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هرگاه که صححت ا ا ار اناخ را ا ا کرححی
سا و ذهن

شححی ی اا ار

هاها

اتنم .آاهاا که هرآاچه

شتند بر شتند و با ری به اا غربا بر اد .ا ان و ار اناخ را ا ا ک ری بر ی
واد و جا ح سرت بر ی ک ری چنای اد اد .ب سنا ی ا آاها انا

ب سنا ی « ا سا اته» به شما

به راطر سخا گنریهای ولا ق ت بر ی بااگ را به نهن حت بر ی اد ی کیتاه اد اد .ا آاا
بااد به حت

ا ان جمعنا که به گفته بسححنا ی و به ااوا

«جد شدگاخ» ا وطن اگاشا؟ هاجرت
تا اخ ار خ سححابقه ی طیالا

.

ار خ اقط تدو به س و چند سال گذشته انسا و

برر برهه های تا اخ انا حکی ا ها ا ان ار بهره بر ه

اد و با حفظ ت اط ناخ رل و را ا تهداد «هجرت»
تمد به رت

سححا شححسححا و آاا بااد آاها

به ارصححا «تجربه» بدل کر ه اد .سححند

ا چهرههای اام آ شنای ارهنگ ار خ ا آخ سته ار ی سا که عتقد سا بااد

ت اط با ار اناخ را ا ا کری

حفظ کر و ا ننه اا و آ د آاها به ار خ

بسححنا ی به یداده هجرت اگاه

ت ا و ری

بننااه

ار هم کر  .و بر رالف
تی خ ا

و عتقد سححا با براا ه اای

ار اناخ را ا ا ک ری بهرهها بر  .و کنیخ ئنس یژوه رگاه نر ث ارهنگ و گر شگری سا و
ینش ا ان عاواا وا ت ارهنگ و شا و اا سا ساا اخ نر ث ارهنگ ک ری
تمد راتم بر عهده شته سا.

ولا سند

ه تن گفاوگیی « صنا و تیسعه» با تمد بهرت

ری اند:
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هاجرت ار اناخ به را ا ا کرححی
ی جا عه ار خ نعکس

چگیاه تعرام

کنند؟ واد تهننر ت ارخ هاجرت چه عناا

کند؟

در طول سالهای بعد از انقالب ،هرچه به سالهای اول نزدیک می شویم ،به م سئله مهاجرت ایرانیان به خارج از ک شور،
سیا سیتر و ژورنالی ستیتر نگاه می شود .مخ صو صا ایرانیانی که هنگام پیروزی انقالب یا دوران جنگ به خارج از ک شور
مهاجرت کردند ،بهعنوان ضدانقالب و کسانی که به سرزمین خود پشت کردهاند ،معرفی می شوند .البته در سالهای اخیر و
بواسطه موج جدیدی از مهاجرت در دو دهه اخیر این تصور تخفیف پیدا کرده و به شکل دیگری درآمده است .تصور عمومی
در جامعه ما این استتت که این حجم از مهاجرت پدیدهای جدید استتت و ستتابقه تاریخی ندارد .چون در خاطره عمومی چنین
پدیدهای به خاطر آورده نمیشود.
این یک وجه قضیه است .وجه دیگر آن که وقتی از انگیزه و علت مهاجرتها صحبت میکنیم ،هرکس دالیل خاص خود را
بیان میکند .بعضی دالیل سیاسی میآورند .بعضی دالیل رفاهی و اقتصادی دارند .عدهای برای پیشرفت علمی و گروهی به
پیروی از فرزندانشان اقدام کردهاند .بعید است بتوان از این دالیل ،الگوی مشترکی بهدست آورد.
ولی آیا مهاجرت انبوده از ایران به خارج از سرزمین مادری پدیدهای تازه بوده و سابقه تاریخی ندا شته ا ست؟ خیر .در طول
تاریخ ما چند موج مهاجرات عمده به خارج از مرزهای ایران در حجم ن سبتا باال گزارش شده که به تعبیرِ امروزی میتوان به
آن فرار مغزها و سرمایهها گفت .اولین موج مهاجرت از قرن اول هجری آغاز شد .زمانی که ایران تو سط ل شکر م سلمانان
ت صرف شد ،ل شکر غالب تالش کرد حاکمان سابق را محکوم سازد .بخ شی از آنان در رو ستاهای کوه ستانی فارس و یزد و
کرمان پناه گرفتند اما آن بخ شی که امکان بقا ندا شتند نخ ستین موج مهاجرین ایرانی را تشکیل دادند که مق صدشان عمدتا
چین بود.
در غرب چین و تخار ستان ،بوا سطه سازش پیروز جان شینِ یزدگرد با فغفور چین تا چند دهه یک حکومت سا سانی در تبعید
وجود داشتتت ،و از زمانی که اینان نستتبت به بازگشتتت به ایران مدیوس شتتدند تالش کردند در جامعه چینی زندگی را تداوم
دهند .بازماندگان پیروز نامهای چینی مثل پیلو ستتته برای خود برگزیدند و در دستتتتگاه فغفور به مقامات باال دستتتت یافتند.
شواهدی داریم که بازماندگان این موج تا شرق چین ،کره و حتی ژاپن میروند .بعدها در قرن پنجم و ش شم کو شنامه که
یک مثنوی حما سی ا ست ،را مییابیم که حکیم ایران شان اف سانه ح ضور ایرانیها را در چین و سیال ( شبه جزیره کره) به
فارسی روان و زیبا سروده است و در آن شرح مفصلی از سرنوشت آبای خود آورده است.
موج دوم مهاجرت ،موجی ا ست که در دوران سلجوقی و بوا سطة تع صبورزیهای مذهبی علیه ادیانِ دیگر و مخ صو صا
زرت شتیان به جا مانده اتفاق افتاد .در این موج ،اغلب ایرانیان زرت شتی به هندو ستان مهاجرت میکنند .آنان از طریق دریا به
گجرات میکوچند .راجوی منطقه به شتترطی آنان را اجازه اقامت میدهد که به پوشتتو و خوراو و آداب بومی درآیند و از
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تبلیغ آیین خود بپرهیزند .ایرانیها قبول می کنند اما به تدریج که در آبادانی و بازستتتازی ستتترزمین کفایتی از خود نشتتتان
میدهند ،نه تنها اجازه تدسیس آتشکده میگیرند بلکه کارشان در دستگاه منطقه باال میگیرد و هنگام حمله بابر و همچنین
پرتغالیها به هندوستتتان نقو مهمی در مقاومت گجرات ایفا میکنند .آنان به پارستتیان مشتتهور شتتدند و با آنکه در مقابلِ
جمعیت میلیاردی هندوستان چند صد هزار نفرشان رقمی محسوب نمیشود اما از آنجا که اغلب صاحب علم و صنعت هستند
یکی از ثروتمندترین و فرهیختهترین طبقات آن کشور به شمار میروند.
گروهی دیگر بواستتطه ایلغار مغول و ستتپس حکومتل ایلخانیان ناگزیر از مهاجرت میشتتوند .این بار جز هندوستتتان یکی از
مقاصد اصلی ایرانیان روم (امپراتوری بیزانس که امروز در خاو ترکیه واقع شده) است .مقصدل بسیاری از اهلِ طریقت مثل
پیروان شیخ عالءالدوله سمنانی و میرسیدعلی همدانی کشمیر بود .آنان در کشمیر چنان رفتار کردند که به آنجا ایران صغیر
میگویند .گروهی از بزرگان دیوانی مثل وزیر شتتمسالدین التتمو ،وزیر فخرالملک عصتتامی ،قاضتتی جاللالدین کاشتتانی،
قاضی نوراهلل شوشتری و قاضی منهاج سراج جوزجانی به دهلی و بنگال رفتند و بسیار پیو از آنکه مغوالن هند آداب ایرانی
را به هندوستان ببرند ،بسیاری از امیران و پادشاهان غوریه را با فرهنگ و تربیت ایرانی بار آوردند .اما آن دسته از ایرانیان که
به روم کوچیدند ،و موالنا مشتتهورترین ایشتتان استتت زمینههای پرورش فرهنگ ایرانی در آن ستترزمین را فراهم کردند و
بواسطه سوار شدن بر موج عشایر ترو عثمانی تا اروپای شرقی فرهنگ ایرانی را نفوذ بخشیدند.
موج بعدی با دوره تیموری تا صتتفوی قرین استتت و در عصتتر شتتاه عباس و ستتپس حمله محمود غلزایی فراز پیدا میکند.
مهاجرت در این دوره نیز هم به سمت چین و هم به سمت هندوستان بود .در چین نفوذ ایرانیها به حدی میرسد که وقتی
«چین نامه» اثر میستتیونر یستتوعی ماتئو ریچی مربو به اوایل قرن شتتانزدهم را ورق میزنیم ،جابجا اثرات حضتتور آنان را
لمس میکنیم؛ مخصوصا در قسمتی که صحبت از رواج آیینی جدید در چین میکند که تا اندکی دیگر سرتاسر کشور را تابع
خود می سازد؛ و با شرحی که بیان میدارد متوجه می شویم منظور ت صوف ا ست .در هندو ستان نیز تعداد ب سیاری پز شک و
شاعر و حقوقدان و نخبه و پیشهور و بزرگان تصوف را مییابیم؛ طوریکه صائب تبریزی و بیدل دهلوی در هندوستان سبک
هندی را برای شعر فارسی پایه نهادند یا در قرن چهاردهم میالدی تنها در دهلی دو هزار خانقاه گزارش شده است.
موج آخر هم موجی استتت که بعد از پیروزی انقالب استتالمی اتفاق افتاد که این بار مقصتتد عمده ایرانیان اروپا و آمریکای
شمالی بود ،و ابعاد و مشخصات آن تقریبا برای همه ما آشنا و محسوس است .نکتهای که وجود دارد این است که اولین موج
از نظر تاریخی با آخرین موج  ۱۴۰۰سال فا صله دارد .در این  ۱۴۰۰سال شرایط سیا سی ،اجتماعی ،اقت صادی ،و موقعیت
بینالمللی تغییرات ب سیاری کرده ا ست .شرایط و دالیل مهاجرین و ک شور و مقا صد شان همی شه متغیر بوده ا ست .ف صل
مشتتترو این چند موج آن استتت که اوال مهاجرت از آن رو اتفاق افتاده بود که در اثر تحوالت ستتیاستتی گروهی که در متن
بودهاند به حا شیه رانده می شوند تا گروه در حا شیه به متن بیایند .در قرون اولیه ا سالمی ،در بخوهای باالی هرم ساختار
منزلت اجتماعی مغها ،درباریان ،ستترداران عالیرتبه لشتتگر قرار داشتتتهاند که بعد از ورود مستتلمین ،میخواهند این افراد به
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حا شیه رانده شوند و از دهقانها به پایین ،که رعایا ه ستند ،قرار ا ست به متن آورده شوند .معموال یکی از ن شانههای از متن
به حا شیه راندن ،ا ستفاده از القاب تحقیرآمیز برای خطاب آن بخو از جامعه ا ست که قرار ا ست به حا شیه رانده شوند؛ مثال
در ابتدای ورودل مستتلمانان از اصتتطالحاتی مثل عجم به معنی گنگ یا موالی به معنای زیردستتت و بنده آزاد شتتده استتتفاده
میشد .در دوره سلجوقی که کل جمعیت ایران برای مسلمانشدن تحت فشار قرار میگیرند برای بخو به حاشیه راندهشده
از ا صطالحات تحقیرآمیزی مثل گبر و آتوپر ست ا ستفاده می شود .در دوره صفوی نیز برای به حا شیه راندن اهل سنت از
لقب تحقیرآمیز «عمری» ا ستفاده می شد .همچنین از آن جهت که سالطین عثمانی نماینده اهل سنت به شمار میرفتند،
القاب محترم نزد آنان همچون ستتلطان را همراه نام زنان و یا عنوان خواجه را که برای رجال اهل ایران استتتفاده میکردند
برای توهین روی اختگان حرمسرا گذاشتند.
نظی شما ان سا که عمیال ار به حا شنه اده شده هجرت

کر ه اد؟

و ه عا صر علا

هاجرت ار اناخ به را ا چنسا؟
در دوره جدید برای اینکه بخشتتی از جامعه را به حاشتتیه برانیم اصتتطالحاتی مثل ضتتدانقالب ،طاغوتی و غیره بهکار رفت.
معموال این بخو جامعه که تحت فشار به حاشیه رانده شدن هستند ،مهاجرت میکنند .چون تنفس در هوای جدید برایشان
ستتخت میشتتود و نمیتوانند نقو ستتابق را ایفا کنند؛ تحقیر شتتدهاند .به همین دلیل مهاجرت میکنند .این هم یک فصتتل
مشترو در هر دوره از مهاجرتهاست .
ویژگی م شترو و مکرر دیگر این ا ست که ایرانیان همواره مق صد م شخ صی برای مهاجرت دارند .آنها نمیخواهند فقط از
سرزمین مادری دور شوند بلکه مقاصد خود را آگاهانه گزینو میکنند .اگر به مهاجرتهای معمول جهانی دوره معاصر نگاه
کنیم میبینیم که شتتخ

مهاجر میخواهد خود را از مهلکهای دور کند .برای او مهم نیستتت که مثال به ترکیه یا یونان یا

هرجای دیگری مهاجرت کند بلکه فقط میخواهد از مهلکه دور شود .در صورتی که جامعه ایرانی در مهاجرتهایو همیشه
مق صد م شخ صی دا شته که در هر زمانه مهمترین جای عالم نزد ایرانیان بوده ا ست .در قرون اولیه برای ایرانیّها مهمترین
جای جهان چین بود .در دوره دوم هند و روم و در دوره سوم هند و در دوره فعلی اروپای غربی و آمریکای شمالی .پس عمده
مهاجرتها به این مناطق انجام میشتتود و کمترین ایرانیای را در دوره معاصتتر میبینید که به آمریکای جنوبی یا آفریقا یا
شرقِ آسیا مهاجرت کند.
ویژگی مشترو دیگر این است که معموال نسل اول مهاجران مدام منتظرند تا تغییری که منجر به مهاجرتشان شد ،فروکو
کند تا به سرزمین مادری برگردند .پیروز سا سانی کو شید تا با کمک قوای چین دوباره خاو وطن را بازپس گیرد .در موج
سوم که مهاجرت به هندو ستان بود میبینیم که درد هجران از وطن را سر میدهند و صحبت از این ا ست که قرار ا ست
اتفاقی بیفتد و ما بازگردیم .این مستتاله را در بعد از انقالب هم میبینیم .در رستتانههای ایرانیان مقیم خارج از کشتتور دائما
صتتحبت از این بود که چهار ماه ،شتتو ماه ،یک ستتال دیگر برمیگردیم .رفتار نستتل اول چنان استتت که انگار نمیخواهد
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چمدانهایو را باز کند .مترصتتد ایجاد موقعیتی استتت که بازگردد .اما نستتل دوم آرام آرام شتترو میکند در جامعه میزبان
ریشهدواندن و خود را با آن هماهنگکردن .معموال از نسل سوم به بعد هم شایستهترین موقعیتها را در حوزه علم ،تجارت،
ستتیاستتت و حوزههای دیگر کستتب میکنند و چنان نفوذی در عمیقترین الیههای آن جامعه میکنند که به باور نمیگنجد.
این موضتتو خود را در انتخاب نام به خوبی آشتتکار میستتازد .زیرا معموال نامهایی که نستتل اول برای فرزندان خود انتخاب
میکنند چنان استتت که گویی در ایران زندگی میکنند و قرار استتت همه به فارستتی آنان را صتتدا بزنند؛ مثل نادر و طناز و
کیارش و کورش .بنابراین نستتل دوم ناچارند برای خود نامی دیگر نیز انتخاب کنند تا در جامعه میزبان راحتتر زندگی کنند؛
مثال رضا رکس را برمیگزیند و مسعود مارو را .حال آنکه نسل دوم برای فرزندانشان نامهایی از قبیل لیلی و رایان و پارسا
و نیکی انتخاب میکنند که هم در زبانهای التین و آنگلوساکسون راحت تلفظ میشود و هم ایرانی هستند.
این باز میگردد به ویژگی م شترو و مکرر دیگری که ایرانیان از ایجاد یک اقلیت کوچک به هم پیو سته در جامعه میزبان،
مثل کولونی یا شهرو اخت صا صی یا کامیونیتی مخ صوص ،به شدت پرهیز میکردند .این فقط مربو به دوره جدید نی ست.
در دورههای گذ شته هم چنین بوده ا ست .چون اگر خود را اقلیتی معلوم و م شخ

ن شان دهند ،یعنی نمیخواهند در اعماق

جامعه میزبان نفوذ کنند و میخواهند به عنوان یک حا شیهن شینی جدید با شند .در صورتی که میل ایرانیهای مهاجر ،حتی
آنانکه ق صد ماندن ندارند ،انجام این کار نی ست .آنها میخواهند در ساختار اجتماعی جامعه میزبان به نحو شای ستهای نفوذ
کنند .در صورتی که اگر بخواهد موقعیت خود را به عنوان یک حاشیهنشین یا شهروند درجه دو تثبیت کند ،دیگر نمیتواند در
جامعه میزبان وزیر ،رئیس حزب ،قاضیالقضات و موقعیتهایی شبیه این بهدست آورد.
یک ویژگی م شترو دیگر این ا ست که جامعه ایرانی هرجا که رفته  -حتی اگر هزار سال هم از اقامتو در آنجا گذ شته -
تعلق خاطر خود را ن سبت به سرزمین مادریو از د ست نمیدهد .در جوامع دیگر مثل اروپاییها وقتی مثال به ایاالت متحده
مهاجرت میکنند پس از چند ن سل ،دیگر تعلق خاطری به سرزمین اجدادی خود اح ساس نمیکنند .ولی ایران برای ایرانیان
به مثابه یک شخصیت محبوب و سرزمین رویایی ،و خاطرهای دلانگیز زنده میماند.
ان اسل سیم که به خ شا ه

اد چه واژگ هاا

؟

معموال از ن سل سوم میبینیم که ایرانیها در جامعه میزبان برای خود جایگاه و مقامی بیرقیب ک سب کرده و محترم و مؤثر
شتتمرده شتتده و از نظر میزبانان افرادی معرفی میشتتوند که در جهت اعتالی جامعه ایشتتان قدم برمیدارد .این امر از قرون
اولیه تا امروز ،بدون استثنا ،تکرار شده است .شما هنوز آثار شاهزادههای ساسانی در چین را میتوانید در «آن شی» پایتخت
باستتتانی چین یا نارا در ژاپن و بنادر جنوبی چین و کره ببینید .عزت و احترام پارستتیان هندوستتتان را با چشتتم خود میتوانید
ببینید .نفوذ فرهنگ ایرانی را در آلبانی و بوستتنی و استتتانبول میتوانید ببینید .از روی همین ویژگیها میتوان آینده حضتتور
ایرانیان در اروپا و آمریکا و ا سترالیا را مدل سازی و پیوبینی کرد .ن سل سوم به بعد هرچند در ظاهر شباهتی به اجداد ایرانی
خود ندارند و تشخی

ایرانی بودنشان بسیار دشوار می شود ولی کامال نسبت به رویای فرهنگی سرزمین مادری خود تعلق
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خاطر دارند .پار سیان هند هنوز به شدت ایران را عزیز میدارند .از چند قرن قبل در شمال قفقاز ،در منطقه چچن که خارج از
حوزه سیاسی تتتت تاریخی ایران است ،بخوهایی ازجامعه ایرانی بودهاند که به آنجا مهاجرت کردهاند ،هنوز که هنوز است و
علیرغم تجاوزات فرهنگی رو سیه ،تعلق شان را به سرزمین مادری حفظ کردهاند .با وجود آنکه تقریبا ارتباطی با ایران ندارند
اگر قبل از انقالب فوت میکردند ،حتما روی سنگ قبرشان شیر و خورشید نقر می شد ،و بعد از انقالب هم نشانه جمهوری
ا سالمی را روی سنگ قبر خود حک میکنند .بحث سیا سی ندارند ،فقط میخواهند تعلق خود را به رویای سرزمین مادری
ن شان دهند .اگر از این مو ضو یک مدل ا ستخراج کنیم ،می شود نتیجه گرفت که ما در آیندهای نه چندان دور شاهد آن
خواهیم بود که جامعه ایرانی خارج از ایران به عنوان پل ارتباطی بین ایران و جهان عمل خواهد کرد .شاید بشود البی جامعه
ایرانی خارج از ایران را مهمترین البی طبیعی فرهنگی جهان بدانیم که نستتبت به ستترنوشتتت ستترزمین مادریو بیتفاوت
نیست.
با توجه به اینکه تعلق خاطر جامعه ایرانی به سرنو شت سرزمین مادری شان ت ضعیف نمی شود و همچنان این البی همی شه
دغدغه سترزمین مادری را خواهد داشتت ،قدرتمندترین البی پرنفوذ جهانی البی ایرانیها خواهد بود .ایرانیان در اعماق تمام
کشورهای قدرتمند تاثیر گذاشتند ،نفوذ کردند و توانستهاند جایگاههای شایستهای برای خود کسب کنند .هر قدر جلوتر برویم
این قضیه پررنگتر میشود.
آاا بر ی شکلگنری ان الب ی اناا انسا ولا ار خی ار اناخ را ا ا کری
با آاها و

به سمنا برناسد و

تعا ل شی ؟

پدیدآمدن چنین البیای مستلزم انجام کاری از طرف دولت نیست .البته اگر دولت ایران ایشان را بهجا آورد ،طبیعی است که
بر اثر تعامل با این البی میتواند از ظرفیتهای بسیاری حداکثر بهره را ببرد.
با تیجه به تهننر و تتیالت که

ولا ااا هم به واژه یس ا تی اق هسته ی

حیاه و بط را ج

ک ری با جهاخ بهوجی آ ده سای سر ااهگذ ی بر ی بااگر ادخ ار اناخ را ا ا ک ری
ی هم نا

ا ند؟ به اظر شحح ما بر ی بااگر ادخ ار ا ناخ به رل کرححی ا ا اد تال

چقد
اا

براا ه اای شی ؟
به نظر من اصال شدنی نیست .داریم از نسل سوم به بعد جامعه ایرانی صحبت میکنیم .نسل سوم در آن محیط ریشه دوانده
و شاید اگر برگردد اصال به دلیل مناسبات آن جامعه نتواند در ایران زندگی کند .ولی حرف من به این معنی نیست که دغدغه
سرزمین مادری ندارد .ما باید امکان رفتوآمد جامعه ایرانی خارج از ک شور را به سرزمینو فراهم کنیم؛ نه بازگ شت .ایرانی
در خارج از کشور هم میتواند عامل اشاعه فرهنگ ایرانی باشند.
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اد اا با ری شححاخ بر ه ادی گفته

ی سححر ااههاا که ار اناخ را ا ا کرححی

تمیالخ جا عه ار ا بی اد و به همنن لنل بتث بااگر خ ان سر ااهها به ک ری
ان ی چه اظری

شححی آاها ا
شی  .شما

اد؟

باید زمینههای جذابی برای سرمایهگذاری فراهم کنیم .به این ترتیب سرمایهها از جانب جامعه جهانی به سمت ایران میآید.
حتما در این صورت از طرف جامعه ایرانی تمایل خیلی بیشتر خواهد بود به خاطر اینکه تعلق به سرزمین مادری وجود دارد.
سر ااه ی که ار اناخ را ا ا کری

اد ا اظر کمنا و کنفنا چه قد سا؟

اطالعی ندارم .فقط مستتتائلی را مطرح کردم که به جهت فرهنگی و تحوالت فرهنگی و اجتماعی که در جامعه ایرانی مقیم
خارج از ایران به نظرم میرسید .چون من با اعداد و ارقام سروکار ندارم خیلی نمیتوانم اظهار نظر کنم.

شما به ی ی شا ه کر اد که جن ه ت ا هاجر ت ار اناخ به را ا ا کری
طرف به جن ه ها و ت عات هاجرت ار اناخ اا ار
ط نع

سا اا به هر حال آثا ی

هاها شححا ه

بر ی کری به ا ال

اراخ

هد .ا آخ

کنند .آاا ان هاجرت ها ری

؟

این مهاجرتها هم فایده دارد هم ضرر .ک شور سرمایهگذاری میکند ،کلی زحمت میک شد ،هزینه میکند ،افرادی را تربیت
میکند و بعد آنان به خارج از کشور میروند .درختی که ما زحمت کشیدیم و به مرحله میوهدادن رساندهایم ،در جای دیگری
میوه میدهد .این ضرر اقت صادی برای ک شور همراه میآورد .در م سئله برنامهریزی ک شوری این مو ضو خبر خوبی نی ست.
چهارشنبه یکی پول پیدا میکند یکی هم پول گم میکند؛ هر چیزی دو رو دارد .مهاجرت یک روی دیگر هم دارد و آن روی
مثبت ق ضیه ا ست .روی مثبت این ا ست که مهمترین عاملی که در طول تاریخ به رقابت و ن شا فرهنگی در ک شور کمک
کرده ،تعامل ما با جهان بوده استتت .اگر به تاریخ نگاه کنیم ،ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی همیشتته واستتطه ارتباطی بین
شرق و غرب و جهان بوده است .ما ناگزیر بودیم با همه جهان تعامل داشته باشیم و همه جهان را بهجا بیاوریم ،بشناسیم و
برای همین ایران جهانی بوده است .جهانیبودن ما با بحثهایی که امروز درمورد جهانیشدن میکنند فرق دارد .جهانیشدن
بیشتر مربو به کشورها ،سرزمینها و فرهنگهایی است که در موقعیتهایی شبیه موقعیتهای ما نبودهاند ،کشورهایی که
ناگزیر به تعامل با جهان نبودهاند و حاال به دلیل تحوالت تکنولوژیک ،ناگزیر از این تعامل شتتتدهاند .ما در طول تاریخمان
همیشه جهانی بودهایم اما تقریبا پنج قرن است که موقعیتمان تضعیف شده است .یعنی نقو پل ارتباطی بین شرق و غرب
جهان را از د ست دادهایم .دالیل خیلی زیادی دارد ولی به هر دلیلی که ه ست عمال باعث شده تعامل ما با جهان به شدت
تضعیف شود.
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چه ساله ی؟
در همه م سائل .ما میرفتیم و با جهان مالقات میکردیم .وقتی نا صرخ سرو قبادیانی صحبت از م صر میکند ،یعنی رفته در
م صر ،با آنجا و مردمانو مالقات کرده و در سفرنامه گزارش کرده ا ست .وقتی سعدی شیرازی از هند صحبت میکند ،به
هند رفته ،با اهل هند مالقات کرده و برای ما گزارش میکند .سلیمان سیرافی وقتی از چین صحبت میکند ،به چین رفته
ودر چین چینیها را مالقات کرده استتتت .اما از قرن نهم آرام آرام مالقات با جهان منقطع میشتتتود .ما ارتبا را از دستتتت
میدهیم .طوری می شود که در دوره صفوی اروپاییان در میدان تقو جهان به مالقات ما میآیند .تصورمان این ا ست که ما
با جهان در میدان نقو جهان مالقات میکنیم .نه؛ این جهان استتت که میآید با ما مالقات میکند .متاستتفانه این مالقات
یکطرفه است و موجب بیخبری ما از اوضا و احوال زمانه می شود .بیخبری باعث می شود ما در جنگهای ایران و روس
بیشتر از اینکه شکست نظامی بخوریم ،از بابت این که یکباره متوجه می شویم اتفاقاتی در جهان و اطراف ما افتاده که کامال
از آن بیخبر بودهایم ،دچار شوو ذهنی شویم .حتی تا جایی پیو میرود که دو تا از پاد شاههای قاجار مجبور می شوند به
اروپا بروند ببیند که واقعا چه اتفاقی افتاده استتت .تمام پرستتو روشتتنفکران ما به اینکه چه اتفاقی افتاده معطوف میشتتود و
قصتته تا امروز ادامه پیدا کرده استتت .امروز خیلیها میگویند که شتتما صتتحبت از غرب میکنید ولی آن را نمیشتتناستتید و
نمیدانید چه ماهیتی دارد .صحبت از مدرنیزم میکنید ولی نمیدانید چیست .ما به دلیل ضعف در این تعامل برون سرزمین و
جهانی خستتتارتهای زیادی دیدیم .حاال ،این جمعیت کثیر مهاجر ایرانی که اکثرا نخبه هستتتتند میروند و با جهان مالقات
میکنند .شاید بتوان گفت نقصی که در طول پنج قرن گذشته ایجاد شده و باعث افسردگی و پژمردگی فرهنگی در ما شده
جبران میکنند تا دوباره شاهد نشا و خرمی فرهنگی بشویم و احوال فرهنگی ما بهبود پیدا کند .درست است که فرار مغزها
انجام می شود ولی این مغزها از این جهان که خارج نمی شوند .برای ما که همی شه حیاتمان واب سته به جهان بوده شاید این
برایمان یک فرصتتت باشتتد .البته این جنبه مثبت زمانی در ستترزمین ما منشتتاء اثر میشتتود که ارتبا ایران با این مهاجران
بصورت معقول و مستمر برقرار باشد.
بطه ار اناخ را ا ا ک ری با رل ریب ا ی ه و بر ی ب سنا ی ااوآ د شی و تال بی ه سا.
با تیجه به گرححااشهاا که
عمل

ینرنها ی

ولا ااا هم شححده بر ی ت دال ان تهداد به ارصححا چه براا ههای

هند؟

درباره این قضیه در دولت آقای خاتمی و آقای احمدینژاد هم بحثهایی شده ولی متاسفانه بیشتر به تعارف شبیه بوده است.
انگار تنها خوا ستیم برای پول ایرانیهای خارج از ک شور نق شه بک شیم و بگوییم سرمایه شان را بیاورند و در سرزمین مادری
خرج کنند .موقعیت خودمان را نسبت به جامعه ایرانی مقیم خارج از کشور درست تشخی

ندادیم .ما باید این جامعه را بهجا

بیاوریم و منا سبات خود را بر آن ا ساس ایجاد کنیم .اینها یک ظرفیت ه ستند .ن سبت به سرنو شت و کیان این سرزمین
حساسند .باید از نقشی که میخواهند ایفا کنند استقبال کنیم .قاعدتا به این معنی نیست که مثال در سفری که رئیسجمهور
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به نیویورو میکند یک فیلمستتاز ایرانی را آنجا مالقات کند و برای فیلمستتازی در ایران از او دعوت کند .ابعاد قضتتیه خیلی
بزرگتر و جدیتر است .همه این مسائل ناشی از این است که ما جامعه ایرانی مقیم خارج از ایران را بهجا نیاوردهایم .ما باید
نگاهمان به ن سل سوم ایرانیهای مقیم خارج معطوف کنیم نه اینکه هنوز گرفتار ن سل اول با شیم .جنس ن سل سوم کامال
متفاوت است؛ اهل آنجا شدهاند ولی ایرانی هستند و همه مشخصات ایرانیبودن را دارند.
مکن سا ا سل سیم صال اتی اد به اباخ اا س
غدغه ار خ

صت ا کند .آاا ان ا سل ار اناخ را ا ا ک ری

اد؟

حتما دارند .االن در جامعه پار سیان هند هم نمیتوانند فار سی صحبت کنند ولی دغدغه سرزمین مادری شان را دارند .اگر از
روی همین نمونه و مدل جلو بروید ،خواهید دید که نسل سوم نسبت به سرنوشت این سرزمین بیتفاوت نیستند.

رححکل انجاسححا که حکی ا اا ولا ا اه تنها اگاه سححت اد
جرم اگا اه به ار اناخ را ا ا کری

بلکه

بسححنا ی ی

اگاه

.

درست است .همین باعث می شود که آنها بهجا آورده نشوند .تا زمانی که ایرانیان خارج از کشور بهجا آورده نشوند نمیتوانیم
مناسباتمان را درست تنظیم کنیم و اگر آنها ظرفیتی دارند از آن ظرفیت بهرهمند باشیم.
ان

ق یل

اد که

ولا آقای حمدیاژ ارخ هاجر ت ار اناخ به را ا ا ک ری (بهر صیص

آخ گروه که به حاشنه اده شداد) اا اش شدادی شا؟
بله .یکی از مهمترین آنها در خ صو صا در دولت دوم آقای احمدینژاد رخ داد .در این دوره جامعه تح صیلکرده ما مهاجرت
کرد .شاهد این بودم که در دان شگاهها بعد از پایان ترم مدارو دان شجویان جهت اقدامکردن برای سفارتخانه ،پذیرش و ...
روی میز ردیف میشد .این بیسابقه بود .قبال به این ترتیب اتفاق نمیافتاد.
با ستنا به آ ا ی که چندی ینش نترر شده بی ی نااگنن سطح هی
و انگیاه سححتدالل کر ه بی اد که ان ر به راطر هاجرتهای ی

ار اناخ رل ار خ کم شده
ی بی ه سححا .به اظر شححما

چننن بر شا و اتنجهگنری سا سا؟
این حرف را نمیشود قبول کرد .زندگیکردن در ایران اساسا احتیاج به هوش خیلی زیادی دارد ،و این هوش به تحصیالت و
دانشگاه مربو نیست.
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