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 چکیده
الملل است. بخش عظیمی از  روابط بین همورد بحث در حوز هايمهاجرت اجباري از جمله موضوع

شود. هـدف   دهند، گروهی که کمتر به آنها پرداخته می جمعت مهاجران اجباري را زنان تشکیل می
ـدین  این پژوهش بررسی علل مهاجرت اجباري از منظـور از روش   دیدگاه زنان افغانستانی است. ب

ـ ها  دادهبراي گردآوري  ژرف همصاحب کیفی و تکنیک تحقیق ـا    تفادهاس ـه شـد. ب روش  یريکـارگ  ب
ـل نهـایی داده   یهتجزمقیم تهران مصاحبه شد.  زن افغان سی تعداد برفی با گلوله ـا روش    وتحلی هـا ب
ـود   هايطالبان، اختالف اختناق ی،ناامنشوندگان از  صورت گرفت. مصاحبه اي ینهزم هنظری قومی، نب

ـ  دالیل مهاجرت به ایران یادعنوان  به یکاريب و آموزشی، فقر و امکانات بهداشتی ـن    یم ـد. ای کردن
ـ  هطور کلی در سه مقول مفاهیم به داخلـی، فروپاشـی    هـاي هاصلی جنگ با دشمن خارجی و منازع

 ها روشن شد مصاحبه تحلیل شدند. در پی  هاي اقتصادي کشور و دالیل خانوادگی تقسیم زیرساخت
یرمسـتقیم در  غیا  میمستق اند؛ با وجود این بوده تابع همسر، پدر یا سایر مردان خانواده اجبار زنان به

 اند.  فرایند مهاجرت نقش مؤثر داشته
 
 
 واژگان کلیدي 

 انگاري، مهاجرت اجباري. افغانستان، جنسیت، جنگ، زنان، سازه
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 مقدمه .1
مهـاجرت در کنـار بـاروري و     خـورده اسـت.   جـایی گـره   تاریخ زندگی بشر با کوچ و جابـه  

وانفعـاالت   در فعـل  مهمـی نقـش  اسـت و   جمعیتـی در جهـان   هايسوم تغییر هومیر مؤلف مرگ
هاي مختلف اجتماعی، فرهنگـی و   اجتماعی و جمعیتی دارد. تأثیرپذیري و الگوبرداري از جنبه

 ؛دارد مهاجر هاقتصادي محیط جدید تأثیر مهم و چشمگیري بر سیماي ظاهري و زندگی روزمر
هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي قابل  ترتیب اثر مهاجرت در قالب تغییرات و دگرگونی بدین

افـراد  ؛ گـاه  ردیـ گ ینمـ . مهاجرت همواره از روي اختیار صورت )12: 1380 (زنجانی،مشاهده است 
 مکن اسـت م تهدید ینا دهند. می اجباري مهاجرتتن به خود  حیات یا معیشت تهدیدسبب  به

هـاي   نیـرو  ه، حملـ داخلی مسلحانه و سیاسی مخاصمات ،محیطی زیست عی واز علل طبی ناشی
ي مانند سدسـاز  مرتبط با توسعه يها برنامه اي، قحطی و حتی فجایع شیمایی یا هسته خارجی،

 حداقل در چهار ویژگی با هم تفاوت دارنـد:  و اجباري مهاجرت اختیاري  .)IOM, 2017(باشد 
نفوذ نیـروي خـارجی یـا     هاي داخلی، یا جنگ هچون تجرب به دالیلی نخست، مهاجران اجباري

تأثیرات ماندگار شده باشند کـه   هاي جسمی یا روانی با ممکن است دچار آسیب بالیاي طبیعی
ممکن اسـت   مهاجران نداشته باشند؛ دوم، این دسته و اختیاري این تجربه را مهاجران داوطلبانه

را از دست داده  دارایی خود ه یا سلب مالکیتعلت شرایط جنگی، سیاسی یا حرکت عجوالن به
 در مکـانی  مشخص هزیاد علت تصمیم آنی به مهاجرت و نداشتن برنام  احتمال  باشند؛ سوم، به

و  علـت نامشـخص بـودن وضـعیت سیاسـی      قرار بگیرند؛ چهارم، به تر از حد انتظار خود پایین
ـ  آنها در سرزمین مقصد و اقتصادي نسـبت بـه    مبـدأ بازگشـت بـه سـرزمین     هفراهم شدن زمین

 .)Becker& Ferrara :2019 (دارند  وطن کمتري به بازگشتمهاجران اختیاري امید 
دلیـل آزار و اذیـت،    هفتاد میلیـون انسـان بـه    از بیش1طبق آمار کمیساریاي عالی پناهندگان 

بـه کشـورهاي    و رعایت نشدن حقوق بشر از سرزمین خـود آواره شـده   خشونت، مجازات و
 اند. مهاجران اجباري قرار گرفته هجویان نیز زیرمجموع پناهندگان و پناه اند. دیگر مهاجرت کرده

نقش تبعـی   . زنان با داشتن)UNHCR, 2018( دهند می تشکیل زنان از این مهاجران را درصد 47
را  »صـر مهـاجرت  ع«اصـطالح   لریکاستلر و م یند مهاجرت نقش مؤثري دارند.آیا مستقل در فر

 ، تسـریع و شـتاب  مهـاجرت  شـدن   اند. آنها زنانه شدن مهاجرت را در کنار جهانی مطرح کرده
 »زنانه شـدن مهـاجرت  « از هاي مهاجرتی مهاجرت و سیاست ، تفکیک و تمایزپذیريمهاجرتی

زنانـه شـدن   . «)1396کاسـتلر و میلـر:   ( کننـد  یـاد مـی  پنج ویژگـی عصـر مهـاجرت     عنوان یکی از به
هـاجرتی  م هـاي مهاجرت، ابعاد کمی و کیفی دارد؛ در بعد کیفی افزایش حضور زنان در جریان

درصد است و در بعد کیفی، زنان فقط مهاجران تبعی نیستند، بلکه خود نیز نقش  پنجاهبیش از 
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در  جنسـیت . )56: 1394( صـادقی و ولدونـد،    »فعال و حضـور مسـتقلی در فراینـد مهـاجرت دارنـد     
مؤثر دهی جریان مهاجرتی  هاي جنسیتی، مسیرها و سازمان روابط و نابرابري ،ها نقش دهی شکل

؛ پیامدها و تبعات مهـاجرت در  دارند بازمییا از آن  کنند میافراد را به مهاجرت تشویق  است و
؛ دنـ ده هویت و ادغام مهاجران را شـکل مـی   و در نهایتمبدأ و مقصد را تحت تأثیر قرار داده 

هـاي آنـان نیـز     و انگیـزه  رنـد مردان و زنان در فرایند مهاجرت به یک اندازه سـهم ندا  ،بنابراین
جـویی   هاي مهاجرت و پناه . با نگاهی اجمالی به کم و کیف پدیده)93: 1396 (سیفی،متفاوت است 

 در ایـن گـروه   بررسی نقش کنند، و با توجه به جمعیت زنانی که اقدام به مهاجرت اجباري می
شده  مطرح هاياي دارد. امروزه، موضوع مهاجرت اجباري اهمیت موضوعی و مطالعاتی برجسته

مردساالرانه همانند دولت و امنیت یا نگاه مردانه به  الملل، تنها معطوف به مفاهیم ط بیندر رواب
ماننـد زنـان،    هـایی مختلـف   انداز گـروه  از چشم هاواکاوي موضوع نیست. هااین قبیل موضوع

جویـان   پناه هبر آن، مسئل افزون تر و کارامدتر راهگشا باشد.  راهکارهایی عمیق هتواند در ارائ می
المللـی   بـین  هـاي  ها و سـازمان  المللی، تاکنون اغلب در چارچوب ابتکارات دولت در سطح بین

شد؛ این در حالی است که مخاطب واقعی مسائل و هرگونه ابتکاري در این خصوص،  دنبال می
و  بایست هر نوع راهکاري، با توجه به شـرایط آنـان تهیـه    جویان هستند و می افراد و خود پناه

مشکل زنان مهاجر چه در کشور مبدأ و  حلی پایدار و انسانی براي حل ارائه شود. رسیدن به راه
 همسـئل  ها و توجه به مشکالت آنهاست. هاي اصلی این گروه ویژگی هچه میزبان، در گرو مطالع

خصوص علل مهاجرت اجبـاري بـه ایـران اسـت.      دیدگاه زنان افغان در اصلی این مطالعه فهم
ر پی پاسخگویی به این پرسش است که زنان افغان چه دیدگاهی در خصوص چرایـی  محقق د

اي براي آن  مهاجرت اجباري به ایران دارند. این مطالعه از جمله تحقیقات کیفی است و فرضیه
 شود. مطرح نمی

 
 پژوهش. مبانی نظري 2

شـده   ی بررسـ ی نقـد و  شناخت روانفرهنگی و  مختلف اقتصادي، سیاسی، يها جنبه ازمهاجرت 
وضـعیت مهـاجران در    و تعـدادي نیـز بـه    هاي مهاجرت یزهانگو  علل است. بیشتر مطالعات به

 یرگـذار بـر  تأثعامـل   عنـوان  بـه به جنسـیت   هاي کالسیک کمتر یهنظردر  اند. توجه کرده مقصد
بـه  تدریج وارد مباحـث مـرتبط    به 1970 بعد از سالموضوع  این است. شده  پرداخته مهاجرت

ها و اطالعاتی بـا محوریـت تفکیـک     به داده تنها درك نقش زنان در مهاجرت، نه مهاجرت شد.
جنسیت، بلکه به درك و فهم چگونگی نقش و ارتباط جنسیت با هـر نـوع مهـاجرت بسـتگی     

سـرزمین مقصـد    هجاذبـه و دافعـ   یرتأث به اغلباقتصادي هاي  یهنظر مبتنی بر رویکردهايدارد. 
منظـور کسـب منـافع مـالی و      بـه هـر جنسـیتی،    با ،کنشگران ها یهنظر اساس اینبر. دارند یدتأک
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 هیـز انگ فایده –هزینه  برآورد فردي مبنی بر هايیمتصم گیرند. یاقتصادي تصمیم به مهاجرت م
. در رویکردهاي مبتنی بر این نظریـه نقـش   رودبه شمار می آنها کنش عامل اقتصاد و مهاجرت

تصـمیمات دولتـی، تضـادها و تشـابهات فرهنگـی، تـاریخی و        سیاست، رخدادهاي سیاسـی، 
درخور توجه درنظر گرفتـه نشـده   و ار و داراي نقش خاص ذگیرعاملی تأث صورت به ،اجتماعی

جنسیت لحـاظ   نیز هرچند اند داشته که به مهاجرت نگاهی جنسیت محور هایینظریهدر . است
زنان معرفـی    هیزانگترین  مهماجتماعی  تیاما کسب رفاه اقتصادي، استقالل یا موقع ،شده است

بـه  و   نـه پرداختـه  اداوطلب يهـا  مهـاجرت  ربه نقـش زن د  ها یهنظر ینا یگر،داز طرف د. شو می
 اند. ی نکردهتوجهمهاجرت  چرایی در خصوصدیدگاه کنشگران اصلی این فرایند، یعنی زنان 

 يانگار است. سازه شدهبه موضوع پرداخته  یاجتماع يانگار سازه یکردمطالعه با رو یندر ا
 یاجتماع ییگرا در مطالعات برساخت و الملل است ینمتأخر اما مهم در روابط ب هاي یافتاز ره

ـ   يجـا  علـت شـباهت بـه    بـه  حدو اصـطال  یندارد. ا یشهر  کـه  یدرحـال  رونـد،  مـی کـار   ههـم ب
ـ  کنـد،  یمـ  یآن بررسـ  یعاجتما هینرا در زم یدهو تکامل پد ییرتغ یاجتماع ییگرا برساخت  یول

آن  یاجتمـاع  همینـ معرفت در انسان را وابسته بـه ز  یريگ شکل یچگونگ یاجتماع يانگار سازه
را مستقل از ذهن بشر و معنا و معرفـت   یتانگاران واقع . سازهپردازد یآن م هو به مطالع داند یم

بـه تفکـر و ذهـن شناسـاگر      یـت معرفت بشر از واقع یدگاهد ین. در ادانند یذهن او م هرا ساخت
ذهن شناسـاگر از   ییقائل به جدا که یستیتویپوز یکردهايرو طرفداران برخالف ،وابسته است

و  یوسـفیان ( آید یوجود م شناساگر به هاي زمینه یشاز نظر آنها شناخت، بدون پ ،ندا یاجتماع هینزم

 .)134 :1389 یمی،کر يموسو
 الملـل هسـتیم:   بـین  روابـط  هرشـت  بـه مطالعـات   غالب رویکرد سه شاهد اخیر قرن یم ن در

 هنجـاري،  هاي یه. نظر2 ند؛ا معروف گرا عقالنیت هاي یهنظر به که گراییگرایی و واقعوواقعن .1
 اجتماعی يانگار . سازه3 بازتابی؛ هاي یهنظر به معروف پسامدرنیسم و شناسی جامعه ینیستی،فم
 دو بـین  میانـه  راهـی  و اخـذ کـرده   گرایـی  انعکاس و گرایی عقالنیت از را خود مفروضات که

 دانستند یم الملل ینبنظام  بازیگر تنها دولت راگرایان واقع .)64: 1394نیـا،   دانش(است  قبلی رویکرد
ناپـذیر و   یـک تفکتـام،   داراي قـدرت  خـود  اتباع کامل تجسمعنوان  به دولت و معتقد بودند که

 بـه نقـش عوامـل    بـازیگر اصـلی  عنـوان   به قبول دولتضمن  گرایانوواقعن .است نشدنی سلب
شکل  نقش دولت حتی به که در برخی مواقع هم اعتقاد دارند المللی ینبو فرایندهاي  یردولتیغ

. )227: 1386نصري، ( شوند یم واقع مؤثردولت  هاينرسیدن اقدام و در به نتیجه رسیدن یا دهند می
بـدون وابسـتگی بـه     کنـد. واقعیـات   یمـ  را توصیف جهانپرداز فقط  یهنظر، گراییواقعنگاه  در

 نقشی که یري ندارد. تنهاتأث آنهایا تغییر  ما وجود دارند و نظریه در ساختن خواست یا رضایت
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ي سـنجش دقیـق گزارشـی    هـا  روش این است که بـا اتخـاذ   درنظر گرفت توان یم براي نظریه
 .)218: 1386 ،ينصر(ما ارائه دهد  هو نظری صحیح از جهان بیرون از ذهن

را ساختار نظـام   الملل ینب یاستس هدهند ترین اصل سازمان مهم گرا نوواقعپرداز  یهوالتز نظر 
خاص که بر رفتار  يرفتار يعبارت است از الگو الملل ین. از نگاه او نظام بدانست یم الملل ینب

قـدرت در سـطح نظـام     یـع توز یبترت الملل ینمتعامل حاکم است و ساختار نظام ب هاي تدول
ـ  کند.  یمتعیین  الملل رفتار بازیگران را ینبنظام  ساختار الملل است.  ینب از سـه   الملـل  یننظـام ب

و آنارشی ثابـت   دولتدو رکن که  است تشکیل شده ها ییها، آنارشی و توزیع توانا رکن دولت
رفتار بازیگران در نظام بر  رگذاریتأثین عامل ساختار و همچن هايتغییرعامل  ها ییتوزیع تواناو 
 .)1386مشیرزاده، (است  الملل ینب

وارد » مـا  هبرسـاخت  جهـان « به نـام  نیکالس اونف اثر مشهور با 1990 هدر ده انگاري سازه
ي انسانی در فضـاي اجتمـاعی   ها کنشتمامی  الملل شد. از نظر اونف مباحث نظري روابط بین

ترتیـب جهـان در    بـدین  دهـد.  یمـ  شـکل  را واقعیت معنایابیاین  یابد؛ یمشود و معنا  می ایجاد
وجود  به مند زمینه ادراکاتاي از  ینهزمبر  و این برساختن قرار دارد جریان روند برساختن دائمی

 یاجتمـاع  یعبا توجـه بـه وقـا    الملل ینب یاست، سییگرا براساس سازه. )(Onuf, 2012: 22 یدآ یم
 یاسـت س هـا یحو تـرج  هـا تصـمیم  هکنند یینتع یعامل اصل یاجتماع يها و جنبه گیرد یشکل م
و فرهنـگ   یـت ماننـد هو  یکه عناصر اجتمـاع  کند یثابت م یکردرو ین. اهاست دولت یخارج

ـ   خارجی یاستدر س اي کننده ییننقش تع  ه. نحـو )Weber, 2005: 60(دارنـد   الملـل  ینو روابـط ب
 هدر جامعـ  یگرانها در رابطه با د دارد که دولت ینبه ا یها به اهداف خود بستگ دولت یابیدست

 یـن خـود را براسـاس ا   ی. آنهـا منـافع ملـ   بینند یم چگونه خود را یاجتماع یتو هو المللی ینب
 .)Griffihs, Roach & Salamon, 2011:123-124( کنند یبنا م ها یتهو

 کـه در  نـد ا اجتمـاعی  هبرسـاخت  الملل ینبروابط  انگاري، مشهور سازه هونت، چهر یدگاهاز د
شـده هسـتند کـه     ینـه نهادي معنـایی  هـا  نظـام هـا،   انگاره یابند. یم قوام فرایند تعامل با کنشگران

و  جمعی بـه منـافع بـازیگران    هاي یتهواین  و کنند یمیف تعر هاي جمعی کنشگران را هویت
 .)64: 1394نیا،  دانش( دهند می شکل یشانها کنش

 هحـوز  در تـالش  همچنـین  و الملل بین روابط از نوین فهم هارائ سبب به يانگار سازه هنظری
 انگـاران   سـازه  بـین  ی،شناس معرفت و شناسی یهست مبناي در ییها . تفاوتدارد اهمیت يفرانظر

 فرانظـري  مباحـث  هایی با هم دارند که مجموع آنها را به نوعی از نظر شباهت«وجود دارد، اما 
 قـرار  دیگر سوي از ساختارگرایان پسا و سو یک  از گرایان اتاثب/  گرایان طبیعت طیف همیان در
 .)115: 1383مشیرزاده،( »دهد یم
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کـاربرد دارد.   یمختلـف علـوم اجتمـاع    هـاي  یرمجموعـه در ز يانگـار  سـازه  یبه نظر راگـ 
ـ    يبشر یبر نقش آگاه ياست. و یريتفس یراگ يانگار سازه  الملـل  ینو نقـش آن در روابـط ب

 هدهنـد  و بازتـاب  يو هم مـاد  اي یشههم اند یتواقع یساختمان يها دارد. از نظر او بلوك یدتأک
هـا   بـاور اسـت کـه در روابـط دولـت      یـن بر ا يو .هستند يفرد مندي یتو ن یجمع مندي یتن

 یاجتمـاع  هـاي  یـت و واقع یسـت وجود دارد و معنا مستقل از زمان و مکان ن ذهنی ینب يها فهم
 .)325-327: 1384 یرزاده،(مش نظر دارند آنها اتفاق هکنشگران دربار هکه هم گیرند یشکل م رو ینازا

 :شوند یمبه سه دسته تقسیم  ها دگاهیدانگاران براساس نوع  سازه يبند دستهدر یک 
 گرایـی و  در معنـاگرایی، ایـده   ي جدیـدي ها دگاهیدونت که  متعارف، مانند انگاران . سازه1

ي فکري نیست و از ها افتیرهدیگر  با رویکرد آنها در تضاد آشکار ند، اماا ارائه کرده ییگرا کل
 ؛اند کردهاستفاده  ي کمیها روشو  ییگرا نوواقع دستاوردهاي

 ییگرا واقع يها هینظر در او نظري که مبانی مانند نیکالس اونوف انگاران تفسیري، سازه .2 
 مؤلفگرایش دارد. پی بردن به نیت  رویکردبه تفسیر و تفسیرگرایی در  و است متداول جاري

 اوست؛ هاصلی نظری مقصد جهانی هجامع هسازند و معانی
بـر  افزون ، اند معروفانگاران انتقادي  که به سازه و لینک لی تر کراتوچویل افرادي چون .3 

 يهـا  روشو  بر رویکـرد  دیتأکو  اجتماعی انسان و ساختار آگاهی ها دهیااصالت قائل شدن بر 
(کلوتز  کنند یمنقد بنیادین  ی راالملل نیبسیاسی و  هسلط ي دیگر و ساختارهايها هینظرتفسیري، 

 .)1396و لینچ، 
 تـرجیح  را منـد  زمینـه  تحلیـل  و نگـرد  مـی  تردیـد  هدید به مطلق هاي تعمیم به انگاران سازه

 عینـی  هـاي  واقعیت دقیق يریگ اندازهمالکی براي  تواند ینمهاي تجربی و کمی  گزاره دهند. می
ـ  تـوان  ینم نیز مهاجرت اجباري فیو توص باشد. بر این اساس براي فهم  واحـدي را بـه   هنظری

 تعمیم داد. مهاجران ههم
 

 . روش تحقیق3
بررسـی   طور خاص علل مهاجرت اجبـاري از دیـدگاه زنـان افغانسـتانی     به در تحقیقات پیشین

ایـن مقالـه از نظـر     توجه به این مطلب با مسبوق به سابقه نیست. و پژوهش حاضر نشده است
کاوشـی اصـیل، تـازه و     بنیـادي  پـژوهش « گیـرد.  قرار مـی  1هاي بنیادي پژوهش هزمر در هدف

هـاي   و درك بهتـر پدیـده   هـاي علمـی   اندوخته هدف افزایش و با است نظري هجنب با سابقه یب
ریـه و روش تـازه و   گیرد. نتایج این پژوهش به شـکل نظ  و اجتماعی انجام می طبیعی، فرهنگی

» و بنیـادي نظـري دارد   گیـرد  بهره می شود. این نوع پژوهش از روش کیفی سابقه عرضه می بی

1. basic research 
                                                           



 
 215 المللی از منظر زنان افغانستانی مقیم ایران...                                              مهاجرت اجباري بین

مرزهـاي دانـش    ه. هدف اصلی این تحقیق کشف قوانین و در نهایـت توسـع  )142: 1393(فتـوحی،  
کـه   زمـانی  شـد.  منظور دستیابی به اطالعات از روش تحقیق کیفی بهـره گرفتـه   کنونی است. به

الگوسـازي مقـدماتی، تنظـیم     امکان شده باشد که حد شناخته اي خاص در پژوهش تا آن زمینه
 گرایـی  رویکـرد اثبـات   تـوان از  وجود داشـته باشـد، مـی    در خصوص آن نظریه هیا ارائ فرضیه

اي  انـدازه  بـه  اطالعات موجـود  مواقعی که در اما کرد؛ هاي کمی استفاده روش پوزیتیویستی) و(
رویکـرد   سـاز باشـد، بایـد از    هـا خـود مسـئله    د باشد که حتی تشـخیص نادانسـته  محدو کم و

چگـونگی تفسـیر مـردم از زنـدگی     . )211: 1379پـاول،  ( هاي کیفی بهره برد و روش گرایانه طبیعت
هـا،   محقق کیفـی اهمیـت دارد. فـرض    براي مطالعه هاي یک آزمودنی از دیدگاه آگاهی خود و
محقـق   همورد عالق همگی موضوع مورد مطالعه هاي مرتبط با ارزشو  ها، دالیل، اهداف انگیزه

از طریق تحقیق میدانی، مشاهده  ها داده ،در این روش کیفی است و احتمال دارد بررسی شوند.
 بین این راهبردهـاي  مالحظه قابل  هاي با وجود تفاوت«آید.  می دست و مصاحبه به یا مشارکت

اسـتوارند کـه تجربـه     و بر ایـن مفهـوم   دارند دیها تأک داده بر نزدیک شدن به آنها ههم تحقیقی
 .)318: 1389(دالور، » درك رفتار اجتماعی است راه براي بهترین

 
 وش و ابزار گردآوري اطالعات  . ر3.  1

دست آمد و در مـوارد الزم از منـابع    به مشاهدهاطالعات اصلی این نوشتار از طریق مصاحبه و 
منظور دستیابی به اطالعات موردنظر  بهها بهره گرفته شد.  اي براي تکمیل و تحلیل داده کتابخانه

هـا   شونده در این روش از تمامی مصاحبه ساختاریافته استفاده شد. نیمه همصاحب و تطبیق آنها از
پاسخگویی آزادي عمل دارند. از مزایـاي   هنحو دراما آنها  شود؛ می مشابهی پرسیدههاي پرسش

استفاده از این روش دوري از چارچوب خشـک و رسـمی مصـاحبه سـاختاریافته و همچنـین      
شـونده اسـت.    از سـوي مصـاحبه   و فاصله گـرفتن از مبحـث اصـلی    روي جلوگیري از حاشیه

نیـز   هـا هشـاهد م ،بـر مصـاحبه  افـزون   تر شد. سهل هاي مختلف از جنبه روند مصاحبه مدیریت
بهتر محیط زندگی، ارتباط مؤثرتر در ارتباط با  همنظور مشاهد بهنامحسوس ثبت شد.  صورت به

هـا در محـل    اقتصـادي پاسـخگویان، تمـامی مصـاحبه     فرهنگی و هايهشونده، مالحظ مصاحبه
از زنان به ضبط ویدئویی، مصاحبه  علت تمایل نداشتن تعدادي به زندگی ایشان صورت گرفت.

شـونده ثبـت    با نام مصاحبه هریک در قالب فایلی مجزا ها دادهصورت صوتی انجام گرفت و  به
 تمـامی  منظور رعایت اخالق پژوهش و حفظ اصل رازداري در گزارش نهـایی  همچنین به شد. 

 مستعار آورده شد. صورت اسامی به
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 ها و مشخصات نمونه. 3.  2
زن افغانستانی که در پی مهاجرت اجبـاري   سی برفی با مطالعه با استفاده از روش گلولهاین  در

هـاي   در مواقعی کاربرد دارد کـه نمونـه   برفی روش گلوله در ایران اقامت داشتند، مصاحبه شد.
کمی  یک یا تعداد آیند. پژوهشگر پس از آشنایی با دست می به سختی هاي دیگر به مناسب از راه

ارجـاع دهنـد    را بـه وي  خواهد تا افراد همسـان خـود   از آنها میموردنظر از افراد حائز شرایط 
 دنبـال  نیست، بلکـه بـه   چه مقدار و چه تعداد در پی . محقق در پژوهش کیفی)315: 1391(جاللـی،  

ـ    ها با دو در این دسته پژوهش افراد رو نیازا است.» چه« سـؤال   بـا  آنهـا  همعیـار تناسـب تجرب
شخصــی  عبــارتی کیفیــت یــا بــه خــوب یــک مطلــع هــاي الزم ویژگــی دارا بــودن پــژوهش و

 آیـد به شمار مـی  کنندگان اصلی مهم مورد تمایل شرکت در این شوند. کننده، انتخاب می شرکت
)Munhall PL, 2011(و روانی  سالمت عقلی شونده دارا بودن زنان مصاحبه . مالك اصلی انتخاب
ها  نفر و تکراري شدن پاسخ سی ها به اجباري بود. با رسیدن تعداد نمونهصورت  مهاجرت به و

شـوندگان   مصـاحبه  احساس نشـد.  هاي بیشتر به اشباع نظري رسید و نیازي به پرسش از نمونه
آباد و انقـالب زنـدگی    ساکن تهران بودند و اغلب در جنوب شهر و مناطقی مانند شوش، نازي

 کردند. می
 
 ها دادهروش تحلیل . 3.  3

 براساس نظریهدر تحقیقات کیفی است. این استفاده  مورد يها ترین روش مهماز  اي زمینه هنظری
بـا   گیـرد و  یمـ در تحقیـق شـکل   کننـده   شـرکت ي هـا  گـروه  هايهو استفاده از تجرب مشارکت
هـاي   نظري در خصوص داده فرصتی را براي تفکر ي خاصها روشو  ها یکتکني از ا مجموعه

تمرکز  هاي مطالعاتی شکافبر  نظریهاین  .)10: 1396ناصري و پیري، ( کند یم در متن فراهم شده ارائه
ایـن  در  شـوند.  یمـ گـرداوري   هایی مانند مشاهده و مصـاحبه  یکتکنبا استفاده از ها  دادهدارد. 

رسـد،   ینمـ  شود و بـه اتمـام   می اي شروع شده یینتعخاص و از پیش  هرهیافت پژوهش از نقط
مربـوط بـدان    متناسـب و  شود تا آنچه یم آغاز شده و فرصت داده مطالعاتی هحوز یکاز  بلکه

 .)22: 1385و کوربین،  استراوس( نشان دهد است، خود را
هـایی بـراي تحقیـق     راهبردمبنایی:  هینظرکشف  انتشار کتاببا  )1967(و استراوس  یزرگل
ي واقعـی  هـا  دهبر دا یمبتن نظریه این که آنجا از .معرفی کردند را) یادي(بن اي ینهزم هنظری، کیفی

یـه  تک يجا به دهد یماین امکان را به پژوهشگر  ،است یو اکتشاف ییاستقرا آن روش پژوهش و
و  یزر. گلیاوردوجود ب به یدي راجد يخود تئور یواقع يها داده ساسموجود، برا هاي یهنظر بر 

بر روش  یمبتن نظریه که این دهند می نشان ییها ها و روش مثالبا ذکر استراوس در کتاب خود 
منظور درك بهتـر   به یهساخت نظر نظریه ینا دفکه ه آنجا ازو است  اي یسهمقا وتحلیل یهتجز
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در  توانـد  یو مـ  ردکـاربرد نـدا   یشناسـ  جامعـه  یقـات تحق هینزم تنها در ،موضوع پژوهش است
تمـامی   یشناسـ  جامعه انحققماي  زمینه هنظریطرح از  یش. پرودکار  هب یمختلف علم هاي ینهزم

ـ  هینظر یکو اثبات  یشآزماو  یقاطالعات دقتالش خود را براي کسب  در . بردنـد  کـار مـی   هب
 يو بـرا  بـود  ءجـز   از کل بهروند تحقیق که  یاسیق یکردهايبرخالف رو کالن و بزرگ هنظری

بدون  هشوپژ است. از جزء به کل حرکت شد، یماستفاده  یتجرب يها از آزمون هاهیاثبات فرض
هـا   و مقولـه  یمو سپس الگوها، مفاهشود  میبا مشاهده آغاز  شده یینتع یشاز پ اي یهفرضوجود 

 .)Glaser & Strauss, 1967( آیند یدست م به یقتحق یط
واقعیـت عینـی و    فـرض کـرده بـود کـه     گر خنثایی را مشاهده فرض پیش صورت به یزرگل

 کنـد. بـر ایـن اسـاس     دخل و تصرفی کشف، گردآوري و تحلیل مـی  هر نوع را بدون خارجی
بـر ایـن    هـا  یتیویسـت پوز .)Charmaz, 2000( نزدیـک بـود   کالسیک به پوزیتیویسمآنها  رهیافت

 هـا  دادهوتحلیـل   زیـه تجگـردآوري و   هدر مرحل فرض یشپهرگونه  محقق باید بدون باورند که
ـ دل بـه را و اسـتراوس   یزرگلاي،  ینهزم هنظری دومنسل  پردازان نظریه از کند. کتی چارمز عمل  لی

هـا  داده وتحلیـل  یهآوري و تجزطرف در طول جمع عنوان ناظر بی ویستی به محقق بهینگاه پوزیت
، هـا  سـؤال انتخـاب   مراحل پـژوهش اعـم از   هی همکل طور بهکند. چارمز معتقد است  میانتقاد 

طـرز فکـر    بازتـاب آمـده   دسـت  بـه  نظـري  رچوبچا ها، و تحلیل دادهها  مقولهایجاد مفاهیم و 
بنیـاد فقـط یـک     با روش داده هاست. چگونگی گردآوري و شکل دادن به داده هپژوهشگر دربار
 حاصـل تعامـل   شـود کـه   یمـ نمـایش داده   واقعیـت  از يا نسخه شود، بلکه ینمحقیقت کشف 

آنها را با  یابی،ارز دیگربار کنندگان را  شرکت هايو نظر هامحقق اقدامست. ها دادهپژوهشگر با 
و  ها کنشکنندگان، اهداف،  شرکت يدارد باورها یسعو  کند می يگذار مناسب نام هاي یتموقع
هـا و   کـنش  کوشـد  می، محقق ینبر ا افزون آنها درك کند.  خود یدگاهرا از د هااقدام ینا یلدال

ـ تر قرار دهد. دن بزرگ یاجتماع يها کنندگان را در ساختارها و گفتمان شرکت ییجهان معنا  يای
کنـد   یـد روابـط قـدرت را بازتول   یاها  سنت یاباشد  ها یدئولوژيا یانگرآنها ممکن است ب یمعان

)Charmaz, 2009(.  و در  ندارنـد  نظـر  اخـتالف  تکنیـک و روش  کـاربرد  همینـ ز دراین دو گروه
ی شناسـ  معرفـت در سـطح  آنهـا   تفاوت کنند. یمعمل  یکسان ها دادهمراحل گردآوري و تحلیل 

حاصـل  هـا   دادهاز  یر ذهنیات محقـق تأث بدون ها یهنظرمعتقدند  طرفداران دیدگاه نخست است.
 اعتقاد دارند.ها  دادهو  تعامل پژوهشگر هیجنت درایجاد نظریه  به که گروه دوم یدرحال شود، یم

 هنگـام نکاتی که  سازي و هاي صوتی پیاده فایل منظور حفظ اطالعات به پس از هر مصاحبه
شـد. در رونـد انجـام سـایر      فـرد مـوردنظر ثبـت    همصـاحب  زیـر شده بـود،    مصاحبه یادداشت

 چهـار عنـوان عوامـل    زیـر  هـا  شد. پاسخ نیز کدگذاري می هگرفت انجامهاي  ها، مصاحبه مصاحبه
 هایی ماننـد جنـگ و نبـود امنیـت جـانی و      زیرعنوان و سیاسی اجتماعی و اقتصادي، فرهنگی،
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بنـدي و   بنـدي و دسـته   هر گـروه طبقـه   هاي مربوط به کدگذاري شد. داده یخانوادگ مشکالت
و کدگذاري،  پس از مقایسه و تطبیق اولیه برآورد شد. مشترك نیز هاي ها به پرسش بسامد پاسخ

هـاي آمـاري،    هاي پیشین، داده هاي پژوهش از یافته در این مرحله ها رسید. نوبت به تحلیل داده
 نیز بهره برده شد. مرتبط افیایی و سیاسیجغر اطالعات تاریخی و

 
 ها . گزارش یافته4

 همجـواري علت  به دهند. می تشکیل جهان را مردم افغانستان بخش بزرگی از مهاجران اجباري
 پس از پاکستان دومین کشور مقصد مهـاجران مشترك، ایران فرهنگی و تاریخی  هايو اشتراك
میلیون مهاجر افغانی داراي مدرك قانونی و بـیش از دو میلیـون    5/1است. در ایران  افغانستانی

ها در سه موج مهاجرتی عمده به ایـران مهـاجرت    کنند. افغان فاقد مدرك قانونی زندگی می نفر
اشغال افغانستان توسط قواي شوروي در حمایت از دولت وقت  هنتیج کردند. نخستین موج در

وارد ایـران   1358-1368هاي  سال هدر فاصل افغان مهاجرمیلیون  5/2بود. در این مرحله حدود 
کشـور خـود بازگشـتند. ایـن      بـه  آنهـا شدند. پس از خروج نیروهاي شوروي تعداد زیادي از 

درگیـري و اخـتالف مجاهـدین افغـانی بـا دولـت       تأثیر  تحتچه اینکه  ،حضور طولی نکشید
بلکه  ،بازگشت مهاجران متوقف شدتنها جریان  هم خورد و نه مرکزي بار دیگر آرامش کشور به

جمله ایران و پاکستان سرازیر شـد. مـوج    موج دوم مهاجران بار دیگر به کشورهاي همسایه از
 ,UNHCRL(اتفـاق افتـاد    1373-1380سوم مهاجرت پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 

بـه   ،در ادامـه بـود.  هاي درهاي بـاز   ها سیاست مهاجران افغان هباردرایران  هسیاست اولی )2004
هـاي   پـردازیم. براسـاس مصـاحبه    زنـان افغـان مـی    دالیل مهاجرت اجباري به ایران از دیـدگاه 

و  جنـگ بـا دشـمن خـارجی و درگیـري      چهار عنوان کلی زیرمهاجرت در  دالیل گرفته انجام
و خـدمات اجتمـاعی    خانوادگی دالیل هاي اقتصادي و داخلی، فروپاشی زیرساخت هايهمنازع

 شود. بندي می ناسب دستهنام
 
 و منازعات داخلی جنگ با دشمن خارجی و درگیري .5

هـاي جـدي بـه    خورده، جنگ به معناي وارد شدن آسیب براي کشورهاي فروپاشیده و شکست
، خـارجی کشـور  بـا  بـر جنـگ    افـزون  ، مهاجرت بازماندگان اسـت.  یتنها شهروندان آن و در

 ,KÖSE( هاسـت ترین دالیل مهاجرت افراد و گـروه  داخلی نیز از مهم هاي یريدرگو  هاهمنازع

قـواي   هدر اثر حمل. بوده است این مسائل درگیر دو هربا  در چهل سال اخیرافغانستان، . )2017
داخلـی  هـاي   نزاع گروه آن از و بعد) 1978وقت ( حمایت از دولت دموکرات هشوروي به بهان

 تعـداد زیـادي از   .زندگی در میهن خود نبودنـد  هافغانستان قادر به ادامکشور، بسیاري از مردم 
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و  شـان دارایی و اموال و حتـی بستگان  خود و بستگانشان مجبور به تركجان  راي نجاتمردم ب
عنوان مؤثرترین دلیـل مهـاجرت    از جنگ بهشوندگان  مصاحبه مهاجرت به دیاري بیگانه شدند.

اند و براي پیشگیري از خطرهاي احتمالی دست  دیده یب آسآن  ی ازنوع بهکنند و هریک  یاد می
 اند. به مهاجرت زده

 
 امنیت جانی یدتهد. 5.  1

است که مردم افغان را مجبور به  یترین عوامل امنیت جانی و امکان تداوم حیات، از مهم تهدید
حداقل امنیت و قدان علت مهاجرت خود را ف پاسخگویان از تعداد زیاديمهاجرت کرده است. 

 وي .فرزنـد اسـت   پنج ساله و صاحب 45زن  اندام اند. گل بیان کرده تهدید تداوم زندگی عادي
را در  شان، جانشهمسر هاست. اعضاي خانوادکرده هاجرت است به ایران مسال  پانزده حدود

ان طالب«قرار گرفته است؛ توسط طالبان مورد ضرب و شتم  نیز همسرش .اند جنگ از دست داده
صورت  و سر هخاطر اینکه ریشش کوتاه بود، از ناحی ریش شوهر من را اندازه گرفت و او را به

هاي چشمش پاره شده است. گوش او نیز ناشنوا شد. مـا خیلـی    کتک زدند. دکتر گفت که رگ
پـول و   هترسیدیم. گفتیم، حتی اگر در راه بمیریم، بهتر است و بایـد از اینجـا فـرار کنـیم. همـ     

ها دادیم. بیست روز با پاي پیاده در راه بـودیم و در ایـن مـدت    خود را نیز به قاچاقچی دارایی
آب خوردیم. من حامله بودم. برادران شوهر من همگی شهید شدند. ما زنده ماندیم  و  فقط نان

 ».و به ایران آمدیم
اجدادي عشق و عالقه داشته باشی، حفـظ جـان در اولویـت     نیو سرزمهر اندازه به خاك 

سبب جنگ به ایـران مهـاجرت    ساله) تقریباً بیست سال پیش به  35. فرزانه خانم (ردیگ یمقرار 
گوید جنگ هنوز ادامه دارد و به همین دلیـل همچنـان بایـد در     کرده است. او در سخنانش می

ان برگشت. ما هم گفتیم اگـر شـرایط خـوب باشـد     سه ماه پیش دوستم به افغانست«ایران ماند: 
مادرمان را ببینیم. همین که به آنجا رسیدند بمبی ترکید و برادرش شهید شـد،   دست کمبرویم 

آمـدم، آخـر چـرا     گوید پشیمانم، کاش نمی زند و می دوستم هم زخمی شد. حاال به ما زنگ می
ها فرار کردم و آمدم  هم از این بمب کند. خود من زنیم. خیلی گریه می آمدم. هر روز حرف می

 ».ها. چطور بروم اینجا، چرا دوباره بروم وسط آن بمب
 

 اختناق در پی حضور طالبان در افغانستان. 5.  2
به دست طالبان، به معنـاي محـروم شـدن زنـان افغـان از زنـدگی        1996 سال تصرف کابل در

دادنـد کـه محصـول     تشـکیل مـی   یسـلمان جوانان مرا اغلب  اجتماعی بود. منابع انسانی طالبان
فرهنگ جنگ و جهاد بودند و کـودکی و جـوانی خـود را دور از کـانون خـانواده در مـدارس       
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بر ندیدن زندگی شهري، بدون دیدن زنان نیز  افزون روزي گذرانده بودند. بسیاري از آنها  شبانه
نـد  ا مصرفی ان موجودات بیگفتند که زن بزرگ شده بودند. معلمان در مدارس همواره به آنها می

 شـوند.  خورند و مانع خدمت آنها به خـدا مـی   جز اغوا کردن مردان به درد هیچ کاري نمی و به
هـاي   شود این اختناق و برخورد شدید طالبان نسبت به زنان، بر بستر همین آمـوزش  تصور می

، 1996نوامبر  متحجرانه قرار گرفته است. اعالم حکم پلیس مذهبی طالبان در خصوص زنان در
یـت خـروج   اختناق مذکور در قبال زنان را به نمایش گذاشت. حکم مربوط چنین است: ممنوع

وظـایفی ماننـد   زنـان   مانند آرایش نداشـتن،  زنان از منزل مگر در صورت رعایت احکام اسالم
تـأمین نیازهـاي    هوظیفـ  ،خود را دارند. شـوهر، بـرادر، پـدر    هتربیت یا سروسامان دادن خانواد

بـه   لـزوم  ؛ لزوم پوشش شـرعی در صـورت  ضروري زندگی (غذا، لباس، مسکن و...) را دارند
؛ مجـازات در صـورت   منظور تحصیل، نیازهاي اجتماعی یا خدمات اجتماعی بهخروج از منزل 

در خصوص ها  سرپرستان خانواده ؛ مسئولیتگر، شیک، تنگ و جذاب هاي جلوه لباسپوشیدن 
 ,Ahmed Raşid( توسـط پلـیس مـذهبی و...    متخلـف و مجازات سرپرستان زنان  اماجراي احک

از زبان  و اختناق طالبانشدت سرکوب  طالبان براي زنان بود. از احکامیی ها نمونه ینهاا .)2001
سـاله   41خـانم  شـود. سـخنان مینا   یم درك  قابلاند، بیشتر  زنانی که آن را از نزدیک لمس کرده

 پذیرفتند؛ این شرایط را میزنان برخی  البته است،لبان در امور خصوصی زنان طاگر دخالت انبی
یک زن دمپایی پوشیده بود، سربازان طالبان به پایش تیر زدند. بـه نظـرم حقـش بـود. دمپـایی      «

نامزد من موي سرم را پوشـاند. یـک روز آمـد و مـن در      ،لامثبه عنوان مطابق با اسالم نیست. 
آن هـم دیگـر بـاز     از کوچه بودم. سرم را زد و گفت چرا سرت باز است. فوراً پوشـاندم. بعـد  

 ».پوشم ینکردم. خدا را شکر از آن روز تا حاال همیشه باحجاب لباس م
کـرد:   پـروا صـحبت مـی    ساله) از معدود زنانی بود که از اختناق طالبان بی 35راحله خانم (

کند و شاید خو گرفتن با محیط ایران جسـارت   تقریباً بیست سال است که در ایران زندگی می
هـا دخترهـا را از    طالبان خیلی بد است. شاید باور نکنـی ولـی شـب   «او را افزایش داده است. 

اي کمـک  بـر  توانسـت  ینمکس  زدند. هیچ شنیدیم. جیغ می دزدید. صدایشان را می مان می محله
ساله بودیم که در روز روشن با ماشین دنبالمان  شش کشتند. من و خواهرم تقریباً برود چون می

بردنـد   افتادند، خدا را شکر وارد خیابان شلوغی شدیم و نتوانستند کاري کننـد. اگـر مـا را مـی    
 ».کردند کردند، خیلی کارهاي بدي می کردند، تجاوز می مجبور به ازدواج می

 
 هاي قومی یريگدر. 5. 3

سبب تنـوع   بهتا آنجا که  .چندقومیتی استکشوري میلیون نفر جمعیت  31بیش از  باافغانستان 
ي قـومی و  هـا  سنتي سیاسی این کشور همواره بر ها نظاماقوام معروف است.  هقومیت به موز
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ی مردم تحت دولتی کارامد ناکام مانده کپارچگیو براي وحدت  ها و تالشاي استوار بوده  قبیله
ي از عوامل درونی و بیرونـی جامعـه همـواره در    ریرپذیتأثاست. این تضادها در طول تاریخ با 

مذهبی بین سـنی و   هاياختالف ،قومیتی هاياختالف افزون برحال نوسان و تغییر بوده است. 
یستی ایـن اختالفـات تـا حـدي     حکومت کمون دورانشیعه نیز از دیرباز وجود داشته است. در 

را تشـدید کـرد و در زمـان     هـا پیدا کرد، اما روي کار آمدن مجاهدین بار دیگر اختالف کاهش
  .)40: 1389، پرور جان(طالبان به اوج خود رسید 

اسـالم منشـأ    یه را کـه فرضـ ایـن   و تحقیق بعد از مطالعهدنیاي بدون اسالم کتاب  فولر در 
ایـن منطقـه بـه دالیـل جغرافیـایی،       بـه نظـر وي   کنـد.  است، رد مـی مسائل اساسی خاورمیانه 

 .)Fuller, 2011( رو خواهـد بـود  ه آن، بدون اسالم نیز با همین مشکالت روب ماننداستراتژیک و 
 هـاي ملی و وجود اختالف همسائل دنیاي اسالم، فشارهاي خارجی، ناتوانی در رسیدن به مرحل

هـاي   هویـت  یژهو اي، اسالم را سیاسی و به یک فرم تشخیص هویت تبدیل کرده است. به قبیله
جمله تشیع و تسنن نیز با تفاوت بسیار نسبت بـه عصـر کالسـیک، از مفـاهیمی کـه       مذهبی از

 هبه عقید .)Güler, 2017( اند رسیده راهبرديدور شده و به معنایی  ،هاي تئولوژیک داشتند تداعی
اتحادهـا واکنشـی    معمـوالً  آنجـا . در استچندپارچه و قومیتی   اي لم نیز خاورمیانه جامعهلینده
هـاي سیسـتم چندپارچـه نیـز وجـود       . یکی از ویژگـی استتهدیدهاي خارجی  ه بامقابل براي

داخلـی ارائـه دهـد.     هـاي حلی براي پایان دادن اخـتالف  تواند راه ساختاري درونی است که می
هاي مخالف، مـانع   شود، تعادل نفري و ایدئولوژیک طرف اي آغاز می ها منازعه وقتی میان گروه

سـازد. وقتـی افـراد و     ولی حل مشـکل را نیـز تقریبـاً غیـرممکن مـی      شود، یشکستی سنگین م
ایجـاد   ومـرج  هـاي قـومی هـرج    شوند، میان گروه خود قدرتمندتر می» برادران«هایشان از  قبیله
خـورد. بـه    هم می باشد، به لآ یدهخواه در حد ا شود و تقارنی که باید در یک ساختار برابري می

 گراست خواه و رقابت ها در خاورمیانه، همین روح برابري فرهنگی درگیري هلیندهلم ریش هعقید
)Lindholm,1994(. افغانستان  .استقومیتی از مشکالت اساسی افغانستان نیز  هریش با هااختالف

 )Bakhsh Rais, 2009(اسـت   بـوده  متعددهاي  قومیتمتشکل از  اي منطقهدر طول تاریخ همواره 
 ,ShaistaWahab(دارنـد  وجـود  دشمنی تاریخی با یکدیگر  باها قوم  دهجغرافیایی  هاین منطق در

گـروه قـومی در ایـن کشـور وجـود دارد. پـس از        55 دسـت کـم   ،براساس پژوهشـی . )2007
اسـت،  دلیل بحـران در کشـور آخـرین سرشـماري رسـمی بـوده        که به 1979سرشماري سال 

(Maley, 2020) سـی صورت تقریبی اعالم شـده اسـت. در کشـور     جمعیت افغانستان همواره به 
پشـتون   :ترتیب است کل جمعیت بدین هاي قومی نسبت به نفري افغانستان، درصد گروه یلیونم

 ، تـرکمن درصـد  4، اُیمـاق  درصـد  9، ازبـک  درصـد  9، هـزاره  درصـد  27، تاجیک درصد 42
انـد،   مـردم آن مسـلمان   درصـد  99. در کشوري کـه  درصد 4غیره  درصد و 2، بلوچ درصد 3 
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شـود   گفته می. سیک تشکیل شده است درصد1شیعه و  درصد 15ی، نس درصد 84جمعیت از 
میلیون نفـر جمعیـت دارنـد     12دهند،  کل جمعیت را تشکیل می درصد 42تقریباً ها که  پشتون

)Büyükbaş, 2006(. ند ا ها نیز سنی پشتون)Çam Yücebaş, 2011(. بایـد   ینتقابل شیعه و س هدربار
هـا   هسـتند. پشـتون   هـا هبازیگر ایـن منازعـ   ینتر ها اشاره کرد که بزرگ طور خاص به پشتون به

هـاي   در مصـاحبه  یـژه و انـد. بـه   مذهبی، سیاست قومی را نیز در پـیش گرفتـه  بر سیاست  عالوه
ببینیم.  یروشن افغان، توانستیم نتایج منجر به خشونت این سیاست را به هه با زنان شیعگرفت انجام

هاي سنی را دلیل مهاجرت خود اعـالم کردنـد.    پشتون  از زنان افغان، آزار و اذیت زیاديتعداد 
از  هـاي جـدي   است. آسیب مهاجرت کردهسال پیش به ایران  12حدود  الهس 35خانم  نرگس

در افغانستان کلی دشمن هست، « خود بیان کرد:مهاجرت  را دلیل اصلیها  آزار و اذیت پشتون
جهـت   خـود و بـی   خواهم بگویم که آدم وطنش را بی هست؛ یعنی می یزچ  مذهب هست، همه

طور  ها خسته شدیم. همین کند، مگر نه؟ ما هم از بمب یکند. اگر دائم اذیت شود رها م رها نمی
هـا را   ما شیعه است. به همـین خـاطر اصـالً پشـتون     هکردند. قبیل همیشه اذیت می ،ها از پشتون

 .»کنند، آنها دشمن ما هستند دعوا می و  دوست نداریم. همیشه جنگ
مهاجرت این زنان  علت پایبندي به مذهب و مسلک خاص از دیگر دالیل فشار و تهدید به

خـدا را شـکر کـه    «سبب همـین فشـارهاي مـذهبی مهـاجرت کـرده اسـت:        بود. ساره خانم به
ها سنی هستند. روستاي آنها خیلی به ما نزدیک است، کاش دور  مسلمانیم. شیعه هستیم. پشتون

دانسـتند.   کردنـد. آن را درسـت نمـی    کردند. دین ما را دین حساب نمی بودند. همیشه اذیت می
دین مگر چه هدفی دارد؟ ما اگر از دینمـان   جز بهکند. این دنیا  خاطر دینش زندگی می انسان به

 ».افتد. با ایران آمدیم تا با دینمان راحت زندگی کنیم ها می دفاع نکنیم به دست پشتون
 

 هاي اقتصاد کشور زیرساخت فروپاشی. 6
و زیـادي بـه کشـاورزي و روسـتایی      هنظامی شوروي تا انداز هاقتصاد افغانستان پیش از مداخل

)، قشـر کارمنـد   درصـد  85سه قشر روستایی مشغول به کشـاورزي (  یعنی؛ بودبه دولت  متکی
مشغول در دولت و قشر کارگر مشغول در بخش خدمات وجود داشت. پس از خروج شوروي 

هـا   ودي، پاکسـتان و سـع  متحده یاالت نیز ارتش به عامل اصلی تبدیل شد. ارتشی که از سوي ا
وجود آورد.  دیکتاتورهاي محلی) را به -جدیدي (حاکمان نظامی» متمایز«شد، قشر  حمایت می

اقتصـادي طـوري    راهبردهايترتیب همزمان با کاهش منابع درآمد شوروي در افغانستان،  بدین
 .)Looney, 2008( ارتش ملی بتواند قدرت، ثروت و استقالل خود را تقویت کند تاشکل گرفتند 

. درآمـد  یررسـمی این شرایط نامساعد بیشتر به حالت بازار سیاه و غ هیجنت اقتصاد افغانستان در
برند، از بین رفتن فقر بـا   می» اقتصاد افیونی«به  شدن یل تبد يسو هایی که افغانستان را به قدرت
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ارمعاش خشخاش به منبع امر .)Kalayci, 2015(اند  تولید و فروش مواد مخدر را هدف قرار داده
صـورت منبـع درآمـدي ثانویـه و      با افزایش تقاضاي عمومی نیز به وقشر روستایی تبدیل شده 

اي براي تأمین اعتبـارات   هاي خارجی وسیله غیرمستقیم براي دولت درآمد و در معادالت بدهی
 .)yrd, 2008(است شده 

هاجرت بـود.  در پاسخ به چرایی م شوندگان مصاحبه ههم پاسخ مشتركاقتصادي بد شرایط 
 از پیامدهاي فروپاشی اقتصاد کشور است. فقر، بیکاري و از بین رفتن مشاغل قانونی

 
 فقر. 6. 1

 رودبـه شـمار مـی   فقر از فقیرترین کشـورهاي جهـان    یرخطجمعیت ز درصد 36 افغانستان با
)Hopkins, 2008(. در معـرض  بیشـتر  زنـان  ومرج و میـان مشـکالت اقتصـادي،     در شرایط هرج

دلیـل مشـکالت    بـه . )Anbarli Bozatay, 2012( یرنـد گ خشونت و رفتارهاي غیرانسانی قرار مـی 
اجبـار نیمـی از دختـران بـه ازدواج زیـر سـن قـانونی در         و اقتصادي ازدواج در سـنین پـایین  

درآمد باالي خشخاش به کشت  سبب هاي کشاورزي که به افغانستان بسیار شایع است. خانواده
ــد آن روي مــی ــدهی يازا وســال خــود را در ســن ، دخترهــاي کــمآورن ــه ازدواج  ب هایشــان ب

کودکان نیز بسیار وخـیم   وضعیت (Erişim Tarihi, 2019). آورند هاي مواد مخدر درمی قاچاقچی
چهـارم را در جهـان دارد. از هـر ده کـودك      هکودکان رتبـ  هلحاظ سوءتغذی است. افغانستان از

کودکـان   درصد 25ماندگی رشدي دارند،  ی از آنها عقبافغان یکی دچار سوءتغذیه است و نیم
از هـر   .میرنـد  دلیل اسهال و عفونت مجاري تنفسی می آنها به درصد 41و  یسالگ تا پیش از پنج

ماندگی ذهنی نیـز بسـیار شـایع اسـت. زنـان و       عقب .سه کودك یکی به کمبود ید دچار است
بـدن، قاچـاق انسـان و تجـاوز      ی چون تجارت کودك و اعضـاي هایدر معرض خطر ،کودکان
 ,Anbarli Bozatay)قرار دارنـد  تحقیر و رفتارهاي غیرانسانی  ،کار اجباري در سن پایین ،جنسی

صـاحب   است. وي که کرده مینفره زندگی  12اي  خانواده در افغانستان در ،گلناز خانم.  (2012
انـد و تنهـا منبـع     کـرده  همسرش زنـدگی مـی   ههمراه خانواد اظهار داشت به است،فرزند  چهار

ـ « ده است.شوهرش از کارگري بو هامرارمعاش آنها دستمزد روزان پدرشـوهرم زنـدگی    هدر خان
نان چیز دیگري براي خوردن در خانه نبود. چـون زمسـتان    و  جز آب کردیم. سه ماه آخر به می

خـویش کمـک    و  توانستیم از روستا بیرون برویم کـه از قـوم   بسته شده بود. نمی  ها هم بود راه
 .»بخواهیم. گفتیم اگر در راه بمیریم هم باید به ایران برویم
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 یکاريب. 6. 2
 ین معـاش و در نتیجـه  در تأمها  خانواده و ناتوانی بیکاري ،رکود کشاورزيدر اقتصاد روستایی 

اي از  نمونهخانم  هین. مدر پی دارد را دیگر و مناطق به کشورهامهاجرت مردان بدون تخصص 
مجبـور   در افغانسـتان  سبب بیکاري همسرش به ایران مهاجرت کـرده اسـت.   بهکه  زنانی است

شـوهرم  « .کردنـد  با هم زندگی مـی  رسه خانوا و در مجموع کندزندگی شوهر  هبوده با خانواد
اش خیلی تنبل بودند،  داد. ولی اعضاي خانواده بوس داشت خرج تمام خانواده را می وقتی مینی

کردند. یکی از برادرشوهرهایم در جنگ کشته شد. یکـی دیگـر نیـز پـایش روي      یاصالً کار نم
دانم چرا برایش زن گرفتند. سه تا هم بچه آورد که سربار مـا شـدند.    مین رفت و فلج شد. نمی

بـوس شـوهرم در    دهد. وقتی مینـی  کند خرج همه را می هرچه باشد شوهر من مثل خر کار می
 .»ر شدیم به اینجا بیاییمداغان شد مجبو و  تصادف درب

 
 اقتصاد غیرقانونی رشد هدر نتیج مشروع و قانونیمشاغل ضعف  .6. 3

هـاي   نـابودي، مـردم را در افغانسـتان بـه کسـب درآمـد از راه       هرسیدن مشاغل قانونی به نقطـ 
بخش عظیمـی از درآمـد از   در کشور شوندگان  طبق اظهار مصاحبهغیرقانونی سوق داده است. 

مشـاغل   یابی بـه دست آید. دست می بهگري  تجارت مواد مخدر، کشت خشخاش و تکدي طریق
یافتن شغل دولتی براي افـراد فقیـر    و است مکنرابطه و رشوه م از طریق استفاده از تنهادولتی 

شـده   سـبب فلـج و  معیشت افراد هاي اخیر  سال یخشکسالدر اثر تقریباً غیرممکن شده است. 
 ي کامالً دور از جنگ هم مجبور به مهاجرت شوند.حتی مردم روستاهااست 

هایشان  اند و بعد از اینکه زمین کرده خانواده باهم زندگی میچهار نازنین خانم اظهار داشت 
 ،قصد کار در مشاغل دولتی یا کارگري به کابل رفته  از دستشان گرفته شده، مردهاي خانواده به

یا باید مواد بفروشی یا گدایی کنی یا رشوه بگیري. دشـمن  « ند؛ا ولی در آنجا نیز کار پیدا نکرده
کارند. ما هم به کابل رفتـیم. شـوهرم    مان را از دستمان درآورد. حاال در آن خشخاش می مزرعه
خواسـت کارمنـد دولـت شـود. ولـی او       دانشگاه است، یک پارتی پیدا کرد و مـی  هکرد یلتحص

اید شوهر مرا استخدام کند. فقـط مانـد گـدایی و    پسرعمویش را استخدام کرد. حق دارد، چرا ب
 .»کارگري. کارگري هم اگر سه روز باشد دو روز نیست. ما هم به ایران آمدیم

 
 . مردساالري7

نخست حاکمیت مردان بر زنـان،   گفت:نظام پدرساالري سخن  نوعاز دو  توان یمدر افغانستان 
جمعیت که شامل زنان اسـت، توسـط    نصف . در این نظامدوم حاکمیت مردان بر مردان جوان

هاي نقش جنسیتی  هایی که در زمینه تفاوت شوند. می نصف دیگر آن یعنی مردان تعیین تکلیف
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نه اصول بیولوژیک تکیه دارند. در و اند، بر اصول فرهنگی  پذیرفته شده اغلبو ساختار روانی 
ـ   ترمینولوژي معاصر تفاوت ساختارهاي روانی بـه  ـ  تهـاجم  هصـورت روحی  هی در مـرد و روحی

بنابراین گروه تحـت حاکمیـت    ؛شود. تهاجم ویژگی گروه حاکم است انفعال در زن شناخته می
 یایـدئولوژي حـاکمیت  در ایـن جامعـه   نیز ناچار به سر فرود آوردن خواهند بـود. پدرسـاالري   

در هیچ سیستم دیگري چنین فشار و کنترلی روي گروه تحت حاکمیـت وجـود    و همتاست بی
طبـق   اغلـب فرهنگ افغانستان فرهنگی مردساالر است، بنابراین زنـان   .)Bouchier, 1984( دندار

واقع مجبور به ایـن تصـمیم    در ؛گیرند مردان و براساس شغل آنها تصمیم مهاجرت می هخواست
بـا   ،انـد  دلیل جنگ مهاجرت کـرده  کردیم به حدي که بسیاري از زنانی که تصور می شوند. به می

به ما نشان دادند ابعاد مردساالري تا چـه انـدازه    ،»خاطر شوهرم مهاجرت کردیم به«گفتن اینکه 
 :بندي کرد توان عنوان ترتیب می گسترده است. دالیل خانوادگی را بدین

 
 ازدواج و دالیل خانوادگی. 7.  1

جامعـه   هاز ادار آمـده  دسـت  جامعه و طمع قدرت به هبه بردگی گرفتن زنان توسط مردان با ادار
ترین کسان خـود یعنـی    اول بر نزدیک هدر درجند، ا طالب چنین قدرتی مردانی که. استمرتبط 

د کرد؛ مانند دیگـر انـواع قـدرت    ناعمال خواهاین قدرت را  انهمسر، فرزند و دیگر نزدیکانش
تري نیز تکیـه دارد، بسـیار    قهریه مطلق، اقتدار مرد نسبت به زن که بر بنیان محکم همتکی بر قو

هـاي خـود    نسبت به همجـنس  ،زیرا زنان با مردانی که تابع آنها هستند ،قوي و بازدارنده است
 هحتی تحت نظر و کنترل آنها قرار دارند. امکان ایجـاد محـیط مبـارز    ؛تري دارند ارتباط نزدیک

اجتمـاعی   يفشـار   را ندارند. زنـان خـود را تحـت    قدرت سنتی مردحاد در مقابل مشترك یا ات
شـنوي داشـته    دارند، از او حـرف  بوع خود را راضی نگهطگوید باید مرد م بینند که به آنها می می

از دیگر دالیل حاکمیت جویند. دوري  ،کند باشند و در حد امکان از کارهایی که او را آزرده می
مانند خودشیفتگی، خودخواهی و خودبرتربینی اسـت.    هاي انسان ، برخی گرایشمردان بر زنان

مثـال، قـدم نهـادن در     راي ها نیز روابط زن و مرد است. ب میل، منشأ اصلی این گرایش هبه عقید
سازد، حتی اگـر هـیچ    ها ارزشمندتر و برتر می عنوان یک مرد، فرد را از نصف انسان این دنیا به

 .)Mill, 1971( فضیلت خاصی در خود نداشته باشد استعداد ویژه و
و او را مجبـور بـه زنـدگی بـا آنهـا      اسـت   شوهر فرهنگ افغانستان زن متعلق به خانواددر 

 هشوهر و منابع درآمد نیـز نحـو   هتنها شغل مرد، بلکه استانداردهاي زندگی در خانواد کند. نه می
کنـد و   مـی عنوان پیشرفت براي خـود تلقـی    کنند. زن این وضعیت را به زندگی زن را تعیین می

اي از  کند، نمونـه  سال است در ایران زندگی می دهساله که  سیخانم  زهرا پذیرد. یمشرایط را 
علت  هدربار وي به ایران مهاجرت کرده است. هزنانی است که براساس میل همسرش و خانواد
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دانـم چـرا مهـاجرت     کنی مجبور هستی دیگر، من چـه مـی   وقتی شوهر می«گوید:  یم مهاجرت
کردیم. پدرشوهرم گفت بیایید، ما هم آمدیم. پدرشوهرم خیلـی خـوب هوایمـان را دارد، پـول     

چیز ماست. وقتی او گفت بیایید مجبور بودیم به ایران بیاییم. با آوردن مـا    دهد. به فکر همه می
 .»ف کرد، خیلی آدم خوبی استبه ایران به ما لط

 
   یفشار درون خانوادگ. 7.  2

 اسـت،  انجام برخی اعمـال فیزیکـی، روانـی، اقتصـادي یـا جنسـی از طریـق خشـونت         ،فشار
تمامیت مادي و معنوي، حقوق اولیه و آزادي اشخاص در معرض این اعمال مختل  که يطور به

. )Müdürlüğü, 2010(د شـو شود یا انجام هرگونه عملی که موقتـاً مـانع اسـتفاده از ایـن حقـوق      
نیز شکل  یندازداعمالی که بر شرایط روحی افراد تأثیر بگذارد و سالمت روانی آنها را به خطر ب

توان گفت تقریبـاً در تمـام دنیـا     می .)Kocacık. & Çağlayandereli, 2009( ستدیگري از فشار ا
فشار وجود دارند که در معرض خشونت قـرار دارنـد. اکثریـت زنـان در جوامـع        زنانی تحت

. در فرهنـگ  نـد اعمال فشار زنان دیگرو حتی خانه  انفشار مرد  پدرساالر در داخل خانه تحت
با آغـاز جنـگ و    .کنند زندگی می نفره ستیب و حتیت پرجمعیهایی  افغانستان، زنان در خانواده

، معلول شدن، سربازي رفتن اجباري، دزدیده شدن یـا  شدن ، زخمیشدن به دالیلی چون کشته
کـم   کـم  ،بیکار ماندن مردهاي خانواده و در بهترین حالت مهاجرت کردن آنها و رفتن از خانـه 

سال  دوازدهساله، تقریباً  35خانم سوده آید.  التی پیش میمشک ،مانند میان زنانی که در خانه می
گرفته و شـوهرش را   فشار روانی قرار  از سوي جاري خود تحتوي پیش به ایران آمده است. 

زدیک بود شوهرم را از دسـتم بگیـرد.   نام آمدم.  خاطر جاري به«به مهاجرت مجبور کرده است. 
صـاحب بماننـد.    هـایش بـی   زن داداشم بـا بچـه  شود  گفت نمی خود شوهرم هم راضی بود. می

نزدیک بود هووي من بشود. اآلن باز عصبانی شدم. چرا یادم انداختی اآلن. از او متنفرم. شـوهر  
نفر بودیم در خانه. خرج همه را شوهر مـن   بیستکرد. واااااي تقریباً  او فلج شده بود. کار نمی

هم نبود کـه شـوهرم بـرود     یحساب و  هم جنگ و بمباران بود. کار درست طرف یک  داد. از می
گفتم. ببین من راضـی   کار کند. من گفتم برویم ایران. خیلی به شوهرم اصرار کردم. هر روز می

 .»ولی حتی یک روز دیگر در آن خانه نمانم ،بودم بیایم ایران پشکل گاو تمیز کنم
 
 نامناسب خدمات اجتماعی .8

خدمات اجتماعی در یک کشور وجود محیط امـن و منـابع مـالی کـافی      هیه براي ارائشرط اول
است. پس از تحوالت سیاسی مختلف همچون کودتاها، اشغال شوروي، تصرف کابل به دست 

، اسالم رادیکال به قدرت رسید یتنها هاي جهادي، آغاز جنگ داخلی و ظهور طالبان، در گروه
هـاي رادیکـال اسـالمی تبـدیل شـده اسـت        بـه پناهگـاه گـروه    امـروزه افغانسـتان   که يطور به
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)Mohammadi, 2016(در اسـت.   دشوار خدمات اجتماعی هارائه و توسعچنین محیط ناامنی  . در
بهداشت و آموزش چندان ممکـن بـه نظـر نخواهـد      هزمین اجراي مقررات درنبود امنیت کافی 

 نیز به فراهم شدن این شرایط وابسته است.یه یرسید. کارکرد مؤثر قواي مقننه، مجریه و قضا
 
 م آموزشینظاضعف  .8.  1

زنـان تـأثیر گذاشـته     آموزشی، بیشتر بـر  نظامدر  یجادشدهآن مشکالت ا از  ظهور طالبان و پس
 هدهند ند و این نشانبود  کرده یلترك تحص ،زنی که با آنها مصاحبه کردیم سیزن از  24است. 
هـاي   نکردنشان را دالیلی چون سـنت  این زنان علت تحصیل م آموزشی کشور است.نظاضعف 

از  بهتـر فرزنـدان  تحصیل کردند.  بیانافغانستان، ازدواج، طالبان و نبود مدرسه در محل زندگی 
ساله یکی از زنانی اسـت   32. عتیقه خانم براي مهاجرت به ایران بود هاي زنان انگیزه ترین مهم

گویـد   یک سال پیش به ایـران آمـده اسـت. عتیقـه خـانم مـی      که با او مصاحبه کردیم و تقریباً 
هایش را به مدرسه بفرسـتد و بـه همـین     توانست بچه ها در روستا نمی خاطر حضور گروهک به

هایم خیلی درسخوان هستند، درسشان خیلی خوب است. بـه تـو    بچه«اند.  مهاجرت کرده سبب
مـدارکمان   ه، به همین خاطر آمدیم. همـ ها را بدزدند ها ترسیدیم نکند بچه گفتم که از گروهک

نـام کـردیم. خیلـی دلـم      دهد). همه را ثبـت  ها را نشان می بچه هکامل است ببین (مدارك مدرس
کشـد مدرسـه    خواهم دخترم هم بخواند ولی خجالت می هایم درس بخوانند. می خواهد بچه می

 .»برود
 
 و درمانی اولیه نبود سیستم بهداشتی. 8. 2

است. برخـی از زنـانی کـه بـا آنهـا صـحبت        از تبعات جنگ بهداشت و درمانضعف سیستم 
گـل   بـی  هاي سیستم بهداشت و درمان اعالم کردنـد. بـی   کردیم، علت مهاجرت خود را کاستی

هـایش را در   ساله است و یکی از چشـم  سیخانم یکی از زنانی است که با او مصاحبه کردیم، 
ي همسر و دارا ساله شصتمردي جبور به ازدواج با همین علت م جنگ از دست داده است، به

خـود را   درمـان همسـران   منظور بهمرد که از همسر اول صاحب فرزندي نشده بود . شده است
مـن مشـکلی نداشـتم کـه     « وي اظهار داشت: . همسر اولمجبور به مهاجرت به ایران کرده بود

 و  دکترهـاي آنجـا داروي درسـت   دیدم، بعد از خوردن داروها دیگر قطع شد.  عادت ماهانه می
خواستم ولی باز هـم گرفـت و    ندادند. آقا (شوهرش) رفت این دختر را آورد. من نمی یحساب

بیـنم. چـه    من عـادت ماهانـه مـی   «گل خانم:  بی بی .»دار شوم. باز هم نشد بچه خواهم یگفت م
رود.  کتـر نمـی  دار نشوم. تقصیر خودش (شوهرش) است. د اي باید داشته باشم که بچه مریضی

 .»خواستم بیایم من را آوردند اینجا که پیش دکتر ببرند، من نمی
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 گیري یجهنت. 9
از  تیجنس .استشده  به آن اشاره ها نظریهاست که کمتر در  هایی مؤلفه ترین مهماز  نقش زنان

به منابع قـدرت در   متفاوتهاي  دسترسیاجتماعی و  هاي تفاوت هوجودآورند عوامل اساسی به
نگـرش مسـلط در    در. هاسـت  جـایی انسـان   جابهمربوط به  يفرایندها ازجمله ها عرصهتمامی 

شـده  زنان مهاجر نادیـده گرفتـه    هتجرب و نقش و تییجنس يفرایندها اغلبمطالعات مهاجرت 
کنشگر  يگوناگونی را برا هاي برداشتو  ها تواند تجربه میصرف زن بودن  که است. درصورتی

اجتمـاعی   هـاي  نظـام خرد و چه کالن همواره  سطح اجتماعی رقم بزند. ساختار قدرت چه در
چهار دسته دلیل ه گرفت انجامي ها مصاحبه کند. براساس می دیبازتول تیمتفاوتی را برحسب جنس

و  : جنگ با دشمن خارجی و درگیـري اند داشتهرا براي مهاجرت براي مهاجرت به ایران اظهار 
خـانوادگی؛ خـدمات اجتمـاعی     دالیـل  هـاي اقتصـادي؛   عات داخلی؛ فروپاشی زیرساختمناز

ی عامل اصلی نوع بهو  ترین مهمو منازعات داخلی  نامناسب.جنگ با دشمن خارجی و درگیري
از  افراد را در پی داشت. حفظ زنـان و کودکـان   سایر مشکالت بود. تهدید جانی و نبود امنیت

 هایی چون طالبـان  گروه کار آمدنروي  کرد. یم ن را مجبور به مهاجرتهایی بود که مردا یزهانگ
ي داخلـی بـود. طالبـان بـا شـدت و      هـا  جنگاز پیامدهاي  یاده کردن احکام اسالم رادیکالو پ

پـذیرترین گـروه در برابـر     کردند. زنان آسیب یم مقابله شده یینتعی با متخلفان از حدود سنگدل
ایـن گـروه    چی مجـازات سـختی را در پـی داشـت. در نگـاه     ین سـرپی تر کوچکایشان بودند. 

مردان نزول کرد. مهاجرت راهی براي فرار از اختنـاق طالبـان    شخصیت زن در حد سایر اموال
مـدت بـود،    یطوالن هايهو منازع ها جنگ ههاي اقتصادي که خود نتیج بود.فروپاشی زیرساخت

اقتصـادي   حیـات  هشده بود. این عامل ادامـ موجب  را فقر و بیکاري و نبود امکان اشتغال سالم
 خانواده را مشکل کرده بود.
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