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قریب: بررسی تجربه زیستٔه دانشجویان افغانستانی    هایغریبه 
 ساکن ایران در بحران کرونا

 

 1سعیده سعیدی 
 1399/ 30/02؛    پذیرش: 10/02/1399دریافت: 

 

 چکیده
ای اجتمراعی عنوان مسرللهموقتی پنداشتن حضور میلیونی اتبرا  افغانسرتان در اررار دهرهش گ شرته بره

هرای دنبال فرر  دللرتهر دو طرر  شردا اسرت. ایرن نوشرتار برههای متعددی برای  بسترساز االش
تر وضرعیت موقعیت پاندمیک کرونا بر تجربه زیستهش دانشجویان افغانستانی در ااراوب شناخت کلی 

نگاری مجرازی برودا و ها از طریق تکنیک مردمآوری دادامراجران افغانستانی ساکن ایران است. جمع 
دهد. فرضیهش محوری ایرن اسرت کره موقعیرت بستر نظری این مقاله را شکل می مدل ادغام اردال و اپن  

طورعام و ای برر ابعراد آموزشری، اقتیرادی و اجتمراعی مرراجران برهگیری کرونا تأثیرات گسرترداهمه
خاص گ اشته است، مرمترین ترأثیر منیری ایرن اضر راب اجتمراعی در طوردانشجویان افغانستانی به

های آموزشی و جنسیتی در زیست روزمراش مراجران شدن نابرابری نسیت و طبقه، فربهتقاطع با ملّیت، ج
شردن حضرور مرراجران در است. از سوی دیگر مرمترین تغییر مثبت ناشی از موقعیرت کرونرا، مر ری 

هرای ادغرام سراختاری مرراجران را تاحردی س ح افکار عمومی و عرصه سیاستگ اری است که زمینه
سرنوشرتی دسرتگاا سیاسرتگ ار را متوجره ایرن کردن میروم ه بحران کرونا با فربه  تسریل نمودا است.

موضو  کردا که همه اعضای جامعه در یک قایق سوار هسرتند و مغیرول گ اشرتن ب شری از جمعیرت 
کردن حضور میلیونی مرراجران کشور برخال  منافع مّلی بودا و پتانسیل تردید دارد. در نتیجه، با مر ی 

 محدود و ق اعی فرایند ادغام ساختاری مراجران را تسریع نمودا است.صورت به
 سرنوشتی المللی، ه ای، دانشجوی بینادغام، مراجران افغانستانی، کرونا، هویت سایه : ها کلیدواژه 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 ایران ترران، اجتماعی، و فرهنگی م العات پژوهشکدا زنان،م العات گروا  ،شناسیانسان استادیار .1
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 مقدمه  .1

کنشرری رویرردادها بررر تنیدا و مض رب قرررار گرفترره و بررر هرر ه جران امروز در وضعیتی در
شیو  ویروس   2019دسامبر  زیست فردی و جمعی انسان تأثیرات عمیقی گ اشته است. از  

زای سیست  تنیسی در ووهان این در صدر اخبار جررران قرررار گرفررت و در کمتررر از عیونت
اند هیته به یکی از بزرگترین معضالت جامعه جرررانی مبررّدل شررد و تع یلرری بررازار کررار، 

کید بر قرن ینه زیست روزمراش میلیاردها نیر را به وضعیت تعلیررق درآور د. عرصهش آموزش و تأ
طور مستقی  از ایررن دهنداش جامعه نیز بههای تشکیلعنوان یکی از مرمترین گروا مراجران به

وضعیت متأثر شدند. اگراه در ابتدای شیو  این ویروس تمرکررز غالررب در سرر ح کررالن و 
هررای سیاسرری، سرررعت کلیرره سرراحتهای پزشکی و برداشتی آن بررود، امررا بهخرد بر جنبه

آمدا نیتی زیست روزمرا متأثر شد. شرایط اض راب اجتماعی پیشاقتیادی، اجتماعی و ام
سرنوشررتی  به بازتعریف بسیاری از وجوا حکمرانی منجر شد و با پررنگ کردن میروم »ه 

کنشی متقابل و پیوسته رفتار اعضای جامعه نشان داد که همدلی، همیرراری با بازنمایی بره 
در نتیجه، بار دیگر حضور میلیررونی مررراجران و م اطرات اجتماعی و برداشتی مرز ندارد.  

 عنوان بزرگترین کنشگر غیرایرانی در س ح جامعه م رح شدا است. افغانستانی به
و زیسررت مررراجران    1شناختی هررر دو متغیررر بحررران کرونررا این مقاله با رویکرد انسان 

داند که در برگیرندا ابعاد م تلیرری هسررتند.  عنوان پدیداش اجتماعی تام می افغانستانی را به 
هررای شرریو  گسررتردا ایررن ویررروس در زیسررت روزمررراش  بنابراین، برای م العه فر  دللت 

ای ضرورت دارد. نراد آموزش نیز از ایررن امررر مسررتثنی  رشته مراجران ات اذ رویکرد میان 
آمرروزان و  درصررد از دانررش 91کرره براسرراس گررزارش یونسررکو برریش از  طوری سررتب به نی 

آموزان و دانشجویان  اند. جامعه دانش دانشجویان جران از تع یلی نراد آموزش متأثر شدا 
المللی در نررراد آمرروزش ایررران  افغانستانی با اختالفی فاحش بزرگترین گروا بازیگران بین 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 و گرراو شررتر، گربرره، جملرره از حیوانرراتی و انسرران بررین مشررتر  که است هاییویروس بزرگ  خانوادا از عضوی  کرونا  ویروس  .1
 علمرری نررام با ویروس این نو   جدیدترین شود.می تقسی  کلی دسته هیت به ویروس این باشد.می هاخیاش

 و گرفته جران تمامی در را  نیر هزاران جان ،تنیسی سیست  کردن درگیر با 
 جرررانی( گیری )همرره پانرردمی وضعیت 2020 فوریه ماا در جرانی برداشت سازمان کرونا ویروس  جرانی  گیری همه  به  توجه  با

 شود.می یاد کرونا بحران به آن از پژوهش این در که نمود اعالم
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  دانشجویان   تجربه زیسته  
 افغانستانی ... 

بودن شرررریه  فرهنگی، زبررانی و مرر هبی و هم نررین پررایین دلیل قرابت  است که عمدتًا به 
 تحییل در ایران حضور دارند. 

عنوان  های بحران کرونا بر تجربه زیسته دانشجویان افغانستانی به دنبال فر  دللت این نوشتار به 
تر وضعیت مراجران افغانستانی ساکن ایران است. فرضیه محوری ایرن  دری ه شناخت تیویر کلی 

ای بر ابعاد آموزشی، اقتیرادی و اجتمراعی  ن است که شیو  ویروس کرونا تأثیرات گستردا مقاله ای 
طور خاص گ اشته است، مرمترین تأثیر منیی ایرن  طور عام و دانشجویان افغانستانی به مراجران به 

هرای آموزشری و  اض راب اجتماعی در تقاطع برا ملیرت، جنسریت و طبقره، فربره شردن نرابرابری 
یست روزمرا مراجران اسرت. از سروی دیگرر مرمتررین تغییرر مثبرت ناشری از ایرن  جنسیتی در ز 

حضور مراجران در س ح افکرار عمرومی و عرصرهش سیاسرتگ اری    1شدن وضعیت پاندمیک، مر ی 
 های ادغام ساختاری مراجران را تا حدی تسریل نمودا است.  ایران است که زمینه 

 
 پژوهش . روش 2

نگاری مجررازی  های معنامحور و کییی از تکنیک مردم آوردن دادا دست منظور به در این مقاله، به 
شررناختی برره  ( با تأکید بر مشاهداش آنالین استیادا شرردا اسررت. رویکرررد انسرران 2000،  2)هاین 

هررای  های کمک به سیاستگ ار است تا با توجه برره بیررنش یکی از برترین روش گیری کرونا  همه 
نظری خود درخیوص شررناخت عوامررل فرهنگرری بتوانررد نقررش متغیرهررای کییرری اثرگرر ار بررر  

ها از طریررق  های م تلف در بافت محلی آنرا را توضیح دهد. دادا اگونگی بربود بیماری گروا 
  اند به ستانی که تجربه حضور در آموزش عالی ایران را داشته افغان   31ساختاریافته با  میاحبهش نیمه 

شداش ایران و مررابقی سرراکن افغانسررتان و مررراجر  ارارم از این افراد متولد یا بزرگ دست آمد. سه 
انررد.  برفی و هدفمنررد انت رراب شرردا گیررری گلولرره تحییلی بودند. م لعین با اسررتیادا از نمونرره 

ارتباط دارد و با تکرار میرراهی  و    3ها ت کییی با س ح اشبا  دادا که حج  نمونه در تحقیقا آنجا از 
 (. 2007،  4یابد )کرسول ظرور میاهی  جدید نمود می آمدا از م لعین و عدم دست های به پاسخ 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.

.
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رب ی اون ادارا امور های ذیهای سازمانهم نین میاحبهش مت یص و پایش فعالیت
بیشترین فراوانی دانشجویان افغانستانی، سازمان امور دانشررجویان الملل پنج دانشگاا با  بین

(، 1ساعته کرونررا16های واگیر و مراکز  وزارت علوم، وزارت برداشت )مرکز مدیریت بیماری
های مررردم های صنیی دانشجویان افغانستانی و سازمانسیارت افغانستان در ترران، انجمن

ها بعررد از شرریو  ویررروس صررورت روند سیاستگ اری  منظور ارا هش تیویری جامع ازنراد به
از هر دو جنس )زن/مرد( و اعضای پنج قومیررت   2منظور رعایت حداکثر گوناگونیگرفت. به

 ها استیادا شد. بزرگ افغانستان )تاجیک، پشتون، هزارا، اوزبیک و ترکمن( در میاحبه
ز شرریو  ویررروس کرونررا، ناشرری ا 3گ اری فیزیکرریبا توجه به تع یلی، قرن ینه و فاصررله

های تعاملی مبتنرری بررر فضررای   امکان دسترسی مستقی  به جامعهش هد  میّسر نبود و محیط
هررای ارتبرراطی ها بود. فر  تعامالت افراد و کررنشعنوان مرمترین بستر رصد دادامجازی به

ا وسرریلهش کامنررت یرر هررای اجتمرراعی )از طریررق نحررواش ارا ررهش نظررر بهآنالین کاربران در شرربکه
هایی اون »مرربانی مرز نرردارد ، »گلشررررگرام  و »مررراجرت گ اری، رصد هشتگلیک

بمانی  ، »ماسک بزنی   و »مسلول گرفته هم ون »درخانههای شکلجرم نیست  و کمپین
نگاری )نتنرروگرافی( باشی   و »کمک مؤمنانه ( صورت گرفت. با استیادا از تکنیررک شرربکه

ویژا صیحات خیوصی و عمومی اینسررتاگرام، ای مجازی بهه( به شبکه2015،  4)کزینتس
های متعرردد، وبینررار، فایررل صرروتی جلسررات اپ، مشارکت در فروم های واتستلگرام، گروا 

هررای کرونررا، مررراجران و های تولید شدا )با کلیرردوا اس نرانی آنالین، استیادا از پادکست
دسترسی برره مدرسرره و جامعه و عدمتع یل  دلیل وضعیت نیمهآموزش عالی( اشارا نمود. به

صورت تلینرری یافته ه  بهساختارهای نیمهعنوان بزرگترین میدان تحقیق میاحبهدانشگاا به
آوری شد. هم نین پنج گروا صورت فایل صوتی جمعاپ بهرسان واتسو ه  از طریق پیام

فررت کرره کلیرره منظور تضارب آراء بین محقررق و م لعررین افغانسررتانی شررکل گراپی بهواتس
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 و بیمارسررتان ایواسرر ه نرادی و  است  شدا  تشکیل  کشور  سراسر  در  برداشت  وزارت  سوی  از  ویروس  شیو    از  بعد  مراکز  این  .1
 کنند.می پ یرش  را  کرونا مثبت تست با افراد یا و کرونا به مشکو  بیماران ًً صرفا و شوندمی محسوب برداشت خانه

.
 علرروم  اصحاب انتقاد از بعد که شدمی استیادا وفور به اجتماعی گ اریفاصله اص الح وناکر گیری همه  ن ستین  روزهای  در  .3

 نمود. جایگزین را  فیزیکی گ اریفاصله وا ا  جرانی برداشت سازمان اجتماعی
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ها و تجربیات تیویری، مکتوب و صوتی مراجران افغانستانی در دوران اخبار، دستورالعمل
 شد. شیو  کرونا توسط اعضاء پوشش دادا می

های میرومی بر اساس سررؤالت آمدا بر مبنای شباهتدستهای بهدر مرحلهش بعد، دادا
ب 2012 2)فررالرش و همکرراران 1تماتیررکبنرردی شررد و از روش تحلیررل کدگرر اری و مقولرره

مثابه معناسررت ( در ارا هش تحلیل نرایی استیادا شد. در تحلیل تماتیک دادا به2012،  3شریر
بنرردی ای متنی است و محقق با طبقههای مشاهداها و داداهای متنی، میاحبهو شامل دادا

گرفته که به است راج یک سررری  ها و کدگ اری صورت ها به الگویابی دادابندی داداو مقوله
در پررژوهش   4منظور رعایت نمررودن اخررال پردازد. بهمیاهی  و الگوهای بنیادین معنایی می

گاهانه صورت گرفت و حق کنرراراکییی کلیه میاحبه گیررری در هررر زمرران از ها با رضایت آ
منظور کننرردگان رسررید. هم نررین بررهجریرران مشررارکت در تحقیررق برره تأییررد مشررارکت

هررا، بودن دادامنظور حیظ گمنامی و محرمانررههای کار با مراجران و پناهندگان بهاسیتحس
آوردن دسررتکنندگان بعد از کدگ اری ح   شد. برررای بههای صوتی مشارکتتمامی فایل

ها و بازبینی های بررسی توسط اعضا، مثلث سازی منابع داداها از روش اعتبار و روایی دادا
هررا، از روش پایررایی ژوهش استیادا شد و برررای بررسرری پایررایی میرراحبهتوسط همکاران پ

 استیادا شد.  6و روش پایایی توافق بین دو کدگ ار  5بازآزمون
 

 . مختصات جامعه هدف 3
و توسررعه    7سازی المللی عنوان یکی از مرمترین مظاهر بین سیاست ج ب دانشجوی خارجی به 

های اخیر مورد توجه نرادهای سیاستگ ار در جمروری اسالمی ایران  نراد آموزش عالی در سال 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.  

.

 وا ا  از مقالرره ایررن در دانررد،مرری  عامدانرره  فراینرردی  را   عررالی  آمرروزش   شرردنالمللیبین  کرره  (2015)  هانتر  و  دویت  با  راستاه .7
 و  کارکردها  در  فرهنگیبین  تقریب  جرت  در  تالش   و  المللیبین  ابعاد  گرفتن  نظر  در  اراکه  بشد  خواهد  استیادا  سازیالمللیبین

 عررالی  آمرروزش   اصررلی  بررازیگران  و  راناسیاستگ   عاملیت  و  خالقیت  عمل،  ابتکار  به  نیاز  که  است  فرایندی  عالی  آموزش   اهدا 
 نیست. شداتعیین پیش از و دارد
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هررای متنرروعی در سیاسررتگ اری جرر ب دانشررجوی  قرار گرفته است. کشورهای م تلف مرردل 
معنا کرره در  این کند، به خارجی دارند. ایران بعد از انقالب اسالمی از الگوی فرهنگی تبعیت می 

دنبال شناساندن جمروری اسررالمی ایررران،  گ اری در جرت ج ب دانشجوی خارجی به سیاست 
اسالمی در کشررورهای  ر ترویج اهدا  انقالب اسالمی و معرفی و نشر و توسعه فرهنررگ ایرانی 

هد  )عمدتًا اسالمی و عربی( است. سیاستگ اری آموزش عالی ایران بر کشورهای حوزا نیوذ  
کشور افغانستان، عرا ، لبنان، یمررن و سرروریه از مرمترررین    ارا پنج )محور مقاومت( بودا و همو 

 اند.  ها و مؤسسات آموزش عالی ایران بودا های حاضر در دانشگاا ملیت 
 

 
 

ین فراوانی در سال 1نمودار شماره )  -89های تحصیلی (. تعداد دانشجویان غیرایرانی به تفکیک کشورهایی با بیشتر
 1397 -98الی  1388

 ریزی در آموزش عالیمنبع: مؤسسه پژوهش و برنامه

 
درصد 76مراجرت در جامعهش افغانستان تجربه زیسته بسیاری از مردم است به نوعی که  

اند )گررزارش صررلیب سررر  بار آوارگی را در طول عمر خود داشتهمردم این کشور تجربه یک
قررومی، مرر هبی و سیاسرری، فقررر، هررای  منازعات داخلی ناشرری از تررنش(.  2009،  1جرانی
هرروایی صررعب، ظرررور نیروهررای والمللی، موقعیت جغرافیررایی، شرررایط آبهای بینجنگ

طالبان و داعش و تأثیرات پربسامد تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتیادی بر جامعه منجر به 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دا هررا افغانسررتانی گردیرر المللی و هم نین آوارگی داخلی میلیررونهای گستردا بینمراجرت 
میلیررون پناهنرردا ثبررت شرردا 59/2براسرراس گررزارش کمیسرراریای عررالی پناهنرردگان  است.  

جمروری اسالمی ایران در طرری ارررار دهررهش   کشور جران حضور دارند و  94افغانستانی در  
با توجه به مجاورت جغرافیررایی دسترسرری آسرران، قرابررت مرر هبی، زبررانی و فرهنگرری اخیر  

ج ب مررراجران موقررت و دا رر  افغانسررتانی در جررران   هایعنوان یکی از مرمترین کانونبه
 رو است.  که امروزا با ظرور نسل سوم مراجران روبهطوریبودا، به

های جسته و گری ته اتبا  افغانستانی برره سررمت  هر اند از قرن هجده  میالدی مراجرت 
ب اسررالمی  ایران گزارش شدا اما بزرگترین موج جابجایی به سوی مرزهای ایران با شرو  انقررال 

و جنگ تحمیلی شکل گرفت. ظرور دولت کمونیستی با اشغال افغانسررتان توسررط شرروروی در  
ای از مراجرت به سوی مرزهای شرقی ایررران  ساز موج گستردا انترای دههش هشتاد میالدی سبب 

شد که بیشتر با اهدا  م هبی )ترس از دولت کمونیستی برای از بین بررردن شررعا ر اسررالمی( و  
های داخلی بود و ایررران انقالبرری بررا در پرریش گرررفتن  امنیتی و اقتیادی ناشی از جنگ   ثباتی بی 

هررای دینرری و ایررد ولو یک مبنرری بررر برررادری و  »سیاسررت درهررای برراز  و بررا تأکیررد بررر آمرروزا 
دیگرخواهی و رأفت اسالمی و با تبعیت از بیانات رهبر انقالب مبنرری بررر »اسررالم مرررز نرردارد   

اجران افغانسررتانی ایجرراد ننمررود. هرانررد کرره بررا پایرران پرر یرفتن جنررگ  ممانعتی برای ورود مر 
هررای  ترردریج سیاسررت هررای اقتیررادی و زیرسرراختی کشررور به شرردن آسرریب تحمیلرری و عیان 

کنندا حضور مراجران در دستور کار دولت در دهررهش هیترراد شمسرری قرررار  گرایانه و تحدید کنترل 
، دسترسی به خدمات و حقررو  شرررروندی  های انقباضی و کاهندا گرفت. براساس این سیاست 

با محوریت بازگشت مراجران به افغانستان در طول سه دههش گ شته ادامه داشررته اسررت. از نیمررهش  
هررای بازگشررت غیرداوطلبانرره،  شدن شکسررت سیاسررت تدریج با مش ص دههش هشتاد شمسی به 

زهررای متعررددی  خی و سیاست ساماندهی مراجران در دستور کار دولت قرررار گرفررت کرره بررا افت 
 همراا بودا است. 

برررد امررا براسرراس  اگراه ت مین حضور ایررن جامعرره در ایررران از تشررتت آمرراری رنررج مرری 
هزار نیررر از اتبررا  افغانسررتانی دارای    850( بیش از  1399منتشر شدا )آبان    جدیدترین گزارش 
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مررراجر  میلیررون    2هررزار نیررر نیررز بررا گ رنامرره و برریش از    450حرردود    ، 1کررارت آمررایش 
الملل  با زیستی غیررسمی در ایران سکونت دارند. طبق اعالم مرکز امور بین   2غیرمتعار  

آمرروز در مرردارس ایرانرری مشررغول برره  هررزار دانش   560و مدارس خارج از کشررور حرردود  
هررزار    138نیررر اتبررا  کشررور افغانسررتان هسررتند و     475تحییل هستند. از ایررن تعررداد  

قام رهبری( نیز در مدارس ایران حضررور  آموز فاقد مدر  هویتی )با اجرای دستور م دانش 
درصد جمعیت مراجران افغانستانی در هیت استان   64(. حدود  2020، 3دارند )سعیدی 

های جمعیت مراجران در ایران پراکندگی  باشند. یکی از مرمترین ویژگی کشور ساکن می 
المللرری  هررای بین که براسرراس کنوانسرریون سکونت افراد در س ح شررهاسررت درصررورتی 

منررد در  صررورت کنترررل شرردا و ضرراب ه بسرریاری از کشررورهای میزبرران، مررراجران را به 
 دهند.  های مرزی اسکان می شررها و اردوگاا مرمان 

سرراله در ایررران و ظرررور نسررل سرروم خررود،  رغ  حضررور ارل مراجران افغانستانی برره 
بار   خررارجی  و »اضررافه هایی در خانه برادر ، »اتبررا  بیگانرره و  عنوان »غریبه هم نان به 

شوند و بافت فرهنگی بسیاری از مناطق ایران هم نان قابلیررت جرر ب و تعامررل  تلقی می 
هررای بررارز جمعیررت مررراجران سرراکن ایررران،  از ویژگرری سازندا را با این جمعیت نرردارد.  

بودن خانوار و در نتیجه ظرور نسل دوم و سرروم  شررنشینی، پایداری مراجرتی، پرجمعیت 
شدن در ایران مراجران را در وضعیت مرروقتی و  آمدن و بزرگ دنیا ست. تجربهش به مراجران ا 

خارج ساخته و    4مبر  »افغانستانی تبارهای ساکن ایران  نگه داشته، از حالت اصیل بودن 
کند. این احساس غریبگی االش مضاعیی برای نسل دوم    وارد می 5به موقعیت »دیگری 

ن ایران استب ارا کرره سرراختارهای رسررمی و غیررسررمی  و سوم مراجران افغانستانی ساک 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 عنوانبرره آمررایش کررارت  طرررح  ایررن  اسرراس  بر  و  افتاد  راا  به  1382  سال  از  ایران  در  ساکن   جمعی  پناهندگان  آمایش»  سیست   .1
 افررراد  کررارت  و  برگررزار  آمایش  طرح  پانزدا  (1399  آبان)  تاکنون  شد.  گرفته  نظر  در  ایران  در  قانونی  افغانستانی  اتبا   هویتی  مدر 
 اقدام  نیز  کارگری   کارت  دریافت  برای  باید  سال  18  بالی   انکنندگنامثبت  دارد.  اعتبار  سال  یک  برای  کارت  هر  است.  شدا  تمدید
 غربالگری   طرح  الزام  آمایش،  کارت  همگانی  طرح  مثبت  نقاط  از  یکی  کنند.  پرداخت  عوارض   نیز  شرری   خدمات  بابت  و  نمایند

 دفاتر در کیالت، فاترد از نامهمعرفی با آمایش کارت دریافت شرطپیش  عنوانبه که است  پناهندگان و مراجرین  سالمت  حوزا  در
 گیرد.می انجام برداشت

.

 



 

 

 

 علوم انسانی ای در  رشته مطالعات میان 

153 
های قریب: بررسی  غریبه 

  دانشجویان   تجربه زیسته  
 افغانستانی ... 

عنوان غریبه و اضافی دانسررته و بنررابراین، در هررر دو سرررزمین  ها را به جامعهش میزبان نیز آن 
 گردند.  های ناخواندا محسوب می مرمان 

 
 . مروری بر مالحظات نظری 4

گررردد )کیویسررتو، مرریالدی برمرری 1920برره دهرره پردازی درخیوص ادغام مراجراننظریه
( در 2009،  2هررا و افررراد )ناگررلوگو و ارتبرراط دیالکتیررک بررین گررروا (. فرایند گیت20051

عنوان نمونه، در آمریکای شررمالی کندب بهبسترهای م تلف میاهی  گوناگونی را بازتولید می
 اش شود و در تحلیررل وضررعیت مررراجران در اروپررا، وا بیشتر از وا اش همانندگردی استیادا می

(، که با تعریررف ایررن کررنش اجتمرراعی در 20053گیرد )مودود،  ادغام مورد استیادا قرار می
عنوان توصرریف بافررت ایررران هم رروانی بیشررتری دارد. در ادبیررات مررراجرت وا اش ادغررام برره

و یررا   5، پیوسررتگی4هنجاری تعامالت بشری گاهی با میرراهی  دیگررری هم ررون دربرگیررری 
شود. برای ارا هش تحلیلی جررامع نسرربت برره وضررعیت د  تلقی میمترا   6همبستگی اجتماعی

مراجران در کشور میزبان باید ادغام را در دو س ح خرد و کالن مورد مداقه قرررار داد. پررورتز 
( دولت، مراجران و جامعهش میزبرران را سرره ضررلع بنیررادین در 2009کلی و هالر )-و فرناندز

کید دارند.  اند و بر نقمثلث ق اعی سازگاری برشمردا  ش سیاستگ اری دولت تأ
عنوان یک فرایند اجتماعی است اما در ادبیات مراجرت ادغررام اگراه ادغام مراجران به

عنوان یک هد  سیاسی م رح است که در س ح کالن سیاستگ ارانه و از سررمت دولررت به
بان در معنای سیاستگ اری دولت میز( و به2013،  7میزبان باید عملیاتی شود )لکرویکس

جرت فشار بر مراجران در جرت ادغام در فرهنگ و جامعه است. ادغام یک راب هش خ ی و 
طرفه نیست که تمامًا بر عردا تالش جوامع مراجر باشد بلکه باز بررودن جامعررهش میزبرران یک
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نیاز آن است. درخیوص گروا مررورد م العرره نسبت به حضور اتبا  خارجی مرمترین پیش
یند ادغام در س ح خرد در میان مراجران افغانستانی شرررو  شرردا اسررت. رسد فرا به نظر می

است که بعد از ارار دهه حضور میلیررونی ایررن جامعرره، هنرروز سیاسررتگ اری حالیاین در
های نظررری منسجمی در راستای ادغام مراجرین در س ح کالن صورت نگرفته است. مدل

للی ارا ه شدا است اما با توجرره برره الممتعددی درخیوص ادغام مراجران در تحقیقات بین
( 2013) 1ایررران( مرردل اردال و اپررنم تیات جامعهش هد  )مراجران افغانسررتانی سرراکن

 دهد.  صورتی جامع امکان تحلیل میبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل اردال و اپن  (. تقسیم بندی مراحل ادغام مهاجران1شکل شماره ) 

 
فرهنگی این است که ادغام سرراختاری  ر ادغام اجتماعی مرمترین تیاوت ادغام ساختاری و  

گیری است و شامل دسترسی به برداشت و سالمت، دسترسی برره بررازار  اندازا و قابل  2کاربردی 
تر اسررت  که ادغام فرهنگی اجتماعی پی یدا کار و آموزش و دسترسی تحییلی استب درحالی 

های اجتمرراعی شررکل گرفترره در میرران  مانند شبکه گیری است  اندازا و عناصر آن به س تی قابل 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.

ادغام

فرهنگی-اجتماعی

روانی-عاطیی-
فرهنگی و -

م هبی
اجتماعی-

احساس تعلق-
های توانایی و امکان انجام فعالیت-

فرهنگی و م هبی
های دهی به سرمایهتوانایی شکل-

های اجتماعی اجتماعی و تقویت شبکه

ساختاری
اقتیادی -

سیاسی-
قانونی-

دسترسی به بازار کار و درآمد مناسب-
دسترسی به آموزش و برداشت-
یداشتن فرصت برای مشارکت سیاس-
امکان داشتن حقو  شرروندی و موقعیت-

(یا تابعیت مضاعف)قانونی و رسمی 
عیض دریافت حمایت اجتماعی در قبال تب-
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های گیری انگیزاشکل
ادغامپ یریفرهنگپ یریفرهنگ

و یا احساس تعلررق و عواطررف مررراجران برره میررروم  1مراجران، توانایی مدیریت زندگی روزمرا 
( هر ارره مررراجران بررین  2005، 3ب ی 1986،  2دهند )فرنرام و ب نر خانه. تحقیقات نشان می 

راینررد ان بررا  اجتمرراعی و  فرهنگ بومی خود با فرهنگ جامعهش میزبان تیاوت احساس کننررد ف 
شود. ایررن مسررلله در میرران دانشررجویان افغانسررتانی  فرهنگی افراد با س تی بیشتری مواجه می 

رغ   طورعام یک مثال نقض استب اراکه به طورخاص و مراجران افغانستانی ساکن ایران به به 
هرر  دارد و  قرابت فرهنگ و م هبی میان دو فرهنگ، م تیات ذهنی دو گروا فاصله زیادی از 

 ای مواجه است.  ان با  اجتماعی و فرهنگی افراد با مشکالت عدیدا 
 5( دو ویژگی بنیادین مرحله ادغام را نگرداشت فرهنگ2006)   4اگراه بری و همکاران

کنررد ( اشارا می2005دانند و از سوی دیگر بری )در جامعهش میزبان می  6)بومی( و مشارکت
صورت آزادانه صورت گیرد که صرفًا در حررالتی ایجرراد مرری شررود کرره بهکه فرایند ادغام باید  

داشته باشند اما عباسی و صررادقی  7دولت و جامعهش میزبان نگاا مثبتی نسبت به تنو  فرهنگی
( در پژوهشی کمی در میان نسل دوم مراجران افغانستانی در ایران از میان استراتژی 2015)
اطلبی، همانندگردی و جدایی، ادغررام را مرمترررین الگرروی پ یری ادغام، انزوگانه فرهنگ4

 اند. رفتاری مراجران افغانستانی ساکن ایران دانسته
 

 (. فرایند ادغام مهاجران در جامعه  میزبان2شکل شماره )
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هررای ( در پژوهش کییی خود درخیوص االش2020که سعیدی )ستاحالیاین در 
صورت میرردانی و از طریررق های آن بهافغانستانی در ایران که داداپ یری دانشجویان  فرهنگ

دهد که دانشجویان افغانستانی برره مرحلرره ادغررام های عمیق به دست آمد نشان میمیاحبه
قرررار   1پرر یری های فرهنررگاند و در مرحله انگیزا ویژا ادغام اجتماعی و فرهنگی( نرسیدا)به

در  2وبلماتیک آنان وضررعیت اقررامتی و حررق شرررروندیسو بزرگترین پردارندب اراکه از یک
الذهررانی منجررر شرردا و یکرری از گیری فاصله فرهنگی بررینجامعهش میزبان است که به شکل

مرمترین موانع ادغام روانی و عرراطیی مررراجران افغانسررتانی بررا جامعررهش ایررران اسررت. ایررن 
راجران به برداشررت و دهد که اگراه در س ح ادغام ساختاری دسترسی مپژوهش نشان می

فرهنگی مررراجران رهای اخیر تاحدی تسریل شدا است اما ادغام اجتماعیآموزش در سال
های متعددی همراا است. عاطیی با االشرویژا در ابعاد روانیبه

پ یری  های فرهنگ( مدل جایگزین »انگیزا 2016)  3دنتاکس، وینتر، ااووشی و رایت
افراد برره درگیررر شرردن و ادغررام در جامعررهش   4ای تمایل و کشش درونیمعنرا ارا ه کردند که به

دهی دوستی بررا میزبان، تمایل به آموختن درخیوص فرهنگ جامعهش میزبان، تمایل به شکل
وجو و کنکرراش درخیرروص محرریط اعضای جامعهش میزبان و داشتن کشش نسبت به جست

پرر یری فراینررد آمرروختن رهنررگفرهنگی و اجتماعی جامعهش میزبرران اسررت. در واقررع، اگررر ف
پرر یری، برره »تمایررل و های فرهنگدرخیوص فرهنگ جدید )جامعهش میزبان( باشد، انگیزا 

یکرری از مرمترررین تعریررف شرردا اسررت.  5احساس نیاز  افراد به درگیر شدن در این فراینررد
افراد های  پ یری خیلت فردی آن است ارا که انگیزا های فرهنگهای مدل انگیزا شاخص

برای ادغام فرهنگی بررا جامعررهش میزبرران از فررردی برره فرررد دیگررر متیرراوت اسررت )ایرکررف، 
 (2007، 6ونستینکایت، تا و و لینچ همکاران
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رو ایررن اسررت کرره موفقیررت ( رویکرد نوشتار پرریش2020راستا با پژوهش سعیدی )ه 
هش ادغام اسررت و شرط مرحلپ یری  پیشهای فرهنگگیری و تقویت »انگیزا مرحلهش در شکل

های ساختاری در جامعررهش ایررران، »تمایررل و ها محرومیتدلیل تجربه سالرسد بهبه نظر می
طورخاص برره طور کررل و دانشررجویان افغانسررتانی بررهکشررش  مررراجران افغانسررتانی برره

رود. براسرراس جامعهش ایران کرراهش یافترره و یررا کرراًل از بررین مرری  1پ یری با روند کلیفرهنگ
های دولت ایران در طی ارار دههش دلیل تمرکز سیاستگ اریی میدانی این پژوهش بههایافته

گ شته با محوریت فشار حداکثری در جرت ترغیب/اجبار مراجران به بازگشت عمرراًل افررق 
های افغانستانی آموزش عالی ایران شکل نگرفته و در نتیجه تجربیات روشنی برای خروجی

پ یری در میان دانشجویان افغانستانی نسبت ا به فرایند فرهنگپیشادانشگاهی تمایل و انگیز
به سایر دانشجویان خارجی در س حی پایین قرار دارد. این امر بیشررترین تررأثیر را بررر ادغررام 

ویژا در ابعرراد احسرراس تعلررق و تعررامالت عرراطیی و روانرری فرهنگی مراجران بهراجتماعی
 گ ارد. سازندا با جامعهش میزبان می

 2. تأثیرات بحران کرونا بر زندگی دانشگاهی5
شررناختی، اجتمرراعی و فرهنگرری  ای روان مراجرت نه فقط تحر  جغرافیایی بلکرره تجربرره 

زا  های سازگاری با محیط جدیررد برررای بسرریاری از افررراد فراینرردی اسررترس است و االش 
  5وترس (. صرریدر، لرری و اسررتر 2006،  4ب بررالبو و مررارکنی 2001،  3خواهررد بررود )مارتررا 

صورتی سازندا به نتایج مقبول و مناسررب مرری (  معتقدند زمانی مراجرت افراد به 2003) 
طور همزمان بتواند در این سه عرصه موفق باشد: حیظ و پایبندی برره  انجامد که مراجر به 

فرهنگ بومی، مشارکت در جامعهش میزبان و دستیابی به سالمت جسررمی و روانرری اسررت.  
ی مراجران نقش مرمی در احساس رضایتمندی و برزیستی دارد و  سالمتی جسمی و روان 
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ویژا در  های زیست مراجران برره گیری ویروس کرونا تأثیرات عمیقی بر تمامی عرصه همه 
 این حوزا گ اشته داشته است. 

سررو باعررث رشررد فررردی و مرررارت آمرروزی تجربه تحییل در یک کشررور دیگررر از یک
هررای متعررددی هم ررون فشررارهای دیگر، آنرررا را بررا اررالششود و از سوی  دانشجویان می

کنررد. تجربرره زنرردگی هررای ان بررا  بررا جامعررهش میزبرران مواجرره مرریپ یری و اررالشفرهنگ
هررای فرهنگرری و هنجرراری، دورشرردن از فرهنررگ دانشگاهی، یادگیری زبان جدید، تیرراوت 

عنوان بررههررای اجتمرراعی و مشررکالت روانرری  بومی، ابرام در وضعیت اقتیادی، آشرریتگی
( بررا 2004، 2ب لرری، کوسررکه و سرریلز2006، 1پرر یری )شررارکیناستروسررورهای فرهنررگ

 های خاص خود همراا است.  االش
تدریج فرررد را از عنوان نق ه ع یی در زندگی یک جوان است که بهحضور در دانشگاا به

ند که این گرر ار کتر تحت عنوان دانشگاا وارد میدامنه خانوادا به جرانی وسیعدایراش کواک
هررای مضرراعف همررراا الزامات خود را دارد. این فرایند برای دانشجویان خارجی بررا اررالش

هررای آموزشرری و هایی که سر  بالیی از دانشجویان خررارجی دارنررد دورااست. در دانشگاا
شود کرره در صورت انیرادی و یا گروهی( برای دانشجویان برگزار میهای م تلیی )بهکالس 

فرهنررگ کشررور میزبرران، فررر  و  آوری، تسررریل ان بررا  بررا  هررای تررابزایش مرارت جرت اف
هررا بعررد از مواجره دانشگاا اجتماعی و نحواش مواجره با آن است. نحواش   ر   استروسرهای فرهنگی 
هررایی ماننررد دانشررگاا گرریالن، شرررید مند نبودا است و اگراه دانشگااشیو  ویروس ضاب ه

المللی قزوین با ارا ه خدمات مشاورا آنالین، تولیررد یقات و بینبرشتی، آزاد واحد علوم تحق
ب شرری و همرردلی ارتبرراط بررا دانشررجویان، توجرره برره ای در راسررتای آگاهیمحتوای رسررانه

عنوان نمونه برگزاری مراسرر  خررت  آنالیررن و دورهمرری )بهبرداشت روانی بازیگران دانشگاا  
ارا هش فایل صرروتی کوترراا درخیرروص کرونررا( را ادامرره منظور  مجازی ویا دعوت از اساتید به

هررای مجررازی را در اولویررت قرررار های کشور صرررفًا ارا ررهش کررالس اندب اما اکثر دانشگاادادا
هررای صررنیی دانشررجویان رسد انجمننظر میاند. هم نین، در ایام تع یلی دانشگاا بهدادا
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 تلررف دانشررجویی داشررته و بررا هررای مرسررانی در حرروزاافغانستانی نقش مرمرری در اطال 
هررای اقررامتی و اداری وگوی زنرردا اینسررتاگرامی )لیررو( دغدغررهبرگررزاری جلسررات گیررت
 اند. دانشجویان را انعکاس دادا

خانرره، تحدیررد ارتباطررات  در گ اری فیزیکی، قرن ینه و الزام به ماندن تأکید مستمر بر فاصله 
ن رفتن فرصت حضور اجتمرراعی در مراکررز  اجتماعی و مراوادت خویشاوندی و دوستانه و از بی 
های عمومی و مراکز فرهنگی هم ون سینما  آموزشی )مدرسه و دانشگاا(، مراکز تیریحی )پار  

و کافه( و مراکز م هبی )مساجد و اماکن مقدس( اگراه در راسررتای تررأمین سررالمت جسررمی  
ویژا  م تلررف برره   هررای رسررد تررأثیرات منیرری بررر سررالمت روان گررروا جامعه بودا اما به نظر می 

دانشجویان خارجی گ اشته است. ان با  روانرری و عرراطیی دانشررجویان خررارجی در کیییررت  
هررای روانرری و اجتمرراعی فراینررد  سزایی دارد و بحران کرونا با تشدید فاصله آموزشی افراد تأثیر به 

کادمیک را به  برررای ادامرره    که   1ویژا برای دانشجویان غیرایرانی م تل نمودا است. پلوشه ان با  آ
عیررار  ارشد از دایکندی به ترران آمدا کرونا را یررک بدشناسرری تمام تحییل در مق ع کارشناسی 

 های زندگی دانشجویی در یک کشور جدید را دو اندان کردا است: داند که س تی می 
هرای  تررم را شررو  از آنجا که دریافت ویزای من با تأخیر انجام شد دیرترر از همکرالس 

هوا معلق ماند. تمامی ارتباطاتی را که در ایرن انرد مراا وبا قضیه کرونا بین زمینکردم و  
ام را راضی کردم تدریج شکل دادم گسست و مرزها ه  بسته شد. من به س تی خانوادابه

کنرد و حرامی دوزی کار می که ادامه تحییل بده . برادرم در ورامین در یک کارگاا ارم 
  که اگر به افغانستان برگردم راا بازگشت به دانشگاا ق ع خواهرد دانیمن بودا و هر دو می 

شد. در ایران ه  دانشگاا عماًل در زمان تع یلی کلیره ارتبراطش را برا دانشرجو بره انرد 
 دهد.کالس آنالین تقلیل دادا و حمایت روانی و عاطیی خاصی انجام نمی 

عمررومی دانشررجویان را در خرر  کردن دانشگاا و فضای  موقعیت بحرانی کرونا با تع یل
انرردب اراکرره سررال وارد یکی از بزرگترین متضررین این پدیدا بوداقرار داد و دانشجویان تازا

اش همررراا اسررت. هررای زیررادی برررای دانشررجو و خررانوادااول ورود به دانشررگاا بررا اررالش
اوت، های فرهنگی و اجتماعی جامعه جدید، معاشران جدید و متیمشکالت زبانی، تیاوت 
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ای آشنا برررای بسرریاری از دانشررجویان خررارجی های خانوادگی و مسا ل مالی تجربهنگرانی
است که در صورت عدم رسرریدگی مناسررب و برره موقررع بررر کیییررت آموزشرری و در نرایررت 

گ ارد حال آنکه شیو  کرونررا بررا برره تع یلرری کشرراندن سالمت روان فرد تأثیرات عمیقی می
های صررنیی دانشررجویی و های حمایتگر همالن و انجمنهدانشگاا و خوابگاا، ح   شبک

کادمیک تأثیرگ ار بودا است. برنامه های فرهنگی در کاهش تعلق آ
 

 (. ابعاد انطباق روانی دانشجویان افغانستانی 3شکل شماره )
 

شررناختی های ش یرریتی و جمعیتعامل ویژگی  4گرفته  های صورت براساس میاحبه
هررای سن، سرر ح سررواد والرردین، پایگرراا اجتمرراعی خررانوادا و انگیررزا دانشجویان )جنس،  

پ یری(، حمایت نرادی که از سوی بازیگران آموزش عالی در کلیه س وح )اساتید، فرهنگ
شررود )تررأثیر تیررویر حمایتگرانرره و سرراختارمند از دانشجویان بومی و کارمندان( منتقل می

ویژا اط با خانوادا و شبکه حمایتگر عاطیی بررهتر دانشجویان(، ارتبدانشگاا در ان با  سریع
در مررورد دانشررجویان دورا کارشناسرری )ارتبرراط سررازندا والرردین بررا دانشررجو، حمایررت 

هررای مجررازی در ارتباطررات روزمرررا( و عاطیی خانوادا از دانشجو، استیادا از شرربکهرمالی
ای جمعرری، گررروا هرر هم نین حمایت اجتماعی که از سوی جامعهش ایران )مواجره با رسررانه

ان با  روانی دانشجویان 
افغانستانی

اارتباط با خانواد

های ویژگی
ش ییتی 

دانشجو

حمایت نرادی 
از سوی آموزش 

عالی

حمایت 
اجتماعی از 
سوی جامعهش 

میزبان
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انداز بعد از فراغت از تحییل( برره دانشررجو منتقررل همالن، سایر بدنه اداری کشور و اش 
متولد   1شود، بر روی فرایند ان با  روانی افراد در دوران دانشجویی تأثیرگ ارند. استوریمی

کانیک ارشد ممیبد از والدینی اهل گیزاب در ولیت ارزگان افغانستان دانشجوی کارشناسی
گوید:از تجربیات زندگی دانشگاهی در ایام شیو  ویروس کرونا می

بعررد از ابررالن دانشررگاا در اوایررل اسرریند ملررزم برره ت لیرره خوابگرراا شرردی . یکسررری از 
صورت آزاد در ایران مشغول به تحییل هستند پرداز که از افغانستان بهدانشجویان شرریه

هرای صرنیی کلیف بودند که با پیگیری انجمنو امکان بازگشت نداشتند اند روزی بالت
صورت موقت باز کردنرد. البتره دانشجویان مراجر و همکاری دانشگاا یک خوابگاا را به

های خورد و خورا  با خرود دانشرجویان اسرت. از صرفًا یک سرپناا است و تمام هزینه
ی دانشرگاا و پررداز هسرتند تع یلرطر  دیگر، از آنجا که دانشجویان افغانستانی شرریه

هرا ها به ضرر این افراد است اراکه بازدهی خاصی ندارد. برخی رشتهشدن کالس آنالین
های علوم انسرانی کره نیازمنرد بحرث دوطرفره هسرتند یرا بیشتر متضرر شدند مثل رشته

نامه من در مورد انر ی خورشیدی عنوان نمونه پایانهایی که آزمایشگاا لزم دارد. بهرشته
آوری کرن  و اگرر مراا اردیبرشرت را از توان  دادا جمع را اند هیته در سال می است و تن

هوایی برای آزمایش ایجاد شود و عمراًل ودست ده  یک سال باید صبر کن  تا شرایط آب
باید دو ترم دیگر شرریه پرداخت کن . هم نین یکری از دوسرتان  برورس)ب( از وزارت 

داد و عمراًل تررم نی  سال را تحت پوشرش قررار مری   4د  علوم گرفته بود که در نامه قرار دا 
 این بورس سوخت و امکان انتقال به ترم بعد میسر نیست.  1398برمن  

های صورت گرفته در این پژوهش »نگرانی بابت از بین رفررتن بورسرریه براساس میاحبه
تحیرریلی ، »دغدغرره پرداخررت شرررریه ، »نبررود تسررریالت خوابگرراهی مناسررب و تررداوم 

هررای تحیرریلی نسرربت برره آمرروزش پرداخت هزینرره خوابگرراا ، »مواجررره متیرراوت رشررته
شرردن مرزهررای شرررقی ، »نگرانرری از انقضررای ویررزای تحیرریلی ، »نبررود آنالین ،»بسته

و    هررای اینترنترریهای تریرره بسررتهمندی از آموزش آنالین ، »هزینهزیرساخت مناسب بررا 
اش  از جمله مرمترین تبعررات منیرری کرونررا »تع یلی مشاغل روزمرد و مشکالت امرار مع

الشررعا  قرررار دادا اسررت. دانشررجویان بودا که سالمت روان دانشجویان غیرایرانرری را تحت
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نررام باشند. در صورت ثبت( ملزم به پرداخت شرریه می2و ب  1افغانستانی غیر بورسیه )الف
( پرداخررت شررود و در صررورت بایست به دلر )نر  آزاد یا نیماییآزاد در دانشگاا شرریه می

بایسررت درصررد شرررریه دانشررجوی شرربانه می 80ورود از طریررق آزمررون کنکررور سراسررری 
پرداخت شود. این مر  با توجه به عرردم امکرران دسترسرری مناسررب برره بررازار کررار رسررمی و 

آورد و عرردم فرودستی جامعهش مراجر فشار بسیاری بر خانوادا افغانسررتانی سرراکن ایررران مرری
 شود. مناسب از آموزش هدررفت هزینه پرداختی قلمداد میمندی بررا 
 

 های جنسیتیبحران کرونا عرصه تشدید نابرابری .  6
یررابی جدیررد برره مرررور احسرراس داشررتن نقررش و دختران افغانستانی در نتیجه فرایند قرردرت 

، 4در جامعهش میزبان نمررودا و حررس ارزشررمندی و توانمنرردی )گرینبرررگ و گرینبرررگ 3جایگاا
یابد. این مسلله منجر برره تغییررر و تحررول در هرررم قرردرت و ( در میان آنرا افزایش می1989

گررردد. دختررران مررراجر افغانسررتانی بررا اسررتیادا از ساختار سنتی اقتدارگرای افغانستانی مرری
عنوان صرررفًا های ایجاد شدا در محیط شرری جدید، به بازتعریف هویررت خررود بررهفرصت

یررابی زنرران هررای جدیررد باعررث قرردرت و منیعل پرداخته و فرصت  های وابستهحامالن نقش
 گردد. نقش در جامعه میعنوان افراد فعال و صاحببه

یافتن آموزش و تسریل دسترسی به آموزش همگانی، افزایش تقاضای اجتماعی، اهمیت
ن ذهنیت خانوادا افغانستانی در افزایش سررر  دخترررا شدن آموزش عالی و تغییر میانایتودا

قبولی در در تحیرریالت عالیرره مررؤثر بررودا اسررت. دختررران افغانسررتانی سررر  نسرربتًا قابررل
ویژا بعد از الزام قررانونی بررر تغییررر های اخیر و بههای ایران دارند هراند که در سالدانشگاا

وضررعیت اقررامتی دانشررجویان )از کررارت آمررایش برره پاسررپورت( حضررور زنرران بررا ریررزش 
از هر   1397-98ت. براساس جدیدترین آمار در سال تحییلی  توجری مواجه شدا اسقابل

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 هزینهکمک  مانند  تسریالتی  از  تحییلی(،  شرریه  پرداخت  از  )معا   رایگان  تحییل  بر  عالوا   )الف(  بورس   کنندگاندریافت  .1
 هستند. برخوردار نامهپایان هزینهکمک و مسکن هزینهکمک و مجردی خوابگاا درمانی، خدمات بیمه تحییلی،

 خوابگاا و درمانی  خدمات  بیمه مانند  تسریالتی و شرریه(  پرداخت از )معا   رایگان لتحیی از )ب(  بورس   کنندگاندریافت .2
 هستند. برخوردار مجردی
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نیررر   7032دانشجوی غیرایرانی یک دانشجوی دختر افغانستانی است. این گروا با تعداد    3
 . 1اندپیشی گرفته  6766از پسران دانشجوی افغانستانی با رق   

ویررروس کرونررا  اگراه براساس گزارش سازمان برداشت جرانی نر  مرگ و میر زنان در اثر  
رسد تأثیر این  درصد زنان( اما به نظر می 1/ 7درصد در مقابل  2/ 7پایین تر از مردان است )مردان  

هررای  خوردن تعررادل نقررش ه  موضو  در زیست روزمرا افراد توازن جنسیتی مناسبی نرردارد. برره 
ی از  جنسیتی در نراد خانوادا، تع یلی مدارس و مراکز نگرداری از کودکرران و خرردمات حمررایت 

فرزندان، حضور درازمدت و دا می اعضای خانوادا در فضای خانه، تع یلرری مشرراغل روزمررزد  
های حمررایتگر و  خدماتی، تشدید فشارهای اقتیادی و اجتماعی بر زوجین و از بین رفتن شبکه 

سررو  های برداشتی نراد خررانوادا را متررأثر سرراخته اسررت. ایررن موضررو ، از یررک افزایش مراقبت 
را افزایش دادا و از سوی دیگر، مواجره متیاوتی را در میان زنان و مردان دامررن  خشونت خانگی  
های خررانگی در کنررار انتقررال مسررلولیت نگرررداری و آمرروزش  یافتن مسلولیت زدا است. فزونی 

ویژا در بافت فرهنررگ  فرزندان به درون نراد خانوادا فشار مضاعیی را بر زنان وارد کردا استب به 
شود. موقعیت کرونا به  مدیریت خانه امری زنانه قلمداد می  غانستانی که عمدتاً سنتی مراجران اف 

طور عررام و دختررران دانشررجو  تقویت شکا  جنسیتی در دنیررا دامررن زدا و زنرران افغانسررتانی برره 
تر  طورخاص با تبعیض مضاعف در این مسلله مواجه هستند. در بستر آموزش مجازی و پایین به 

گیرد کرره  های نوین ارتباطی این شکا  بعد دیگری نیز به خود می ناوری بودن دسترسی زنان به ف 
توانررد فقرردان دسترسرری ذهنرری و  ترروان یرراد کرررد کرره می مرری  2از آن به شکا  جنسیتی دیجیتال 

افزاری و فقدان دسترسی مرارتی افراد به عرصه فناوری  انگیزشی، فقدان دسترسی مادی و س ت 
الملل متولد بادغیس به همراا والدینش بعد از  کتری روابط بین دانشجوی د   3را شامل شود. گالله 

(  4مررراجر   1/ 5بر از مرزهای شرقی به مشرد آمد )نسل  به وسیلهش قااا    1979حمله شوروی در  
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 (1399 )مرداد کشور عالی آموزش  ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه آمار ب ش به حضوری مراجعه .1
 

 پی یداومجعدمویوکاکلمعنایبه .3
برره دنیررا  أدشررود کرره در کشررور مبرر به کسانی اطال  مرری( ) 5/1در م العات مراجرت نسل . 4

اول و اند. این گروا با نسل رداکری را تجربه ی پاند و در هر دو فضا جامعههای ابتدایی کودکی مراجرت کردااند اما در سالآمدا
کننررد امررا فراینررد را بررا خررود حمررل مرری  أهم نرران خرراطرات کشررور مبرردگرارره  اراکه    بهای رفتاری دارنددوم مراجران تیاوت

تررر از نسررل اول بررا جامعرره جدیررد تر و راحتدهند. این گروا از مراجران سریع یری را با ساختار کشور میزبان ادامه میپجامعه
 پنجه نرم کنند.وشدن توسط جامعهش میزبان دست اطال با استانداردهای دوگانه و کلیشه مراجر  یابند اما هم نان بایدان با  می
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و با شوهر ایرانی خود و دو پسرش در خوابگاا متأهلین ساکن است. تبعات تع یلرری دانشررگاا و  
رفتن زنرردگی  حاشرریه زنان دانشجو بسیار عمیق دانسته و از به   های اخیر را نسبت به مدرسه در ماا 

 کند: عنوان مرمترین اثر شیو  ویروس کرونا یاد می ای در مقابل زندگی خانوادگی به حرفه 
های بیرون خانه را کنار  شود اولین کسی که باید مسلولیت وقتی دانشگاا و مدرسه تع یل می 

بار تع یلی مدارس تکرار شدا و مسللهش جدیدی نیسرت  بگ ارد مادر است. این اتیا  در هر 
زمانی قررار  افق شدا کره معلروم نیسرت اره مدت و بی اما کرونا باعث یک تع یلی طولنی 

است پایان پ یرد. بارها پیش آمدا که به ایرن نتیجره رسریدم قروانین دانشرگاا مردانره نوشرته  
عنوان مرادر دو  وجرود دارد ولری بره   اند و الن در مورد آموزش آنالین ه  یک نگاا کلی شدا 

ها به محوطهش  ای با مترا  پایین در خوابگاا و عدم امکان فرستادن ب ه فرزند خردسال در خانه 
دلیل شیو  ویرروس شررایط پراالشری را بررای مرن ایجراد کرردا کره  پار  روبروی خانه به 

سرت و انگرار  نظ  ا هرا بری ای تلخ مبدل شدا. سراعت کرالس های مجازی به تجربه کالس 
ای کره  بندی ش ص استاد مربوط است و تو بایرد شررایط خانره را هرر لحظره صرفًا به زمان 

های  استاد تمایل داشت تنظی  کنی که با ب ه کواک عماًل مقدور نیست. در یکی از کالس 
آمیز مرن را از گرروا  دقیقه با تأخیر متیل شدم و استاد با حالتی بسریار تروهین 10آنالین من 

روح  های بری ها شبیه به ربات پیام داد که درس را ح   کن . انگار بعد از کرونا آدم  ح   و 
گر اری فیزیکری باعرث  شدند و همدلی و در  شرایط م اطب ک  شدا. انگار این فاصرله 

ها ه  شدا است. دسترسری بره کتاب انره و منرابع دانشرگاا هر   ها و دل گ اری قلب فاصله 
و نوشتن ه  بسیار س ت. به نظررم زنران دانشرجو بیشرترین  تع یل شدا و از خانه خواندن  

خورند اون در خانه هموارا تو یک مادر هسرتی و  ضربه را از این تع یلی طولنی مدت می 
 هایی متعردی. مر  نیست که بیرون از خانه به اه مسلولیت 

و بعررد از ( به این امر اشارا دارد که زنان در طی روز  2016،  1میروم »روز دوگانه  )برتل
بایست به انجام کار خررانگی مبررادرت ورزنررد کرره در اتمام کار موظف در خارج از خانه می

دهد که در فرایند واقع حج  انر ی و زمان بیشتری را در قیاس با مردان به خود اختیای می
کننرردا تقویتتواننررد ابررزار  هررا مرریگردد. دانشررگااای لزومًا لحاظ نمیکاریابی و رشد حرفه

دهنداش یکسرران نابرابری جنسیتی و تشدید فاصلهش جنسرریتی باشررند. نررابرابری جنسرریتی نشرران
ها و امکانررات جامعرره اسررت کرره ریشرره در سرراختار نبودن دسترسی زنان و مردان به فرصت

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.  
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رسررد موقعیررت پانرردمیک کرونررا برره زندگی اجتماعی، اقتیادی و آموزشی دارد. به نظر می
 ویژا در فرایند آموزش مجازی منجر شدا است. های جنسیتی بهتقویت نابرابری 

 
 . بحران کرونا عرصه آزمون عدالت آموزشی7

های ها در کلیه استانبعد از دستور ستاد مّلی مقابله با کرونا از اسیند ماا مدارس و دانشگاا
ارا ه مواد آموزشرری در عنوان بستر جایگزین برای تدریج آموزش مجازی بهکشور تع یل و به

هررای بررا توجرره برره دسترسرریس ح جامعه م رح گردید. موقعیت کرونا بستر مرمی بود کرره
را در س ح مّلی بازنمررایی  1های ارتباطی و اطالعاتی بحث شکا  دیجیتالنابرابر به فناوری
کرره   نیازهایی که دارد کالیی لرروکس بررودادلیل پیشرسد آموزش مجازی بهنمود. به نظر می

عنوان برسرراختی اجتمرراعی طبقه فرودست دسترسی مناسبی به آن ندارد. آموزش مجازی به
 کند.  های جنسیتی و طبقاتی را بازنمایی میدر معنای بوردیویی میدانی است که نابرابری 

هررای تر شرردن نررابرابری تحمیل آموزش مجازی و الکترونیک به همه ذینیعان به برجسته
ی برابررر طبقاتی در   جامعه انجامیدب اراکه لزومًا دسترسی در عرصه دیجیتررال در سرر ح ملررّ

در عرصرره آمرروزش یرراد کرررد. برره تعبیررر بوردیررو  2توان از آن به خشونت نمررادیننیست و می
هررای فرادسررت و مسررلط شرررایط خررود را شود کرره گررروا خشونت نمادین زمانی تقویت می

ب شرری و هررای م تلررف برره مشروعیتمکانسرری عنوان شکل اید ال عمل، پ یرفترره و بررا  به
پردازند. میررروم خشررونت های موجود در جامعه میهای اجتماعی و نابرابری تقویت تیاوت 

مندی طبقه فرادست را از سازوکارهای فرهنگی و تبلیغرراتی در بازتولیررد خوبی بررا نمادین به
هنگرری افررراد را بازنمررایی دهد. مدرسه و دانشگاا میدانی است که سرمایهش فرسل ه نشان می

 کند. های جنسیتی و طبقاتی را تقویت میکند و در موارد زیادی نابرابری می
فرض نراد آموزش مجازی بر خانوادا طبقه متوس ی استوار است که احیانًا والدین پیش

باسوادی برای نظارت و حداقلی از رفاا برای تأمین زیرساخت فّناورانه مرمترین شاخص آن 
آمرروزان شرراغل در مرردارس دانررشو هرکس در این قالب نگنجد صدمه خواهررد دیررد.  است  

هررای ای، مرردارس تحررت پوشررش سررازمانخودگردان، مرردارس دولترری در منرراطق حاشرریه
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دیدا های آسرریبتوان مالی از مرمترین گروا ها و هم نین دانشجویان ک غیردولتی و خیریه
و مغیول در عرصه آموزش مجازی در دوران بحران کرونا هستند که ارتباط نظام آمرروزش بررا 

جران از مادری ایرانی و پرردری اهررل پل مررری در ولیررت شاانوعی ق ع شدا است.  آنرا به
هررای ترررران بغالن افغانستان در هرمزگان متولد شدا و دانشجوی دکتری در یکی از دانشگاا

جران در یکی از روسررتاهای خراسرران جنرروبی زنرردگی کررردا و محیررل دو پسر شاا  است. 
شرردن آمرروزش معنررایی متیرراوت برررای یررک شررنشررین و هستند. او با بیرران اینکرره »تع یل

 خواند:روستانشین دارد  آموزش مجازی را »سرگرمی ب ه پولدارها  می
پنجمی من در یک مدرسره وقتی دانشگاا تع یل شد من به شررستان برگشت . پسر کالس 

التحییل دولتی مشغول به تحییل است. عماًل بعد از تع یلی ناشی از کرونا گویی فارن 
که دانشگاا به مرا فشرار گونه نظارت و پیگیری از مدرسه وجود ندارد. درحالی شدا و هیچ

صورت جردی شررکت کنری . ایرن دو مراا مرن های مجازی را حتمًا بهآورد که کالس می 
ام. انگار اسراتید از پشرت تیاوت بسیار فاحشی بین زندگی شرری و روستایی شداشاهد  

کنند. دنیایی که حرداقلی از رفراا را بایرد داشرته کامپیوتر در یک دنیای دیگری زندگی می 
بنرد ام که تلین هوشمند و یک اینترنت نی باشی تا شرروندش شوی. باز من شانس آوردا

کند که حتی خط تلین ه  ندارد ولری زیرر فشرار ندگی می دارم پسرعموی  در روستایی ز
صورت غیرمستقی  حسی از های آنالین است. بهدانشگاا و اساتید برای شرکت در کالس 

شرود، وقتری گوشری هوشرمندی نداشرته باشری یرا تروان خریرد تحقیر در آدم ایجاد می 
 های اینترنتی را در مقابل اساتید و سایر دانشجویان مع بی.  بسته

پرورش و آموزش عالی به شکلی عریان خشونت نمررادین وبحران کرونا در بستر آموزش 
های ارتباطی از آموزان و دانشجویان به زیرساختکند. دسترسی نابرابر دانشرا بازنمایی می

جمله تلین هوشمند، مسللهش سواد دیجیتال خانوادا، پرنررای بانررد اینترنررت و رفرراا اقتیررادی 
های حجمی اینترنررت در وضررعیت نررامتوازنی در سرر ح خرید متناوب بستهنسبی در جرت  

های جمعی درخیوص ویژا از کانال رسانهمّلی است. تبلیغات گستردا در س ح عمومی به
الزام و فواید آموزش مجازی در قالب کنترل فرهنگ در جرت عررادی سررازی نظررام طبقرراتی 

هررای فرودسررت و در عنوان یکی ازگررروا بهکند و در این عرصه مراجران افغانستانی  عمل می
گرفته های صررورت حاشیه ماندا صدایی ن واهند داشت. از سوی دیگر، براسرراس میرراحبه
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اند نیز با توجه به اختالل گسررتردا دسترسی دانشجویان افغانستانی که به کشور مبدأ بازگشته
کشررور برره  در شرربکه بررر  و اینترنررت )ق عرری و کنرردی اتیررال( در ولیررات م تلررف ایررن

 های مجازی با مشکالت زیادی مواجه بودا است. کالس 
پرر یری افررراد تررأثیر مسررتقی   مشکالت دانشجویان در ان با  آموزشرری بررر رونررد فرهنررگ 

(. اگر دانشجویان نتوانند بر مشکالت آموزشی خود فا ق آینررد  1996، 1گ ارد )جو و فوکادا می 
انجامد و بررر فراینررد  مواجره با محیط جدید می نیس آنرا در  تدریج به کاهش س ح اعتمادبه به 

متولررد شرربرغان در ولیررت جوزجرران افغانسررتان،    2گرر ارد. وسرریمه ادغام آنرا تأثیر منیرری مرری 
 گوید: دانشجوی دورا کارشناسی رشته کامپیوتر در ترران از تجربه تحییلی خود در ایران می 

کننرد کره آیرا  خیلی به ایرن توجره نمری دهند و سر کالس آنالین اساتید به سرعت درس می 
م اطب متوجه میاهی  شدا اسرت یرا خیرر. یرک اشرتباهی هر  وجرود دارد درخیروص  

هاسرت و در  کنند که زبانشان درست شبیه ایرانری دانشجویان افغانستانی که بعضًا تیور می 
نتیجه نیازی به حمایت مضاعف ندارد. کاری که بررای سرایر دانشرجویان خرارجی انجرام  

شود. من بارها پیش آمدا که در کالس موضوعی را متوجه نشدم ولی بره خراطر لرجره و  ی م 
طور این عدم در  دقیق م الرب روی هر   شدن نپرسیدم و همین ترس از مورد تمس ر واقع 

شدن در دوران آموزش مجرازی  انباشته شد و من یک ترم مشروط شدم. این ترس از قضاوت 
الین فرصت محدودی برای تعامل با استاد وجود دارد و  تشدید شدا است اون در فضای آن 

رسرد نظرارتی  ده  وارد این جریان نشوم. این دو ماا تع یلی دانشگاا به نظر مری ترجیح می 
مرداری اسرتاد  های آنالین بیشرتر بره تعررد و اخال  روی کار اساتید نیست، کیییت کالس 

الید و صردا و تیرویر و زمران رفرع  ها را منظ  و دقیق با اسربستگی دارد، یک استاد کالس 
کند یک استاد ه  داری  که دو هیته یک بار جمعه غروب هیت تا هشت ترا  اشکال ارا ه می 

صرورت شریاهی  گر ارد و دروس رشرته مرندسری برر  را به اپ مری فایل صوتی در واترس 
هرای مجرازی اسرت و  کند. دغدغه مسلولین دانشگاا ه  صرفًا برگرزاری کالس تدریس می 

 ها ندارند. رتی بر کیییت کالس نظا 

هررای عنوان یکی از مرمترررین محررر  تجربه حضور در محیط جدید با زبانی متیاوت به
 باشد.  المللی م رح میزا در دانشجویان بینتنش

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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( اض راب زبان دانشگاهی و زبان روزمرا و ضررعف فرررد در تلییررق بررا سررایر  1999)   1ان 
نشینی او بیانجامررد. اگرارره دانشررجویان  تواند به کاهش بازدهی فرد و حاشیه زا می عوامل تنش 

  2هررای ذهنرری دلیل انگررارا افغانستانی بیشترین قرابت زبانی را با جامعررهش میزبرران دارنررد امررا برره 
ذهنیت ایرانی نسبت به »افغانی بررودگی  )صررادقی فسررا ی و نظررری،  متیلب موجود در میان 

ساز و موّلد احساس تبعیض   عنوان عامل دیگری های بیری به ( مقوله »لرجه و ویژگی 2017
گرر اری  نقش مرمی در کاهش راندمان آموزشی دانشحویان افغانستانی دارد. تأکید بررر فاصررله 

ط مستقی  و دوسویه بررا اسرراتید، دانشررجویان )همزبرران و غیرهمزبرران( در  فیزیکی و ق ع ارتبا 
دوران تع یلی دانشگاا در دوران اخیر از مرمترین عوامل کاهش بازدهی آموزشرری و سررالمت  

هم نین »نبررود نظررارت بررر کیییررت آمرروزش مجررازی  در    روانی دانشجویان خارجی است. 
بررا توجرره برره جدیررد بررودن تجربرره آمرروزش  رسررد ها م رح شد. به نظر می بسیاری از میاحبه 

مجازی برای نراد آموزش در ایران نظام مدرسه و دانشگاا ایران هنوز آمادگی لزم را برررای ایررن  
های اولیه این رویارویی تمرکز بر کمیت ارا ه م الب )در قالب فشار  مواجره نداشته و در هیته 

ی( بودا و کنترلرری بررر کیییررت م الررب  های مجاز به اساتید و معلمان برای برگزار کردن کالس 
منظور افررزایش  آموزان/دانشجویان با مدرسین وجود ندارد کرره برره ارا ه شدا و نحواش تعامل دانش 

 عنوان محیولی اجتماعی توجه به این مر  ضروریست. وری در حوزاش آموزش آنالین به بررا 
 

 ایهای سایهشدن هویت. حضور ناتمام مهاجران: بحران کرونا بستر مرئی8
ی افررراد تررأثیرات هویت و تعریف از خود بر ارزش  ها، باورها، ترجیحات فردی، قومی و ملررّ

ها و هنجارهای جامعه و محیط پیرامررونی در بررازتعریف عناصررر گ ارد. ارزش مستقیمی می
پروبلماتیک هویت در میان مراجران توسط بسرریاری   سازندا هویت افراد نقش کلیدی دارد. 

گیرررد ها شررکل مرریهای جدید از بستر همین تیاوت کاویدا شدا است و هویت  از محققین
(. دانشجویان خارجی هویت بررومی خررود را در وضررعیتی 2018،  4ب هرست2017،  3)هال

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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کننررد کرره ها و هنجارهای جامعهش میزبان در ارتباطی دا می احساس میبا ارزش   1بین ب شی
در نتیجه، نسررل دوم و سرروم مررراجران افغانسررتانی به بازتعریف هویت فرد خواهد انجامید. 

ای از ابرررام، هرر  خررود را بررا والرردین )نسررل اول مررراجران( متیرراوت ساکن ایران در ملغمه
دانند، ه  در جامعهش افغانستان احساس متیاوت و غریبگرری دارنررد و هرر  در مواجررره بررا می

نتیجرره، هررویتی جدیررد بررا کننررد در  های غیررسمی را احساس مرریهمالن ایرانی مرزبندی
  2دهنررد. »تعلررق مرروقعیتیای را در پرتررو الگوهررای جرررانی شررکل مرریم تیات نوآوارنرره

های شدنمعناست که نسل جدید مراجران در میان دیگری انگاشته( بدین2018،  3)بروکت
دهند. پشتون گررل از های متنو  شکل میمتعدد هویتی با م تیات بدیع بر اساس موقعیت

 1396یرانی و پدر اهل انار درا در ولیت فراا افغانستان، در گرمسار متولد و در سررال  مادر ا
التحیرریل مرندسی در مق ع دکتری فارن های فنیمدرس در یکی از رشتهاز دانشگاا تربیت

نشرردن در بودن و جرردی گرفتهشدا است. از نظر او مررراجر بررودن در ایررران یعنرری »نررامر ی
 معادلت روزمرا :

برای دستیابی به برخی اهدا  برای مرراجران، یرک مررز نرامر ی توسرط جامعره از قبرل 
کشیدا شدا و  تو تقریبًا م ملنی هراقدر ه  تالش کنی بره اون آرزو یرا خیرال ن رواهی 

التدریس ه  در جایی مشغول شوم. اند سال پریش صورت حقتوان  بهرسید. حتی نمی 
کاربردی برا راشق تدریس هست  در دانشگاا علمی دانست اقدر عیکی از اساتیدم که می 

واحد درس را در یک ترم تدریس کن  ولری   2مدیر گروا یکی از واحدها صحبت کرد که  
ی لزم برود و وقتی که خواست  بررای درس ثبت نرام کرن  بررای ورود بره سرامانه کرد ملرّ

مانعرت کررد. کارشناس وقتی فرمید افغانستانی هست  با یک لحن بسیار تحقیرآمیرزی م
ساله ایرانی فرقی ندارم. هر دو در این خرا  بره دنیرا آمردی  و در یرک   40من با یک زن  

سیست  مدرسه رفتی  و از یرک رسرانه ارترزا  کرردی . ولری از منظرر سیاسرتمداران مرن 
ترین دهه زیستن در این کشور بردون کوارک  4هم نان یک خارجی هست  حتی بعد از  

دیرار افغانسرتان. بایرد ایرن قضریه ابتردا حرل شرود. مسرللهش خاطرا و احساسی آشرنا بره  
بودگی مرمترین درد است بیش از ارل سال خارجی محسوب شوی.خارجی 
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( و  2013مراجران )اردال و اپن،    1وا ا ادغام ارتباط تنگاتنگ و وثیقی دارد با وضعیت اقامتی 
ذهنیت مراجران و اعضای جامعهش میزبرران اسررت.  فرهنگی نیازمند آمادگی میان ر ادغام اجتماعی 

بررودن مررراجران را در قالررب میررروم »حضررور ناتمررام   خانمانی و معلق ( حس بی 2004)  2بابا 
هررای  ای از تجربیررات متیرراوت و اررالش نسررل دوم و سرروم مررراجران ملغمرره   کنررد. تعریف می 

و تجربه تحقیرهای نژادی در  گرایی، همانندسازی، دیاسپورا  ای از سردرگمی بین فراملی اندگانه 
یرراد    4( ازآن به زیستن در دنیاهررای اندگانرره 2016)   3شان است. همان ور که نیبز و برتل زندگی 

مو دانشجوی کارشناسی فلسیه متولد کاشان از والدین متولد مشررردی اسررت کرره  کنند. سیه می 
اند. تجربه کرونررا  دا سال زیست غیررسمی به تازگی پاسپورت افغانستانی دریافت کر   27بعد از  

 داند: شدن مراجران می کردن غریبه پنداشته را عامل مرمی در عریان 
شوی. هرجرا بعد از تع یلی دانشگاا و شیو  کرونا مجددًا وارد واقعیت مراجربودگی می 

بروی باید شمارا مّلی داشته باشی. مثاًل وزارت برداشت برای غربالگری کرونا اپلیکیشن 
ورود اول باید کد مّلی را وارد کنی. برای آب خوردن در این کشرور کرد   گ اشته ولی برای

خواهند که جمعیت بسیار بزرگی از مراجران کرد هرویتی دقیقری ندارنرد. حتری مّلی می 
شوی  اون کرد عنوان مرمان وارد می به  5روی  ه  در سامانه سیبوقتی به بیمارستان می 
خواهی بلیط آنالین ب ری بایرد انید ولی وقتی می گویند در خانه بممّلی نداری . دا   می 

عنوان اقشرار دهند ولری مرا مرراجران برهمیلیونی می   1کد مّلی داشته باشی. وام مساعدا  
هرای اول شریو  ویژا در هیترهای نداری . مشکل مرمی کره برهضعیف جامعه از آن بررا 

هرای بود و این مسلله س تی ها  کرونا ایجاد شد قبول نکردن پول نقد توسط بانک و مغازا 
بسیاری برای مراجران ایجاد کرد اراکه اکثرا کارت بانکی ندارند و برای خرید مایحتراج 

شدن رمز پویا باز ه  مشکالت ما بیشتر شد اون زندگی مشکل پیدا کردند. بعد از فعال
ازای آن   دادنرد و درها کارت بانکی خودشان را به مرا اجرارا مری در خیلی از موارد ایرانی 

شرود و حسراب پیامرک مری گرفتند ولی رمز پویا به شمارا موبایل صاحبماهانه پول می 
صرورت خودجروش آمار سرقت بال رفته است. البته در اند هیته اخیر خیرین مراجر به
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ویژا در منظور توزیرع سربد کرال در میران مرراجران افغانسرتانی برههای متعدد بهکمپین
انرد. ولری بعرد از انجرام دادا  1مرزان یا کمپرین سییدپوشران بردوناصیران، ترران و کرم
وضوح تغییرات خوبی در راستای رسریدگی بره وضرعیت مرراجران گ شت شش هیته به

صرورت خودکرار تمدیرد شرد و خررداد به  31صورت گرفت. مثاًل ویزای دانشجویی ترا  
دان ایرران مرا را دیدنرد، آمد مرزی اتبا  تسریل شد. انگرار برالخرا دولتمررومسللهش رفت

جمرور تسریالت خوبی در جرت دسترسی به مدرسه شاد لحاظ شد، خبر دستور رییس
برای درمان رایگان مراجران از فروردین یک احساس بسیار مثبتی در دل مراجران ایجراد 

ها مثاًل در قرارک ورامرین کرد و امینت روانی ایجاد نمود هراند که در برخی بیمارستان
دادنرد یرا پرول کررد و اتبرا  افغانسرتانی را راا نمری ای برخرورد مری درمرانی سرلیقهکادر  

همان اندازا ناقل ویروس هسرت  کره گرفتند. بالخرا اگر من افغانستانی کرونا بگیرم بهمی 
شناسرد.  انگرار حضرور ام. پس شیو  این بیماری ملیت و رنگ و نژاد نمی همسایه ایرانی 

دهد و جامعه و ه سیلی است که بالخرا دارد خودش را نشان می میلیونی ما مراجران شبی
 کند.  دولت را متوجه خود می 

گرایانه دامن زد عنوان دشمن مشتر  به تقویت احساسات ملیمقابله با ویروس کرونا به
ای کرره زیسررت های جمعی بسیج افکار عمومی را در جرت مقابله با عامررل بیگانررهو رسانه

تل کردا نقش پررنگی در تقویت همبستگی اجتماعی در سرر ح جامعرره روزمرا ملت را م 
هررای حمررایتی کرررد )هم ررون وام داشتند. شیو  ویروس کرونا دولت را به سمت ارا ه بسته

گان قرار بررا میلیون تومانی به اتبا  ایرانی(ب اما هم نان جامعه مراجران در زمراش بی  1نقدی  
. 2های فراوان مواجه شرردا اسررتم نراد نیز با دشواریهای مرد دارند و حتی حمایت سازمان

رسررد موقعیررت بحرانرری کرونررا در تقرراطع بررا ملیررت برره تقویررت انگررارا ذهنرری به نظررر مرری
های ساختاری مراجران افغانسررتانی سرراکن ایررران منجررر مراجرستیزی و تشدید محرومیت

 شدا است. 
شمسرری و  70ویژا بعد از دهه مراجران بههای انقباضی دولت در قبال  عالوا بر سیاست

المللرری و های بینتمرکز بر سیاست بازگشت و ساماندهی اتبا  خارجی باید به نقش تحری 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 کرونا بیماری ب ش در ایران هایبیمارستان در افغانستانی پزشکی علوم  دانشجویان داوطلبانه خدمت به اشارا.1
 جملرره از توسررعه شش  برنامهش  قانون 29 مادا  موضو    هایدستگاا  کلیه  1399  سال  بودجه  قانون  17  تبیرا  )ح(  بند  موجب  به  .2

 و هرراحمایررت تمررامی هسررتند مکلررف کنندمی حمایت  پ یرآسیب  اقشار  از  شکل  هر  به  که  بنیادها  و  غیردولتی  عمومی  نرادهای
 نمایند. ثبت اجتماعی امور و کار تعاون، زارتو سامانه در حمایت کنندادریافت فرد مّلی کد تیکیک به را  خود هایکمک
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تر شدن سبد معیشتی جامعه تأثیر مستقی  داشته فشارهای اقتیادی بر دولت، که بر کواک
کید نمود. به نظر می هررای اخیررر که طی سال  رسد مراجران افغانستانی ساکن ایراناست، تأ

گ راننررد بررا صورت روزمرررد مرریمتعلق به دهک پایین جامعه بودا و عمومًا معاش خود را به
تبعیض مضاعیی مواجه شدند که به تقویت فرودستی و نابربرای اجتمرراعی آنرران انجامیرردا 

و  مندی از بیمه بیکاری و بازنشستگی و یارانه، محرومیت از تحییل رایگاناست. عدم بررا 
 1نداشتن حق مالکیت و محدودیت استیادا از کارت بانکی و خرردمات الکترونیررک بررانکی

گیری جمعیتی فرودست شدا که در وضعیت اض راری ناشی از ایررن بحررران منجر به شکل
 شوند. متحمل فشارهای بیشتری می

، های درازمدت زیست مراجرانه در ایران، که به مررواردی از آن اشررارا شرردرغ  االشبه
دهررد کرره شرریو  ویررروس کرونررا موقعیررت رو نشرران مررینتیجه بررسی میدانی پژوهش پیش

گیررر وجود آوردا اسررتب شرریو  ویروسرری همررهماندا بهمتیاوتی را برای این جامعهش درحاشیه
سرنوشررتی ، دسررتگاا عنوان شکلی از وضعیت اض راری، با پررنررگ کررردن میررروم »هرر به

ردا که همه اعضای جامعه در یک قررایق سرروار هسررتند و سیاستگ ار را متوجه این موضو  ک
معنای گسررترش م رراطرات به  2مغیول گ اشتن ب شی از جمعیت کشور با هویت خاموش 

کررردن حضررور میلیررونی مررراجران مّلی و پتانسیل تردید خواهررد بررود و در نتیجرره، بررا مر ی
مررودا اسررت. فشررار صورت محدود و ق اعی فرایند ادغام ساختاری مررراجران را تسررریع نبه

پرورش و تغییر در سررامانه اپلیکیشررن شرراد و قرررار گرررفتن وافکار عمومی بر وزارت آموزش 
، ارا ه خدمات رایگان برداشتی و پزشکی برره اتبررا  3گزینه جدیدی برای وارد کردن کد سناد

نامرره اجرایرری قررانون ورود و ، تسریل مقررررات اقررامتی دانشررجویان و اصررالح آ ین4خارجی
(، تمدید خودکار کارت هویتی مراجران، تمدیررد پروانرره 1399مت اتبا  خارجه )خرداد  اقا

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 در و نکررردا تمدیررد را  اتبررا  بررانکی  کارت  م تلف  هایبانک  ()  مالی  اقدام  ویژا   کارگروا   از  ایران  خروج  از  بعد  ویژا به  .1
 افغانستانی اتبا  تمشکال پویا رمز کردنفعال به  هابانک  الزام  با  و  است  شدا  ایجاد  زیادی  اختالل  مراجران  بانکی  هایدسترسی

 است. شدا اندان دو
.  

 خارجی اتبا  آموزاندانش شناسه .3
 وضررعیت  برره  توجه  بدون  ایدز  و  مالریا  سل،  هم ون  گیرهمه  هایبیماری  درخیوص  جامع  رایگان  خدمات  ارا ه  با  همراستا  .4

 (.1399 مرداد برداشت،  وزارت مت ییان، )میاحبه کنندامراجعه اقامتی
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ها در برگررزاری کار مراجران توسط ادارا اشتغال اتبا  خارجی وزارت کار، همکاری دانشگاا
هررای دریررافتی از دانشررجویان و جلسات تجدیدنظر درخیوص اعمال تغییرات در شرررریه

برای اتبا  غیرایرانرری بررا وضررعیت   1ط به پوشش بیمه سالمتنامه اجرایی مربوتیویب آ ین
( از جمله مرمترین تغییرررات سیاسررتی دولررت ایررران در 1399اقامت قانونی در کشور )تیر  

زمان شیو  ویروس کرونا در قبال جامعه مراجران بودا است. ایررن تغییرررات جز رری، ارزش 
گرررفتن روی میررز سیاسررتگ ار از   شدن حضور جامعه مررراجران و قرررارنمادین دارد که مر ی

 مرمترین پیامدهای این موضو  است. 
 

 گیری . نتیجه9
رسد این االش نوظرور با محوریت سالمت عمومی حمکرانی جرانی را با عرردم به نظر می

آمادگی و نوعی درماندگی کارکردی مواجه ساخته است و با برجسته کردن ر الیس  سیاسرری 
شرردن منظور بسیج منابع مّلی در جرت کنترل بحران کرونا به فربهبهبا تمرکز قدرت سیاسی  

شرردن، کرراهش دموکراسرری و آزادی در شرررر، گرایی و خوداتکایی مّلی در مقابل جرانیمّلی
شدن مرزهای جغرافیایی، گرایانه، کاهش قدرت دیاسپورا، پررنگهای فرامّلیتحدید فعالیت

شرردن جامعرره پزشکیلمللی و اقتیاد بازار آزاد و برریشازیر سؤال رفتن وابستگی متقابل بین
شدا است. بدون شک تدوین بسته سیاستی مناسب در این حوزا نیازمند ات رراذ رویکررردی 

های م تلف دانش اسررت و عالمرران رشررته ای و رایزنی با اصحاب دانش در حوزارشتهمیان
ران نقش مرمی در تدوین شناسی با توجه به شناخت عمیق و دست اول از بافت مراجانسان

دنبال نشرران دادن شناختی به موقعیت کرونا بههای جامع دارند. رویکرد انسانسیاستگ اری
سررازوکارهای اجتمرراعی، اقتیررادی، سیاسرری و فرهنگرری در فررر  اگررونگی انتقررال 

ها انسان اثررر هاست. باید گیت صر  شیو  یک ویروس نیست که بر زیست میلیونبیماری
بلکه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتیررادی کرره در سررایهش ایررن ویررروس   گ اشته است،

 تری بر سالمت فردی و گروهی جوامع دارند. اند تأثیرات گسترداتغییر کردا
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 توسررط یررا و افررراد  خررود  توسررط  یررا  مررابقی  و  نمایرردمرری  پرداخررت  را   بیمه  حق  درصد50  دولت  پ یر،آسیب  مراجران  مورد  در  .1
 د.شومی پرداخت المللیبین هایسازمان
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توان متعلق به طبقه فرادست و متوسط دانست که در جرردالی کرونا را میواقع ویروس  به
یونی کردن دا می را سرلوحه خود قرررار روزی در خانه ماندا و رعایت برداشت و ضدعشبانه

تعویق انداختن بیماری و مرگ است و طبقه فرودست هم نرران در حاشرریه دنبال بهدادا و به
عنوان گروهرری دنبال صداب شی به مراجران بررهماندگان و فاقدین صدا هستند. این نوشتار به

تی شرررری و درازمرردت از اعضای جامعه بود که با قرابت زبانی، فرهنگی و م هبی در زیسرر 
اند. سرازیرشدن جمعیت مراجران برره ای خود سرمایهش انسانی بالیی یافتهبیش از ارار دهه

هررای دولررت ایررران در امررر دهرره گ شررته ریشررهش بسرریاری از اررالش  4بافت شرری در طرری  
های مناسب را از سیاستگ اری مراجرتی است اراکه امکان رصد، پایش و تدوین سیاست

ب کردا و امکان کنترررل اجتمرراعی و امنیترری را بررا اررالش مواجرره کررردا اسررت. مجریان سل
درصد سرراکن در   97جمعیت میلیونی مراجران افغانستانی که تجربه زیست شرری داشته )

اردوگاا تحت نظررارت وزارت کشررور(، دارای سرراختاری جرروان   21درصد در    3شرر و تنرا  
باسررواد( بررودا و در سررن برراروری،   درصررد  62کررردا )سال( و تحییل  30درصد زیر    67)

باشررند. نسررل دوم و سرروم ایررن جمعیررت در بررافتی کرراماًل ایرانرری فراینررد ازدواج و کررار مرری
های مشتر  بسیاری بررا گررروا پ یری را تجربه نمودا است. این دو  نسل دارای تجربهجامعه

سیاسررتگ اری ریررزی و  همالن ایرانرری هسررتند کرره در صررورت مرردیریت صررحیح و برنامرره
آفرینی سازندا در جرت تقویت همبستگی اجتماعی در هوشمندانه پتانسیل فراوانی در نقش

کردن ای مراجران و بررا عریررانکردن حضور سایهکشور خواهند داشت. بحران کرونا با مر ی
هررا نمررودا های اجرایی را تا حدی مجبور به بررازبینی سیاسررتگ اریهای آنان دستگاااالش

شرردن فشررار از پررایین در جرررت انررد کرره بایررد اشررارا کرررد کرره ایررن مر یاسررت. هر
 خواهی بودا که خود نیازمند مالحظات اجتماعی و سیاسی بسیاری است. مشروعیت
 هررایگررروا   کلیرره  میرران  در  اجتماعی  همبستگی  تقویت  نیازمند  مّلی  توسعه  برای  جامعه

 اتبررا  دهنرردا تشررکیل گررروا  ینمرمتر عنوانبه  افغانستانی  مراجران  و  است  کشور  در  موجود
 نظررر  برره  داشررت.   خواهررد  اجتمرراعی  همبسررتگی  ت ریب  یا  تقویت  در  مرمی  وزن  غیرایرانی

 دسترسی  تسریل  و   خارجی  اتبا   ساماندهی  سیاست»  تقویت  با  اخیر  هایسال  در  رسدمی
 هراند  آهنگی  با  سالمت(  )بیمه  برداشت  و  دانشگاا(  و  مدرسه  )تجربه  آموزش   به  مراجرین
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 تغییرررات  و  افتررادا  جریان  به  افغانستانی  مراجران  ساختاری  ادغام  تدریجی  و  فرسایشی  کند،
 را   فراینررد  ایررن  کرونررا  ویررروس   گیررری همرره  زمرران  در  مراجرین  وضعیت  درخیوص   اجرایی
 هررایمحرومیررت  هرراسررال  تجربه  دلیلبه  که  گیت  باید  دیگر  سوی  از  اما  است  نمودا  تقویت

 دانشررجویان  و  کلطوربرره  افغانستانی  مراجران   کشش  و  تمایل»  ،ایران  جامعهش   در  ساختاری
 یررا  و  یافترره  کرراهش  ایررران  جامعررهش   1کلرری  رونررد  بررا  پ یری فرهنگ  به  خاصطوربه  افغانستانی

 پرریش  کرره  دارنررد  قرار   پ یری فرهنگ  هایانگیزا »  مرحله  در  هنوز  و  رودمی  بین  از  کلطوربه
 و  منسررج   هررایریررزیبرنامرره  نقش  اهمیت  بر  نکته  این  است.   فرهنگیراجتماعی  ادغام  نیاز

 تقویررت جرررت در افررراد انسررانی سرررمایهش  پرررورش  درخیرروص  میزبرران دولررت درازمرردت
کید  مراجران  جدید  نسل  پ یری فرهنگ هایانگیزا   دارد.  تأ

کیررد  نررژادی  و  یترریمل    هررایشباهت  بر  که  ،اجتماعی  همبستگی  سنتی  هایمدل  امروزا  تأ
 جدیررد،  تعرییی  در  و  انجامید  خواهند  اجتماعی  هایشکا   تقویت  به  ،داشتند  حدیازبیش

 موجود  هایگروا   کلیه  صدای  شنیدن  و  حداکثری   مشارکت  نیازمند  پویا  اعیاجتم  همبستگی
 ارزشررمندی احسرراس تقویررت  به  میزبان  جامعهش   با  اجتماعی  پیوند  احساس  . است  جامعه  در
 منزلررت افررزایش برره که است سازیهویت مر   عنیر  داشتن  تعلق  احساس  شود. می  فرد   در

 اجررازا  نداشررتن  هم ررون  مررراجران  بر  شدااعمال  ساختاری  تبعیض  مقابل  در  شود. می  افراد
 (ملررک  یررا  و  بررانکی  کارت   یا  موبایل  کارت   سی   مثال  عنوانبه)  مالکیت  و  بیمه  اقامت،  کار،
 منیرری  احساس  افزایش  به  تدریجبه  که  انجامدمی  افغانستانی  کردگانیلتحی  اجتماعی  طرد 

 گرایشررات تقویررت و فردگرایانرره  هررایگرایش  اجتمرراعی،  رضررایت  کاهش  ،میزبان  جامعهش   به
 و  اجتمرراعی  و  فرهنگرری  ادغررام  و  داشررت  خواهررد  پرری  در  را   قررومیتی  هررایعیرربیت  تندورانه

   اندازد. می تعویق به را   مراجرین  ساختاری ادغام هم نین
 2مررر   دیگررری   قالررب  در  را   خررود  توانندمی  افغانستانی  مراجران  بحران،  و  خ ر  زمان  در

 کرره  حررالتی  بگیرررد.   قرررار  مرر اکرا   طر    یا  کنترل   ،شنیدا  ،دیدا  باید  که  م اطبی  ب دهند  نشان
 .اندیشررید ایاررارا آن برررای بایررد و نیسررت مقابررل طر    حضور  از  پوشیاش   امکان  دیگر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.
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کیررد و مررراجرین جمعیررت هررایپتانسرریل بازنمررایی بررا کرونررا بحررران رسرردمرری نظربرره  تأ
 قبررال در هوشررمندانه سیاستگ اری با جز مّلی منافع  که  داد  نشان  دیگر  بار   سرنوشتیه »بر

 تررداوم   امکرران  کرراهش  بررا  گیررر،تیمی   هایدستگاا  است  برتر  و  گیرد نمی  صورت   مراجرین
 و  بردارنررد  قرردم  جمعیررت  این  شدنترمر ی  هراه  جرت  در  هد ،  جامعهش   غیررسمی  زیست

 از  منرردیبررا   راستای  در  شوند  تبدیل  امنیتی  ایهآسیب  به  اجتماعی  هایمسلله  اینکه  از  قبل
ی منررافع جرررت در مررراجرین انسررانی سرررمایه  و انسررانی مرروازین براسرراس و کشررور ملررّ

 پ یرد.   صورت   صحیح مدیریت  بشردوستانه
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