان مگردیده

ر مورد پیامدهای این ای و میدانی دخانههای کتاباست. پژوهشای برای دانشمندانی محقق گردیدهجهانی و خطیر مولد انگیزه

 و پیامدهایش را بررسی کردند.  است. ابعاد مختلف عواملرت گرفتهفرایند هولناک صو

ها است که تاثیر مسایل اجتماعی مثل هویت فرد و وضعیت اقلیتاش هویداگر اینسن و همکاراناز جمله؛ تحقیقات کریستن

اساس این تحقیق افراد پس از مواجهه با عوامل چون عدم داشته باشد. بهتاثیرات منفیتواند بر وضعیت فرد در جامعه میزبان، می

های زبانی، سطح تحصیالت، اعتقادات مذهبی، دالیل مهاجرت و روند مهاجرت های اجتماعی، جنسیت، سن، مهارتحمایت

دارد. طبق این تحقیقات تطابق و ر پینفس را دسازد، این مشکل سازی کاهش اعتماد بهتطابق را با شرایط جدید مشکل می

در این مورد نتایج تحقیقات  (.BBC ،1395زا است)سازگاری باجامعه و فرهنگ جدید در نسل اول و دوم مهاجران استرس

دسته تقسیم بندی سهتر است. کارمایر نتایج تحقیقات خویش را بهتر و جذابخواندنی« استرس درمهاجران»کارمایر درباره 

 است:نموده

را تاثیرات روانی مهاجرت باالی نوجوانان و جوانان: شرایط نامساعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی جوانانی .1

که همان اندک پشتبانی کند. اکثر جوانانیکنند با موانع بسیار روبرو میامید بهبودی شرایط کشور خود را ترک میکه به

گردد. این زندگی ناپایدار فرد را در شان ناپایدار میدهند، زندگیطفی از دست میهای مالی و عا را از نگاه خانواده

 اندازد. های روانی میرسناک زخمای تچاله

اساس این تحقیقات زنان بیشترین افسردگی را جهت ناآشنایی با محیط جدید، تاثیرات روانی مهاجرت باالی زنان: به .2

باشد. افزون بر این افسردگی پس از زایمان در زنان ه و عدم تطابق فرهنگی دارا میندانستن زبان، بیکاری، ماندن در خان

برابر بیشتر است. از نگاه روانی، زنان زودتر و بیشتر در مقابل حوادث بیرونی و  3-2مهاجر در مقایسه با زنان غیر مهاجر 

  تواند سبب مرگ گردد. حتا میگیرد. افسردگی شدید های هویتی مورد مخاطره روانی قرار میعدم تطابقت

دهند نیز کمترین تعداد مهاجران را شکل میاین تحقیقات افراد سالمند کهتاثیرات روانی مهاجرت باالی سالمندان: بنا به .3

های عاطفی حمایت ها خیلی نیازمندی شدید بهگردد. دو طیف از انسانهای شدید روانی و روحی روبرو میبا آسیب



گیرد. آب و غذایش در وقت کودکان و دوم سالمندان. یک سالمند مهاجر، دیگر مورد احترام قرار نمی دارند؛ نخست،

سازد. از بین رفتن هویت مرکزی یک فرد مسن میتر و افسردهسروسامانی زندگی او را کسلرسد. بیاو نمیمناسب به

است که هویت پیرامونی یک مهاجر سالمند مثل ندهد، بدتر از آن ایهای روحی قرار میبیشتر او را در معرض آسیب

 (.BBC ،1395گیری را ندارد)بقیه مهاجران، قابلیت زود شکل

ای مبهم/اضطراب در مهاجران بسیار باال شناسی فزیولوژیک، سطح ترشح دوپامینِ ناشی از استرس و آیندهاست که از نگاه روانگفتنی

بود. شرایط  گونه غیر مستقیم مطلب رسانی گردیدهبه بودند. اما کان مورد تمرکز قرار نگرفتهگونه مستقیم کوداست. در این تحقیقات به

خواهند و کودکان عاطفی دارد. هردو توجه طلب هستند. سالمندان احترام می های از نگاه طلب حمایت کودکان با سالمندان شباهت

 وحی و روانی کودکان در مقابل فرایند مهاجرت است. ای مخاطره پذیری شدید ردهندهنوازش و محبت! این نشان

 گیرینتیجه

های مهاجر در پی رسیدن دهند. انسانسمت مهاجرت سوق میآمیز و انتقال است. رویاهای واهی افراد را بهمهاجرت یک فرایند مخاطره

ر اصل دو نوع تغییر وجود دارد، نخست تدریجی؛ مثل هستند، اما دبینانهیک تغییر خوششان هستند. مهاجران در پیهای مطلوبخواستهبه

زا است. ذهن شدت آسیباست، مثل قطع شدن دست، زلزله و مهاجرت. این تغییر دوم، بهافزایش سن، قد، وزن و... دوم، تغییر یکباره

های فرهنگی، نخواهد کرد. عدم تطابقت اش را رهاها گریباندهد و سالفرد دردهای این تغییر را به ناخودآگاه انتقال میآگاهخودنیمه

های مهاجرت حقارت خودکم بینی است. برای از انگیزهاست که یکیکنند. گفتنیشدن، تغییر دوم مدد رسانی میفربهدینی و زبانی به

ته، از زیر بار اش را عامل عزت نفس دانسخواهد نقل مکان کنند. اما یک فرد قدرتمند، قدرت درونجبران این حقارت جوانان می

نفس؛ و بندد. رهبران و جوانان باعزت نفس، با اعتماد بهکند. بلکه عزم را جزم نموده، کمر همت برتغییر شرایط میمشکالت فرار نمی

 کنم؛ هر فرد رهبر خود است! با یک جملهکنند. و هر فرد رهبر خود است. تکرار میقدرتمند مثل اسکندرمقدونی محیط را تابع خود می

 اش با خودتان؛ العبد یدبر واهلل یقدر.گذارم، تفسیر و تحلیلای پایان میاین نبشته نقطهشیرین قرآنی به

 


