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چکیده
نسل جدید پناهندۀ افغانستانی درایران با چالش های فراوانی در عرصههای فردی ،فرهنگی ،اجتماعی و ملی مواجه است .این
پژوهش به دنبال گونه شناسی هویتی پناهندگان نسل دوم وسوم افغانستانی با تأکید بر استان قزوین و با بهرهگیری از رویکرد
برساخت گرایی هویت است.روش تحقیق پژوهش ،توصیفی-تحلیلی با بکارگیری از پیمایش میباشد .جامعۀ مورد مطالعه بر پایۀ
آمایش رسمی وزارت کشور در سال7931ش .شامل  1937نفر پناهندۀ  09-71ساله و نمونۀ مورد مطالعه برابر فرمول کوکران 911
نفر بود که به صورت تصادفی از بین مراجعه کنندگان به اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مورد مطالعه قرار گرفت-7.
هویت اجتماعی افغانستانی با میانگین 9/51نسبت به سایرهویتها از میانگین نمرۀ باالتری برخوردار است .بعد ازآن به ترتیب هویت
فرهنگی با میانگین  ،9/91هویت ملی با میانگین  9/93و هویت فردی با میانگین  9/01قرار دارند - 9.میانگین نمره هویت(هویت
فرهنگی ،اجتماعی و ملی) بر حسب تابعیت در بین پناهندگانی که مادر آن ها ایرانی و افغانستانی است با یکدیگر تفاوت زیادی
دارد .اما درمیانگین هویت فردیِ دو گروه تفاوتی مشاهده نمیشود -9 .ضریب همبستگی در هویتهای فرهنگی ،اجتماعی و ملی
افغانستانی رابطهای مثبت و قوی میباشد.ولی همبستگی بین هویت فردی با سایر گونهها مشاهده نگردید .نتایج پژوهش نشان داد با
توجه به ضعف هویت فردی و تقویت هویت اجتماعی ،فرهنگی و ملی افغانستانی در فضای جغرافیایی استان ،فرد پناهنده دریافت
صحیحی از معانی محیط یا موقعیت خود نداشته و این موضوع منجر به هدایت فرد به کسب نقش ها و هویتهای تازهای شده است
که میتوان آن را هویت « افغانستانی -ایرانی » نامید.

واژگان کلیدی :گونه شناسی ،پناهندگان نسل دوم وسوم افغانستان ،هویت ،کنش متقابل نمادین
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مقدمه
گونه شناسی در علوم انسانی با توجه به سرشت متفاوت آن از علوم طبیعی کار چندان آسانی به نظر نمیرسد .برای
این که طبقهبندی و یا گونه شناسی ارزشمند باشد ،باید عناصر را مشخص کرده و از یکدیگر جدا ساخت .ولی
نهادها و ساختهای اجتماعی به صورتی با هم در ترکیب هستند که نمیتوان به آسانی اختالف ها و تضادهای آنها
را شناسایی کرد .افزون بر آن بیشتر طبقهبندیها بر پایۀ یک نوع مفهوم سازی قبلی بوده است .از این روی در مورد
معنی مفاهیم کمتر میت وان میان جامعه شناسان یگانگی نظری مشاهده کرد .مفهوم هویت و گونه شناسی آن نیز
سوای از این امر نمیباشد و نگارنده در بررسیهای مطالعاتی خود ،به تقسیمبندیهای ناهمسان که از این پنداره از
زوایای گوناگون انجام شده به فراوانی روبرو گردیده است .در حالت کلی همگی آنها هویت را به دو دستۀ هویت
فردی و هویت جمعی تقسیم نمودهاند(نگاه کنید به علی اکبری .)7910 ،با توجه به مطالب پیش گفته و سختی کار
گونه سازی این موضوع بازدارنده از این نیست که به آن پرداخته نشود .لذا نگارندگان سعی در گونه شناسی هویت
پناهندگان نسل دوم و سوم افغانستانی با توجه به دانش علمی خود در ابعاد چهار گانه فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و
ملّی نموده است که در زیر کوتاه به آن پرداخته میشود:
الف -هویت فردی
مفهوم هویت در حقیقت پاسخی به سئوال چه کسی بودن و چگونه شناسایی شدن است .پاسخ به این سئواالت
است که یک فرد انسانی را از هم نوع خود جدا و ارزش های او را نیز از دیگران سوا میسازد .لذا میتوان گفت
هویت فردی شامل آن جنبههای تعریف از«خود» است که ما را از اشخاص جدا میسازد .هویتهای فردی ما از
تجربیات منحصر به فرد ما ،از ارزش ها ،گرایش ها و احساسات ما نشئت می گیرد که بیشتر در تجربیات شخصی ما
ریشه دارد .هویتهای فردی به صورت ناب« ،خود» همگی در حیطه تجربیات شخصی افراد قرار می گیرد و استوار
به ویژگیهای فردی و روان شناختی آنهاست (.)youg;1988:110
ب -هویت اجتماعی
هویت اجتماعی در کلیتری ن مفهوم آن به خود آگاهی یک شخص در رابطه با دیگری اشاره دارد .با وجود این در
روان شناسی اجتماعی ،به یک مفهوم ویژه ،یعنی خود آگاهی در چارچوب عضویت یک فرد در گروههای اجتماعی
مختلف ،داللت دارد .این مفهوم از واژه هویت بیشتر مرهون مطالعات « جورج هربرت مید» است که بر مفهوم
اجتماعی« خود» تاکید کرده و استدالل میکرد که تجربه کسان از خودشان ،از منظر اجتماعی است که به آن تعلق
دارند .این مساله برای تشخیص جنبه عمومی(یا اجتماعی) هویت از جنبه خصوصی تر آن(یا شخصی) ارزش دارد
(.)Kuper; 1996:789
پ -هویت فرهنگی
به نظر میرسد که در میان گروههای اجتماعی ،مفهوم هویت فرهنگی تالش جهت جدا سازی میان خودی و غیر
است که مبتنی بر تمایز فرهنگی است .پس هویت را باید نوعی سرچشمه معنا و تجربه برای مردم دانست .همان
طور که «کالهن» بر این باور است که ما هیچ مردم بی نامی نمیشناسیم ،هیچ زبان یا فرهنگی سراغ نداریم که بین
خود و دیگری ،ما و آنها تمایز برقرار نساخته باشد .عدهای فرهنگ را طبیعت ثانوی فرد دانستهاند و معتقدند فرد
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نقش مهمی در شکلگیری هویت خود ندارد .در مقابل با کسانی روبرو هستیم که با چنین برداشتی مخالف اند و به
دفاع از برداشت ذهن گرایانه از هویت بر میآیند .به نظرآنان هویت فرهنگی را نمیتوان محدود به بعد مادی آن کرد
چرا که هویت امری نیست که یک بار برای همیشه شکل گرفته و هیچ گاه تغییر نکند(توحید فام.)4 :7914 ،
د -هویت ملی
به طور کلی هویت ملی را میت وان یک حس بالنده میان مردمی دانست که به طور طبیعی به یکدیگر تعلق دارند و از
منافع مشترک ،تاریخ مشترک و سرنوشت مشترک برخوردارند .هویت ملی مفهومی دو وجهی است که همزمان بر
تشابه و تمایز داللت دارد .بدین صورت که از یک سو با تاکید بر مشترکات و مالک های پیوند دهنده « ،ما» را
پیرامون محوری واحد متحد وپایبند میکند و از سوی دیگر این« ما» را در مقابل غیر یا دیگری قرار میدهد و بدین
صورت ما را در وجود تشابهات داخل و تمایزاتش بادیگری شناسایی میکند(رستگار و ربانی 0 :7904 ،به نقل از
صنیع اجالل.)74 :7910 ،
از دهههای پایانی قرن بیستم تاکنون مردم کشور افغانستان مهاجرت ،تبعید یا آوارگی سیاسی -اجتماعی و مذهبی را
تجربه کردهاند .جابهجایی گروهها ی زیادی از آنها در کشورهای همسایه از جمله ایران کمکم جوامع قابل مالحظهای
از مهاجرین افغان ستان را به وجود آورده که در فراسوی مرزهای این کشور ،هنوز افغانستانی شناخته میشوند .اگر
چه در سال های گذشته با انجام سیاست بازگشت و همچنین موج گسترده مهاجرتها به سمت اروپا ،جمعیت
مهاجران افغانستانی ساکن در ایران رو به کاهش نسبی گذاشته است اما بر پایه دادههای سازمان ملل متحد تا آغاز
سال4471میالدی 010/0هزارنفربه عنوان پناهنده که دارای مدرک اقامت اند در کشور ساکن بودهاند
( .)UNHCR;2018وزارت کشور ایران ،تعداد مهاجران غیر مجاز را  7.۱میلیون نفر برآورد نموده است .بر پایۀ آمار
رسمی وزارت کشور ایران(آمایش مرحله  79از اتباع خارجی) در سال7901ش .تعداد  70011نفر پناهنده افغانستانی
دراستان قزوین دارای کارت اقامت هستند و تعداد مهاجرین غیر مجاز تا دوازده هزار نفر گمانه زنی میشود.
همچنین بر پایۀ قومیت ،قوم پشتون با دارا بودن  0004نفر و قوم هزاره با  9011نفر بیشترین تعداد را تشکیل
میدهند و پس از آن تاجیک ها و ازبک ها قرار دارند.
براساس اطالعات این سرشماری تعداد  77001نفر از افغان های ساکن این استان کمتر از  04سال عمر دارند و بیش
از  %10/1آنها در ایران متولد شده ،هرگز تجربه زندگی در افغانستان را نداشتهاند یا هنگامیکه از افغانستان آمدهاند
بسیار خرد سال بوده و در محیطی بزرگ شدهاند که با محیط رشد والدینشان در افغانستان کامالً متفاوت بوده است.
نسل جدید افغانستانی در ایران و جامعۀ مورد مطالعه به دلیل قرار گرفتن در جامعه متجددتر در کشمکش میان خود
(افغانستانی بودن) و جامعه(ایرانی بودن) قرار گرفتهاند.تا چند دهۀ پیش ،دانش عمومی چنین حکم میکرد که
مهاجرین پس از گذشت دو نسل در یک پروسۀ همگونی به شهروندان جدید کشورهای میزبان تبدیل خواهند شد.
اما اخیراً شاهد دگرگونی پدیده مهاجرت هستیم .در ادامه به برخی از مطالعات انجام شده در این باره و نتایج حاصل
از این کشمکش ها پرداخته میشود:
صادقی فسائی و نظری( )790۱نشان دادهاند که نوجوانان افغانستانی خود را متفاوت از اکثریت و جدا از جریان
بنیادین جامعه میدانند و به جامعه ایران احساس تعلق نداشته و با آن احساس همبستگی نمیکردند .برآیند تحقیق

 821فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 8931

میرزایی ( ) 7909حاکی ازآن است که جوان مهاجر متولد ایران به افغانستان مانند کشوری بیگانه مینگرد ،درحالی که
هنوز در کشور مقصد(ایران) به رسمیت شناخته نمیشود .فروتن( )7907استدالل کرده است که بین فاصله فرهنگی
و اجتماعی در جامعه مبدأ و مقصد مهاجرت و شدت تأثیر مهاجرت در ایجاد تغییر در هویت رابطهای معکوس
وجود دارد .طبق یافتههای عبدی زرین و همکاران( ) 7911دانش آموزان افغانستانی ساکن قم که در واقع نسل دوم
هستند با فرهنگ و جامعه ایرانی سازش پیدا کردهاند .یافتههای هودفر( ،)7910نشان میدهد دسترسی آسان جوانان
افغانستانی به مدارس ایرانی در طول دهۀ7014م .انگیزۀ شکلگیری هویت و همبستگی ویژهای در میان پناهندگان
نشد بلکه این تحول زمانی به وقوع پیوست که دولت ایران ورود کودکان افغانستانی بدون شناسنامه به مدارس ایرانی
را ممنوع کرد .بر اساس نتایج محمدیان و همکاران( )7910نداشتن برنامه برای آینده ،میزان سازگاری فرهنگی و
اجتماعی با جامعه جدید ،نظام متفاوت ارزشی -فرهنگی در کشورهای افغانستان و ایران ،سطح پایین تر اجتماعی-
اقتصادی مهاجران به دلیل نداشتن مهارتها ی اجتماعی الزم و ...از دالیل باال بودن میزان اختالل های روانی در بین
مهاجران افغان مقیم تهران است.فرجام مطالعات جمشیدیها و عنبری( ،)7919نشان میدهد گذر سال های زیاد و
گسترش وابستگیها و تعلقات مادی و غیرمادی به جامعه میزبان سبب فراموشی و گسستن از تعلقات و ارزش های
جامعه مبدأ(افغانستان) شده است.
پژوهش (عباسی شوازی وهمکاران ) 4471 ،با هدف بررسی سازگاری نسل دوم افغانستان در ایران نشان میدهد؛
دستاوردهای آموزش و مهارتها ی شغلی در میزان سازگاری با جامعۀ میزبان نقش اساسی داشته است .چیزی که در
مورد نسل اول مهاجرین کمتر مشاهده شده است( .)Abbasi-Shavazi,Sadeghi&Mahmoudian;2018یافتههای
(عباسی شوازی و همکاران )447۱ ،نشان مید هد مهاجرین افغانستان در ایران دچار پویایی هویت شدهاند .همچنین
نقشی که آموزش در کاهش میزان باروری افغان ها وسازگاری آن ها با جامعه میزبان داشته است انکارناپذیر است
( .)Abbasi-Shavazi,Hugo,Sadeghi&Mahmoudian;2015همچنین یافتههای آنان نشان میدهد به ترتیب،%9۱
 %99 ،%71و %70افراد این نسل در مسیر ادغام ،همسان سازی ،جدایی گزینی و حاشیهایی قرار دارند. (Abbasi-.

) Shavazi&Sadeghi;2014تحقیق(عالمی وهمکاران )4470 ،به این نتیجه انجامیده که عواملی مانند تفاوتهای
فرهنگی ،مشکالت پس از مهاجرت به و یژه جدایی از خانواده و عوامل پریشان ساز پس از مهاجرت منجر به
شکلگیری هویت دوگانه در میان مهاجرین شده است ( .)Alemi,Sigrid&Montgomery;2016یافتههای(خلفی و
همکاران ) 4444 ،در بررسی سالمت روانی پناهندگان افغانستانی ساکن شهر شیراز نشان داده است که  %90/۱از
افراد جامعۀ مورد مطالعه دارای مشکالت روانی میباشند و میزان مشکالت روان پزشکی در پناهندگان باالتر از
جمعیت بومی میباشد( .)Kalafi, Hagh-Shenas& Ostovar;2002پژوهش(زاهدی )4441 ،به دشواریهای ازدواج
مردان افغانستانی با زنان ایرانی و کاستیها ی هویتی فرزندان ناشی از این گونه ازدواج ها پرداخته است(Zahedi ; . .

) 2007یافتههای (اولزیوسکا )4441 ،حاکی از آن است فعالیتهای ادبی در حفظ یک هویت جداگانۀ «افغانستانی»
مهم است و به بسیاری از جوانان کمک کرده است تا احساس حاشیه نشینی خود را به غرور خود هم در ریشههای
غیر ایرانی شان و هم در اشتراکشان با ایرانیها تبدیل کنند) . (Olszewska;2007پژوهش (عادل خواه و اولزیوسکا،
 )4441موضوع جالب توجه« افغانهای ایرانی» را مدنظر قرار داده است .به نظر آن ها بحث این که آیا نسل جدید
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آنها ایرانی اند یا افغانستانی ،همانند گفتگویی است که در بین خود ایرانیها در مورد ریشه عرب بودنشان یا ایرانی
بودنشان وجود دارد ) .)Adelkhah &Olszewska;2007درتحقیقی که (لیپسون و میلر )4440 ،بر روی زنان پناهنده
افغانستانی در آمریکا انجام دادهاند مشخص گردید؛سالمندان آن ها از انزوای اجتماعی رنج میبرند ونسل میانسال نیز
بار مسئولیت خانه دار بودن و یا شاغل بودن را بجای می آورند .نسل دوم آنها یعنی زنان و دختران جوان و مجرد
نیز درگیریهای فرهنگی و عدم هماهنگی با جامعه پناهنده را تجربه مینمایند (.)Lipson & Miller; 2009

اگرچه حضور میلیونی اتباع و مهاجرین کشور افغانستان طی دهههای پی درپی از مسائل عمده اجتماعی ایران بوده
اما دانش تئوریک و تجربی درباره شناخت هویتی نسل دوم و سوم و تغییرات آن تا اندازهای کم ومحدود است و
خالءهای تحقیقاتی در این خصوص وجود دارد و تاکنون نمونهای که به صورت منسجم در مورد تغییرات هویتی
پناهندگان نسل جوان افغانستان ،در جامعه مورد مطالعه(استان قزوین) نگاشته شده باشد نیز یافت نگردیده است.
پژوهش حاضر با هدف شناخت ویژگیها و ارزش های هویتی پناهندگان نسل دوم وسوم ساکن در استان قزوین و
پویایی هویتی آنان در  0بعد فردی ،فرهنگی ،اجتماعی و ملی بر شالوده رویکرد برسازی هویت به نگارش در آمده
است.
با توجه به هدف ذکر شده ،بر این پایه سئواالت پژوهش در مورد جامعه مورد مطالعه از قرار زیر است:
الف -کدام گونه از هویتِ پناهندگان ،نسبت به سایر گونههای هویت ،در جامعۀ مورد مطالعه از نمرۀ میانگین
بیشتری برخوردار است؟
ب -تأثیر ایرانی بودن مادر بر هویت افغانستانیِ این نسل از پناهندگان چیست؟
پ -چه رابطه معناداری بین ابعاد مختلف هو یت افغان با یکدیگر وجود دارد؟ به عبارتی رابطۀ گونههای هویت با
یکدیگر چگونه است؟
ادبیات و مبانی نظری پژوهش
به طور کلی سه رهیافت کالن دربارۀ هویت وجود دارد:
الف -نخستین دیدگاه دراین باره رویکرد ذات گرا است که ملت را پدیداری تاریخی میداند .این دیدگاه هویتها را
پدیدههای ثابت ذاتی می انگارد که ملتها دارای آن هستند و باید با پژوهش و مطالعه آن را کشف و شناسایی کرد.
روی هم رفته باید گفت که رویکرد جوهر گرایانه ،در بنیاد به وجود هسته سخت و پایداری در هویت انسانی باور
دارد .این هسته سخت ،خصوصیاتی را به نحو ذاتی در هویت انسانی پدید می آورد .هر فرد -در رویکرد
فردگرایانه -و هر جماعتی – برابر رویکرد جامعه گرایانه -دارای هسته هویتی سختی است که هویت او را پدید می
آورد(علی اکبری.)970 :7910 ،
ب -رویکرد دوم؛ هویت را دستاورد گفتمان میداند .از این منظر تمام واقعیتهای اجتماعی در گفتمان زاده شده و
شکل می گیرند .از آن جایی که هویتها ریشه در گفتمان ها دارند و گفتمان ها هم متغیر و سیال بوده و حقیقت
مدار و ذات محور نیستند ،اگر شرایط گفتمان دگرگون شود ،هویت هم تغییر می یابد؛ بنابراین هر فردی توانایی
برخورداری از چندین هویت را دارد(تاجیک .)۱0-۱1 :7910 ،برابر این رویکرد ،هویتها« فرآوردههایی تاریخی
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اند» .هویت انسانی از لحاظ تاریخی و اجتماعی آویخته در فضاست و به وسیله کردارهای تاریخی تغییر سمت
میدهد (علی اکبری.)970 :7910 ،
پ -رویکرد سوم؛ هویت را برساختهای اجتماعی میداند .براین پایه ،هویت حاصل شرایط و کنشهای انسانهاست.
از این منظر ،معنا ساز بودن هویت بر برساختی بودن آن داللت میکند .بر اساس این رهیافت ،معنا خاصیت ذاتی
واژهها و اشیاء نیست .بلکه همیشه نتیجه بود و نبود توافق است .بنابراین معنا میتواند موضوع قرارداد باشد .پس
هویت نیز چیزی طبیعی و از پیش موجود نیست ،بلکه همیشه باید ساخته شود و انسانها باید همواره چیزها و
اشخاص را طبقهبندی کنند .همانند کاری که محقق در پژوهش حاضر در مورد هویت انجام داده است .رویکرد
برساختی ،منابع هویتی را نه در جهان مطلق و انتزاعی و نه در جهان زبانی -همانند رویکرد گفتمانی -بلکه در جهان
واقعی می جوید(کریمی و دیگران .)9۱ :7907 ،با توجه به اینکه هدف مقاله حاضر بررسی ارزشهای فردی،
اجتماعی ،فرهنگی و ملی پناهندگان افغانستانی و دگرگونیهای صورت پذیرفته در آن با توجه به انگارههای ذهنی
آنها میباشد؛ به نظر میرسد بهترین دیدگاهی که میتواند موضوع مورد مطالعه را تبیین نماید رویکرد سوم میباشد
که با بهرهگیری از نظریه کنش متقابل نمادین به شرح آن می پردازیم:
کنش متقابل گرایی نمادین یکی از رویکردهای مربوط به جریان بنیادین جامعه شناسی است که برای تعامالت و
کنش متقابل میان افراد جامعه ارزش ویژهای قائل است .یکی از مفروضات بنیادین رویکرد یاد شده این است که
جامعه پهنۀ کنش متقابل افراد است و افراد طبق تعریفی که خود از موقعیتها دارند رفتار میکنند و معانی مشترک
خود را از طریق تعامل با دیگران میسازند(.)Lauer &Lauer ;2011:9
طبق این نظریه هویت یا احساس به خود در کنش های متقابل شکل می گیرد« .جرج هربرت مید» که از مهمترین
نظریهپردازان این مکتب است «خود» را منشاء و مرکز روابط اجتماعی میداند .مید و همکاران او آن چه را مورد
توجه قرار دادند «رفتار گرایی اجتماعی» بود .آنها از و اقع گرایی و رفتارگرایی ساده پا فراتر نهادند و به معنای روابط
از دیدگاه« خود» از گذر کنش متقابل نظر داشتند .آنها «خود» را به عنوان موجودی خالق و عامل ،در هر دو بعد
فردی و اجتماعی در نظر گرفتند ،بنابراین نظرات آنها از سطح رفتار به سطح کنش متقابل اجتماعی و از این مرحله
به سطح کنشهای متقابل نمادی دگرگون شد.
«پیتر بورک» جامعه شناس دیگر ،در حوزۀ این مکتب است که به موضوع هویت توجه میکند.به نظر وی کسان
دارای هویتی ثابت نیستند بلکه با توجه به هر نقشی که در جامعه ایفا میکنند هویت جدیدی ایجاد میکنند که این
هویت ممکن است گسسته یا شکسته و ناقص باشد .طبق نظریه بورک ،هویت عبارت است از مجموعه معانی که
برای خود در تعریف یک نقش اجتماعی یا موقعیت اجتماعی که یک شخص کیست به کار برده میشود .این
مجموعه از معانی جداگانه مانند یک معیار (استاندارد) یا مرجع برای« چه کسی بودن» هستند .هنگامی هویتی فعال
میشود که پیوندی بازخوردی تثبیت شود (.)Burk; 1991: 837
این پیوند دارای  0عنصر است:
الف -درک از خود یا مجموعهای که فرد ،خودش را با آن معنا میکند؛
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ب« -داده» که از محیط یا موقعیت اجتماعی دریافت میشود(ارزیابیهایی که از بیرون روی فرد بازتاب یافته است).
محیط در این مدل ،یک نظام کنش متقابل اجتماعی است که شامل منابع در دسترس و رفتارهای دیگران است؛
پ -فرایندی که داده را با استاندارد هویت ،مقایسه و سنجش میکند .منظور از استاندارد هویت ،معانی به کار رفته
توسط افراد برای خودشان در نقشی است که انجام میدهند ]مثالً هویت یک کارگر پناهنده افغانستانی ممکن است
در درجهای از احساس تعهد و وظیفه شناسی به کار رود[؛
ت« -بازده» برای محیط -رفتارهای معنادار -که برآیندی از این مقایسه است(.)Ibid; 837
بازده برای محیط رفتارهای معناداری هستند که ممکن است این منابع و رفتارها را تغییر دهند .به عبارت دیگر
بازتابِ داده ،حلقههای برگشتی را کامل میکند و خودش منجر به دادههای جدیدی به نظام شخصیتی یا هویت
میشود.

شکل -1مدل هویتی بورک
منبعBurk,1991;838 :

مدل هویتی(شکل )7نشان میدهد که فرایند هویت ،یک نظام کنترل است؛ بنابراین شکلگیری هویت ،سزاوار طی
کردن دور کامل نمودار است .به عبارت دیگر فرایند هویت ،یک حلقه بسته شده از طریق محیط یا موقعیت اجتماعی
از سوی « داده»  -نقطه  Bدر مدل شکل یک -به سمت «بازده»  -نقطه  Aدر مدل شکل یک -و برگشت به «داده»
است .حال اگر حلقههای نظام کنترل فرآیند هویت به وسیله وابـُریدگیِ رویدادهای درونی مدل شکسته شود ،فرایند
هویت دچار گسست می گردد .در این صورت ممکن است فرد قادر به دریافت معانی موقعیت یا محیط نباشد ،یا
ممکن است دریافت نادرستی از آن داشته باشد .به عبارت دیگر معانی دریافت شده (دادهها) نمیتوانند با استانداردِ
هویت فرد سازگار شوند.این جریان منجر به وارد آمدن فشارهایی به فرد میشود و او را به سوی دادههای جدید که
منجر به کسب نقشها و هویتهای تازهای میشود ،هدایت میکند.
روش تحقیق
این مطالعه از نوع پیمایش است و دادههای تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه ،همراه با مصاحبه جمع آوری و در
نهایت با استفاده از برنامه نرم افزار  SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتهاند .پرسشنامه در 94گویه طراحی گردید.
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نماگرهای مورد بررسی عبارتند از  0سئوال عمومی40 ،سئوال وابسته به سنجش هویت افغانستانی در ابعاد فردی،
فرهنگی ،اجتماعی و ملی که به طور مساوی  0نماگر ،هر کدام از این ابعاد را مورد سنجش قرار میدهند .روایی
آزمون قبالً احراز شده است و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در پیش آزمون و تحقیق اصلی مورد
بررسی و با  % 14/1مورد تأئید قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه پناهندگان افغانستانی نسل دوم و سوم در
قزوین بود به طوری که معیار اصلی انتخاب پاسخگویان زن و مرد این بود که بین  04-7۱سال سن داشته باشند و
در ایران به دنیا آمده و یا هنگام پناهندگی به ایران خردسال بوده باشند که بر اساس اطالعات سرشماری وزارت
کشور در شهریور7901ش .برابر با  1407نفربود .میزان حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس فرمول کوکران 91۱نفر
محاسبه شده است.
معرفی منطقه مورد مطالعه
استان قزوین(به پارسی میانه :کاسپین) با یک درصد از مساحت کشور ( 7۱040کیلومتر مربع)در شمال غرب فالت
داخلی ایران واقع شده است.

شکل -2شناسایی حد مناطق مجاز جهت اقامت ،تردد و اشتغال اتباع و مهاجرین خارجی دارندگان کارت اقامت و گذرنامه
منبع :ترسیم نگارنده

شهرقزوین در گرانیگاه این ارتباطات نقش مهمی ایفا میک ند .شهرتاریخی قزوین به عنوان مرکز استان قزوین با
موقعیت  90درجه و 70دقیقه عرض شمالی از خط استوا و ۱4درجه وصفر دقیقه طول شرقی از نصف النهار
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گرینویچ در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز ودر لبه شمالی دشت قزوین در ارتفاع 7411متری از سطح دریا واقع
شده است .شهر قزوین با شیب توپوگرافی 7تا 9درصد در محدوده جنوب اتوبان حدود  9170هکتار مساحت دارد و
هم اکنون دارای  0ناحیه و 9منطقه شهرداری است .عالوه بر موقعیت ارتباطی ،حاصلخیزی دشت قزوین
وشهرصنعتی البرز نقش مهمی در اقتصاد شهر قزوین دارند(داوران ونظریان .)09 :7900 ،این استان به علت قرار
گرفتن در نقطه تفکیک منطقه ممنوعه از غیر ممنوعه در شمال و شمال غرب و غرب کشور و همچنین وجود
پتانسیل های مناسب برای اشتغال اتباع خارجی در سالهای اخیر زمینهای برای حضور اتباع ومهاجرین خارجی به
ویژه افغانستان بوده است .نقشه زیر(شکل ) 4محدوده و قلمرو جغرافیایی مجاز حضور اتباع و مهاجرین خارجی را
در حال حاضر(7901ش ).نشان میدهد.
نتایج پژوهش
در این بخش توصیف دادهها و نتایج حاصل از آن بیان می گردد .ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان ارائه
میشود .تعداد پرسش شوندگان در پژوهش  91۱نفر پناهنده افغانستانی استان قزوین بوده است 49۱ .نفر از آنان را
مردان و 704نفر را زنان تشکیل میدهند714.نفر پاسخگویان دارای همسر 719 ،نفرهرگز ازدواج نکرده و74نفرهم
مطلقه ویا همسرآنها فوت کردهاند .پژوهش حاضر دارای  41نفر اتباع افغانستانی میباشد که ملیت مادر آنها ایرانی
است .سایر مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان درزیر(جدول)7آمده است.
جدول -7مشخصات جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه پژوهش
متغیر

گروه

تحصیالت

زیر دیپلم

714

دیپلم

774

شغل

قومیت

سن

فراوانی
تعداد

درصد
01/۱%
40/0%

کاردانی

0

4/ 0%

کارشناسی

09

70/1%

کارشناسی ارشد و باالتر

0

4/ 0%

آزاد

70۱

۱4%

فرهنگی

9

4.1%

پزشک

4

4.۱ %

دانشجو

09

1.70%

خانه دار

۱0

1.7۱%

بیکار

۱9

7.70%

تاجیک

04

۱.70%

ازبک

79

۱.9%

پشتون

91

74.7%

هزاره

449

۱0.7%

سایر

۱0

7۱.1%

7۱-4۱

477

9.۱0%

40-9۱

704

0.91%

90-04

44

0.۱%

-1/444/444

47۱

9.۱1%

1/444/444-7۱/444/444

77۱

1.94%

7۱/444/444-44/444/444

94

۱.1%

44/444/444-4۱/444/444

0

0.4%

+4۱/444/444

0

7.7%

مدت زمان سکونت

74-4

0

0.7%

خانواده در ایران

44-77

04

70

94-47

744

4.41%

+94

441

0.۱0%

درآمد (ریال)
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جدول( ،)4میانگین پاسخ های پناهندگان به هر یک از ابعاد هویت و گویههای مربوط به آنها را نشان میدهد.
جدول  -2میانگین نمرات هر یک از گویههای پژوهش
مقدار مفروض تی برابر با 9
ابعاد

گویه

میانگین

گویه

میانگین

حمایت از هم وطن خود در صورت بروز مشکل

0.74

اعتقاد به حفظ و حراست از سنتهای اجتماعی افغانستان در جامعه

9.۱1

اعتقاد به کم رنگ شدن هویت اجتماعی افغانستانی در صورت دارا بودن همسر

9.70

پناهنده
اجتماعی

ایرانی

عدم تمایل خود و یا اعضای خانواده خود در ازدواج با یک ایرانی

9.09

چقدر است

میزان ترجیح گذراندن اوقات خود با دوستان پناهنده افغانستانی تا دوستان

9.00

تا چه اندازه حاضر نیستید درجامعه افغان بودن خود را پنهان کنید

9.10

ایرانی خود
میزان پسندیدن فرهنگ عمومی مردم کشور افغانستان نسبت به فرهنگ مردم

4.۱0

تا چه اندازه موسیقی افغانی را به موسیقی ایرانی ترجیح میدهید

9/47

میزان عالقه مندی به مطالعه شعر و موسیقی افغانستانی

9.00

میزان پایبندی به زبان مادری کشور افغانستان

9.09

دارا بودن احساس مثبت در صورت صحبت به زبان و گویش محلی کشور

9.1۱

تا چه اندازه به گذشته تاریخی افغانستان عالقه مندید

9.07

ایران
فرهنگی

افغانستان در محیط بیرون از منزل
میزان تعلق خاطر به کشور افغانستان در مقایسه با کشور ایران

4.۱0

احساس تعلق به کشور افغانستان

9.00

عدم تمایل شما نسبت به برگزیدن هویت ایرانی در صورت حق

4.14

گزینش به شما چقدر است
ملی

میزان تمایل به بازگشت به کشور افغانستان در صورت داوطلبانه

4.1۱

انجام هر کاری در حد توان خود برای سربلندی سرزمین مادری کشور

0.4۱

احساس غرور و افتخار نسبت به سرود ملی کشور افغانستان

9.10

تا چه اندازه ویژگیهای ظاهری خود را دوست دارید

0.47

از اینکه افغانستانی هستید تا چه اندازه احساس خوشایندی دارید

9.0۱

من چندان در تعیین جایگاه فردی خود در جامعه ایرانی دچار مشکل نیستم

4.44

من در انتخاب شغل مورد عالقه ام در جامعه ایران حق آزادی عمل

7.10

معتقدم با بودن در داخل کشور ایران بهتر میتوانم به اهداف و آرزوهایم برسم

4.41

بودن
افغانستان

فردی

دارم
چقدر معتقدید دیدگاه اکثر ایرانیها نسبت به شما مثبت میباشد

4.04

تا حضور در کشوری دیگر
منبع :یافتههای پژوهش

بر مبنای جدول یاد شده( )4که نمرۀ میانگین گویههای ابعاد هویتی را در دامنۀ طیف 7تا  ۱نشان میدهد میتوان
گفت در بُعد هویت اجتماعی ،پناهندگان در حمایت از یکدیگر در صورت بروز مشکل با میانگین ( )0/74و در
پنهان نکردن هویت افغان خود درجامعه با میانگین( ،)9/10در ترجیح گذران اوقات خود با دوستان افغان نسبت به
دوستان ایرانی خود با میانگین( ،)9/00در نبود تمایل خود و یا اعضاء خانواده در ازدواج با ایرانیان با میانگین(،)9/09
در میزان تمایل نسبت به حفظ و نگهداشت سنتهای اجتماعی خود با میانگین( )9/۱1و در کمرنگ شدن هویت افغان
خود در صورت دارا بودن همسر ایرانی با میانگین( )9/70بیشترین عالقه و تمایل را نشان میدهند.
در بُعد هویت فرهنگی ،پناهندگان درمیزان پایبندی خود به زبان مادری با میانگین( ،)9/09درمیزان احساس مثبت
نسبت به زبان مادری درصورت صحبت کردن به آن در محیط بیرون با میانگین( ،)9/1۱در عالقه مندی خود به
ادبیات و موسیقی افغان با میانگین( ،)9/00در عالقه مندی به تاریخ و گذشته افغانستان با میانگین( ،)9/07در ترجیح
موسیقی افغان به موسیقی ایرانی با میانگین( ،)9/47در پسندیدن فرهنگ جامعۀ کشور افغانستان نسبت به فرهنگ
ایرانی با میانگین( )4/۱0بیشترین عالقه و تمایل را نشان میدهند.
در بُعد هویت ملی افغان ،پناهندگان با میانگین( ) 0/4۱حاضرند هرکاری که از دستشان برآید برای سربلندی کشور
افغانستان انجام دهند ،بیشتر آنها با میانگین( )9/10معموالً وقتی که سرود ملی کشورشان را میشنوند احساس

گونه شناسی هویتی پناهندگان نسل دوم821 ...

خوشایندی دارند ،در گویه احساس تعلق خاطر به کشور افغانستان با میانگین( ،)9/00در تمایل رفتن به کشور
افغانستان به صورت داوطلبانه با میانگین( ،)4/1۱عدم تمایل در انتخاب هویت ایرانی در صورت دادن حق انتخاب
به آنها با میانگین( ،)4/14احساس تعلق خاطر به افغانستان در مقایسه با ایران با میانگین( )4/۱0بیشترین تمایل را
نسبت به هویت ملی افغان نشان میدهند.
در بُعد فردی ،پناهندگان معموالً خودپنداری مثبتی نسبت به ظاهر خود دارند()0/47وبا میانگین ( )9/0۱از اینکه
افغان هستند احساس خوشایندی دارند .با میانگین ( )7/10معتقدند در انتخاب شغل مورد عالقه خود در ایران حق
آزادی عمل دارند .به عبارتی به شدت در این خصوص با موانع مواجه هستند .باور به مثبت بودن دیدگاه ایرانیها
نسبت به خود با میانگین( ،)4/04اینکه در جامعۀ ایران در تعیین جایگاه و منزلت فردی دچار مشکل نیستند با
میانگین( ،)4/44باور به ماندگاری در کشور ایران به منظور رسیدن به آمال و آرزوهای شخصی خود نسبت به کشور
خارجی دیگر با میانگین( )4/41بود.
جدول - 3تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای مقایسه نمره هویت در گروه نمونه با نمره برش یا معیار
مقدار مفروض تی برابر با 9
نمره معیار

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

t

P

هویت فردی

4/01

4/09

9

-7۱/090

p>4/447

هویت ملی

9/40

7/41

9

۱/47

هویت اجتماعی

9/0۱

4/10

9

70/۱1

هویت فرهنگی

9/9۱

4/19

9

1/90

منبع :یافتههای پژوهش

برای پاسخ به پرسش نخست این پژوهش مبنی بر این که کدام گونه از هویت پناهندگان در جامعه مورد مطالعه از
نمرۀ میانگین بیشتری برخوردار است از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است .بر این اساس همان گونه که در
جدول( )9مشاهده میشود میانگین نمره هویت اجتماعی در گروه نمونه  9/0۱با انحراف استاندارد  4/09بود که به
طور معناداری ( )p>4/447از نمره برش  9باالتر از بقیه متغیر ها بود در حالیکه متغیر هویت فردی با میانگین 4/01
پایین تر از نمره برش نشان داده شده است.
برای بررسی چگونگی تأثیر ایرانی بودن مادر بر هویت افغان ،در میان پناهندگان از آزمون  tدو نمونۀ مستقل استفاده
گردید .بررسی آماری جدول ( )0نشان میدهد میانگین هر سه هویت فرهنگی ،اجتماعی و ملی در بین پناهندگانی
که تابعیت مادر آنها ایرانی و افغانستانی است به ترتیب نسبت ( 9/09به  9/1۱( ،)4/07به  )4/90و ( 9/04به )7/0۱
میباشد .یافتههای به دست آمده همچنین حاکی از آن است که آماره tو سطح معناداری حاصل در هر کدام از ابعاد
مطلوب میباشد .بنابراین میت وان نتیجه گرفت نمره هویت بر حسب تابعیت در بین پناهندگانی که مادر آنها ایرانی و
یا افغانستانی است با یکدیگر تفاوت زیادی دارد .همچنین بررسی آماری نشان میدهد میانگین هویت فردی در بین
فرزندان مادر ایرانی برابر با 4/40و در بین فرزندان مادر افغانستانی برابر با  4/۱4میباشد .با توجه به این که میزان
سطح معناداری( )sig=./1بزرگتر از ./05است میتوان نتیجه گرفت ،میزان هویت فردی در بین این دو جامعه کم و
بیش یکسان است و در این خصوص ناهمسانی مشاهده نمیشود.
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جدول  -4نتایج آزمون تی دونمونه مستقل پیرامون گونههای هویت بر حسب وضع تابعیت مادر
مقدار مفروض تی برابر با 9
گونه هویت

ملیت مادر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فردی
فرهنگی
اجتماعی
ملی

آزمون آماری

افغان

900

4/۱4

./04

=7/09t

ایران

41

4/40

4/19

=4/7Sig

افغان

901

9/09

4/11

=0/0t

ایران

41

4/07

4/10

=4/44Sig

افغان

901

9/1۱

./00

=74/۱4t

ایران

41

4/90

./11

=4/44Sig

افغان

901

9/04

./00

=1/0۱t

ایران

41

7/0۱

./14

=4/44Sig

منبع :یافتههای پژوهش

به منظور بررسی رابطۀ گونههای هویت با یکدیگر از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهرهگیری شد .نتایج حاصل
از آزمون پیرسون(جدول )-۱بیانگر آن است که با اطمینان 00درصد و سطح خطای کمتر از یک درصد رابطۀ
معناداری بین متغیرهای هویت ملی ،اجتماع ی و فرهنگی وجود دارد .ضریب همبستگی بین هویتهای ملی،
اجتماعی /ملی ،فرهنگی /اجتماعی ،فرهنگی به ترتیب برابر با  4/00 ،4/14و  4/0۱است که رابطهای مثبت و قوی
میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت :هر چه هویت ملی افغان بیشتر باشد ،هویت اجتماعی یا فرهنگی افغان هم
افزایش می یابدو یا برعکس با کاهش آن ،انتظار میر ود از میزان هویت اجتماعی یا فرهنگی افغان کاسته شود .چنین
رابطهای نیز درست بین هویت اجتماعی و فرهنگی وجود دارد .در مورد هویت فردی قضیه کامالً بر عکس است و
هیچ گونه رابطۀ معناداری بین هویت فردی با سایر گونههای هویت وجود ندارد .البته وجود همبستگی بین متغیرها
لزوماً دال بر بود رابطۀ علت و معلولی بین آنها نیست و یا برعکس نبود وجود همبستگی بین متغیرها لزوماً دال بر
عدم وجود رابطه علت و معلولی بین آنها نیست .بلکه توجه به مباحث نظری پژوهش و سازوکار علی روابط
ضروری است وگرنه دچار رابطۀ کاذب میشویم.
جدول -5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای هویتی
آزمون آماری

هویت فردی/ملی

هویت فردی/اجتماعی

هویت فردی /فرهنگی

هویت ملی/اجتماعی

هویت ملی/فرهنگی

هویت اجتماعی /فرهنگی

ضریب پیرسون

4/77

4/74

4/70

4/14

4/00

4/0۱

سطح معناداری

4/44

4/40

4/44۱

4/44

4/44

4/44

تعداد معتبر

919

919

919

910

91۱

910

با سطح معناداری کمتر از یک درصد
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهش
هدف این پژوهش گونه شناسی هویتی پناهندگان نسل دوم وسوم افغانستانی با تأکید بر استان قزوین و با بهرهگیری
از رویکرد برساخت گرایی هویت بود .به همین منظور هویت افغانستانی پناهندگان در جامعه مورد مطالعه در ابعاد
چهار گانه فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و ملّی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد بسیاری از آنها در
جامعۀ مورد مطالعه ،حاضر به پنهان کردن هوی ت افغانستانی خود نیستند .با توجه به اینکه شکل ظاهری هر فرد
بُعدی از ابعاد خودپنداره میباشد نه تمام آن ،مهاجرین از خودپندارۀ مناسبی برخوردارند و ارزیابی مثبتی از خود در
این زمینه دارند .این نتیجه با یافتههای پژوهشی که شعاع کاظمی و مومنی جاوید( ،)7911در مورد مقایسه خودپندارۀ

گونه شناسی هویتی پناهندگان نسل دوم823 ...

دانشجویان ایرانی و افغانستانی در دانشگاههای تهران انجام دادهاند همخوانی ندارد.دلیل آن میتواند عوامل محیطی
موثر بر شکلگیری خودپنداره باشد % 10/1.از جامعۀ مورد مطالعۀ این پژوهش پناهندگان نسل دوم و سومی هستند
که درمحیط ایران به دنیاآمده وپرورش یافتهاند %۱۱ .آنها بیش از سی سال سابقه سکونت در استان قزوین
دارند.بنابراین این موقعیت جدید بر نحوۀ ارزیابی]مثبت[ آنها از خودشان تأثیرگذار بوده است .اما واقعیت این است
که مهاجرین در جامعۀ پناهنده دچار مشکالت فراوانی اند .واسپاری برخی مشاغل خاص و ممانعت از انتخاب شغل
مورد عالقه از جمله این موارد میباشد .بر پایۀ قوانین ،اتباع افغانستانی در ایران فقط میتوانند برخی مشاغل
کارگری را انجام دهند و بقیه فعالیتهای شغلی برای آنها ممنوع است .نتیجه این قانون ،به ویژه خود را در دانش
آموختگان دانشگاهی این پژوهش که بیش از  44درصد جامعه آماری را تشکیل میدهند نشان میدهد .اکثر آنها
معتقدند اگر در یک کشور خارجی دیگر بودند بهتر میتوانستند به خواستهها و اهداف خود دست یابند .شکلگیری
نسلی که از سوی جامعه میزبان سرکوب شده و مسیرهای جذب او در جامعه نیز مسدود است ،میتواند در شرایط
حاضر ،حتی پیامدهای امنیتی نیز برای کشور در پی داشته باشد.
برآیند پژوهش نشان داد هویت اجتماعی افغانستانی نسبت به سایرهویتها از میانگین نمرۀ باالتری برخوردار است.
پناهندگان معموال تمایل دارند تا با کسانی در ارتباط باشند که دارای شناسه افغانستانی باشد(حفظ کلونیهای
خودی).آنها به دلیل روابط گروهی محدودی که با جامعۀ میزبان داشتهاند نتوانستهاند به تعریفی از هویت اجتماعی
مشترک با جامعۀ میزبان دست یابند و خود را به عنوان اشخاصی متفاوت از جامعه میبینند.عدم تمایل جدی به
ازدواج با بومیان ،باور به حفظ و حراست سنتهای اجتماعی افغانستان و حمایت قوم مدارانه از یکدیگر به خوبی
این تفاوتها را نشان مید هد .هویت فرهنگی افغانستانی بعد از هویت اجتماعی از برجستگی بیشتری برخوردار است.
فرد مهاجر متولد ایران بیرون از جغرافیای فرهنگ پدران و نیاکان خود با الگوها و نمودهای فرهنگی و ارزشی
«دیگر» آشنا میش وند و ناگزیر با آنها نیز در تعامل قرار می گیرند .این تعامل در بسیاری از حاالت در تناقض با
پارادایم فرهنگی و هنجاری جامعه مادر ،قرار می گیرد که آشفتگیهای هویتی را پدید می آورد.
در ارتباط با تأثیر تابعیت مادر در هویت اتباع(جدول ،)0یافتهها نشان داد که تفاوت معناداری بین اتباعی که مادر آنها
ایرانی و افغانستانی است وجود دارد .در تبیین این یافته با توجه به اختالف نمرات میانگین هویتهای فرهنگی،
اجتماعی و ملی درمیان مهاجرینی که مادران آن ها ایرانی و غیر ایرانی است میتوان بیان نمود که اتباع نسل دوم و
سومی که مادران آنها ایرانی است تمایل و دلبستگی از خود در شناخته شدن به عنوان یک افغانستانی به لحاظ
فرهنگی ،اجتماعی و ملی ندارند .در حالی که تفاوتی بین این دو گروه در هویت فردی مشاهده نمیشود .این
موضوع گویای آن است که هر دو به یک میزان در این خصوص دچار مشکل میباشند .پیشنهاد می گردد جهت
جذب اتباع افغانستانی که یک رگه آنها ایرانی است و یا متخصصین(بیش از  4/44جامعه مورد مطالعه تحصیالت
دانشگاهی دارند) در دادن تابعیت گام های جدی تر برداشته شود و قوانین در جهت جذب این نیروها هدایت شود.
زیرا بسته به سایر گروههای افغان ،بیشتر در مسیر همسان شدن قرار دارند .البته بخشش تابعیت باید با مطالعۀ در نظر
گرفتن تبعات این مساله همراه باشد.
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دربارۀ رابطۀ گونههای هویت با یکدیگر ،یافتهها نشان داد ضریب همبستگی در هویتهای فرهنگی ،اجتماعی و ملی
افغان رابطهای مثبت و قوی میباشد.ولی همبستگی بین هویت فردی با سایر گونهها مشاهده نگردید .به نظر نگارنده
این نبود وجود همبستگی لزوماً نمیت واند دال بر نیستی وجود رابطۀ علت و معلولی باشد .چیزی که پژوهشهای کمّی
نمیت وانند آن را کشف کنند و از درک آن عاجزند .بنابراین محقق باید آن را با موشکافی از طریق مباحث نظری و
سازوکار علی استنباط نماید تا دچار رابطۀ کاذب نشود .با توجه به ضعف هویت شخصی پناهندگان و پایین تر بودن
نمره میانگین آن ( )4/01نسبت به ابعاد دیگر هویت (جدول ] ،)9به دلیل فقدان سیاستهای بلند مدت دولت ایران در
قبال پناهندگان [ این مسئله به نوعی منجر به تقویت و انسجام هویت فرهنگی ،اجتماعی و ملی افغانستانی شده
است .نگاهی به شمار رو به افزایش تشکالت دانشجویی افغان و هیاتهای مذهبی استان (یازده هیئت مذهبی در
استان وجود دارد) گویای این واقعیت است .بنابراین هر چه فشار روانی از سوی جامعۀ میزبان بیشتر شود و یا
دوگانگی دستورالعملها وقوانین دولتی ادامه یابد ،این نسل از جامعۀ مهاجر و یا پناهنده با ایجاد همبستگیهای جدید
به مقابله با آن بر می خیزد.
در پیوند با چارچوب نظری پیش گفته مبنی بر برساختی بودن هویت باید اذعان نمود که کنش های متقابل
انسانی(بین پناهندگان و جامعۀ میزبان) منجر به شکلگیری نظر منفی آنها در مورد تصور ایرانیان نسبت به خود شده
است .به طوری که بیشتر آنها(با میانگین  ) 4/0معتقدند اکثر ایرانیها نسبت به آنها دیدگاه مثبتی ندارند .همان طور که
در سطور قبل اشاره شد محرومیتها ی اتباع افغانستان در ایران مانند انتخاب شغل مورد عالقه و اشتغال به مشاغل
سخت مانند کارهای ساختمانی و کشاورزی و نبود پذیرش کامل آنان از سوی جامعه ایرانی(کشاورز قاسمی
ونادرپور ،)7901 ،همگی منجر به نیستی احساس تعلق خاطرشان به ایران شده است و در بسیاری از موارد ارزشهای
فرهنگی منتقل شده از کشورافغانستان به قدری قوی است که منجر به کشمکش های ناشی از نبود ادغام فرهنگی در
این نسل از پناهندگان میش ود .دستاورد این پژوهش مطابق با پژوهشی است که توسط سنقری و همکاران(،)7909
در مورد موانع ادغام اجتماعی نوجوانان افغانس تانی با تاکید بر شهر تهران انجام شده است که در آن جا نیز مهاجرین
نوجوان شرکت کننده در پژوهش از نوعی طرد شدگی و بی توجهی در روابط خود به خصوص در مکان عمومی
سخن گفتند.
همان طور که مدل نظری پژوهش نشان داد شکلگیری هویت مستلزم طی کردن دور کامل نمودار است .به این
صورت که نخست مهاجر در درکی که از خود دارد و ارزیابیهایی که از بیرون روی فرد مهاجر بازتاب پیدا میکند
آن را (معانی را) با استاندارد هویت مقایسه و سنجش میکند .دستاورد برجستۀ این پژوهش نشان میدهد با توجه
به ضعف هویت فردی و تقویت هویت اجتماعی ،فرهنگی و ملی افغانستانی در فضای جغرافیایی استان ،فرد پناهنده
دریافت صحیحی از معانی محیط یا موقعیت خود نداشته است و سازگاری هویتی وجود ندارد .لذا بر اساس مدل
مذکور در فرآیند حرکت از «داده» به سوی«بازده» در حلقۀ نمودار گسست هویتی ایجاد شده است .این موضوع
منجر به هدایت فرد مهاجر به کسب نقش ها و هویتهای تازهای شده است که به نظر نگارنده میتوان آن را هویت
« افغانستانی -ایرانی » نامید.
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همان طور که اشاره شد تا چند دهۀ پیش ،دانش عمومی چنین حکم میکرد که مهاجرین پس از گذشت دو نسل در
یک پروسۀ همگونی به شهروندان جدید کشورهای میزبان تبدیل خواهند شد .اما اخیراً شاهد دگرگونی پدید ه ی
مهاجرت هستیم .همراه با جهانی شدن اقتصاد پیوندها نیز شکل تازهای گرفته و مردم جهان بیش از پیش قرابت
فرهنگی را تجربه میکنند .به عبارت دیگر ،مهاجرت دیگر به معنای همگونی و یا جذب خارجیان در کشورهای
میزبان به شمار نمیآید ،بلکه روند پویایی در شکلگیری شهروندانی تازه ،جوامعی دگرگون و معناهای تازهای از
هویت میب اشد .مهاجرت اتباع افغانستان در چنین بستر فرهنگی و اجتماعی لزوماً جذب آنان در جوامع میزبان را
توجیه نمیکند .روشن است که نسل دوم و سوم پناهندگان در استان در حال شکل دادن هویت تازهای] افغانستانی -
ایرانی [ هستند .اما این روند دیگر در مقابله با پدیدۀ جذب به شمار نمیآید .پناهندگان نسل دوم و سوم افغانستان
در جامعه مورد مطالعه با حفظ رابطۀ ذهنی فرهنگی و اجتماعی خود با زادگاه خویش مفهوم جدیدی از گونههای
هویت را به وجود آوردهاند  .مهاجرت اکنون نه به منزله جذب شدن در کشور میزبان بلکه به عنوان یک تجربه حامل
فرصتهای نامتناهی به شمار میآی د .مهاجرت فرصت به وجود می آورد؛فرصت دگرگون کردن مفاهیم یک بعدی
هویت «.افغانستانی بودن» دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی و ساختارهای دولتی نیست ،بلکه هویتی است مدام در
حال تغییر.
همان گونه که نتایج این تحقیق نشان داد بیش از  %10/1جامعه آماری پژوهش کمتر از  04سال داشته و در ایران به
دنیا آمدهاند  .امروز با نسل جدیدی روبرو هستیم که نه شناختی از افغانستان دارند و نه دارای شبکه روابطی در آن
کشور هستند .بنابراین برای این نسل جدید ،بازگشت به افغانستان ،بسی دشوارتر از پدران و مادران خود میباشد.
پیشنهاد این پژوهش بازنگری در سیاستهای کلی مهاجرت ،توسط جمهوری اسالمی ایران در مورد این دسته
ازپناهندگان است .نتایج این پژوهش میتواند در امر سیاست گذاری های هویتی مورد توجه مسئولین قرار گیرد.در
پایان پیشنهاد میشود مطالعات موشکافانهتری از وضعیت اتباع و مهاجرین افغانستانیِ نسل دوم وسوم از نظر
تغییرات هویتی و گرایشات آنها به فرهنگ جامعۀ مبدأ و مقصد در بخش های دیگر کشور نیز انجام گیرد تا
شایستگی تعمیم این پژوهش روشن تر گردد.
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