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چکیده
افغانها بهايران بعدازرویکارآمدندولتجمهوریدمکراتیکافغانستاندر

بزرگترين مهاجرت

الها همواره
وبهواسطهدرگیریهایگستردهداخليآغازشد.اينسیلمهاجرتيدرطيس 

 1978
افغانهاهرگزنگرشجنسیتي
بافرازوفرودهایفراوانيمواجهبودهاست.گرچهدلیلاصليمهاجرت 
نبودهاستاماهموارهسايهمسائلجنسیتيهمچوننبودامنیتبرایزنان،صیانتازناموسو...به
کردهاند.دراينپژوهشتالششدهداليلعدمتمايلبه
مؤلفههایبازدارندهنقشاساسيايفا 
عنوان 
افغانهاازديدزنانموردبررسيقرارگیرد .بااستفادهازنظريهدافعهوجاذبهمهاجرتواز
بازگشت 
وطيدودورهزمانيمختلفپرسشهای

طريقمصاحبهساختارمندبا16زنمهاجردرشهرمشهد
شدهاند بیشتراز
جاذبههایايرانبرایدخترانوزنانيکهدرايرانمتولد 
اصليتحقیقبررسيشد .
گذراندهاند .تغییر ساختار معیشتي و

عمدهای از عمر خود را در افغانستان 
زناني است که بخش  
افغانهای مهاجر به ايران که عموماً از قوم هزاره هستند موجب شده نظام
محیط جغرافیايي  
پدرساالرسنتيکاراييخودراازدستدادهوازجامعهايرانيمتأثر شود.داليلعدمبازگشتزنان
درونفرهنگيکهبازتابدهندهمشکالتو

مبندیاست)1:مسائل
افغاندردودستهکليقابلتقسی 
موانعموجوددرساختاراجتماعي وسنتيافغانستاناستوعمالً بهعنوانيکدافعهدربازگشت
دادهبعدازشکلگیریجمهوریاسالميافغانستانبارقه

يکند گرچهتغییرات  
رخ
زناننقشايفام 
دافعههای
جاذبهها و  
آنها تاباندهاست و  )2مسائل برون فرهنگي که ناشي از  
امیدی نیز در دل 
جامعهايرانيبرایايشاناستخصوصاً برخورداریازآزادیوامنیتبیشتردرايرانبرایزنانافغان
عليرغم مشکالت و موانع تحصیلي و اجتماعي ،به عنوان يک مؤلفه مؤثر در عدم بازگشت عمل

يکند .
م
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مقدمه
افغا نستانازديربازمرکزدرگیریوجدالکشورهایمختلفيچونانگلستان ،ايران ،هندو
بخشهايي از آن روزگار
شوروی بوده است .کشوری با مرز مشترک  850کیلومتری که  
مديدیمتعلقبهايرانبودوامروزهنیزمیراث دارجغرافیایفرهنگيخراسانبزرگاست.
اين سرزمین در  1857به تحريک و فشار انگلستان از ايران جدا شد و در  1919نیز با
جسارت پادشاه جوان امان اله خان رسماً استقالل يافت (گرگوريان)2013،؛ اما همواره
يثبات
قدرتهای سیاسي مختلف بوده است .اين شرايط ب 
عرصهای برای جوالن دهي  

کترين کشورهای منطقه همچون ايران و
سیاسي موجب شده ،افغانها همواره به نزدي 
افغانها ازديربازجهتتجارت ،کارکردن يادراثر
پاکستانوتاجیکستانمهاجرتکنند .
کردهاند امادردهه 1970خیل
ي 
خشکساليو...بهايرانمهاجرتم 

بالهایطبیعيچون
عظیميازايشانبرایاشتغالدرصنعتنفتواردکشورشدند (عباسيوهمکاران .)2008،
افغانها در 1979و بهدنباللشگرکشياتحادجماهیر
موجاولمهاجرتگسترده 
شورویبهبهانهحمايتازجمهوریدمکراتیکافغانستانرخداد.ايرانوپاکستاندومقصد
يهایقوميومذهبييکيازايندوکشوررا
اصلياينپناهندگانبودندکهبرمبنایويژگ 
چيکازکشورهایمهاجرپذيروحتي
برایدورماندنازجنگبرگزيدند.بديهياستکههی 
آنقدرادامهيابدکهاقامتي
يکردنددورهبيثباتيدرافغانستان 
خودپناهندگانهرگزفکرنم 
جنگهای داخلي
دورههای بعد نیز به علت  
سي و اندی ساله را برايشان رقم زند .در  
موجهای
مجاهدين ،استقرار طالبان ،حمله امريکا و متحدانش بعد از واقعه  11سپتامبر  ،
پردامنهتر شدودامنهداياسپورایافغانرابهکشورهایغربي

مواجتر و
افغانها ،
مهاجرتي 
نیزگستراند .
سالهای
يدهد .بین  
جامعه پناهندگان افغان ،جمعیت بزرگي از جامعه ايران را تشکیل م 
 1980تا 1989جمعیتقريببه 2900000پناهندهدرايرانگزارششدهاست .بعد از
خروجنیروهایشورویاينرقمبه1500000نفردر1992رسید (همان).در2006حدود
بودهاند (عباسيوهمکاران)2012،اما
 1200هزارنفردارایکارتاقامت (کارتآمايش) 
آمارهای غیررسمي متعددی در مورد نرخ باالی پناهندگان غیرقانوني نیز وجود دارد .در
مارس2010براساسگزارشدفتراموراتباعومهاجرينخارجي1027600نفربهصورت
کردهاند (گزارش کمیساريای عالي امور
ثبتنام  
داوطلبانه در طرح آمايش اتباع افغان  
يدهندجمعیتپناهندگانمردبیشتراززن
گزارشهانشانم 

پناهندگان.)2010،همچنین
است (ويکراماسکارا و همکاران2009 ،؛ عباسي و همکاران .)2012 ،به هر روی در حال
خاطرهایاز

کردهاند کهاساساً هیچ
افغانها درايرانمتولدورشد 
حاضرنسلجديدیاز 
سرزمینمادریندارند؛افراد یکهطبققوانینمهاجرتيوقواعدفرهنگينهايرانيهستندو
نهافغان .
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بیان مسئله
راحتتر ازبیانداليلعدمبازگشت
يدهد همواره 
تبییناينمسئله کهچرامهاجرترخم 
پسازبهبودشرايطدرسرزمین مهاجرفرستاست.درمیانهاينکندنازسرزمینمادریو
اتصال به سرزمین ديگری ،ذهن کنشگران تحت تأثیر تبادالت اجتماعي دو جامعه يا
يکند و از پناهنده موجودی متفاوت از غیر پناهنده
ارتباطات اجتماعي موجود تغییر م 
مي سازد.ازاينرواستکهگاهگروهمهاجرتنکردهومهاجرزبانمشترکيبرایارتباط

یهای فراواني همراه است.
نمييابند .از سويي ادغام با جامعه پذيرنده نیز با دشوار 

چالشهای فرهنگي نسل دوم مهاجران که فقط به واسطه والدينشان به سرزمین مادری

داشتهاند.فرايندهمانندشدن

يشوندبیشترازنسلياستکهتجربهزيستدروطن
وصلم 
يکهنسلدومبهشکلآشکاری
درنسلاولباجامعهپذيرندهبیشازنسلدوماستدرحال 
يتواندخودراباسرزمینمادریمنطبقکند.بهبیانيديگرنسلاولدربرخورد
بهسختيم 
مؤلفههای
يپردازدوبراساس 
داشتههاودادههام 

فرهنگيکهباجامعهمیزبانداردبهتبادل
داشتههایخودرابهنفعجامعهمیزباناصالحياحذفکردهودر

شخصيياقوميبخشياز
قبالآنبهناچاردادههایجامعهمیزبانرابرایادامهحیاتدرسیستماجتماعيوفرهنگي
داخلشده،ميپذيرد  امانسلدومازبدوتعامالتخودراباجامعهمیزبانآغازوبهراحتي
يکند .طبیعياستکهدرصورتبازگشتبهوطن
آنرادرفراينداجتماعيشدن،درونيم 
چالشهایبیشتریبرایانطباقوهمانندشدنباجامعهپیداخواهدکرد .اين

نسلدوم
يتواندبهطورملموسفرايندبازگشتمهاجراننسلدومراتحتتأثیرقراردادهو
مسئلهم 
بهعنوانيکمانعذهنيبرایبازگشتايشانعملکند .
ازسویديگرماهیتمهاجرتزنانبامردانبهشدتمتفاوتاست.آمارهایجهاني
نشاندهنده اين واقعیت هستند که سیر مهاجرت زنان در حال گسترش است .مثالً در

 2000م از بین  15الي  16میلیون مهاجر ساکن اروپا قريب به  %45را زنان تشکیل
زههای
يتواند باانگی 
يدادند (العلي .)2003،جز اينداليلبرانگیزانندهزناندرمهاجرتم 
م
بهاومشکالت
مردانوهمچنینسیرحرکتمهاجرتيزناننیزبامردانمتفاوتباشد.آسی 
يتواندبهشدتبرمحورجنسیت
درطيفرايندجابهجاييواسکاندرسرزمینجديدنیزم 

بازتابها ی متفاوتي داشته باشد .انگیزه زنان مراکشي برای مهاجرت به ايتالیا و همچنین

وهها یهويتپذيریايشاندرجامعهجديد،فرايندمتفاوتادغامورويکردهای مختلف
شی 
ارزندهای از يک تجربه جنسیتي در مهاجرت است (صالیح .)2001،از
به مهاجرت ،نمونه  
يترين  ساختارسلطه،اقتدارمردانبرزنانبودهاست.درپديدهمهاجرتاين
ديربازقديم 
افغانها برای
سلطه اقتداری به شکل ملموسي قابل شناسايي است .انگیزه مهاجرت اولیه  
حفظ«ناموس»کهپسازحملهاتحادجماهیرشورویرخداد،نمونهواضحيازايننگرش
افغانها برایبازگشتبهکشوربعدازتأسیس
جنسیتياست.حتيبخشيازعدمتمايل 
جمهوریاسالميافغانستانپیرامونمحورنبودامکانتحصیلبرایدخترانوعدمامنیت
خانوادههایافغانيبیانشدهاست

برایايشاناست.درگزارشيهماهودفرازمصاحبهبا
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آنها برای مهاجرت مجدد در نیمه دوم دهه  90همانا بسته شدن
«دلیل اصلي تصمیم  
مدارسو منعتحصیلدخترانتوسططالبانبودهاست»(هودفر.)2007،ايرانبه عنوان
افغانهایمهاجرتأثیرمستقیمگذاشتهاست.مطالبات
نگرشهایجنسیتي 

جامعهمیزبانبر
خواستهای زنان ايراني

کارانهتر اما مشابه 
زنان افغان مهاجر نیز گرچه به شکلي محافظه 
است.
دراينپژوهشتالششدازطريقمصاحبهبازنانبهبررسيفرايندذهنيزنانافغان
برایادغامدرجامعهايرانياحتيمقاومتدربرابرادغامپرداختهشود.اينکهزنانافغانچه
تصويری از بازگشت به سرزمین مادری دارند يا رويکردهای جنسیتي تا چه حد ساختار
آنها پرداختهشده
اقتداررابهنفعزنانتغییردادهاست،مباحثياستکهدراينمقالهبه 
است .


پیشینه نظری مهاجرت
نالمللي
مهاجرتهایبی 

مهاجرتهای داخلي هموارهبیشاز

قدمتنظريهپردازیدرمورد 
2
است .نظريه جاذبه و دافعه 1از قديميترين نظريهها در اين حوزه است که توسط هبرل 
يتوانمهاجرترابرحسبعواملجاذبيادافعدر
()1938ارائهشد.براساسايننظريهم 
3
مبدأومقصدشناساييوتحلیلکرد .نیروهایدافع عوامليهستندکهمهاجررابهخروجاز
يشوند فرد مهاجر تمايل
يکند و نیروهای جاذب 4موجب م 
از سرزمین مادری ترغیب م 
5
بیشتری برای حرکت داشته باشد (هربل .)1938،اورت لي پايه نظريه خود را بر ديدگاه
يتوانند درفرايندجذبو
مداخلهگراستکهم 

هبرلگذاشتاماتأکید اوبیشتربرعوامل 
مؤلفهای مانند مسافت بین دو مکان مهاجرفرست و
دفع نقش کلیدی بازی کنند مثالً  
يتواند برای گروهي بسیار حائز اهمیت باشد درحاليکه
نههای سفر م 
مهاجرپذير و هزي 
گروهيديگرچندانتوجهيبهآنندارند.ايننظريهپردازبهمزاياومضراتناشيازماندنو

فرصتهای موجود در مکان مقصد و عوامل مداخلهگر در بین جامعه مهاجرفرست و

نالملليبايدبهچهارمؤلفه
مهاجرتهایبی 

مهاجرپذيرتوجهدارد.اومعتقداستدرتبیین
تأثیرگذار توجه داشت :علل موجد مهاجرت در مبدأ و مقصد با در نظر گرفتن دو عامل
مداخلهگر و

برانگیزانندهوبازدارنده،موانعاصليمهاجرتازمبدأ بهمقصدياهمانعوامل
يهایشخصیتيمهاجران(لي .)1966،
درآخرويژگ 
فرايندها یفزايندهوشتابندهدرمهاجرتبراساسشبکهروابطاجتماعينیزتوسط
شبکهای6باتأکیدبرهمیناصل
نظريهپردازانمختلفموردبررسيقرارگرفتهاست.نظريه 
شبکهایوجود
يکندبینمهاجراناولیه،مهاجرانبالقوهومهاجرانپیشینيکرابطه 
بیانم 
1

Pull and Push Theory
Rudolph Heberle
3
Pushing Forces
4
Pulling Forces
5
Everett S. Lee
6
network theory
2
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نههایعاطفيواقتصادیمهاجرينجديدراکاهشدهد.
داردکههموارهباعثميشودهزي 

درچنینوضعیتيمهاجرتيکفرايندپايداروبدونتوقفباقيخواهدماندتادرنهايت
همهافرادیکهتمايلياآرزویمهاجرتدارندبتوانندازشرايطالزمبرایمهاجرتبرخوردار
شوند .داگالس مسي 1در نظريه پیوستگي ارتباطات 2مطرح ميکند .افزايش رابطه بین
يتواند منجربهافزايش
مهاجربااعضایخانوادهوخويشاوندانکهشاملروابطقویاستم 
مهاجرتهادربینافرادی

مهاجرتاعضایخانوادهوبستگانمهاجريناولیهشود.ايننوعاز
که پیوندهای عمیقي با مهاجر اولیه ندارند مثالً دوستان کمتر مشاهده ميشود (مسي و
همکاران.)2011،
3
نظريه اقتصاد نئوکالسیک مهاجرت را امری با بازده اقتصادی ميداند .اين بازدهي
سطحدرآمدیباالتررابهنسبتجامعهمهاجرفرستبهمهاجرپیشنهادميکند.باتوجهبه
اصلهزينه -فايدهمهاجرتتابعياستازسطحدرآمد.درمبدأهزينهواقعيمهاجرتبايد
همصنفان در مبدأ
يشده باشد ،درنهايت درآمد مهاجر به نسبت  
شبین 
کمتر از درآمد پی 
بیشتراستکهرفاهبیشتریرانیزبهدنبالدارد.براساسايننظريهمهاجرتبیشتربه
نها ييانجامخواهدشدکهانباشتسرمايهدرآنباالتراستودرنتیجهدستمزدها
سرزمی 
مهاجرتبهاينمناطقميتواندبهبازگشتتعادلمیاندستمزدو

سیرصعودیدارند.نهايتاً
4
نیرویکارمنجرشود.درنظريهاقتصادجديدمهاجرت فقطبهمنظورافزايشدرآمدانجام
نمي شودبلکهتالشيبرایکاهشيابهحداقلرساندنمشکالتيمانندنبودبیمهاجتماعي،

نههایپنهانبسیاریرابه
تجارتآزاد،فقدانبیمهبیکاریوامنیتاستکهدرواقعهزي 
خانوارهاتحمیلميکند.مهاجرانبخشيازدرآمدخودرابهکشورمبدأارسالميکنندکه

توسعهنیافته داشتهباشدوذخايرارزیاين

ميتواندنقشمهميدرتوسعهکشورهای
نهايتاً  
کشورهاراافزايشدهد(همان).
مؤلفههايياستکهکمتردرنظرياتمورداشارهقرارگرفته
مهمترين 
جنسیتيکياز 
هایاجتماعيودسترسيهای


آورندهتفاوت
است ...جنسیتيکيازعواملاساسيبه وجود 
عرصهها از جمله فرايندهای مربوط به جابهجايي
متفاوت به منابع قدرت در تمامي  
انسانهاست.بااين همهنگرشمسلطدرمطالعاتمهاجرتعمدتاً فرايندهایجنسیتياز

جمله تجربه زنان مهاجر را ناديده گرفتهاند (بهبهاني .)1393 ،صرف زن بودن ميتواند
برداشتهایگوناگونيرابرایکنشگراجتماعيرقمبزند.ساختارقدرتچهدر

تجربههاو

نظامها ی اجتماعي متفاوتي را برحسب جنسیت بازتولید
سطح خرد و چه کالن همواره  
فرصتهای

ميکند.زندربسیاریازجوامعسنتيهمانديگریاستکهامکاندستیابيبه

متعددی از او دريغ شده و رفتارش به نسبت ما (گروه مردان) همواره فرودست و حقیر
يشود«.دراواسطدهه 1980وپسازقريببهدهسالانباشتنظریونقدهای
ارزيابيم 
1

Douglas S Massey
communication linkage theory
3
neoclassical economics
4
the new economics of migration
2
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فمینیستيبودکهادبیاتيباسوژهمحوریزنانمهاجرتولیدشد.ديرتروبابسطمطالعات
زنانبهمطالعاتجنسیتوسکسوالیته،بخشهاييازادبیاتمهاجرت،جنسیترانهصرفاً

يکيازمتغیرهابرایتحلیلمهاجرتکهيکيازموضوعاتمحوریآنقراردادند»(همان).
تحقیقاتنشانميدهدتعداد

جنسیتهمموجدمهاجرتوهمموجدبازگشتاست.
مردانافغانحاضردرايرانبیشاززناناست.در2009درمقابلهر108مردافغان100
زنشناساييشدهاست.درتاريخمشابهايننسبتجنسيدرموردايرانیان 103مرددر
مقابل 100زنبرآوردهشدهاست (ويکراماسکاراوهمکاران .)2009،الزم بهذکراستکه
اين آمارها فقط مربوط به گروهي از افغانها است که با کارت شناسايي در ايران زندگي
ميکنند .گروه بزرگي از ايشان به عنوان کارگران فصلي و به صورت قاچاقي به ايران

يتشکیلميدهد.اين

يکنند کهاکثريتايشانراپسرانمجرديامردانمتأهل
رفتوآمد م 

يدهند.
گروهدرآمدخودرابهطرقمختلفبهافغانستانانتقالم 
افغانها بهايرانوپاکستاننیزمسئلهحفظناموسبسیاربرجسته
درمهاجرتاولیه 
کردفقطجنگنبود،سیاستهایاصالحيدولت


هاراواداربهمهاجرتمي
بود .آنچه  
افغان
کمونیستينیزبهمذاقبرخيچندانخوشايندنبوداينسیاستهادربندهایقانونيخاصي

به شدت برای ايشان دارای اهمیت بود .اصالح قانون
صورت گرفت که از لحاظ فرهنگي  
شیربها ک ه با حذف آن نظام مبادله زنان به عنوان کاال را از هم پاشید و از نظر افغانها
موجبکاهشاعتبارخانواده هاشد.جزاينقانونسواداجباریبرایزنبهشدتبامقاومت

روبه روشدوموجبشدبرخيازپناهندگاندلیلخروجخودازکشورراهمینامراعالم

کنند(مقدم.)2003،هنوزهمدرجامعهافغانساکنايرانمسئلهشیربهامؤلفهمهميبرای
تشخص بخشیدن به دختراني است که چه به صورت ارادی و چه اجباری به عقد مردی
يآيند.نرخباالیشیربهابهنوعيپدردختررادربین جامعه افغانبرجستهکردهبهاو
درم 
معکوساست.افغانهاتحت

يبخشد.درموردتحصیلدخترانمهاجرفرايندکامالً 
اعتبارم 
گونهایکهدرحالحاضر
به 
زنانايرانينگرشخودراتغیردادهاند 

لکرده
تأثیرجامعهتحصی 
يکيازمطالباتاصليايشانادامهتحصیلدختراندرمدارسايرانياست.
جنسیتدرمهاجرتافغانهابهايرانواستفادهاز

دراينمقالهبامحوريتقراردادن
نظريه اورتلي تالششدهازچهارچوبمفهوميزيردرراستایبررسيداليلعدمبازگشت
زنانافغانبهکشوراستفادهشود .


پرسشهای پژوهش
جذبکنندهمؤثردرايرانبرعدمبازگشتزنانافغانبهوطنچیست؟ 
 .1عوامل 
دفعکننده مؤثر در ايران بر ايجاد تمايل به بازگشت زنان افغان به وطن
 .2عوامل  
چیست؟ 
جذبکنندهمؤثردرافغانستانبرعدمبازگشتزنانافغانبهوطنچیست؟ 
 .3عوامل 
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دفعکنندهمؤثردرافغانستانبرايجادتمايلبهبازگشتزنانافغانبهوطن
 .4عوامل 
چیست؟ 


روششناسی پژوهش
دادههاتالش
گیریروشهایژرفانگراست.بهمنظورگردآوری 


شیوهکلیدراينپژوهشبهره
همزماناستفادهشود.مشاهداتبراساسکدهای
شدهازفنونمشاهدهومصاحبهبهصورت 
وههایکنشي
فشده درفیشهایمشاهدهثبتشدند.تأکیدمشاهداتبرشی 
ازپیشتعري 
مصاحبههادردو

(آزاد-بسته)،ارتباطاتمؤثردرکنشونوعپوششپاسخگويانبودهاست.
ساختيافتهوبازاجراشدهاست.مکانمصاحبهبرحسبتمايلپاسخگودرمنزل


شکلنیمه
يهای جامعه مورد مطالعه گزينش مکان
يشد که با توجه به ويژگ 
يا بیرون طراحي م 
مصاحبه توسط پاسخگو بیانگر برخورداری وی از آزادی در روابط اجتماعي يا عدم اين
مصاحبهها نیزباتوافقپاسخگويانبهصورتويدئويييانوارکاست

برخورداریبود.همه
شدهاند .برخيازپاسخگويانتمايليبهمصاحبهويدئويينداشتندولياجازهگرفتن
ضبط 
دادهاند .
عکسرابهپژوهشگر 
نمونهگیر یمعیارمحورياکیفيبودبهاينترتیبکهازاصلانتخابتدريجي
شیوه 
يتر در
نمونهگیریاستفادهشدهاست (محمدپور .)1389،برایدستیابيبهنتايجيقین 
برای 
1
اينپژوهشباتوجهبهماهیتموضوعازشیوهاشباعنظری استفادهشدهاست (گالسرو
یازشیوهنمونهگیریگلولهبرفي،تعداد16

کمکگیر
اشتراوس.)1967،برهمینمبناوبا 
زن برای مصاحبه انتخاب شدند .در اين تحقیق اولین واحد نمونه در منطقه سي متری
طالب(خیابانشهیدمفتح)شناساييشدوبرایپرهیزازقرارگرفتنهمهافراددريکرده
سنيمشابهسعيشددرطيتحقیقاطالعرساناناولیهازسهگروهسنيمختلفانتخاب

شود .
درمجموعطيدودورهزمانيمختلف؛فروردينوخرداد 1393با 16زنودختر
افغانمصاحبهشد.بهطورمتوسطهرمصاحبهبین40الي80دقیقهزمانبردهاستودر
مهتمام رهاشدهودرزمانمناسب
برخيمواردبهعلتوجودمخلدرهنگاممصاحبهنی 
ديگریکاملشدهاست.اينعواملمخلمواردیمانندورودشخصثالثبهمکانمصاحبه،
قراریفرزندمصاحبهشوندهياازکنترلخارجشدنفرايندمصاحبهبودهاست .


بي
جاذبهها،دافعهایافغانستانوايرانو
پرسشهامصاحبهدرسهدستهکليتعاريف ،

کنشها ی اجتماعي تنظیم شده است .بخش تعاريف دربرگیرنده پرسشهای باز است که

درراستایورودبهبحثاصليطراحيشدهاند .دوبخش بعدیبا پرسشهای بازو

عمالً 
بستهترکیبشدتاآزادیبیشتریبهپاسخگودادهشود .

theoretical saturation

1
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پاسخهای مصاحبه ابتدا پیاده شده و سپس کدگذاری
دادهها نیز  
برای تحلیل  
1
درونمايه)
موضوعي انجام شد .برای تحلیل دادهها از روش تماتیک يا موضوعي (تحلیل  
ریوتحلیلدادههاباهدفروششدندادهها

استفادهشدهاست.دراينروشازکدگذا
استفاده ميشود .در اين روش اول الگوهای موجود در دادهها پیدا و دستهبندی شده و
وههایتحلیلي
سپسباحمايتتميياموضوعيازآنصورتميگیرد.اينروشجزوشی 

محسوبميشود(محمدپور.)1389،باتوجه

متمرکزبرمعنا 2وزيرشاخه کدبندیمعنايي 3
عبارتاند از :عوامل

به پرسشهای پژوهش پنج محور اصلي در نظر گرفته شد که 
مداخلهگر .

دفعکنندهدرافغانستانوايرانوعوامل
جذبکنندهدرافغانستانوايران،عوام 



میدان پژوهش
جامعه مورد بررسي اين پژوهش شامل دختران وزنان مهاجر افغاني است که يا در ايران
متولدشدهياحداقلبیستسالدرايرانزندگيکردهاند.ازلحاظآماریجمعیتدقیق

هایمقیممشهدمشخصنیست.گرچهافغانهادرهمهنقاطشهرمشهدبهصورت


افغان
پراکندهزندگيميکنند امادومنطقهطالب(شهیدمفتح)وگلشهرازمناطقمحوریدر
اسکان افغانها هستند .زمینهای منطقه طالب در دوران محمدرضا پهلوی در اختیار
روحانیونجهتساختمنزلقراردادهشدوبعدهاپذيرایبخشزيادیازجامعهمهاجر
ايرانيشد.اينمنطقهدرحالحاضربههمهامکاناترفاهيوشهریدسترسيدارد.منطقه
ويکيازمراکزمهمتجمعافغانهابه

گلشهرنیزدرحاشیهشرقيشهرمشهدواقعشده 
.ازلحاظترکیبقوميدرهردومنطقهتفاوتمحسوسيبینافغانهامشاهده

يرود
شمارم 
نميشوداماازلحاظپوششافغانهااحساسراحتيبیشتریبرایاستفادهازپوششمحلي

آموزشگاهها در اين منطقه به طور خاص برای افغانها

در منطقه گلشهر دارند .برخي از 
یآموزشيبرگزارميکنندکهازاينلحاظبهدخترانافغانفرصتبهتریبرای

کالسها

کنند.مدارسخانگيونشرياتافغاننیزدراينمحلهتأسیسشدهاند .


آموزشفراهممي

زیستمحیط شهری
طبق آخرين سرشماری  1385در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی  136737نفر
افغان با ترکیب جنسي  70027نفر مرد در مقابل  66710زن رسماً سرشماری شدهاند
(مرکزآمارايران .)1390:
دراينتحقیقگزينشپاسخگويانازدومحلهطالب( 7نفر)وگلشهر( 9نفر)بود.گروه
بزرگيازجامعهافغاندرحاشیهشهرمشهددرمحلهگلشهرزندگيميکنند.جمعیتاين

یها و
محل نزديک به  300000نفر در قالب  60000خانوار برآورده شده است (جمشید 
1

thematic analysis
interview analysis focusing on meaning
3
meaning coding
2
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يهایمهاجرازنقاطروستايينیزدراينمحلهساکنهستند
عليبابايي.)1381،گرچهايران 
کابلستاننیزمينامند.

امابهعلتجمعیتباالیافغانهادرمنطقهگاهبهطنزاينمحلهرا

،گاز،مدرسههایدولتيرايگان،مدارس

ازلحاظامکاناتشهریاينمنطقهدارایآب ،برق
خودگردان افغاني ،بازارهای محلي و چند پارک و کتابخانه کوچک است .طالب يکي از
محالت قديمي شهر مشهد نزديکترين محله به گلشهر محسوب ميشود که گروهي از
.ازنظرافغانهایساکنگلشهر،مهاجرانيکهمحلهطالب

دهاند
مهاجراندرآنسکنيگزي 
را انتخاب کردهاند جزو دسته طبقات ثروتمندتر افغان هستند .يکي از پاسخگويان ساکن
خانههایباال
ماکهپولنداريممثلافغانهای طالبکرايه 

گلشهردراينموردميگويد«
مبندیشهریمشهد،
بدهیموزندگيراحتيداشتهباشیم» .ايندرحالياستکهدرتقسی 
نشهر محسوب ميشود .افغانهای محله طالب بیشتر به عنوان
طالب جزء محالت پايی 
شاغلاند
يها  
مغازههای تولیدی کوچک با شراکت ايران 
حرفهای يا صاحبان  
کارگران  
افغانهای ساکن گلشهر عموماً در مشاغل خرد و به عنوان کارگر روزمزد يا
يکه  
درحال 
ساختماني کار ميکنند .از لحاظ سطح سواد نیز خصوصاً در نسل دوم افغان سطح سواد
افغانهای ساکن مشهد هزاره
ساکنین منطقه طالب باالتر است .به لحاظ قومي اکثريت  
پشتونهارتبهسومرادارند .

کهادومینگروهقوميو
هستند.تاجی 
امکانمالکیتوخريدقانونيمنزلبرایافغانهایپناهندهوجودنداردازاينرواکثر

قولنامهای

نها به صورت 
ايشان مستأجر هستند .در منطقه گلشهر برخي از منازل يا زمی 
کهاينامکانرابهافغانهادادهکهبتوانندصاحب منزل شخصيباشند

يشوند 
فروختهم 
یميکنندکهدرواقعسند

يهایمورداعتمادملکيراخريدار
گروهاندکينیزباکمکايران 
بهصورتقانوني بهنامخودشاننیست.درمنطقهگلشهرعموممنازل استیجاریکوچک
خانههای دو طبقه برای افغانها
بین  60تا  70مترمربع مساحت دارند ولي در طالب  
جذابیت  بیشتری داشته است .در هر دو منطقه همواره بیش از يک خانوار با هم زندگي
یهای جنسیتي است .بخش
مبند 
ميکنند .فضای خصوصي اين منازل نیز دارای تقسی 

ورودیمنزلمتعلقبهمردانوبازديدکنندگانشاناست.پاسخگويانخصوصاًدخترانجوان
تأکیدکرده اندکهدرصورتورودمهمانمردنامحرمحتياگرپسرعمويشان باشدمعموالً

ييتوسطپدروبرادرانانجامميشود.در منازلي

يشوندوپذيرا
آنهابهاينقسمتواردنم 

بخشهای ديگر جدا شده
اتاقهای متعدد وجود ندارد بخش ورودی منزل با پرده از  
که  
يامسنمشاهدهميشود .

است.البتهسختگیریکمتریدرموردزنانمتأهل

یعمومياطالعرسانان 

يها
جدول:1ويژگ 
ردهبندیسني 

سطحتحصیالت 

 16-20

 21-25

 26-30

 31-35

 36-40

4

5

3

3

1

يسواد 
ب

ابتدايي 

راهنمايي 

1

2

4

دبیرستان  دانشجو 
6

3
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مجرد 

متأهل 

مطلقه 

بیوه 



6

7

1

2



هزاره 

تاجیک 

پشتون 

ترکمن 



 13

1

1

1



خانهدار 


شاغل 

درحالتحصیل 





7

4

5





شیعه 

سني 







 14

2







ايران 

افغانستان 







9

7







وضعیتتأهل 
قومیت 
وضعیتاشتغال 
مذهب 
مکانتولد 



عوامل مؤثر در جذب و دفع زنان مهاجر افغان (با تأکید بر ایران)
یبسیاریبرایافغانهایمهاجردارد؛امادر

دافعهها
جاذبههاو 
زندگيدرايرانياافغانستان 
زدنیایمردانباشد.دستهایاز

هاودافعههاکامالًمتفاوتا


توانداينجاذبه

موردزنانمي
شاخصههايي که برای زنان به عنوان جاذبه مطرح ميشود برای مردان جزو دسته عوامل

گرکماهمیتمحسوبميشوند؛دسترسيبهبازارهایمحلي،امکاناترفاهيشهری،


مداخله
يمساکنبهشبکههایخويشاوندیو....دراينبخشبراساساطالعاتموجودو

نزديک
هاپرداختهميشود .


هاودافعه

بهبررسياينجاذبه
مصاحبهشوندگان

پاسخهای


زیستمحیط اجتماعی
ايرانکشوریباسابقهتاريخيوفرهنگيديرينهدرمنطقهخاورمیانهاستکهازديربازدر
لکردگان زن
شکلگیری جريانهای منطقه نقش به سزايي داشته است .نرخ باالی تحصی 

ايراني ،اشتغال و نوع مشاغل ،مناسبات اجتماعي با ساير گروهها بخشي از فضای جامعه
فهای
يگويیم در واقع از طی 
ايراني را ترسیم ميکند .گرچه وقتي از زن ايراني سخن م 
کردهايم وليبهطورکليوضعیتزنانايرانيبه
نگرشها ومطالباتمختلفبحث 

متنوعبا
نسبتزنانمنطقهبسیارمناسبارزيابيميشود .

تجربههای
درچنینساختاریزنانافغانبهعنوانمهاجرانيازيکجامعه پدرساالر 
آوردهاند.دردورانامانالهخان1919-1929همزمانبادورانپادشاهي
جديدیبهدست 
رضاشاهوآتاتورکدرايرانوترکیه،اصالحاتيدرزمینهتدوينقوانینبهنفعزنان،رفع
حجاب،اجباریشدنتحصیلبرایدخترانواعطایآزادیبهزنانانجامشد؛اماباسقوط
اوعمالً اصالحاتبهفراموشيسپردهشد (ساسانپورودرستي.)1384،بارویکارآمدن
دولت کمونیستي روند بهبود وضعیت زنان افغان به صورت فشار از باال با شتاب بیشتری
کسوگروهياززنانافغانخصوصاً
پیگیریشد.اينمسئلهدارایپیامدهایدوگانهبودازي 
درشهرهایبزرگامکانادامهتحصیلدرمدارسراپیداکردندازسویديگریگروهياز
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افغانهابرایحفظنوامیسخودبهپاکستانوايرانمهاجرتکردند(مقدم.)2003،هانیه

زن افغان مهاجر در اين مورد ميگويد« :وقتي اينها -حکومت کمونیستي -آمدند
هارازندانيميکردند.


کردندآن
ميخواستنمارابفرستندمدرسه.اگرمردهامخالفتمي

يگفت  چطوربذارمناموسمسربرهنهبهمکتببروددخترعورتاستو
پدرمآنوقتهام 

بیرونرفتنبرایاوخوبنیست» .
اماايننگرشدرايرانبهسرعتتغییرکرد.درمدارسايرانيباتفکیکجنسیتي
یهای نسبي زنان ايراني موجب شد
يدادند .آزاد 
معلمان زن به دختران محجبه درس م 
سختگیرانهخودرابهبودبخشند.هانیهدراينموردميگويد 

مردانافغانساختارذهني

ازدهسالگيدرسخواندنرا
«وقتيبهايرانآمديممندهسالداشتمدري 
شروعکردمالبتهسوادقرانياندکيداشتموموفقبهگرفتنمدرکديپلم
شدم .ولي خواهرم که در ايران متولد شده اآلن در دانشگاه آزاد قم درس
رفتوآمد
مي خواندوخودشبهتنهاييبهمشهدوحتيبهشهرهایديگر 

يزند ولي خواهرم خیلي هم به
دارد البته هنوز هم پدرم مثل قديم غر م 
یاوتوجهنميکندهرچهنباشدپیر شده وديگرمثلوقتيمن

اعتراضها

پیرميشوندحتيحوصله

آدمها 
بچهبودمزودعصبانينميشود.انگاروقتي 

جروبحثکردنهمندارند» 


ايران از سال  2000برنامه بازگشت 1داوطلبانه افغانها را با کمک  UNHCRو
کمکهزينه
سیاستهایتشويقيمانندارائهخدماتبهداوطلباندرمرزدوقارونواعطاء 

بازگشتو...آغازکردهاست(عباسيوهمکاران .)2008،از سویديگربرایترغیببیشتر
نههایاموراداریايشانراباالبردمثالًبرایادامهتحصیلدانش
افغانهاجهتخروجهزي 

آموزانافغاندرمدارسايرانيشهريهایمنطبقباشهرمحلسکونتمقررکرد.گرچهاين
شهريه ساالنه چندان هم زياد نیست اما با اعتراض شديد افغانها مواجه شد .در سال
تحصیليجديد 200نفراززنانافغانمهاجردرمقابل UNHCRنسبتبهافزايشهزينه
مدارستجمعواعتراضکردند(ايلنا .)1393،
بهشوندگاننسلدومافغانغیرقابلتمايزبازنانودخترانايراني
شیوهپوششمصاح 
بودوهیچمانعيازسویمردانبرایانجاممصاحبهايجادنشد.حتيبرخيازايشانبه
مصاحبهگر کمککردند .اين نکات

لکننده روندمصاحبهيابهعنوانمعرفبه
عنوانتسهی 
بیانگرسطحباالیسازگاریوادغامجامعهمهاجرافغاندرايراناست(صادقي .)1390،

برخورداری از امکانات رفاهی شهری

repatriation

1
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تشکیلجمهوریافغانستاندر 2004بارقهامیدیبرایبازگشتمهاجرانبهکشورايجاد
باوجودنیروهایخارجيبهشدتافغانهارابهبازگشت

کرد.امیدبهبوداوضاعوبازسازی
يرفت .نصیبه
يتر از آن بود که انتظار م 
خوشبین کرده بود؛ اما فرايند بازسازی طوالن 

ميگويد 


يها افغانستان را خیلي زود درست ميکنند و
«عمويم فکر ميکرد خارج 
همهچیزخوبمیشه.برایهمینخیليزودبرگشتندافغانستاناولشمخوب

دستخالي که نمیشه زندگي کرد .خواهر منم که با پسرعموم
بود ولي با  
ازدواجکردهمجبورشدباهاشونبرگردهوليخبنهخودشنهشوهرشونه
بچه هاش هیچ کدوم دوام نیاورند شش ماه نشده قاچاقي اومدن ايران.

لولهکشي
آب 
يگفتواقعاًاونجاهیچينیستنهبرقنهگازنهحتي 
خواهرمم 
ماديگهبهايرانعادتکرديمنميتونیمبريمافغانستان» 



یموجودنیزبخشيازگفتههایپاسخگويانراتائیدميکند.دريکبررسي

گزارشها

پختوپز استفاده
نتايج نشان داده  % 46پاسخگويان از چوب به عنوان مهمترين منبع  
ميکنند که  %52در مناطق روستايي و  %23در مناطق شهری ساکن هستند (طاريق و

ياستکهحتيدرگلشهربهعنوانيکمحلهحاشیهاینیز

همکاران.)2011،ايندرحال
دسترسيبهگازشهریوجوددارد .
خدمات رفاهي ديگر مانند خدمات بهداشتي و پزشکي نیز توسط پاسخگويان مورد
اشارهقرارگرفتهاست«.دکترهایافغانستانخودشونکهمريضمیشنمیانايرانواسهدوا
ودرمون.خباآلن پدرمنهم پیرههم قلبشدرد ميکنهازبسکارکردهاگهبرگرديم
افغانستانخدانکردهحالشبدبشهچهخاکيبريزيمسرمون؟کجاببريمش؟» 
يها استوليبهجز
نرخخدمات بهداشتيدرحالحاضربرایافغانهامشابهايران 
مههایدرمانيمحرومهستند.سکینه
همرزمانشاهاحمدمسعود)ازداشتنبی 
گروهقلیلي( 
کهخودپزشکاستوبهعلتازدواجبايکايرانيپیشازانقالبدارایمطبنیزهست
ميگويد 



آنها مشکلدارندمن
زنهایافغانهستن.چوناکثر 
ضهايم  
«بیشترمري 
يآيند
يکنم کمترحقويزيتازشانبگیرم.مردهاکمترپیشمنم 
سعيم 
ضهانهتنهاپولويزيت
شرمشانميشود...پیشآمدهمري 

جوانترها
خصوصاً 
يتوانستند بدهندکهحتيپولداروهايشانراهمخودمدادم...وليباز
نم 
اينجاتومشهدامکاناتپزشکيخیليبیشترازافغانستانه» 
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به نظر مي رسد برای زنان افغان ساير امکانات رفاهي شهری همچون تردد آسان با
شهری،دسترسيبهفروشگاههایبزرگ ،امکان داشتندرآمددرمنزلاز


وسايلنقلیهدرون
پختوپزوغیرهنیزدارایاهمیتاست .
طريقمشاغليهمچونآرايشگری،قالیبافي ،

موقعیت تحصیلی و آموزشی
يکيازمهم ترينمشکالتزنانافغاندرايرانوافغانستانمسئلهآموزشاست.درتحقیق
مترين مشکل زنان افغان را فقدان آموزش و
انجامشده در افغانستان  %25پاسخگويان مه 

تحصیل ذکر کردهاند (همان) .گرچه در ايران نیز اين امر در حال حاضر با دشواریهای
هایمهمآنهادرعدمبازگشت

فراوانيمواجهشدهاستاماهمچنانميتوانديکيازانگیزه
باشد .طاهره در اين مورد به شرايط تحصیل خودش در دوران ابتدايي اشاره ميکند.
توانستیمدرکنارايرانيهادرسبخونیمامااآلن خواهروبرادر

«مدارسپولينبودومامي
دستدوم است و تقريباً
کوچکم بايد شهريه بدهند» پدر او در کار خريدوفروش اجناس  
بچههادرسبخونندبیشترکار
درآمدمناسبيدارند.اوميگويد«پدرمچوناصرارداردبايد 

چارهاینیست...بعضيازفامیالیما
گرانترهمشده ...
ميکنهالبتهخبايراناآلنخیلي 

ييهايم عصرهامیان خونهما منو
مجبورشدندبچههاشونروازمدرسهبردارند .دختردا 

خواهرم بهشون درس ميديم» .زهرا نیز ميگويد« :وقتي خانوادهها پول ندارند اول
يدارند بعد پسرها» .سرنوشت اين دخترها بعد از خروج از
دخترهايشان را از مدرسه برم 
ييابد« .کي از دخترای
مدرسه عموماً با ازدواج زودهنگام يا حضور در بازار کار ادامه م 
يدونم سال چند
فامیلمون خیلي درس خون بود همه فکر ميکرديم دکتر میشه .نم 
دبیرستانبودوليخبپدرشگفتپولندارمونذاشتدرسبخونهاالنيکپسرداره» .
نالمللي فعال در افغانستان تالش ميکنند امکانات
سازمانهای بی 

دولت افغانستان و 
نشاندهنده دسترسي بهتر مردم به
تحصیلي بهتری برای دختران فراهم کنند .آمارها  
مدارساست(همان)اماتنهاوجودمدرسهبرایباالبردننرختحصیلدربیندخترانکافي
نیست.ناديهمعتقداست 

بلهاالنمدرسههایکابلزيادشدنولياگهقرارباشهتوافغانستانبری

«
يفهميمنچيمیگم .هرلحظهممکنهمدرسهدودشهبرههوا-
مدرسهم 
منظورموردحملهقراربگیرد-امنیتواسهدخترهاخیليکمه.حتيتوکابل
هم دخترای دانشجوی نميتونن مثل پسرها راحت باشن .دخترا تو ايران
لباس راحت ميپوشن دلشان بخواد چادر سر ميکنند ولي تو افغانستان
دخترا مجبورن برقع بزنن خیليها مثالً تو دانشگاه هرات تقريباً مجبور
هستند» .


يرسندامابخشيازهراسواقعيدخترانافغان
هااغراقشدهبهنظرم 

گرچهاين 
گفته
کنند.بهنظرميرسدمشکالتتحصیلدخترانافغاندرسطح


برایبازگشترامتبلورمي
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دانشگاهي در ايران بیش از افغانستان است .عالوه بر شرکت در آزمون دشوار کنکور
رشتهها راندارندوملزمبهپرداختشهريهبرای
سراسریآنهاحقادامهتحصیلدرهمه 

اد امهتحصیلهستند.جزايناگرفرددردانشگاهيقبولشودکهاجازهترددبهآنجارا
نداشته باشد قبولیش کان لم يکن محسوب ميشود (سازمان سنجش .)1394،برای رفع
دادهاند با بازگشت به افغانستان اقدام به دريافت
مشکل اخیر برخي از دختران ترجیح  
پسرخالهامکهاقامتسويسدارهازدواجکردمبرای

گذرنامهکنند.طاهرهميگويد«:منبا

همینپدرممنوفرستادتابتونمتویتهران درسبخوانم.خالهوشوهرخاله ساکنورامین
هستندومنپیشاوناميمونم».پايانويزایدانشجوييبرایطاهرهبهمثابهپاياندوره

دافعههایزندگيدرايرانبرایگروهياززنان
نشاندهنده  
زندگيدرايراناست.اينامر 
يتوانندرويایادامهتحصیلرابهراحتيدراينجاپيگیرند .
افغاناستکهنم 

تشابهات فرهنگی با جامعه ایرانی
شباهتهای زباني ،مذهبي و فرهنگي برای زنان افغان

انجامشده مشخص شد 
در بررسي  
زگشتمحسوبنميشود.خصوصاً نسلدوممهاجران

عاملجاذبيادافعقویدرعدمبا
يدانند.
مؤلفههای مذهب ،زبان و فرهنگ مشترک را عامل مؤثری در عدم بازگشت نم 

تحقیقرستمينشاندادهمشکالتفرهنگيزنانافغاندراروپابهعلتعدمتشابهفرهنگي
)امابهنظرميرسداين

بیشتراززنانمهاجربهايرانوپاکستانبودهاست(رستمي2007،
مسئلهکمتربهعنوانيکعاملجنسیتيبرایتمايلبهبازگشتمطرحباشد 
اهمیتندارد.آنها

چوجه 
بههی 
مؤلفه قومیتنیزبرایزنانافغانخصوصاً نسلدوم 
يدانند .مريم  18ساله
خودرافارغازمسئلهشیعهوسني،پشتونوهزارهبودن«افغان»م 
باوردارد« فقطيهکشورهستبهاسمافغانستانحااليهعدهپدرومادرشونپشتوننديه
حرفهاديگهقديميشده»؛اماحساسیتنسلاولافغان
عدهتاجیکيهعدههمهزاره.اين 
پشتونها در اصل

يگويد «خب 
نسبت به قومیت به شکل آشکاری بیشتر است .نازگل م 
خودشانراگذاشتنرویهمه.االنماديگهکارینميتونیم

هزارهايم اسم 
افغانهستندما 
هزارههابايدخودمونباچنگودندونتالش
بکنیمقدرتهمکههمیشهدستاونابوده.ما 
تها دربیننسلاول
نها نیست».درموردمذهبهماينحساسی 
کنیمهیچامیدیبهاي 
همجواریباحرمامامرضادرمشهدبرایايننسلدارایاهمیتويژهاستو
بیشتراست .
يکه نسلدومآنرابا
يدانند درحال 
آنرامکانيبرای«اتحادشیعیان،عبادتوزيارت»م 
آرامبخش ،معنوی و بسیار محبوب» توصیف ميکند که در واقع
عنوان يک مکان « 
چوجه رنگ
بههی 
تها  
انعکاسدهندهتعلقمذهبيبهنفعشیعهياسنينیست.اينحساسی 

بویجنسیتينداشتهوبیانگرمسائلفرهنگيموجوددرافغانستاناعماززنومرداست .
تبعیض ايرانیان نسبت به افغانها و مشکالت اداری موجود در سر راه ايشان نیز
منحصربهزنانافغاننیستگرچهبهشدتدرنگرشعموميايشاناثرگذاربودهاست«.در
بهای
يها را منبع برخي از مشکالت و آسی 
حال حاضر برخي از مردم ايران وجود افغان 
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يدانند»
اجتماعي و اقتصادی نظیر بیکاری ،گسترش مواد مخدر ،اعتیاد ،سرقت و غیره م 
یها وعنبری.)1383،اينمناسباتوکنايات بیشترمتوجهمرداناستوکمتر
(جمشید 
جامعهزناندرگیراينمشکالتهستند.تبعیضدرسطحخردنیزبینهمسايهها،همکاران،
بپذيرترازمردان
يتوانزنانافغانراآسی 
يافتد؛امادراينموردنم 
همکالسهاو...اتفاقم 

دانست .
نوستالژی به وطن نیز مؤلفه برجسته جنسیتي در تمايل زنان افغان به بازگشت
نیست.دخترانمتولدشدهدرايراناساساًتمايلچندانيبهتجربهسرزمینيناشناختهکهاز
کوتاهمدت
طريقوالدينبهآنمتصلميشوندندارندوبازگشترافقطدرحديکبازديد 

تلقيمي کنند.اينگروهآمادگيبیشتریبرایمهاجرتازايرانبهکشورهایغربيدرخود
ملموسترینسبتبه

يبینند؛امانسلاولکهتجربهزندگيدرافغانستاندارند احساس
م
سرزمین مادری دارند .اين گروه علیرغم مشکالت موجود بیشتر حاضرند به افغانستان
ميتوانددرتصمیمگیریمرداننیزبهنسبت
همانطورکهاشارهشداينمؤلفه 
بازگردند؛اما 
برابرزناننقشبازیکنند .


عوامل جذب و دفعکننده زنان مهاجر افغان (با تأکید بر افغانستان)
زیست اجتماعی آزادانه در سایه سازمانهای بینالمللی
نالمللي ومؤسسات خیريه
سازمانهایبی 

گزارشهایمنتشرشده ازافغانستانبیانگرحضور

سازمآنها

گذاردهاند.اين

فراوانياستکهتالشخودرابربهبودسطحزندگيزنانافغان
یايفاميکنند.از

فرهنگساز

یهایزنانو
برنامههایمتعددیدر راستایافزايشتوانمند 

نسلهایبعدايجاد
نانهایبرای 
خوشبی 

چشمانداز
نظردخترانافغانساکنايراناينمسئله 
یهای اجتماعي
قابلقبول از اين آزاد 
کرده است نه خود آنها که به سطحي کمابیش  
برنامهها
تولدشدهاستميگويد«:حاالمعلومنیستاين 

افتهاند.نسیمکهدرايرانم
دستي 

،حاالحاالهاتنبهتغییرنميدناون

يشناسم
کيجواببدن.منمردمخودمروخوبم 
قدربايدزمانبگذرهتااينابخوانپیشرفتکنن».محبوبههمبابدبینيمعتقداست«عمر
زنهای افغان بدون ترس و وحشت زندگي کنن .خیلي دلم به
يده ببینم  
من که قد نم 
حالشونميسوزه» 

نقدر بدبین نیستند.راحلهتغییراتفرهنگيايجادشده
البتههمهپاسخگويانهماي 
یداخليرامثبتارزيابيميکندامامعتقد

تشکلها

نالملليو
سازمانهایبی 

تحتنظارت
نهاروتویايراندارمچرابايدبرگردمافغانستانبراشبجنگم.بهتره
است«مناالنهمهاي 
دخترمروببرماروپاتاشرايطشازمنهمبهترباشه» 
يدانند.آسیهکه
سازمانها م 

برنامهها راحاصلعدمشناختاين
برخينیز عدمموفقیت 
دارایتحصیالتدانشگاهياستميگويد 
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« اکثر فعاالن حقوق زنان در افغانستان دچار توهم هستند ،آنها درست
آموزشهاييمیدنکهبرایجامعه

زنها 
جامعهرانميشناسنبعدمیانبه 

سنتيافغانقابلقبولنیست.مثالًخانمفتانهگیالنيکهريیساجتماعزنان
زنهاشده،يهجوری
افغانههمهتأکیدشبرمشکالتقانونيواداريهکهسد 
حرفمیزنهکهانگارمردهایافغاناهلآمريکاهستنواگهفقطقانونعوض
زنهای افغان درست
نطوری هیچي برای  
بشه همه چیز ديگه درسته .اي 
نمیشهوبدترهممیشه» 


زنان افغان در ايران از سطح آزادی و امنیت نسبي همانند زنان ايراني برخوردارند.
محافظهکارانهازخودنشانميدهندولي

گرچهبهعلتماهیتاقلیتبودنبیشتررفتارهای
.مريمباقاطعیتميگويد«زنهم

يدانند
تردددرجامعهراباحفظشرطامنیتحقخودم 
مثل مرد دلش ميگیره و بايد بتوانه با مردم معاشرت کنه .البته هر نوع معاشرتي صالح
زنها از رفتن به بیرون منع بشن» .تقريباً اکثر اين زنان معتقدند
نیست ولي نبايد  
لهای
توآمدهايشان توسط افراد ذکور خانواده کنترل ميشود .دايره اين مردان تا فامی 
رف 
عموزادهها و فامیل سببي نیز کشیده ميشود .در مورد خشونت نیز زنان

درجه دو مانند 
يگیرند تا افغانستان .نفس ميگويد
مهاجر معتقدند در ايران کمتر مورد خشونت قرار م 
بلندميکنند .کالً مردهایافغانخیلي

زنهايشان 
«مردهایافغاناينجاکمتردستروی 
نگاهشونبهزندگيعوضشده.بهنظرمبرایاونهاهمبرگشتنبهافغانستانسخته» .

حضور زنان قانونگذار در مجلس افغانستان
يهایمشخصيرابرایزنانافغاندرنظر
تهایجاریکرس 
قوانینافغانستانفراترازواقعی 
گرفتهاست.طبققانوناساسي،درهردورهازانتخاباتدونمايندهزنبايدازهرواليتيبه
مجلسراهيابد.ازاينروطبقگزارشسازمانمللدر 2015از 249کرسيولسيجرگه،
 69کرسيبهزنانافغاناختصاصيافتهکهبا 27/7درصدبهنسبترقمخوبيدرمنطقه
قانونگذاردرمجلسازآنرومهماستکه
است(گزارشسازمانملل.)2015،حضورزنان 
ضآمیزرا
مي تواندزمینهتصويبقوانینحمايتيبرایزنانيامخالفتباتصويبقوانینتبعی 

فراهم آورد .افزايش تعداد نمايندگان زن در افغانستان چندان برای زنان افغان مهاجر در
نکتهای مثبت در بهبود شرايط آتي زنان
ايران جذاب نیست .گرچه آنها اين افزايش را  
يدانند.
افغانستان ارزيابي مي کنند اما روند بهبود را کند و بیشتر به نفع خود نماينده م 
زنهامیرنمجلسچيشده؟همون
برایمنميخوانچهکارکنن؟هیچي؟االندهساله 

«
روزههمونروزگار .خب منکهبرمافغانستاننمیانبگنخوشاومدیبرومجلس» .آسیه
یآناندرکشوراستميگويد 

تها
کهپیگیرامورزنانافغانوفعالی 

زنهاینماينده مااينقدردرولسيجرگه
«منخیليخوشحالبودمکه 
نهامثلمردهاهستنوفقطبهفکرخودشان
زيادشدنوليکمکمديدماي 
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هستن.يهسریقوانینکهايناتصويبکردنحتيمردهاهمبهشاعتراض
داشتن.مثالًقانونيتصويبشدکهمردميتوانداگرطفليراتحتسرپرستي
داردباآنازدواجکنه؛يعنياگهزنيازهمسرقبلشدختریداشتهباشهکه
سنشهمپايینباشهشوهردومشميتونهباايندختربدونهیچمشکلي

ندههای زن واقعاً
ازدواج کنه .اين قانون و همراهي چند تا از اين نماي 
ندههای
خجالتآوربود.البتهدوستایمنکهدرافغانستانهستنمیگننماي 

زنوضعیتمناسبيندارن  وهمشتهديدمیشنشايداينمسئلهبهخاطر
ندههای زن زياد
دهای نداره نماي 
همین باشه ولي خب اين يعني هیچ فاي 
باشن»


ازدواج درونگروهی
بیشتر مراودات اجتماعي افغانها در قالب ارتباط با خويشاوندان است و تمايل زيادی به
يتوانند
درونگروه يدارند.درفرايندازدواجدخترانبهعنوانکاالييارزشمندهمم 
ازدواج 
يتوانند موجد نوعي تشخص
موجب ورود منابع اقتصادی به خانواده پدری شوند و هم م 
خانوادگي شوند .نرخ شیربها هر دختر به نوعي بیانگر اعتبار اجتماعي و سطح طبقاتي
خانوادهاست؛بنابراينبهدختراندرموردارتباطبامردانپیشازازدواجتوصیههایجدی
ناديدهگرفتنحتيميتواندموجبخشونتفیزيکيعلیهايشانشود.

ميشودکهدرصورت

نازگلکهخودمادرسهدخترودوپسراستميگويدباشرايطفعليجامعهايرانبهشدت

مخالفاست.اوميگويد«دخترهایايرانياصالً احترامسرشاننمیشه .دخترافغانجرئت

ندارهروحرفپدرحرفبیاره .اگه پدرگفتاين مردخوبهبايدبگهچشموالسالم»اما
اعتقادديگریدارند.فرشتهميگويد 

جوانتر
دختران 

« راستشوبگممنبايهپسرايرانيسهسالدوستبودم.خیليهمخاطرهم
دونستوليبهرومنمياوردولييه


بابامهميهچیزهاييمي
يخواستیم
روم 
روزمنوصداکردوگفتتااالنبهتهیچينگفتموليحواستباشهاگهبا
اينپسرهبخوایازدواجکنيدخترمننیستي.مابرگرديمافغانستانتوبايد
بموني اينجا اگه زدن کشتنت ما نميتونیم اعتراض کنیم .حاال خودت
ميدوني.اينشدکهازشجداشدم» 



سختتری را به همراه دارد .نازگل در مورد قبل از

ارتباط با پسر ايراني مجازات 
ازدواجشدرخانهپدریتعريفميکند 


يهپسرايرانيتویمحلمونبودکهخیليتالشميکردبامندوستبشه

«
يترسیدم .پسرهيهروز يهنامهنوشتهبود
وليراستشوبخوایمنخیليم 
انداختهبودجلویدرخونهماازقضاداداشمپیداشکرد.چشتونروزبد
نبینهازهموندرحیاطشلنگبهدستاومدتویاتاقحاالنزنکيبزن.
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اولشمادرمسعيکردجلوشوبگیرهاماوقتيبرادرمنامهپسرهرونشونداد
ييام کههمسايهماستبهدادمنرسیده
زندا 
اونمکلينیشگونگرفت.اگه  
مدتها حق نداشتم از خونه برم بیرون .از
يشد .تا  
بود معلوم نبود چي م 
همونموقعمدرسهرفتنغدغنشد» 


درساختارپدرساالرزنبهعنواناموالمردمحسوبميشودازاينرووقتيدختربا

مردیازدواجميکنددراصلوارديکنظامخويشاوندیجديدشدهوازخانوادهپدریجدا

خواهدشد.تماماموروتصمیماتاينزنبرعهدهمردوخانوادهشوهراست.تقريباً30هزار
رانيبامردانافغانازدواجکردهاندکهناچاربههمراهيهمسرانشان دربازگشتبه

زناي
افغانستانهستند(سترندوهمکاران .)2004،
برایسنجشنگرشزنانافغانمهاجراينسؤالطرحشد«:اگرمردساکنافغانستان
لکرده ودارایامکاناتماليبسیارمناسبباشدوبهبرابریحقوقزنومردنیز
کهتحصی 
اعتقادداشتهباشد،ازآنهايادخترشانخواستگاریکندآياحاضربهازدواجبااوخواهند

بزرگشدهاند

بوديادخترشانرابهاينازدواجترغیبخواهندکرد؟».دخترانيکهدرايران
بهشدتنسبتبهوجودچنینمردهاييدرافغانستانابزارترديدکردند.نفسميگويد«اگه

اينمرداينقدر خوبهپسچراهنوزتوافغانستانه؟».کیمیامعتقداست«درموردرؤياهای
ميگويد «چنینمردیحتماًپدرو
ناممکنکهنمیشهصحبتکرد»وسمانهنیزباشک  
نکه خودشقبالًتوخارجبوده»؛امانسلاولمهاجران
مادرشتوخارجزندگيکردنيااي 
چنیناعتقادیندارند.سکینهميگويد 

«مردهای افغانستان االن مثل قديم نیستند و خیلي با زنها بهتر برخورد
زنها حقاعتراضنداشتند.مادر
ميکنن.قبالًحرففقطحرفمردبودو 

منبا اينکه  ازخانوادهثروتمندیبوداماهرگزبهيادندارمدرموقعصحبت
چهرهاش نگاه کرده باشه .ولي االن پسرهای افغان ديگه
کردن با پدرم در  
مثل سابق نیستن .خانمهاشان را ميبرند بیرون هواخوری و تفريح کادو
ميخرند» 



دادهاندنیزبهاينتغییراتاشارهشدهاست.
درپژوهشيکهعباسيوهمکارانشانجام 
از 40پاسخگویاينتحقیق 36نفرشامل 10مردو 26زنموافقازدواجباعشقوعالقه
بزرگشده در افغانستان را «متعصب در
بودهاند .در همین تحقیق دختران افغان مردان  

مذهب،سواددرحدقرآنکهبازنانهمچونخدمتکاربرخوردميکنند»توصیفکردهاند

بزرگشده درايرانراافرادی«اوپنمايندباتحصیالتبرابروتحت
يکه مردانافغان 
درحال 
يدانند(عباسيوهمکاران .)2008،
تأثیرفرهنگايرانيرفتاربهتریبازناندارند»م 
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آزادی و امنیت شغلی
يکيازمعضالتجدیدرافغانستاندرحالحاضرعدموجودامنیتونرخباالیخشونت
گفتهاند غالباً و%38
علیهزناناست..درتحقیقانجامشده درافغانستان%56پاسخگويان 
خانوادهشان بیمناک هستند .اين تحقیق همچنین نشان

گاهي در مورد امنیت خود و 
سالهای  2006تا  2011اين احساس امنیت کاهش قابل توجهي
ميدهد در فاصله بین  

داشتهاست(طاريقوهمکاران.)2011،درتحقیقديگریذکرشدهاستکهبهعلتکاهش
بخشهای
ييکهبهزنانميشوداز 2006تا 2010نرخزنانشاغلدر 

ورشها
امنیتوي 
خدماتي1از%31درصدبه%18/5کاهشيافتهاست(خانوهمکاران .)2012،
زنانودخترانساکنايراننیزنسبتبهاينمسئلهآگاهيدارند.آنهاعموماً اخبار

يمانندتلويزيونواينترنتپيگیریميکنند.زهرا

ارتباطجمع

افغانستانراازطريقوسايل
حتييکروزهمنميتونمتویافغانستاندوامبیارم.

يکنم 
ميگويد«:بعضيوقتها فکرم 

اينجابادوستاموخواهرهامباهمینحجاب(مانتووروسری)بیرونمیرموليتوافغانستان
ياش در
زنها مجبورمیشنبرایحفظجونشونبرقعبزنن».نازگلدورانزندگ 
بعضياز 
يخواستم برمبیرونبايدبرادرم
توصیفميکند«:هروقتم 

افغانستان(نوجواني)راسخت
يامادرمبامنمیامد.االنمیگنوضعیتبهترشدهوزنهاازقبلآزادترهستندولياگه

برگرديم افغانستان مردم برای دخترهام که اينجا بزرگ شدن حرف درمیارن .کي اينا
ميتوننبشیننخونهمثلما» .



نتیجهگیری
جنسیت نقش مؤثری در تعیین تمايالت بازگشت به کشور بازی ميکند .بر اساس
يتوان دودستهعاملرابرایعدمتمايلبهبازگشتزنانافغاندر
انجامشدهم 
مصاحبههای 

درونگروهيبهساختار
درونگروهي)2،عواملبرونگروهي .عوامل 
نظرگرفت)1عوامل 
بزرگشده درايرانغیرقابلپذيرش
فرهنگيجامعهافغاناشارهدارد کهبرایاکثردختران 
هزارهجات
است.عمومافغانهایمهاجربهايرانازقومهزارههستندکهموطناصليايشان 

ازاقوامکهنافغانستانمحسوبميشونداماازديربازسهميدرقدرت

هزارهها
است.گرچه 
پشتونهاسهمکمتریدرقدرتسیاسيدارند.ازاين

نداشتهاندودرحالحاضرنیزدربرابر

هزارهها
رویامکاناترفاهيکمترینیزدرمناطقهزارهنشینمشاهدهميشود.شغلاکثر 
هزارهها
دامپروریبودهاست.بامهاجرتبهايراننظاماقتصادی 
بهطورسنتيکشاورزیو 
سختکوشيهستنددرمشاغلساختمانيوعمراني

متحولشدوباتوجهبهاينکه افراد
رهای و اقتصاد شباني عموماً نظام سنتي پدرساالرانه
مشغول شدند .در ساختار نظام عشی 
حاکماستکهدرآنبهحفظاقتدارمرداندرخانوادهواجتماعتأکیدفراوانيميشود.با

مهاجرت افغانها به ايران ساختار روابط درون خانواده به علت تغییر شغل مردان در اين

civil services

1
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یباايرانيهاوسهیمشدندرتجربیاتفرهنگيايشان

همجوار
بافتجديد،تغییرپیداکرد .
موجب گرديد مردان افغان با سهل گیری بیشتری به نسبت گذشته ساختار قدرت در
برنامهريزیقبليوفشاربیرونيبوده
خانوادهراتعديلکنند.اينتغییريکروندآرام،بدون 
بنابراين بیشترين و ماندگارترين تأثیرات را در جامعه مهاجران افغان  ساکن ايران ايجاد
سازمانهایداخلافغانستانبه

کردهاست.تغییرروابطقدرتبهنفعزنان،هدفياستکه
يکه زنان افغان مهاجر به اين شرايط دست يافته و
دنبال دستیابي به آن هستند .درحال 
بهبازگشتبهسرزمینيکهدوبارهآنهارادريکمسیرمتحجرانهبیندازدندارند .

تمايلي
اهمیتدربینافغانها ،شیوههمسرگزيني

جزاينيکمسئلهدرونفرهنگيحائز 
است که با حضور در ايران دستخوش تغییرات فراواني شده است .دختران افغان علیرغم
سنتهایخانوادگيباحضوردردانشگاهها ومراکزآموزشيامکانآشناييبامرداني
فشار 
خارجازدايرهخويشاوندیراپیداکرده اند.گرچهتابویازدواجبامردايرانيبهشدتدربین

رسدنسلدومافغانهایمتولدشدهدرايرانبه


هایافغانرايجاستامابهنظرمي

خانواده
يدهند .نبود امنیت و آزادی در تردد و
یهايي روی خوش نشان نم 
سختگیر 

چنین 
رفتوآمد وعدموجودامکاناتتحصیليکافيدرافغانستاننیزازديگر عوامل مؤثر درون

فرهنگي است که زنان افغان را به ماندن در ايران يا حتي خروج به مقصد يک کشور
ترغیبميکند.

شرفتهتر

پی
عواملبرونفرهنگيمؤثر درعدمبازگشت زنانافغان،مرتبطشرايطياستکهدر
گروههایتروريستيدرايرانبهعنوان
ايرانوجوددارد.نبودجنگوعدمحضورطالبانو 
يکعاملبسیارمهمزنانافغانرابهعدمبازگشتتشويقميکند.

امکاناترفاهيوبهرهبردنازامکاناتشهرینیزبرایزنانافغانحائز اهمیتاست.
بادرنظرگرفتن خاستگاهايشاندرصورتبرگشتنبهمناطقروستاييامکاناتوتسهیالت
ايشانبهحداقلممکنمي رسد.ترسازمواجهشدنباسرزمینمادریيکفوبیایقویدر

کسانيکهدرايرانمتولدشدهاندايجادکردهاستکهمعنايشاز

بینزنانافغانخصوصاً 
دستدادنآسايشو زيستنباحداقلامکاناتاست.جالباينکه نسلدوم ،ايران رانیز
مرفهتر مهاجرت
وترجیحميدهدبهکشورهای 

يدانند 
کشورمناسبيازلحاظامکاناتنم 
کند .هراس عمده زنان افغان مهاجر در ايران برای بازگشت به افغانستان درگیر شدن با
جامعهسنتيومتعصباستکهحیطهعملکردزنانرادرعرصهعموميوخصوصيمداوم
بهنقدميکشد .درچنینشرايطيبازگشتبهافغانستانبهمثابهآغازمبارزهازنقطهصفر
يکه  ماندندرايرانادامهمسیریاستکهزنانايرانيبرایکسبمطالباتشان
استدرحال 
نهایاستکهجامعهزنانمهاجرافغانبهسختيتمايلبه
پیروزمندانهطيکردهاند.اينهزي 

پرداختبهایآندارند .
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