مهاجرت
تقسیم زندگی به قبل و بعد
دکتر نازی اکبری

شام چند ساله مهاجرت کردین؟
تقریباَ سی ساله.
سی سال؟! ...اینکه یه عمره...
معموالً چنین پاسخی من را با چهرۀ متعجب و پرتردید افراد روبهرو میکند
و منتظر سؤال بعدی آنها میشوم.
سـختتون نبـوده؟ اگـر دوبـاره برگردیـن به سـی سـال پیـش ،بـازم مهاجرت
میکنیـن؟
و اغلب این دسته از سؤاالت من را به گذشتهای دور و سالیانی که به رسعت
برق و باد گذشتند میبرد و در هالهای از تردید و ابهام رها میکند .پرسشی که تا
به امروز بدون پاسخی محکم و قاطع معلق مانده است.

مهاجـرت بـه مکانـی جدید قطعاً آسـان نیسـت .بسـیاری از افراد این مسـیر را طی
میکننـد و بسـیاری از کشـورها از ایـن پدیـده سـود میبرنـد امـا ایـن بدیـن معنـا
نیسـت کـه ایـن جابهجایـی امـری سـهل و بـه دور از پیچیدگـی اسـت .عـدهای از
روانشناسـان تجربـۀ مهاجـرت بهتنهایـی ،بـدون تداخـل عوامـل استرسزا پیش و
پـس از مهاجـرت ،را نوعـی آسـیب روانـی میداننـد.
مهاجرت یک فرایند تغییر اجتامعی است که در آن فردی ،بهتنهایی یا همراه
دیگران ،به دالیل اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی ،و  ...از یک منطقۀ جغرافیایی به
منطقۀ جغرافیایی دیگری نقل مکان میکند .باید تأکید شود که مهاجرت تنها یک
فرایند فراملی نیست و میتواند به تغییر مکان از روستا به شهر هم اطالق شود.
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منفـی بـر سلامت جسـمی و روحـی خانـواده دارد .بیـکاری ،بحـران هویـت ،از
دسـت دادن اعتامدبهنفـس و اسـتاندارد زندگـی پیـش از مهاجرت ،از دسـت دادن
اسـتقالل شـخصی بـه دلیـل ناتوانی در تکلـم به زبان کشـور میزبـان ،و بیگانگی با
فرهنـگ موجـود از معمولتریـن مـواردی هسـتند کـه افـراد را به طرف مشـکالت
روحـی و روانـی سـوق میدهنـد .انـدوه و افرسدگـی ناشـی از مهاجـرت تجربهای
فراگير اسـت ،امـا گاه بـه حدی میرسـد كه جنبۀ بيماری به خود میگيرد .به طور
کلـی میتـوان گفـت کـه مهاجرت عمومـاً محرک تنشزای شـديد جامعهشـناختی
محسـوب میشـود كـه در صـورت وجـود زمينـۀ قبلـی در فـرد ممكـن اسـت بـه
بيماری روانـی ماننـد افرسدگـی ،اختلاالت اضطرابـی يـا بيماری روانتنـی مانند
افزايـش اوليـۀ فشـار خـون ،ديابـت ،كوليت عصبـی ،معـدهدرد يـا ناهنجاریهای
اجتامعـی ماننـد اعتيـاد ،جـرم و جنايـت منجر شـود .تحقیقات نشـان داده اسـت
کـه درصـد امـکان بـروز اختلاالت روحـی و روانـی در مهاجـران ،در مقایسـه بـا
افـرادی کـه در محیـط و زادگاه خـود رشـد میکننـد ،باالتـر اسـت.
مهاجرت مانند هر پدیدۀ دیگری خالی از سود و زیان نیست .میزان موفقیت
و بازسازی زندگی در غربت بستگی مستقیم به رشایط اجتامعی و جغرافیایی،
سن و تواناییهای شخصی افراد دارد .سن عاملی بسیار تعیینکننده در جاگیری
و فرهنگپذیری افراد در کشور بیگانه است و هرچه سن مهاجران پایینتر باشد
میزان وفق و همبستگی آنها با اجتامع باالتر میرود.

در روند این پدیده افراد نهتنها شبکۀ
اجتامعی خود را در پشت رس به جا میگذارند
بلکه احساس از دست دادن ،بیگانگی،
جابهجایی ،و انزوا را تجربه میکنند که معموالً
میبایست به فرایند فرهنگپذیری منجر شود.
مجموعهای از عوامل موجود در محیط ،همراه
با میزان تنش ،قابلیت فرد در مقابله با اسرتس،
و توانایی بازسازی افراد با توجه به ویژگیهای
شخصیتیشان ،آنان را یا به طرف حل مسائل
و حس ثبات و یا انزوا و ازخودبیگانگی سوق
میدهد.
تحقیقات نشان داده است که مهاجرت
از روستا به شهر معموالً به دالیل اقتصادی و
آموزشیاست،درحالیکهمهاجرتبه کشورهای
دیگر در اکرث مواقع به دالیل اجتامعی ،آموزشی،
اقتصادی و سیاسی صورت میگیرد .بنا بر این
دالیل مهاجرت ،آمادهسازی قبل از مهاجرت و
حامیت اجتامعی ازجمله سازوکارهایی است
که قدرت مقابلۀ فرد با مشکالت جدید را باال
میبرند .عالوه بر این ،پذیرش و استقبال کشور
میزبان نیز در پیدایش یا نحوۀ تحمل و رفع
اسرتس ناشی از مهاجرت نقش بهسزایی دارد.
مهاجـرت خانوادههـا پدیـدهای پیچیـده
اسـت کـه تحـت تأثیـر عوامـل مختلـف
اجتامعیـاقتصادیـسیاسـی و سـناریوهای
جابهجایـی در اقصـی نقـاط دنیـا همـواره در
حـال رخ دادن اسـت .گـزارش سـاالنۀ مجمـع
عمومـی سـازمان ملـل در  ،2013بـه غیـر از
عوامـل سیاسـی در برخـی از کشـورها ،علـل
اصلـی مهاجـرت اکرثیت افراد در سـطح جهان را
دسرتسـی بـه موقعیتهای شـغلی بهتر ،تغذیۀ
مناسـب ،مسـکن ،امکانات بهداشـت و درمان و
آمـوزش و پـرورش بـرای خانوادهشـان شـناخته
اسـت .تجربـۀ شـخصی مـن و سـالها کار بـا
مراجعـان متعـدد از کشـورهای مختلف هم غیر
از ایـن نیسـت .بسـیاری از خانوادههایـی کـه
بـه مـن مراجعـه میکننـد ،خصوصـاً مهاجـران
ایرانـی ،بـرای بهبـود درآمد ،افزایش دسرتسـی به
آمـوزش و پـرورش و بهداشـت بـا چشـماندازی
بـرای آینـدهای روشـن تـر بـرای فرزنـدان خـود
اقـدام بـه مهاجـرت کردهانـد .غافـل از اینکـه
در کنـار متامـی مزایـای ذکرشـده خانوادههـا بـا
مشـکالت جـدی روبـهرو میشـوند کـه تأثیـری
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تجربـۀ مهاجـرت بـرای مـن آغـاز فراینـدی طوالنـی بـوده اسـت کـه بهوضـوح در
آگاهـی و عالقـهام در انتخـاب شـغل رواندرمانـی بـرای تأثیرگـذاری بـر زندگـی
دیگـران در غربـت تعیینکننـده بـوده اسـت.
در بدو ورود به انگلستان ،اولین تجربۀ من حس از دست دادن ،اندوه ،ترس و
رسدرگمی بسیار زیاد بود .فقط بیست سال داشتم که از خانواده ،دوستان ،کشور
و فرهنگم دور افتاده بودم و میبایست خودم بهتنهایی ،بدون تسلط به زبان
انگلیسی ،برای جان به در بردن در این کشور بیگانه تالش میکردم .در آن لحظه،
بدون آنکه آگاه باشم در حال تغییر بودم .در این محیط جدید ،با باری از اطالعات
روبهرو شده بودم که برایم بیمعنا بودند .مدت زیادی طول نکشید که احساس
کردم از درون غمگینم .بهطور ناگهانی در جایگاهی قرار گرفته بودم که هویت من
را در طبقهبندی «اقلیت قومی» جای داده بود که برایم به منزلۀ شوک روانی بود.
زندگی من به دو بخش «قبل» و «بعد» از مهاجرت تقسیم شده بود .منی که زمانی
بخشی از «اکرثیت» بودم با دلتنگی با حس تعلق ازدسترفتهام دست و پنجه نرم
میکردم .دلبستگی ،روال و سهولت در برقراری ارتباط با دیگران و اجتامع از دست
رفته بود و راهی نبود جز اینکه در فضایی جدید ،برای یادگیری زبانی جدید ،برای
توسعۀ برنامههای جدید و بازسازی یک «هویت» مثبت جدید تالش کنم.
بدون شک ،تجربۀ از دست دادن هویت و حس تعلق ،نقل مکان به کشوری
کامالً بیگانه با زبانی متفاوت و تجربۀ سخت مهاجرت از عوامل اصلی شوق و
اشتیاق من به تحصیل رواندرمانی بینِ فرهنگی بود .رویکردی که به درک اهمیت
فرهنگ و تأثیر آن بر سالمت احساسی و روانی افراد اختصاص یافته است و من را
برای کمک به افراد نیازمند به حامیت روحی و روانی از اقلیت های قومی مجهز
کرده است.
 مـا در کشـورمون رضباملثلـی داریـم کـه میگـه گلٍ کشـور خـودم شـیرینتر ازعسـل کشـور همسایهسـت!
این آخرین جملۀ مراجع جوان من از کشور کرواسی بود که چندین سال پیش
زمانی که اتاق من را ترک میکرد بر زبان آورد .کالمی که پس از گذشت سالها
همچنان در ذهن من نقش بسته است.
و من همچنان به دنبال پاسخ به این پرسش که اگر به سی سال پیش بازگردم،
آیا باز هم مهاجرت خواهم کرد؟
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