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مقدمه
بسیاریازکشورها،همانندایران،بهعلتموقعیت راهبردیدرمنطقۀغربآسیاوجهان

هایجذبمهاجرتبدیلشدهاند.


عنوانکشورمیزبان،بهیکیازقطب

قرناخیربه

درنیم
این شرایط بیشتر بهعلت جنگهای داخلی ،لشکرکشی ابرقدرتها ،گسترش تروریسم
فرهنگهایمختلفبا


نبودهاستکهبسترهایحضورخرده
بینالمللیدرمنطقهوجها

تنوعهای فرهنگی ،درقالب قومی ،ملیتی ،دینی ،مذهبی ،نژادی و زبانی را در کشورهای

مقصد،ایجادکردهاست.دراینشرایط،آنچهبرایکشورمیزباناهمیتدارد،حفظامنیت

ملی با وجود تکثر ملیتی ـ فرهنگی است .حفظ امنیت ملی یک کشور بهمعنای تأمین
شرایطیاستکهکشورراازتعرضدیگرانبهاستقاللسیاسی،ارزشهایفرهنگیورفاه

اقتصادیدورنگهمیدارد(محرابیوهمکاران.)91 :4938،تأمیناینشرایطهمبرای

افراد جامعه میزبان و هم برای افرادی که در آن کشور ،مهاجرند ،دارای اهمیت است؛
طوریکه از یکسو ،افراد جامعه میزبان بهدنبال حفظ انسجام و همبستگی درونی و


به
سویدیگر ،افرادِ جامعۀ مهاجر بهدنبال حفظ مکان امن برای زندگیِ خود میباشند.
از 
اهمیتوجودشرایطامنبرایمهاجراندرجامعۀمقصدوحفظاستقاللوتمامیتارضی
سرزمین برای جامعۀ مقصد درکل ،مفهومی را با نام "حفظ امنیت ملی دوسویه" شکل
فرهنگیوجامعهپذیریجامعۀ


هاییبرایسازگاریمیان

دهدکهپشتوانۀآنبسترسازی

می
ها،بسیجشدنحتیباوجود تفاوتها ،توجه به

مهاجر بامفاهیمیچونآگاهیاز تفاوت
بنیادارزشهایفرهنگی(گاهمشترک)،تعیینوحفظمرزبهپشتوانۀمفهوموفاداریبه

جامعۀمقصداست.منظورازفرایندسازگاریمیانفرهنگی،تطابقیاهمنواییفردمهاجربا

هنجارهاوموازینفرهنگیجامعۀمقصدومنظورازامنیتملیدوسویه،اثراتاینتطابق
درفردمهاجربرایحفظونگهداریوضعموجودوحفظاستقاللدر جامعۀمقصداست.
بنابراین،وجودسازگاریمیانفرهنگیبینمهاجران،علتیبرایمعلولِحفظامنیتملی

درجامعۀمقصداست.درمهاجرتیکمبدأومقصدوتعدادیعواملایجادکنندهچون

هاوجاذبههاوجوددارد.اینعواملباابعاداقتصادی،اجتماعی،سیاسیوتخصصی


دافعه
ارتباط دارند و بسیاری از مهاجرتها برمبنای وجود جاذبۀ امنیت در کشور مقصد رخ
گونهکه ایران بهعلت دارابودن این
میدهد ) .(Aberson & Gaffney, 2008: 811همان 

ویژگی جزء کشورهای مهاجرپذیر در منطقۀ غرب آسیا محسوب میشود و مهاجران
افغانستانیکهمهاجرت ،بهتجربهزیسته 4آنهاتبدیلشدهاست ،درایران جزءیکیازاین
بهنسل؛
شدهوانتقالآننسل 


فرهنگیکسب

باسازگاریمیان
دستهمهاجرانیمیباشندکه 
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در کشور ایران یکی از علتها برای معلول حفظ امنیت ،محسوب میشود .این شرایط
امامخمینی(رحمهاهللعلیه)تأکید

فرایندصدورانقالبرانیزممکنمیسازد،فرایندیکه 

براجرایآنداشتهومعتقدبودندکه:ماانقالبمانرابهتمامجهانصادرمیکنیم.پیرو

این سخن در اصول متعددی از قانون اساسی به صدور انقالب اسالمی بهعنوان یکی از
اهدافانقالباسالمیاشارهشدهاست.ازجملهدراصل 481قانوناساسیدرحمایتاز
ملتهایمحرومومستضعفبیانشدهاستکه:جمهوریاسالمیایران،سعادتانساندر

کلجامعهبشریراآرمانخودمیداندواستقالل ،آزادیوحکومتحقوعدلراحق

همه مردم جهان میشناسد .بنابراین ،درعین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور
یدیگرازمبارزهحقطلبانهمستضعفیندربرابرمستکبریندرهرنقطهاز

داخلیملتها

جهان حمایت میکند (امام خمینی ،4958 ،ج .)8080 :48باتوجهبه اهمیت مفاهیمی
چونامتواحده،سازگاریمیانفرهنگی،امنیتملیوصدورانقالب،ضرورتاینتحقیق

ازیکسو،حولاینمحوراستکهایرانیکیازمقصدهایاصلیاینمهاجرانبودهورابطۀ

مهاجر ـ انصاری ،در ایران سالهای زیادی است که برقرار و مبنایی بر ایجاد یک امت
واحده و صدور انقالب بوده است .ازسویدیگر ،عدم بررسی نقش مثبت افغانستانیها در
امنیت ایران در تحقیقات پیشین بوده است .براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال
 ،4938استان اصفهان سومین منطقه در پذیرش مهاجرین افغانستانی است که ضرورت
دهد.بنابراین،تحقیقحاضربهدنبالپاسخ


انتخابشهراصفهاندرایناستانرانشانمی
به این سؤال است که "فرایند سازگاری میانفرهنگی ،براساس تجربۀ زیسته مهاجران
افغانستانی در ایران بر حفظ امنیت ملی و تشکیل یک امت واحده چگونه است؟"
همچنین ،باتوجهبه این مسئله که هرساله پژوهشهایی درمورد مهاجران و اتباع
افغانستانی ،بر امکانات ،شرایط بهداشتی و نوع زندگی آنها انجام میشود و بیشتر این
یبگونۀآن(تهدیددرمقابلفرصت)
تحقیقاتبارویکردکمّیاستوبیشتربهجنبهآس 
پرداختهشدهاست؛نوآوریمقالهحاضردرایناستکهبهفرصتحضورافغانستانیهادر

ایرانپرداختهوبرایدستیابیبهعمقمفهومازروشکیفیاستفادهشدهوبهمقولههای

فرهنگیازدیدمصاحبهشوندههایافغانستانی


جدیددرحوزهامنیتملیوسازگاریمیان
دستیافتهاست.درکناراینروندبهارتباطیمهمکهکمتربهآنتوجهشده،یعنیپیوند

فرهنگوامنیتملی،پرداختهشدهاست .
مهاجرین افغانستانی
مهاجرت ،شکلیازتحرکجغرافیایییامکانیجمعیتاستکهبیندوواحدجغرافیایی
انجاممیگیرد .اینتحرکبایدبهتغییرمحلاقامتمعمولیفردازمبدأ یامحلاقامت


 403

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آفاق امنیت  /شماره چهلم ـ پاییز 1331

 440

قبلازمهاجرتوی،بهمقصدیامحلاقامتجدیدبینجامد.بهعبارتی ،مهاجرکسیاست

کهازجاییبهجایدیگربرودویاازسرزمینیبهسرزمیندیگرهجرتکند(زنجانی،
 .)448 :4931مهاجرین در جامعه میزبان را میتوان به دو دسته سنتی (کالسیک) و
معاصر طبقهبندی کرد .کالسیکها که بیش از یک قرن از حضور آنها در کشور میزبان
توانگفتکهکمتر

گذردیادرآنکشورمتولدشدهاندومهاجرینِمعاصر،بهکسانیمی


می
ازنیمقرندرکشورمیزبانحضوردارند .مهاجرینافغانستانیدرایرانهمجزءمهاجران

کالسیک و هم معاصر ،هستند .بهطورکلی مهاجرت افغانستانیها از بزرگترین حرکات
مهاجرتیتاریخجهانمدرندرسهدهۀاخیربودهاستکهبیشاز31درصدآنبهسمت
ایران و پاکستان صورت گرفته است (علیپور و همکاران .)408 :4931 ،مهاجرت
هابهایران،هموارهبهمنزلۀیکیازراهبردهایاقتصادیوفرهنگیآنهاباهدف


افغانستانی
یافتنِکارِفصلییاانجامزیارتوجودداشتهاستوقدمتیدیرینهدارد .بیشترمهاجرت
افغانستانیها به ایران در سالهای جنگ ایران و عراق و همزمان با جنگهای داخلی

رحمهاهلل علیه) دستور دادند مرزها برای ورود
افغانستان اتفاق افتاده است .امام خمینی( 
ستانیهایمهاجر

مهاجرینافغانستانیبازشودوبسیجوسپاهرامکلفکردندتاباافغان
بهتدریج حدود سه میلیون افغانستانی وارد ایران شدند .بسیاری از این
همکاری کنند  .
مهاجرین که در دهه  10به ایران مهاجرت کردند در بخشهای زیرساختی اقتصادی
بهکار شدند و بنابر آمارها بیش از  8هزار نفر اتباع افغانستانی در جنگ ایران و
مشغول 

(عیسیزاده و مهرانفر.)441 :4938 ،

عراق در دفاع از مرزهای ایران کشته شدهاند 
همچنین بنا به دستور ولیامر مسلمین جهان ،امام خامنهای(مد ظلهالعالی) در81
مبنیبر اینکه "هیچ کودک افغانستانی ،حتی مهاجرینی که بهصورت
اردیبهشت   4931
غیرقانونیوبیمدرکدرایرانحضوردارند،نبایدازتحصیلباز بمانند وهمهآنهابایددر

ثبتنام شوند" که بنابر این امر ،فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرین
مدارس ایرانی  
افغانستانیتسریعیافتونشانازاینداردکهدولتوملتایرانبادادناجازۀزندگیبا
شرایطامنبهمهاجرینافغانستانی،بسترهایایجادسازگاریمیانفرهنگیرابامفاهیمی

شدنحتیباوجودتفاوتها،تعیینوحفظمرزبهپشتوانۀمفهوموفاداریبه


چون؛بسیج
جامعۀ مقصد را در آنها بهوجود آوردند .این روند در چند سال اخیر با حضور تیپ
فاطمیون ،افغانستانیهای ایران ،برای دفاع از حرم (مدافعان حرم) در کنار بسیجیهای
شکلگیریتیپفاطمیوندرایامشهادت
اولیه 
ایران،نمودبیشتریپیداکردهاست.هستۀ 
تعدادیافغانستانیهایساکندرایرانتشکیلشدهاستکهاینگروه

حضرتزهرا(س)،با
کسانیبودهاندکه

شناختهمیشدند.افرادعضواینگروه

درابتدا بانام سپاهمحمد(ص)

سنت مهاجر و انصار در اسالم و ایجاد امتواحده
پیامبراکرم(ص)از بعثتتارحلت،هموارهدرتعالیمخویش،برنفی تفرقهواختالف و
تحکیمپایههایوحدت،همبستگی،اُخوتوهمدلیمیانمسلمینتأکیدکردهاست.از

نخستیناقداماترسولخدا(ص)درمدینه،پیمانبرادریبودکهدرپناهآندوستیو
همدلی بیشتری بهوجود آمد (باباخانی .)494 :4931 ،پیامبر میان برخی از مهاجران،
کسانیکهازسرزمینخودبیرونشدندواموالخودراازدستدادندواذیتوآزاروستم
و برخورد بدخویشاوندانشانآنانرا مجبورکرد تا مکهراترک نمایند،وانصار ،برادران
مسلماندرمدینه،عقدبرادریبست.برایحفظاینعقداُخوت،خداونددرقرآنکریم
میفرماید":انَّمَا المُؤمنُونَ إِخوَهٌ فَأَصلِحُوا بَینَ أَخوَیکُم و أَتَّقُوا اهلل لَعلَّکُم تُرحَمُون"

(حجرات:)40/بهحقیقتمؤمنانهمهبرادریکدیگرندپسهمیشهبینبرادرانایمانیخود
صلحدهیدوخداترسوپرهیزگارباشید،باشدکهموردلطفورحمتالهیقرارگیرید.در
اهمیت برادری مهاجران و انصار این است که افراد باید از پیامبر اکرم(ص) در گفتار و
رحمهاهلل علیه) از پیشگامانِ
اعمالشان پیروی کنند (صالبی .)880 :4951 ،امام خمینی( 
بودهاند.ایشاندر
نخستیناینسنتدرپذیرشمهاجرینافغانستانیدرمنطقۀغربآسیا 
میهمانهایىکهداریم،افغانىهستند،مسلمانهستند،

جلدهفتمصحیفهفرمودهاندکه":

مالشان را بردند ،خودشان را فرستادند اینجا .خوب ،باید چه کرد با اینها؟ نباید اینها را
پذیرایىکرد؟مامسلمانیم،آنهاهممسلمانند.مابایدازآنهاپذیرایىکنیم.خدمتکنیم
بهآنها،وایندولتاست کهدارداین کارهارا میکند" (امامخمینی )815 :4915 ،و
ای(مدظلهلعالی)بهادامهاینراهپرداختند.براساساینسنتوعقد


سپسامامخامنه
اخوت ،یک امت واحده بین ایرانیان و افغانستانیها شکل گرفته است .امت در ادبیات
سیاسی مسلمانان واژهای کلیدی و راهبردی است که نشان از "وفاداری دینی" دارد و
گرایش به یک امت واحده عامل ایجاد همبستگی بین مردم مختلف را ایجاد میکند
هاباحضورخوددرعرصههایزیرساختیو


)کهبنابرآنافغانستانی
(جالئیپور80 :4918،

تالشدررشدصنایعکوچکایرانومهمترازهمهدردفاعازمرزهایایراننشاندادند

کهاسالم،مرزندارد؛چنانچهامامخمینیفرمودهاند" :ایننهضتایران؛نهضتمخصوص


تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

شورویدرافغانستانوجنگباطالبانرانیزداشتهاندوازانقالب

سابقۀمقاومتدربرابر
رحمهاهللعلیه) محسوب
وبهنوعینیروهایامامخمینی( 
کردهاند  
اسالمیایراننیزحمایت 
میشدهاند کهبعدهاباافزایشتعدادنیروهابهتیپفاطمیونتغییرنامدادهاست .شهید

ازاولینشهدایمدافعحرمافغانستانی درکنارشهدای

کالنی،شهیدبشیروشهیدمرادی 
مدافعحرمایرانیمیباشند .
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بهخودشنبودهونیست؛برایاینکهاسالممالطایفۀخاصینیست،اسالمبرایبشرآمده
است" (امام خمینی ،4958 ،ج  )111 :40که این فرموده مبنایی برای ایجاد یک امت
واحدهونظریهصدورانقالبوایجادیکامتواحدهدرایران(بینملتومهاجرین)و
خارجازمرزهایآنشدهاست .
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افغانستانیهادرایراناست؛چراکهبیشتر

نوآوریمقالۀحاضر،بررسیفرصتهایحضور

تحقیقات انجامشده قبلی ،افغانستانیها را با دید تهدید و نه فرصت مورد بررسی قرار
دادهاند که به چند مورد اشاره میشود :علیپور و همکاران  ،4931در مقالهای باعنوان

«شناختوتحلیلپیامدهایامنیتیناشیازحضوراتباعبیگانهافغانیدراستانیزد»،با
روشدادهبنیادپیامدهاییرادرابعاداقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوسیاسیموردبررسی

اند.براساسنتایجپژوهشفوقوجودافغانیهارادراستانیزدمنجربهافزایش


قرارداده
نشینی،تولدفرزندانبیهویتوتحمیلهزینهبراقتصاد


نرخبیکاری،ایجادپدیدهحاشیه
،درمقالهایباعنوان«سنجشکیفیتزندگیمهاجران

اند.حاتمینژاد4938


استاندانسته
افغانمقیمایرانبارویکردذهنی (مطالعهموردی :روستایفیروزآباد)»بااستفادهازروش
بهطورکلیکیفیتزندگیشهریراازدیدجامعه موردمطالعه در سطح پایینی
پیمایشی  ،
ارزیابی کرده است .فسائی و نظری  4938در مقالهای باعنوان «بچه افغانی ،شکلگیری
تصورازخودودیگریدرتجربۀزندگیروزمره نوجوانافغانیدرشهرتهران»راباروش
کیفی روی  84نفر انجام دادهاند .براساس نتایج تحقیق ،افغانیها در تهران برخورد
ایرانیها را اتخاذ کردهاند ،آنها خود را نسبت به ایرانیها متفاوت
فاصلهگیری از  

دانستهاند و عنوان کردهاند که از سوی ایرانیان بهعنوان دیگری شناخته میشوند.


می
ریاحی و همکاران  ،4931در مقالهای باعنوان «نیازهای اطالعاتی بهداشتی و موانع
دنبالنشاندادناین


،باروشپیمایشیبه
دسترسیبهآنمیانمهاجرانافغاندرایران»
مسئلهبودهاستکهآگاهیواطالعاتبهداشتیوسالمتیمهاجراندرکشورماندرسطح
پایینیقراردارد.شناختوتأمیننیازهایاطالعاتیبهداشتیمیتواندبسترمناسببرای

،درمقالهایباعنوان

گذاریهایکشورباشد.اصانلو 4938


ارتقایسوادسالمتدرسیاست
،سازگاریمیانفرهنگیوعملکردآنمیان

«بررسیاثرهوشفرهنگیبرشوکفرهنگی»
واردفرهنگجدیدیبرایاشتغالمیشوند به

اتباعومهاجرینیکهازیکفرهنگبومی ،
اینمبنادستیافتهاستکه چنانچه مهاجرانافغانی ازهوشفرهنگیباالییبرخوردار
باشند ،میتوانند عدم اطمینان و اضطرابی را که از قرارگرفتن در یک محیط فرهنگی
متفاوتایجادمیشود،بهحداقلکاهشدهند .


علتداشتنروشکیفی،همچونپژوهشهایکمّی،ازچارچوبنظری


درمقالۀحاضر،به
حوزۀموردمطالعه،موردواکاویقرارمیگیرند.

شود؛بلکهنظریههایموجوددر


استفادهنمی
الف)باتوجهبهتأکیدمقالهبررابطۀ

نظریههایموردبررسیدرسهحوزهقابلبررسیاست:

فرهنگ و امنیت ملی به رویکرد سازهگرا پرداخته میشود .ب) باتوجهبه اینکه تأکید بر
فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرین در انطباق عقاید و تغییر چشماندازهایشان با
فرهنگجامعۀمیزباناستوبیشتربهحساسیت،درک،واکنشوپیشبینیتوجهدارد،

ج)باتوجهبه

موردبررسیقرارمیگیرد.

نظریههایمنحنییوودبلیو4ونظریۀخودگردانی8

اهمیت تثبیت انقالب اسالمی در منطقه به رهنامه (دکترین) امالقری و صدور انقالب
ارزشها و اهداف موجوددر

نظریههایعلمی،

پرداختهمیشود.رهنامه(دکترین)ترکیبی از

یکسری مسائل پیچیده و اساسی ناظر است (توسلی،
یک دورۀ زمانی است که بر حل 
 .)81:4931
الف)مفهوم امنیت ملی ،از اساسیترین مفاهیمی است که بر حیات سیاسی یک ملت
میگذارد وحفظ آن ،فلسفه وجودی دولت است.تأمین امنیت ،ضرورتی انکارناپذیر
تأثیر 
بهمعنای
گونهای که فقدان امنیت 
به 
حکومتها و اشکال مختلف دولت است 

برای تمامی
میشود (ازغندی و کافی:4934 ،
فقدان حیات ملی ،سرزمینی و جمعیتی کشورها تلقی 
حفظاینضرورتانکارناپذیرازحوزۀیکبعدیخود،قدرت

.)803در گفتمان نوین امنیت،
نظامی ،خارج و در مرحلۀ باالتر یعنی اراده ،مهارت و ضرورت ارتقای رضایت ساکنان
سرزمین و نیز کارآمدی نهادهای سیاسی و غیرسیاسی ،مورد بررسی قرار میگیرد .این
عنوانیکیازاهرمهایدفاعی


نانسرزمینخودبه
بودناجازهمیدهدکهساک


چندبعدی
عمل کنند و دراینمیان ،نقش همسازیِ گروههای مهاجر سرزمین در این اهرم ،اهمیت
بسزاییدارد .
بهعنوان یکی از گفتمانهای نوین امنیت ،از مهمترین مکاتب
رویکرد سازهگرا  
9
فرهنگگراست که عمدهترین متفکر برجستۀ آن پیتر کاتزنشتاین ( )4331است .تأکید

ویبر"فرهنگامنیتملی" است .ویمعتقداستکهمنافعامنیتملیتوسطبازیگرانی
میشود که به عوامل فرهنگی پاسخ میدهند .همچنین وی برای تحلیل قدرت
تعریف  
داللتهایفرهنگیحوزهقدرت،سیاستوامنیتبربازیگران

معنایقابلیتهایمادیبر


به
سازهگرایان بر این مسئله مدعی هستند که در حوزه امنیت،
تأکید میکند .بهطورکلی  ،
1. U-Curve & W-Curve
2. Self-regulation
3. Peter Katzenstein

تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

چهارچوب مفهومی
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ساختارهای اساسی سیاست و امنیت ساختهوپرداخته ساختارهای اجتماعیاند (با اندکی
بهطورکلی،فهموانتظاراتیاتفاسیربازیگرانکه
تلخیص،آشنا و اسمعیلی  .)18 :4955،
کندکهبهدرگیرییاهمکاریختممیشود


راهیراتعیینمی
برساختهایاجتماعیاست،

) .)Conteh & Morgan, 2005: 70
این برساختههای اجتماعی نشئتگرفته از عناصر فرهنگی هستد .عناصر فرهنگی،
تعیینکنندۀ قوانین و تنظیم کنندهها" ،منافع امنیت ملی و یا

براینمونه ،هنجارها "

حضورافغانستانیهادر

بهطورمثال ،
یامنیتیدولتراشکلمیدهند .

سیاستها

مستقیماً 
دفاع مقدس ،خود نشان از این امر بود که آنها خود را مدیون کشور ایران میدانسته و
خواستار حفظ تمامیت ارضی ایران بودهاند و این فرایند ریشه در محیط اجتماعی آنها
عبارتدیگر،نوعشرایطاجتماعیوبسترهایفرهنگی(وجودامنیت،حق

داشتهودارد .
به
زندگی ،کار و مانند اینها) به این منجر میشود که مهاجر ،منافع خود را در وجود و
پایداری دولت و ملتِ جامعۀ میزبان بداند .باتوجهبه مطالب مطرحشده میتوان اینگونه
بیانکردکهمهاجرین،جزئیازبازیگرانجامعۀمیزبانهستندکهاگردرستدرجریان
توانندباتأکیدبرداللتهایفرهنگیِجامعۀ


فرهنگیقرارگیرند،می

هایسازگاریمیان

فرایند
میزبان و اشتراکات فرهنگی بین جامعۀ مبدأ و میزبان در حفظ امنیت ملیِ آن ،نقش
داشتهباشند .
ب)ازآنجاکهفردمهاجردرهرشرایطیبرایادامهحیاتوتأمینحوائجخودباید با
برایرسیدنبههدفهایمشترک ،تشریکمساعیکند ودرروابطباسایرافراد

دیگران 
رضایتبخش دست یابد؛ این تطابق یا

ناگزیر باید در جامعۀ میزبان به نوعی سازگاریِ 
میانفرهنگی
همنواییفردمهاجر،باهنجارهاوموازینفرهنگیجامعهدیگرراسازگاری  
)ضمناینکهسازگاریمیانفرهنگی،خودعاملیبرایایجاد

میگویند(کوئن11 :4939 ،

یک امتواحده و همچنین تضمین امنیت ملی یک کشور محسوب میشود که در آن
مهاجرانراپذیرفتهاند .

فرهنگیچهارجریانبزرگهمچون:مدلهایفراگیری،


درموردنظریاتسازگاریمیان
مدلهای مسافرت ،مدلهای تعادل و مدلهای نظریۀ منحنی  Uوجود دارد .غالبترین

جریانیکهدرسیسالگذشتهدرقالبسازگاریمیانفرهنگیوجودداشته،نظریۀمنحنی

نظریۀمنحنییودرتبینسازگاریمیانفرهنگیبر

یوبودهاست ).(Shi, Wang, 2014: 24
این امر تأکید دارد که باتوجهبه شرایط محیطی و عوامل متفاوت اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی در جامعه میزبان از دید فرد مهاجر همهچیز در ابتدا آسان بهنظر
میرسد .این مرحله برای مهاجر ،ماه عسل یا مرحلۀ توریستی نامیده میشود .سپس،


1. Oberg
2. Cultural shock
3. Gullahorn
4. Janoff-Bulman & Leggatt
5. Social commitment
6. Imagination

تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

شودامادرنهایت،برخیمهاجرینبرآنغلبهمیکنند


مرحلۀبحرانتنهاییوغمشروعمی
4
هایجامعۀمیزبانهمنوامیشوند.دردیدگاهاوبرگ ()4310مرحلهبحرانبه


وباارزش
8
تحلیلشدهاست.زمانیکهمهاجراندرمراحلاولیهورودبهمکانیا

نامشوکفرهنگی 
گیرند،دچاراحساسفشار،تنهایی،گیجشدن،اضطراب،خشمو


سرزمینجدید،قرارمی
پذیریحوزههای


،امابادریافتوجامعه
احساسبیچارگیمیشوند)(Pietila, 2012: 37

فرهنگ جامعۀ میزبان به آن خو میگیرند .دید اصلی مدلهای سازگاری میانفرهنگی،
درمجموع فرایند تجربه شوک فرهنگی و سپس غلبه بر آن و سازگاری با شرایط جدید
است.مرحلۀآخرکهیکمهاجردرفرازوفرودهایفرهنگیبهآندستمییابد،مرحلۀ

سازگاری،فرهنگپذیرییامرحلهدوفرهنگیاست.درمدلمنحنی Wکهشاملمراحل

مشابهی مانند مدل منحنی  Uاست ،عالوهبر آن استرس هنگام بازگشت به خانه را نیز
توضیح می دهد .وقتی مهاجران به کشور خود بر میگردند ،ممکن است همان فرایند
سازگاری در جامعۀ میزبان را در فرهنگ خودشان هم تجربه کنند .استرس بازگشت به
خانه ،شوک ورود مجدد یا شوک فرهنگی معکوس نام دارد که این مفهوم از سوی
جوالهورن)4319( 9مطرحشدهاست ).(Henniova, 2016: 37بینمهاجرینافغانستانی
درایرانشرایطمنحنی ،Wهمانشوکفرهنگیمعکوس،اتفاقافتادهاست؛زیرابرخیاز
گروههای مهاجرین افغانستانی ،پس از خروج از ایران ،دوباره به جامعۀ میزبان (ایران)

بازگشتهاند .

در نظریۀ خودگردانی ،چهار نوع انگیزه را برای رفتار برمیشمارند :ذاتی ،هویتی،
فکنوبیرونی.انگیزهذاتیبهلذتیکهازفعالیتحاصلمیشودوانگیزههویتیبه


درون
ارزشهایی که فردجذبکردهاست،مربوط میشود کهدرمجموعخودتنظیمییاآنچه

1
خواهدراشکلمیدهند(جانفولگات .)95:8008،درنظریۀخودگردانی،نوعی


فردمی
1
8
ذاتپنداری "باجمع
هم 
تعهداجتماعیوجودداردکهپارسنز()4331تعهداجتماعی را" 
معنایپذیرشانگیزشیعضویت(تعهدانگیزشیعمیق)درنظامهایجمعی


داندکهبه

می
است و این امر از منظر کارکردی که برای نظام جمعی دارد ،معادل همبستگی است
طورکلیمیتوانگفت،مهاجرینافغانستانیباحضور

(یوسفیوهمکاران 459:4934،
).به
دربسیجوحفظارزشهایملیایران،نوعیتعهداجتماعیرا،درکنارامتیازاتکاریو
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زندگی که دولت ایران به آنها داده است ،در خود درونی کردهاند که این نشان از
القریبودنایرانوصدوردرستانقالباسالمیایراندارد .
ام 

ج)دکترینامالقری بعدازپیروزیانقالباسالمیایرانتوسط محمدجواد الریجانی

،بابهرهگیریازمفرداتاندیشهامامخمینی(ره)،مطرحوتکوینیافتهاست.

درسال4919
امالقری وداراالسالم شد
اساس دکترینبر این است که اگر کشوری در میان بالد اسالمی ،
بیاید،درآنصورت،

بهحساب
نحویکه شکست یا پیروزی آن ،شکست و پیروزی کل اسالم 
به 

مییابد .حتی درصورت لزوم ،احکام اولیهرا تعطیل
امالقری بر هر امر دیگری ترجیح 
حفظ 
مینمائیم(الریجانی.)80:4913،

ایران لقب امالقری را برمبنای مقاومت و رشادتِ یکتنه در زمان جنگ ،چون
آزادسازی خرمشهر ،در برابر عراقی که از سوی شورای همکاری خلیجفارس و برخی
کشورهای غربی حمایت میشد ،کسب کرده است؛ چراکه بر خالف تصور این شورای
همکاری و کشورهای غربی ،ارزشها و فرهنگ انقالبیِ ایرانی در همان اوائل پیروزی به
کشورهایدیگرانتقالیافتونهتنهاجنگتحمیلیسدیبرایانتشاروانتقالآننشد،

بلکهآرمانهایجنگتحمیلیکهازسویرزمندگانایرانوحتیرزمندگانمهاجر،چون

افغانستانیها ،رزمندگان اقلیتهای دینی و قومی ایران تقویت و حفظ میشد ،به

عمقبخشیفرهنگانقالبیدرجامعۀاسالمی،منجرشدهاست .

واقعیت آن است که دفاع از تمامیت ارضی کشور و حفظ موجودیت نظام اسالمی از
میآمد ولی در همین دوران با
بهحساب 
عینیتریناهداف امنیت ملی کشور در دوران جنگ 

میبینیم که تثبیت و حتی رشد شخصیت انقالبی نظام
رمانگرایانه انقالب ،
تداوم روحیاتآ 
دغدغههای اساسی مسئوالن و رزمندگان است .درعینحال ،تداوم این منش انقالبی

از
نوبهخود باعث تقویت ایستادگی نظام در برابر تهدیدهای موجود بود (ولیپور زرومی،
به 

 .)881:4959
آنچه باعث رشد شخصیت انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران شده ،تأثیرگذاری
رحمهاهللعلیه) بودهاست.درسخنانیکهایشانفرمودند:جمهوری
سخنانامامخمینی( 
اسالمی یعنی اسالم و این امانتی است بزرگ که باید از آن حفاظت کنید (امام خمینی،
صحیفه نور ،ج )880 :43وحفظ جمهوری اسالمی یک واجب عینی است (امام خمینی،
رحمهاهللعلیه)برمفاهیماصولاساسینظام
ج.)881:40اینسخنانتأکیدامامخمینی( 
جمهوری اسالمی ایران چون "نماد عینی اسالم" و "حفظ نظام" در همان دوران دفاع
فرهنگهاو


).مهاجرینافغانستانیهماننددیگرخرده
مقدسبودهاست(خانی48 :4939،
مهاجرین پذیرششده در ایران ،از ابتدای ورود ،به این اصول پایبند بودهاند و با حفظ

روششناسی پژوهش
4

8

پژوهشحاضریکتحقیقکیفی استکهبااستفادهازرویکردتحلیلمضمون وتدوین
فرایندسازگاریمیانفرهنگیونقش

مدلشبکهمضامین،بهفهم،تحلیلوتفسیرپدیده"
آنبرامنیتملی"ازدیدگاهمهاجرینافغانستانیپرداختهاست .
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
)حجمنمونههادرروشکیفی(تعدادافراد)دامنهایاز 8تا98

طبقنظرتامسون(8001
9
مورداستکهاینتعداد،بهنسبترسیدنبهجوابهایموردنظر"اشباعنظری " متغیر

است(انوواگبوزی8001،نقلازهمتی.)980:4930،جامعۀاینپژوهششامل41نفراز
مهاجرین افغانستانی در شهر اصفهان است که به روش نمونهگیری هدفمند 1و گلوله
برفی 8و براساس مالکهای ورود به پژوهش ـ شامل فعال در حوزۀ بسیج ،فعال اجرای
انتخابشدهاند.جهتباالبردناعتبار

برنامههایفرهنگیودردامنۀسنی85تا81سالـ

درونی بعد از نمونۀ هشتم با دیگر مهاجرین افغانستانی بدون درنظرگرفتن مالک ورود،
نوعیهمسوبادادههایگروهاولبودهکه


آمدهبه
هایبه 
دست


مصاحبهانجامشدکهداده
پس از بازبینی یافته توسط اعضا ،گستردگی تعمیمپذیری نتایج را دربر داشته است.
شوندههارادرجدول()4مشاهدکنید .


مصاحبه
اطالعاتجمعیتشناسی


1. Qualitative research
2. Thematic Analysis
3. Saturation data
4. Purposeful sampling
5. Snowball sampling

تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

مرزهایایراندرهماندوراندرکناررزمندگانایرانگفتمانامالقریراتبثتوتقویت

کردهاند .

یکیازاهدافمهمانقالباسالمیکهدربدوپیروزیانقالبمطرحشد،صدورانقالب
بر پایۀ مفاهیمی چون جهانیبودن دین اسالم ،مبنای عدالت در دین اسالم ،حمایت از
ملتهایمحرومومستضعفو...بودهاستکهدکترینصدورانقالبراشکلدادهاست.

ایران با شعار "اهلل اکبر" و ایدئولوژی و نمادگرایی شیعه و رهبری روحانیت ،نخستین
انقالبسیاسیموفقرابهجهانعرضهکردهاستومبنایآنراامتواحدهقرارداده
است.مهاجرنافغانستانیباگرایشبهیکامتواحدهوگرفتنامتیازاتازسویدولتو
هاینظامی،نقشمؤثریداشتهاند .


هایاقتصادیوهمدرعرصه

ملتایران،همدرعرصه
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جدول  :1مشخصات مصاحبهشوندهها
کد

سن

جنسیت

تحصیالت

نوع فعالیت

1

23

زن

فوقلیسانس اقتصاد

فعال فرهنگی

3

32

زن

لیسانس مدیریت

فعال فرهنگی

2

33

مرد

لیسانس حقوق

مشاور حقوقی

4

65

مرد

لیسانس محیط زیست

کارشناس فرهنگی

6

62

مرد

فوقلیسانس مدیریت

فعال فرهنگی

5

22

زن

دکتری روانشناسی

فعال فرهنگی

7

32

زن

لیسانس زبان انگلیسی

مددکارفرهنگی

2

21

مرد

فوقلیسانس عمران

فعال فرهنگی

9

24

مرد

لیسانس ادبیات فارسی

کارشناس فرهنگی

11

44

زن

لیسانس اقتصاد

کارشناس فرهنگی

11

42

زن

لیسانس زبان انگلیسی

کارشناس فرهنگی

13

39

مرد

فوقلیسانس علوم تربیتی

فعال فرهنگی

12

45

مرد

لیسانس ادبیات

کارشناس فرهنگی

14

21

زن

لیسانس زبان

کارشناس فرهنگی

ابزار اندازهگیری
جمعآوری شد .انجام مصاحبهها
دادههای پژوهش ازطریق مصاحبههای نیمهساختاریافته  

4
کهدادههابهتکراریااشباعنظری رسید(کوربینواستروس )4335،؛

تاجاییادامهیافت
افتدکهمحققبهایننتیجهبرسدکهبهمفاهیموپاسخهای


اشباعنظریزمانیاتفاقمی
مشابه رسیده است و از مصاحبههای جدید ،مفاهیم جدیدی ظهور نمیکند (تمامیان،
کنندههایدهم


هایشرکت

هاازمصاحبه

دراینپژوهش،باوجوداینکه،داده
 .)890 :4931
شد،امابرایاطمینانبیشتر،مصاحبههاتانفر


جهاشباعنظرینزدیکمی
ویازدهمبهدر
چهاردهم مصاحبه ادامه داده شد .هر مصاحبه پس از ضبط ،در قالب متون متنی،
پیادهسازیشدهاست .

اعتبار و روایی دادهها
برایسنجشاعتبارورواییپژوهش،مبانینظریوپیشینهتحقیق،موردنظرقرارگرفت،
همچنین جهت اجتناب از عینیت و سوگیری تحلیلگران ،از کدگذاران مستقل خارجی
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1. Strauss & Corbin

تجزیهوتحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل مضمون استفاده شد .تحلیل مضمون عبارت
گویند؟برایناساس،


هاچهمی

هابااینهدفکهداده

استازعملکدگذاریوتحلیلداده
پژوهشگران ضمن غوطهورشدن در دادههای حاصل از مصاحبهها ،به استخراج جمالت،
پاراگرافها یا عبارتهایی از متن پرداختند که دربردارنده مفاهیم کیفی مناسب باشد.

ازمصاحبههایخام،توسطیکگزاره

استخراجشده

هایاپاراگرافهای

هریکاز این  
جمله
عبارتهای مفهومی براساس رویکرد تحلیل

یا عبارت مفهومی کوتاه تعریف شد .سپس 
)درسهدستهمضامینپایه،مضامینسازماندهندهو

مضمونِ آتریدواسترالین8004( 4
مضامینفراگیر،کدگذاریشدند .
.4مضامینپایه:کدهاونکاتکلیدی،مبیننکتهمهمیدرمتناستوباترکیبآنها
دهندهایجادمیشود .


مضامینسازمان
دستآمدهازترکیبوتلخیصمضامینپایه.
مضامینسازماندهنده:مضامینبه 

.8
بهمثابهیککل
.9مضامینفراگیر :مضامینعالیِ دربردارنده اصولکلیحاکمبرمتن 
(مهری و همکاران .)54 :4939 ،شیوه انجام کدگذاری به این صورت بود که هرچه از
کدگذاری پایه به سمت کدگذاری فراگیر حرکت میکنیم ،دادهها براساس شباهتها و
دستآمدهدرهر
ومضامینبه 

بندیمیشوند

تفاوتهایکیفیدرمقوالتگستردهتر ،
دسته

اینمعنا که در هر مرحله از
مرحله از کدگذاری ،انتزاعیتر از مضامین قبلی است .به 
هاکموبرمحتوایآنهااضافهمیشود.درنهایتمدلپژوهش،در


کدگذاریازحجمداده
نرمافزار)(Nvivo 8استخراجشد .
قالبشبکهمضامینوبااستفادهاز 

تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

جهتکدگذاریوهمچنیننظرگروهیازخبرگانآشنابهموضوعتحقیق،استفادهشده
براین،درکلیهمراحلکدگذاریوتحلیلدادههاخصوصاًزمانیکهپژوهشگران


است.عالوه
درمورد فهم مفهوم مطرحشده در مصاحبهها ،اطمینان کافی نداشتند ،نتایج تحلیل،
تطابقکدهاوتحلیلهای


هاقرارگرفتتادرموردتطابقیاعدم

شونده

دراختیارمصاحبه
شوندههااطمینانحاصلشود .


پژوهشگرانبامفهوماصلیموردنظرمصاحبه



یافتهها و مضامین پژوهش
هاومفاهیمانتزاعینامگذاریشد وسپساز


هایخامباعبارت

ابتداداده
دراینپژوهش 
دل مفاهیم موجود ،نوزده مضمون ،هفت مضمون سازماندهنده ،سه مضمون پایه و
 443
1. Attride & Stirling

درنهایت با یکپارچهسازی مضامینِ سازماندهنده و پایه ،مضمون فراگیرِ "سازگاری
میانفرهنگیونقشآندرامنیتملی"استخراجشد .


جدول  :2یافتهها و مضامین پژوهش

دلبستگی و خوگیری به ایران بهدلیل متولدشدن در ایران
احساس دلتنگی برای ایران هنگام مسافرت به افغانستان ،بهدلیل
خوگرفتن با فرهنگ ایرانی

سازماندهنده
احساس
ایرانیبودن

تجانس با قواعد و قوانین ایران در اثر باالرفتن تحصیالت

خوگیری

دشمنشناسی ایران و ستونسازی در برابر دشمنان ایران

فرهنگی

وجود امنیت در ایران
آزادی زنان در ایران و احترام به زنان
باالبودن فرهنگ شهروندی ایران نسبت به افغانستان
تأثیر جامعهپذیری ایرانیِ افغانستانیها تا مرزهای افغانستان
امکان اجازۀ تحصیل
حمایت تحصیلکردههای افغانی از ایران در خارج از مرزهای ایران
شباهت در پوشش و حجاب
اشتراکات مذهبی
شباهت در پایبندیهای دینی
اشتراکات زبانی
اشتراکات علمی ،ادبی ایران و افغانستان
اشتراکات هنری

درونیشدن

اشتراکات در روحیۀ رزمندگی برای حفظ مرز
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عملکرد امنیتی
برای ایران

تعادل طلبی
امنیت

قواعد ایران
تقویت
همسویی دینی
توجه به علقههای

کیفیسازی

فرهنگی مشترک

امنیت

گذشتۀ مشترک ایران و افغانستان (نژاد آریایی و )...
اشتراکات تاریخی بین دو سرزمین

نهادینهسازی

ویژگیهای
برتر ایران

مسیریابی هویتی

فراگیر

سازگاری میان فرهنگی و نقش آن بر امنیت ملی
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مضامین

مضامین

مضامین پایه

مضمون

فرهنگی مشترک
تقویت شدن
همسویی دینی

مسیر هویتی

کیفی سازی امنیت

سازگاری میان فرهنگی و

درونی شدن

خوگیری

نقش آن در حفظ امنیت ملی

قواعد ایران

تعادل طلبی امنیتی

فرهنگی

نهادینهسازی
عملکرد امنیتی برای
ایران

ویژگیهای

احساس ایرانی

برتر ایران

بودن

شکل  :1مدل مضامین راهبردهای فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرین افغانستانی بر حفظ امنیت ملی

مضامین مرتبط

تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

علقههای

نهادینهسازیِ عملکرد امنیتی برای ایران
ملیبهوسیله تکرارفرایندهای

نهادینهسازیِعملکردامنیتی،یعنی تمایلبرایحفظ امنیت

میشود؛
میانفرهنگی بین مهاجرین تدریجاً خلق و نهایتاً درونی و نهادی 
سازگاری  
کهفردمهاجربراساسحسوفاداری،حاضربهازجانگذشتنوطلبشهادتبرای


تاجایی
جامعۀ مقصد است .بهعبارتی ،این فرایندها با دستور اجازۀ ورود به ایران توسط امام
(رضواناهلل علیه)مبانیحسوفاداریرا شکلدادو بااجازهتحصیلتوسط امام

خمینی
خامنهای(مد ظلهالعالی) تکمیل شد و نشان از این امر دارد که نهادینهسازی عملکرد

کمتر واقعیتی سیاسی
امنیتی توسط مهاجرین افغانستانی برای ایران واقعیتی فرهنگی و 
طوریکه ،اهمیت امنیت ملیِ ایران در بین نسل بعدی مهاجرین ،خودخواسته

است ،به
گیرد.بنابراین،میتوانگفت؛حفظامنیتملیدرجامعۀایرانتوسطمهاجرین


شکلمی
افغانستانی ،تدریجاً ایجادشدنی است نه با طراحی مرکزی ایجادکردنی (طاهایی:4938 ،
 .)810
،بهخاطراینکهبهمردمو
ـ"منخودمکسیبودمکه5ماهتوجنگایرانوعراقبودم 
دولتایرانخودمرومدیونمیدونمکهتوشرایطسختبهماپناهدادن"(شماره )8
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بینمجوونایایرانیچطورمیرن،


اماقدامکنم،چونمی
برایمدافعانحرممیخو

ـ "
ترنیست.شایدبتونمبهجاییهایرانیبرمکهجاشوتودانشگاهبهمن


خونمنکهرنگین
داده"(شماره )9
ادبرایایرانکاربکنمبهعنوانیکزن،چوندیدمکهتوشرایط

خیلیدلممیخو

ـ "
کهبعدبهبچههاتبفهمونی


گههمین

سختجنگطالبانچطورپناهموندادن.پدرممی
همونطورکهافغانستانمهمه،ایرانهمبرایماکشورمهمیه،خودشکافیه"(شماره )41

فرایندهای سازگاری میانفرهنگی چون احساس ایرانیبودن و

این نهادینهسازی از 
خوگیریفرهنگی،شکلمیگیرد.

احساس ایرانیبودن  /خوگیری فرهنگی
احساس ایرانیبودن ،اشاره به عجینشدن فرهنگ ایرانی بین برخی افغانستانیها دارد.
نوعیمهاجرافغانستانیبادوعنصرپنداروساختارایرانیهمسومیشود.پندارهاهمان


به
باشندکهدربردارندۀارزشها،هنجارها،نمادها،اعتقادات


شناختیمی

مجموعهذهنیوروان
و احساسات و طرزتلقیها هستند که بخش ذهنیِ فرد مهاجر را تشکیل میدهد و
ها،نقشهایتعریفشدهونهادیهستندکهدرجامعهکسب


ایازپایگاه

ساختارهامجموعه
طورکلی،ساختارهایفرهنگیایرانیدرعنصرپندارۀافغانستانیهانهادینه شده


کند.به

می
وحتیپندارههایآنهارانیزدربرگرفتهاست.مهاجرینافغانستانیمعتقدندتولدآنهادر

ایران(کشورمیزبان)باعثشدهاستبافرهنگوآدابایرانیبیشترهمسوباشندوعرقِ
خاصینسبتبهایرانداشتهباشند،تااینحدکهحتیدرسفربهسرزمینمادریبرای
ایراندلتنگمیشوند .

بهدنیا اومده با محیط اینجا خو گرفته و خودشو به اینجا
ـ "نسلی که در ایران  
ترمیدونه.بعدازمهاجرت،حتیپدرومادرایمابیشترفرهنگوتاریخجغرافیایی


دلبسته
دونن،ماهمهمینطور(".شماره )5


اینجارومی
ـ "من برای تبدیل وضعیت پاسپورتم یک هفته رفتم هرات .اونجا خیلی احساس
دلتنگی میکردم .وقتی اومدم ایران خیلی احساس راحتی کردم ،چون من اینجا بزرگ
شدمبهایرانخیلیعِرقدارم(".شماره )9
کنماحساسمیکنممنتعلق


بعضیوقتاتودانشگاهبادوستایایرانیبرخوردمی
ـ"
بیشتریازاونابهفرهنگایراندارم(".شماره)5
تعادلطلبی امنیت
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طلبیامنیتهماناستکهباآگاهیازتفاوتهایملیتی


هاتعادل

شونده

بهعقیدهمصاحبه

ویژگیهای برتر ایران /درونیشدن قواعد ایران
ها،ویژگیهایخاصیکهدرکشورایراننسبتبهکشورافغانستان


شونده

بهعقیدۀمصاحبه
وجود دارد ،به عالقه بیشتر و تمایل به پذیرش فرهنگ ایرانی بین مهاجرین افغانستانی
منجر شده است .مهمترین مسئله ،وجود امنیت در کشور میزبان بوده است که شاید
ترینعاملورودمهاجرینافغانستانیبهایرانهممحسوبمیشود.اینحسامنیت،


مهم
کندکهمیتواندبافرهنگایرانسازگارترشودوبرایوجوداین

فردِمهاجررامجابمی
حس،حاضربهحفظآندرهرشرایطیاست .
ـ "چیزی که هم برای خودم و هم برای کسانی کهباهاشون صحبت میکنمجالب
بودهوبیشترخوشمونمیاد،امنیتیهستکهاینجاوجودداره(".شماره )4
امنیتمهمترینه،مثالًمنبهخاطرکارمشایدساعتدهیازده،توایران،برسمخونه

ـ"
رمومیام؛ولیتوافغانستانساعتهشتمیگفتننبایدبریبیرون


بدونهیچمشکلیمی
برایمنسختبود؛مثالازهراتمیخواستمبرم کابل،دیدمبراحفظ

وازنظرامنیتی 
امنیت تو همۀ کوچهها سگِ نگهبان گذاشته بودن که از خود سگها آدم بیشتر
میترسید(".شماره )1

شوندهها بر

در این مضمون (ویژگیهای برتر ایران) ،تمرکز اصلی اکثر مصاحبه
منزلتدهی به زنان در ایران بوده است که هم از سوی مردان و هم از سوی زنان

طوریکهزنانافغانستانیباوجوداینویژگیدرایران


افغانستانیبرآنتأکیدشدهاست،به
بهایننتیجهرسیدهاندکهمانندزنانایرانیازاحساس"کفایت""،اعتماد" و "آرامش" در

جامعۀ ایران برخوردار میشوند و احساس "دلهره"" ،اضطراب" و "ترس" از آنها دور
میشود.اینفرایندبیشتربهعلتگرایشزنانافغانستانیبهتحصیالتورسیدنبهبرخی

توقعوانتظاراتآنهاوداشتناحساسنقشمادریبیشتروبهتردرتربیتفرزنداناست .
ـ"بعضیوقتاحسحسادتبهزنانایراندارموگاهیوقتاحسغروردارمکهتو

تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

دنبالحفظارزشهایایراندرداخلوخارجمرزها


خود،همسوبادولتومردمایرانبه
باشندوهمزیستیملیتیراباآنهاحفظکنند؛چراکهبهفرهنگآرمانیخودکهامنیت
زبهدیدفرهنگواقعینگاهمیکنند .

است،درایراننی
همنچونیکهزارههستمباایرانیهافرقداشتهباشهامامنهممثل

ـ"شایدقیاف
هایانقالبتالشمیکنم،چوناینجااونچیزیروکهبرایماآرزوبوده


ایرانیبرایارزش
بهمونداده،اونامنیته"(شماره )1
فرهنگیکهباعثحستعادلطلبیبینمهاجرین


گاریمیان
مهمترینفرایندهایساز

برترایرانودرونیشدنقواعدایراناست .

شود؛ویژگیهای


افغانستانیمی
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مملکتی اومدیم که جوناش برای ناموسشون جون دادن و االن زنان اینقد حس آرامش
دارند،البتهاینبهماانتقالدادهشدهوامیدوارمجونایماهمیادبگیرند"(شماره )40
ـ"توایرانتنهاچیزیکهخیلیلذتبخشه،آزادیهستکهزنهادارنیااحترامی
هستکهبهاونامیزارنوحتیامنیتدارن(".شماره )48

فغانستانیها هم مانند ایرانیها برای زنان و دختراشون ارزش قائلند ،تو هر

ـ "االن ا
خونهای دیگه دخترا رو نگه نمیدارن .من خودم با هر سختی بود دخترام رو فرستادم

دانشگاهتاتوآینده،مادرایبهتریباشند،حتیتوایران(".شماره )1
بااینشرایطهزینهها،پدرمنخیلیتالشکردومنوبرادرمروفرستاددانشگاه،

ـ"
امیددارههمآیندمونبهتربشه،همسطحرفتارمونتغییرکنه(".شماره )40
آداب رفتاری هر فرد ،نشانه شخصیت و منش شهروندی آن است .ازنظر
شوندهها ،حفظ زیبایی شهر ،تمیزبودن شهر و اهمیت دادن شهروندان به


مصاحبه
داشتنوسایلحملونقلعمومی،نوعیفرهنگ شهروندیبودهاستکهآنرااز

سالم 
نگه

هامیدانستندوحتیباعثشدهاستکهاینمنشرفتاریباآنهاعجین


امتیازاتایرانی
هامعتقدبودندکههممردمایرانوهمافغانستانیهاییکهدرایران


شونده

شود.مصاحبه
یراننمیپذیرند .

بهخاطروجوداینامتیاز،هیچتهدیدیرانسبتبها
زندگیمیکنند ،

هاکهدراینجابودنخیلیبهترازخودافغاستانیهادر


حتینوعرفتارافغانستانی
ـ"
اونجا هست و خیلی تفاوت بین این دو گروه مخصوصا کسانی که اینجا بهدنیا اومدن و
ترهستن.وقتیمیرنافغانستانازنظربهداشتیوقانون


بزرگشدنهست.چوناجتماعی
وندیوشهرنشینیبامشکلمواجهمیشن.اینفرهنگشهروندیحتیمیتونهجلوی

شهر
هر تهدیدی رو بگیره ،چون هم مردم ایران و هم ما دوست داریم ایران همیشه همین
طوریبمونه(".شماره )1
شدنقواعدایرانی،مهاجرینافغانستانیمعتقدبودهاندکهبااجازۀتحصیلبه


دردرونی
ها،ایراندارددرخارجازمرزهایخودش،نیروهایمتعهدپرورشمیدهد .


ستانی
افغان
ـ"مسلماًوقتیمندرسمتمومشدوبهکشورمبرگشتم،درکشورافغانستانازدولت
و ملت ایران پشتیبانی میکنم .احساس میکنم ایران با تربیت افغانستانیهای
کردههامدیون
یشرقیخودشباشهچونماتحصیل 

تحصیلکرده،دیگهنبایدنگرانمرزها

خاطرشمنافعایرانرودرخارجمرزشحفظمیکنیم"(شماره )48


ایرانیموبه
کنم،میبینمکسانیکهتحصیلکردند،بیشتر


هایاطرافمکهصحبتمی

منبابچه
ـ"
نسبت به ایران عِرق دارن و حتی بیشتر قوانین ایران رو رعایت میکنند .حس وفاداری
توشونبهیهنوعیبیشتره؛خوباینخیلیخوبمیتونهباشهبرایامنیتملیایرانکه


کیفیسازی امنیت
شوندهها ،پرستیژ ایران ازنظر فرهنگی ،تاریخی ،سیاسی و نظامی در

به اعتقاد مصاحبه
االذهانی،هماننددیپلماسیبرخوردباناامنیوخنثیسازی


منطقه،باایجادیکفرایندبین
هایخارجی،شکلگرفتهاستکهمیتوانگفتاساسیازنظریۀصدورانقالبو


تهدید
شوندهها،مهاجرانافغانستانیدرگسترشاین


است.ازنظربیشترمصاحبه
دکترینامالقری

پرستیژ،نقشزیادیدارند؛زیرا،بسیاریازافرادیکهدرایرانتحصیلکردهاندبعدهادر

مناصبدولتیدرافغانستانقرارگرفتهاندوباحفظپرستیژایران،تهدیدهایخارجیرا

ینازنظرآنهاوجوداشترکاتبیندودولتباعثمیشود،فرد

پذیرکردهاند.همچن


برگشت
مهاجردستِردبهتهدیددشمنانبزندوحفظمرزرابرایایران،همانندحفظمرزهای
خودبداند .
ـ "حس میکنم بهراحتی میتونم فرهنگ ایران رو قبول کنم ،چون قبالً هم کشور
هارودارند،پسارزشهاشمبراممهم


عرقآریایی
ایرانوافغانستانباهمبودهوهمون
میشه"(شماره )49
ـ"یهواقعیتیکههستوهمۀمابایدقبولکنیماینهکه،فرهنگایراننفوذپذیری
زیادیرویکشورهایهمسایهدارهکهاینهمسوددارهبرایایران وهمضرر،ضررش
میشهودنبالایننکهامنیتشوبهخطر

اینهکهبراکشورهایدیگهبهنوعیخطرمحسوب 

بندازن،هموندخالتبعضیکشوراتوفضای آروم جامعه وتالشیکهبراایجادتنشیا
مردممیکنن،سودشهماینهکهکساییمثلماکهبهدولتایران

دستکاریتو اعتقادات
هاحداقلبینگروههایخودیتالشکنیم.اگه


بهنوعیمدیونهستنتوحفظاینارزش
جااسمیکافغانیبرایاختاللتوارزشهایاقوانینایراننبود،بیشترتو


دیدهباشیدهیچ
آسیبهای اجتماعی بوده که اونم بهنظرم بزرگنمایی میشه ،چون اگر نسبت به تعداد

هابگیرننمیتونهکلجامعۀافغانرودرایرانزیرسؤالببره"(شماره )1


افغان
کیفیسازیامنیتکهبهنوعیخودحفظامنیتفرهنگیاست،باتقویتهمسویی
این 
8
4
مشترکومسیریابیهویتی،قوتمییابد .

دینی،توجهبهعُلقههای فرهنگی 
شوندهها در تقویت همسویی دینی ،بر اشتراکات دینی بین ایران وافغانستان


مصاحبه
تأکیدداشتهاند .

ـ "فرهنگ مذهبی ما مثل ،عاشورا و تاسوعا بسیار نزدیک به کشور ایران هست.

تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

انسجامذهنیبینانصارومهاجرشوجودداشتهباشه"(شماره )1
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زمانیکهافغانستانبودیم،اونزمانمن1سالمبودم،یادمهکهزمانماهرمضان،عیدفطر

گفتناونجاهمعیدهیامراسمهای


شنیدیمیاکسانیروکهدرایرانداشتیممی

وقربانمی
مذهبیمثلمادارند.زمانشدتگرفتنحملۀطالبان،بینخانوادهنظرسنجیبودکههمه

تمایلدراومدنبهایرانداشتیم،چوناشتراکاتمذهبیوفرهنگیبینمونبیشتربود".
(شماره )8
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توجه به عُلقههای فرهنگی مشترک
هاوداستانهایهویتی


ها،اسطوره

ها،سنت

هایفرهنگی،نمادها،آدابورسوم،عادت
عُلقه
مادریاستکهمهاجریاقومیاهرجاماندهازشهرمادریرابهگذشتهاشپیوند

سرزمین
شوندهها ،افغانستانیها و ایرانیها علقههایی دارند که بین آنها

میدهد ،ازنظر مصاحبه

هابهحفظاینعلقههایفرهنگیمشترک،بیشتراست


مشترکاستووفاداریافغانستانی
کهاینهماناشتراکاتفرهنگینامدارد .
شوندههابرایتوجیهتمایلبهسازگاریبافرهنگ


درحوزهاشتراکاتفرهنگی،مصاحبه
ایرانوعالقهبهپذیرشازسویافرادجامعهمیزبانبراشتراکاتفرهنگیموجودبینایران
وافغانستانتأکیدداشتند.ازنظرآنهاکشورافغانستانوایرانسالهاپیشیککشورواحد

بااشتراکاتفرهنگی،مذهبیوحتیزبانیبودهاندکهبهعلتمناسباتسیاسیازیکدیگر

جداشدهاند.وجوداشتراکاتزبانینیزبیشترینتأکیدبراشتراکاتبینایرانوافغانستان

تأکیدداشتند،دالیلسیاسینمیتواندبراشتراکاتفرهنگیو

شوندهها


بودهاست.مصاحبه
رنگشدن این اشتراکات به این علت بوده که با
بهطورمثال ،کم 
مذهبی سرپوش بگذارد  .
صحبتمیکردند،

آنکهطیقرونمتمادیمردمافغانستانبهزباننیاکانخود ـفارسی ـ
پس از استقالل ،شیرعلیخان زبان پشتو را زبان رسمی مردم افغانستان معرفی کرد.
نامخراسانبهافغانستانبهآندامنزدومحمدگلخانمومندبا

همچنینطرزیباتغییر
شیعیانوفارسزبانانافغانستانسرعنادداشتبدونتوجهبهاینکه ایرانوافغانستاناز

دیربازجزئیازیکحوزۀجغرافیایی،تاریخی،فرهنگی،زبانیودینیبودهاندکهدردوران

پهلوی دوم این جداسازی بین ایران و افغانستان بیشتر شده است (موسوی و همکاران،
 .)840:4931
8
4
حداقلگرایی 

فرایندتوجه بهاشتراکاتفرهنگیازسوی پایگیوهمکاران ( )8009
میشود؛
شباهتهای قومی با جامعۀ میزبان  

حداقلگرایی فرد دچار 

نام گرفته است .در 
یعنی تأکیدبر حداقل مشترکات با فرهنگهای دیگر ،مرحلۀ کمینهسازی تفاوتها،
1. Paige & Others
2. Minimization

مسیریابی هویتی
ازآنجاکههویت،4سازوکاریاستکهبهافراددرکیازخودوابزاریبرایفهمروابطخود
الیههای
درتماسبادیگرانساختهمیشود و با 

بامحیطخارجیارائهمیکند ،ایندرک

،دانش،نگرشوچارچوبهای

باورها،رفتارها،آگاهیها

فرهنگیخودشکلدهندۀ 

دینی ـ
رفتاری است و دراینمیان ،دین که زیرمجموعه فرهنگ بهشمار میرود ،بر شکلگیری
).بنابراین،افغانستانیها

هویتنیزتأثیربنیادیندارد(ابوالحسنشیرازی،نیکو81:4939،
بهدنبالیکمسیرمشترکهویتیباایران،بنابهاشتراکاتفرهنگی،هستند.اینروندبه

افغانستانیها اجازه میدهد که برای حفظ امنیت ملی در حوزه فرهنگی ،اقتصادی و

سیاسیگامبردارندودکترینامالقریراتثبیتکنند .

بینشیعیانوحتیاهلسنتافغانستانیباایرانیهاببینیدخیلیچیزهامشترک

ـ"
است؛ریشههایتاریخییاازلحاظزبانی،تمدن ،شعراواندیشمندانداشتناینها بیشتر

احساسهمدلیونزدیکیایجادمیکنهوحتیزمینهروبرایبسیجبینایندوگروه

بیشترمیکنه"(شماره )8


تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

هایظاهریوسطحیفرهنگیراتشخیصمیدهد ،امااینعقیدهراداردکهدر


تفاوت
شود،نهتفاوتها


هاتأکیدمی

،اینمرحلهبرشباهت
اصلهمۀانسانها شبیههمهستند

(پایگیودیگرانبهنقلازبیرانوحکیمی .)38:4938،

همونطورکه در ایران ابوریحان بیرونی ،عطار و موالنا اهمیت دارن به اونا در

ـ "
افغانستانهمارجدادهمیشه(".شماره )5

رفتندمکتبکهتومکتبحافظمیخوندن،


پدربزرگمنکهدرافغانستانبودهمی
ـ"
بهخاطرهمین،همش
خوندن،کاملبایدحفظمیکردند .


بوستانوگلستانسعدیرومی
میگهایرانوایرانیبرامونارزشداره(".شماره )4

ـ"شایدکمترکسیازمردمایران بدونهکهماباکشورشونچقدر اشتراکاتفرهنگی
داریمواینماروبهیکملتواحدمیرسونه.افغانستانیکیازمعدودکشورهایجهان

غازمیشه.هنوز

هستکهدراونتقویمهجریشمسیرسمیتداره وسالشبانوروزآ
ازمردمایراننمیدونندکهبلخوغزنینوبدخشانوفاریابوهراتوبادغیسو

خیلی 
برخاستهاند امروزه در افغانستان

نقاط دیگر که شاعران و نویسندگانیبنام ایرانی از اون 
هستوتنهابهموضوعجنگوویرانیاهمیتمیدهند،تقویتاینهویتمشترکخودش

یعنیتقویتامنیت(".شماره )1
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پدرممیگهتوکمپپاکستانکهبودن،چندکشورخارجیمثلکاناداواسترالیاو

ـ"
ایرانروامتیازداشتنانتخابکنن.اماچونپدر بزرگمنخیلیمذهبیبوده پدرمرو
متقاعد کرده ایران رو انتخاب کنن ،چون مثل کشور خودشون مذهب یکسان داشته و
مشکل زبان براشون پیش نمیاومده و بچهها ازنظر اصالتی ،بیشتر رشد میکنن ،حتی
پدربزرگماینقدربهایناشتراکاتاعتقادداشتهکهبهمحضاومدنبهایرانبهجبههرفته
وتوجنگشهیدشده"(شماره )3

نتیجهگیری
تریناثرسازگاریمیانفرهنگیدرایران(جامعۀ


اینمقالهبرایننکتهتأکیدداردکهمهم
میزبان)بعدازصدورانقالبوتثبیتدکترین(رهنامه)امالقری،افزایشمشارکتاجتماعی

مهاجرینافغانستانی،حفظامنیتملیوحفظتمامیتارضی،حتیتاخارجازمرزهای
ایران،است.مقصودازامنیتملیایناستکهحکومتسیاسی،ازدغدغۀبقاعبورکندو
مرحلۀثباتودوراندیشیراتجربهکند،انسجاماجتماعیآندچارازهمگسیختگینشودو

سرانجام اینکه تمامیت ارضی یک کشور درمعرض تجاوز خارجی و تجزیۀ داخلی قرار
نگیرد .حضور مهاجرین در یک کشور درقالب تهدید میتواند کشور را دچار بحرانهای
هاینظارتیدرشهرواستانهایپرتراکمازحضور


هایفرهنگیوهزینه

مدیریتوتنش
مهاجرینکند،اماازدیدفرصتکهازاثراتسازگاریمیانفرهنگیاست؛تبدیلتهدیدبه

فرصتِ تنوعهای فرهنگی و ایجاد انسجام و وحدت گروهی بهعنوان یک امتواحده بین
مهاجرینافغانستانیوایراناستکهاینفرایندیکیازمهمترینتأثیراتمثبتسازگاری

میشود.
میانفرهنگیمهاجرینافغانستانیبرایکشورایران،محسوب 

ورافغانستانیهادرایران،اگرچه گاهیدرحوزۀآسیبها تهدید ایجاد

بهعبارتی،حض

تواندفرصتبزرگیدرحوزهامنیتملیوتقویتزیرساختهایاقتصادی


کند،امامی

می
محسوبشود.درصورتیکهمهاجرتبابرنامهریزیدرسطحکالنوخردپیشروداین

مهاجرینبرایجامعۀایرانفرصتمحسوبمیشوند.درپژوهشحاضرتالششدهاستتا

ضمنواکاویعمیقودقیقِتجربهسازگاریمیانفرهنگیاینفرایندبرحفظامنیتملی
دستآمده ،این ارتباط قوی و بیشازحد
مورد بررسی قرار گیرد .براساس دادههای به 
منسجماست.همچنینتالششدهاستبرایتقویتاینانسجام(بینسازگاریوامنیت)
ازنظر خبرگان این گروه ،راهکارها ،اعمال و دالیلی که مهاجرین در جریان سازگاری
اند،شناساییشود.ماحصلیافتههایپژوهش،گویایاینمطلب


فرهنگیکسبکرده

میان
استکهگروهیازمهاجرینافغانستانیبهعلتحضوردرایراناززمانتولدو گروهدیگر


تحلیل مضمونِ فرایند سازگاری میانفرهنگی مهاجرینِ افغانستانی بر ارتقای امنیت ملی درراستای...

بهعلت امنیت و وجود اشتراکات فرهنگی بین ایران و افغانستان تمایل به سازگاری

میانفرهنگی دارند و این فرایند سازگاری منجر به تالش برای حضور آگاهانه در حفظ

امنیتملیِایرانشدهاست.میتوانگفتکهویژگیبرترایرانازنظرمهاجرینافغانستانی،
میانفرهنگی افغانستانیها را تقویت و نهادینهسازی
مهمترین عاملی است که سازگاری  

دهد.اینمسئلهبهخصوصدرجامعۀموردمطالعه


عملکردامنیتیرابرایایرانشکلمی
پژوهش(شهراصفهان)کهازشرایطتحصیل(مدرسهودانشگاه)،امکاناتوفضایشهری
بهتری برخوردار میباشد ،دارای اهمیت بیشتری است .بنابراین ،فرایند شکلگیری
سازگاری میانفرهنگی بین مهاجرین خودبهخود مولد ایجاد حس امنیت در فضای
درونمرزی و برونمرزی برای ایران است .سیاستگذاران فرهنگی با عمقبخشی به این

فرایندها میتوانند ظرفیتهای بسیج مردمی مهاجرین را تقویت کنند و البته نمیتوان
ولتایرانبرایمهاجرینافغانستانیدرزمینههایبهداشتی،تحصیلی،امنیتیو

خدماتد
خدماتزندگیرانادیدهانگاشت .
هاییبودهاست.احتیاطدرتعمیمپذیرینتایجکهاز


پژوهشحاضردارایمحدودیت
محدودیتهای نتایج حاصلشده در همه مطالعههای کیفی است ،نمونهای از این

محدودیتهاست .محدودیت دیگر این پژوهش کمبودن فعالین فرهنگی بین

هاییبودهکهبهایرانمهاجرتکردهاندوبیشترمهاجرینافغانستانیمتولدین


افغانستانی
اند.عالوهبراین،اینپژوهشتنهادریکیازشهرهایایران


ایرانجزءفعالینفرهنگیبوده
(اصفهان)انجامشد.همچنیندراینپژوهشتنهابهشناختدالیلراهبردیمهاجرین
افغانستانیدرفرایندسازگاریمیانفرهنگیوحفظامنیتملیپرداختهشدهاستکهدر

هایبعدیمیتوان ،ابعادامنیتملی،اهمیتهرحوزهوشرایطحفظآنازدید


پژوهش
مهاجرانرابررسیکرد.بنابراین،پیشنهادمیشود :

هایآینده،راهبردهایاتخاذشدهتوسطمسئولینوبرنامهریزاندفاعی،

ـ درپژ 
وهش
نظامی ،فرهنگی و مسئولین ادارههای ذیربط با اتباع و مهاجرین در فرایند سازگاری
میانفرهنگیونقشآندرحفظامنیتملیدوسویهموردتوجهقرارگیرد .

مختلفبهطورمجزاوهمچنیندرهمه

هادرنسلهای 


گونهپژوهش
عالوهبرآن،این
ـ 
هایکشورصورتگیردتاضمندستیابیبهیکسنخبندیمشترک


هاوشهرستان

استان
درموردفرایندسازگاریمیانفرهنگیومیزانتمایلدرحفظامنیتملیِایران،برحسب

ها،عاداتوآدابکسبشدهازمردممناطقمختلفکشور،موردبررسیقرارگیرد .


فرهنگ
افزایشمدتتمدیدگذرنامهوپاسپورتبهعلتدرآمدپایینکارگرانخدماتی؛جهت

ـ
ذخیرهدرآمدبرایافزایشروندسازگاریمیانفرهنگی؛  
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ـ تأیید مجوز گروههای فرهنگی بهویژه به دانشجویان ،درراستای بازشناسی اهمیت
امنیتملیِایران،جهتایجادانگیزهدرجوانانافغانستانیمتولدشدهدرایران درحفظ
امنیتملیایرانبهویژهدرحوزۀامنیتفرهنگی؛ 

ـتقویتقلمروهایفرهنگیـتمدنیبینکشورایرانوافغانستان .
بنیانهای ارزشی و اخالقیِ فرهنگ ایران بین افغانستانیهای متولدشده در

ـ حفظ
پذیرفتهشده عمومی،

ارزشهای

بنیانها و

ایران؛ باتوجهبه این مسئله که حفاظت از
حفظوقوایآگاهانهای را برای

جریانهای منحرف و ساختارشکن

مهاجرینرا در مقابل
هادرآنسوفراهممیکند .


حفظمرزهایایرانبعدازبازگشتبهخانۀافغانستانی
خارجساختنمهاجرینهمسوبافرهنگایران از احساس انزوا

جامعهپذیری سیاسی و

ـ
وغیریت؛ 
ـتقویتاشتراکاتفرهنگیبینایرانوافغانستانبنابردکترینصدورانقالب؛ 
زاییجهتتقویتآرمانهایانقالباسالمیبیندانشجویانمهاجرافغانستانی


فرصت
ـ
برایتقویتدکترینصدوروعمقبخشیبهانقالباسالمیایران .
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