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پيشگفتار
ايران  ،كشوري كه به شهادت آمار و سازمانهاي بين المللي ذي ربط همچون كميسارياي عالي پناهندگان سازمان
ملل  ،ميزبان بزرگترين جمعيت پناهنده در جهان است .از اين ميان  ،بخش قابل توجهي از مهاجران خارجي مقيم
ايران از كشور افغانستان مي باشند كه تقريبا از اوايل پيروزي انقالب اسالمي و اشغال خاك افغانستان توسط
نيروهاي نظامي شوروي سابق تحت فشارهاي داخلي و موقعيت خاص ايران بويژه براي شيعيان به اين كشور
سرازير شدند .هم اكنون برطبق آمارهاي نه چندان رسمي حدود دوميليون پناهنده افغاني در ايران زندگي مي كنند
و برغم خروج اختياري و اجباري اين عده در سنوات اخير همچنان جمعيت آنها باالترين آمار مهاجران خارجي
كشور را تشكيل مي دهد.و طبق برخي دعاوي  ،به تعداد اتباع افغاني خارج شده از ايران ،مهاجران جديدي به
صورت غير قانوني به اين كشور وارد شده اند .موضوع اين نوشتار به مطالعه و بررسي مردم شناختي بخش
كوچكي از اين پ ناهندگان ساكن يكي از شهرك هاي قم به نام شهر قائم مي باشد .در اين مطالعه  ،هر چند سعي
وافري بر شناخت دقيق فرهنگي اين جمعيت مبذول شد اما به دليل برخي محدوديت ها ،انجام اين سنخ مطالعات
براحتي ميسور نيست .مهاجران افغاني غالبا بدليل آن كه در سالهاي اخير مكرردر مكرر آماج مطالعات و پژوهش
هاي ميداني مختلف قرار گرفته اند  ،دل و دماغي براي مشاركت فعال درمطالعات ندارند .عالوه اينكه از نتايج
اين نوع مطالعات دانشجويي هم منتفع نيستند؛ از طرفي بدليل فشارهاي دولت براي اخراج آنها از كشور مخفي
كاري را ترجيح داده و از همكاري و دادن اطالعات به محققاني كه شائبه نمايندگي آنها از سوي مراجع دولتي مي
رود  ،بيمناكند .در هرحال  ،نوشتار موجود با همه كاستي هاي محتمل آن  ،محصول تالشي چند ماهه در چارچوب
يك مطالعه ميداني در خصوص جمعيتي محدود از مهاجران افغاني است كه مشخصه آنها در ضمن نوشتار بيان
شده است.

توصيف محيط مبدء
جغرافياي افغانستان
افغانستان كشوري كوهستاني است؛سلسله جبال هندوكش به منزله ستون فقرات آن است كه از شمال شرق رو به
جنوب غربي به طول ششصد كيلومتر كشيده شده و سلسله كوه هاي سليمان از شمال به جنوب  ،قسمت اعظم آن
داخل خاك پاكستان قرار گرفته است.كوه بابا از شرق به غرب از ميان هزاره جات گذشته و دو كوه به نام هاي سياه
و سفيد درغرب و هم چنين دو كوه ديگر به همين نام سياه و سفيد از حوزه شرق كابل داخل خاك پاكستان پيش
رفته است.تمام كوهها افغانستان تا سال  4848ش .داراي پوشش گياهي بوده اند؛اما به مرور زمان به ويژه بيست





سال اخير جنگ  ،در آن كشور جنگل ها رو به انقراض رفته است .در جنوب و غرب افغانستان فالت غير مزروع به
مساحت 411كيلومتر مربع وجود دارد.
افغانستان از نظر اقليمي  ،بين حوزه گرم بحر هند و حوزه سرد سيبري غربي قرار دارد.ولي اختالف هوايش بيش تر
به ارتفاع زمين از سطح دريا و سلسله كوهها مربوط است .متوسط بارندگي ساالنه آن سيصد تا چهارصد ميلي متر
است.از نظر وضع جغرافيايي شرقي ترين كشور خاورميانه و محصور در خشكي است.
همسايه شرقي افغانستان جمهوري هاي تاجيكستان  ،ازبكستان  ،تركمنستان ؛همسايه غربي آن جمهوري اسالمي
ايران ؛ همسايه جنوبي آن پاكستان و همسايه شرقي آن نيز پاكستان و چين مي باشند.
طول سرحدات افغانستان 1833 ،كيلومتر است كه 311كيلومتر آن مرز مشترك با ايران 4413 ،كيلومتر آن مرز
مشترك با پاكستان 38 ،كيلومتر آن مرز مشترك با چين و بقيه يعني 4413كيلومتر آن مرز مشترك با كشورهاي
آسياي ميانه است.
افغانستان محصور در خشكي است.و با آب هاي آزاد جهان فاصله زيادي دارد  .نزديكترين نقاط آن به آب هاي
آزاد  ،مرزهاي جنوبي آن و از طريق پاكستان است كه حدود 133كيلومتر فاصله دارد.قسمت هاي وسيعي از خاك
افغانستان را عمدتا  ،در شمال و شرق كشور كوهها و سنگالخ ها پوشانده است.زمستان هاي افغانستان بسيار سرد (
تاچهل درجه سانتيگراد زير صفر)وتابستان هايش بسيار گرم(تا چهل درجه سانتيگراد باالي صفر)است.با اين حال
تنوع آب و هوايي زياد است.بارندگي نيز در نقاط مختلف  ،متفاوت و بين صد تا چهارصد ميلي متر متغير است.در
مناطق كوهستاني به علت برف و يخبندان  ،ارتباط روستائيان و قبايل در نيمي از سال با همديگر فطع مي باشد.لذا
برف و يخبندان سبب پراكندگي و جدايي جمعيت و قبايل از يكديگرشده و مي شود .همچنين كوير و بيابان هاي
گسترده در كنار سنن قومي و قبيله اي متفاوت مانع ديگر معاشرت و ارتباط اقوام و قبايل است.
افغانستان برطبق برآوردهاي مختلف بين 481تا 333هزاركيلومترمربع مساحت است  .اين كشور داراي هفت
رودخانه مهم است :رود آمو(جيحون)،رود كابل،رود هيرمند يا هيلمند ،فرارود،خاشرود ،رود مرغاب و هريرود.با اين
كه دوازده در صد كل مساحت افغانستان قابل كشت است؛ اما زمين زير كشت فعلي آن تنها 3311هكتار است .مردم
در اكثر نقاط اين كشور با مشكل كم آبي چه براي مصرف و چه كشاورزي مواجه اند ،تنها 83درصد مردم شهرنشين
و 44درصد جمعيت روستايي به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند.
معادن كشف شده اين كشور عبارتند از:نقره  ،مس  ،آهن  ،نفت  ،زغال سنگ ،نمك  ،طال ،الجورد،گوگرد  ،كروم.
اكثر اين معادن استخراج ناشده باقي مانده اند و مقدار استخراج شده نيز به شيوه هاي سنتي و غير مدرن بوده است.





تقسيمات كشوري افغانستان
افغانستان در اواخر دهه 13ش .به  43استان تقسيم شده است:استان ارزگان ،بادغيس  ،باميان ،بدخشان  ،بغالن ،بلخ،
پروان ،پكتيا  ،پكتيكا ،تخار  ،جوزجان ،زابل  ،سمنگان ،غزني  ،غور  ،فارياب،فراه ،قندوز،قندها ،كابل،كاپيسا،
كنرها،لغمان،لوگر،ننگرهار  ،نيمروز ،وردك،هرات وهيلمند.
جمعيت افغانستان
جمعيت تفريبي افغانستان برطبق آمارسال 4333م .شانزده ميليون و نهصد و پنجهزار نفر و در 4334حدود بيست
ميليون برآورد شده است .نرخ رشد جمعيت در اين كشور ،بر طبق آمار 4334به طور تقريبي 4/8ذكر شده است.

جمعيت شهرنشين

برطبق آمار تخميني 4334ميزان جمعيت شهرنشين اين كشور 43درصد گزارش شده است.
سطح سواد
برطبق آمار4333جمع با سوادان اين كشور بين ده تا پانزده درصد كل جمعيت برآورد شده و حدود 31تا33درصد
آن بي سوادند .اين كشور ظاهرا بيشترين نسبت بي سوادي را در ميان كل كشورهاي جهان دارد.
اميد زندگي
كمترين اميد زندگي برطبق جدول سازمان ملل در 4333مربوط به افغانستان مي باشد .اميد زندگي براي
مردان84/4سال از بدو تولدو براي زنان83/8سال و برطبق آمار ديگر 14سال براي مردان و 18سال براي زنان.
اقوام و قبايل
چهار قوم مهم در اين كشور بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده است  :پشتون ها،هزاره ها،تاجيك ها ،
ازبكها و تركمن ها .اقوام و فرق ديگر ساكن :سادات (اعم از شيعي و سني ) ،قزلبا شها،هندوها،نورستاني ها ،بلوچ
ها،حبشي ها ،كشميري ها،مغولهاي جغتايي،اعراب غير قريش ،كياني ها.
دين و مذهب
افغانستان از نظر مذهب از جمله كشورهاي اسالمي است كه دو مذهب شيعه دوازده امامي و سني حنفي در آن
داراي اكثريت مي باشند .جمعيت آنها براساس آمارهاي تاييد نشده  83تا  81درصدشيعه و41تا33درصدحنفي
گزارش شده است  .به دليل اين اكثريت نسبي  ،مذهب رسمي آن حنفي است .اقليتي از شيعيان اسماعيلي و علي
اللهي و برخي ديگر از فرق سني نيز در اين كشور سكونت دارند.





شيعيان افغانستان
شيعيان افغانستان در يك طبقه بندي كلي به دو بخش شيعيان هزاره جات و شيعيان متفرقه تقسيم مي شوند.شيعيان
هزاره جات عبارتند از  :اقوام صدها شاخه هزاره كه در نواحي مركزي افغانستان همراه با اقوام سادات  ،قزلباش ها
تركمن ها ،و غيره زندگي مي كنند .هزاره جات در قلب افغانستان شامل استانهاي باميان  ،غزني  ،پروان ،ارزگان،
غور ،بلخ،جوزجان ،سمنگان ،بغالن ،ميدان و كابل مي شود .شيعيان متفرقه ،جمعيت هاي شيعي موجود در ميان اهل
سنت  ،شيعيان مهاجراز هزاره جات يا اقوام ديگر غير هزاره همچون پشتون  ،بلوچ،و تاجيك هستند كه هويت
شيعي دارند .شيعيان در 43استان كشور به صورت فراگير يا موضعي سكونت دارندو منطقه اصلي سرزمين آنها در
افغانستان  ،هزاره جات را شكل داده است(.براي اطالعات بيشتر در اين خصوص ر.ك:يزداني)833 ،4838:

توصيف مهاجرت
 وسيله اي هنجاري براي نيل به برخي اهداف مورد نظر(نوعي كنش عقالني معطوف به هدف) از نظر ساختاري جزء الينفك و ناگسستني از كالبد سازمان اجتماعي فرايندي مناسب براي حفظ تعادل پويا در سازمان اجتماعي مبدء  از جمله نتايج محدوديت وسايل مشروع براي نيل به اهداف در محيط مبدء مكانيزمي براي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار كار– ازجمله نتايج توزيع نامتوازن امكانات طبيعي و سرمايه هاي اجتماعي

مقصد مطلوب براي مهاجر «:مهاجران مقصدي را جست و جو مي كنند كه ( )4خواسته اجابت نشده آنان برآورده
شودو() 4سازمان اجتماعي آنجا تاحد امكان شبيه سازمان اجتماعي مبدء باشد .منظور اين است كه مهاجران ترجيح
مي دهند در وضعيتي جابه جا شوند كه در سازمان اجتماعي ايشان  ،يعني در انگاره هاي دروني شده رفتار آنان
كمترين دگرگوني و آشفتگي پديد آيد  .بديهي است كه در فرايند انتخاب  ،ارزشها نقش مهمي ايفا مي كنند ( مثال
درتعيين اينكه چه عناصري از سازمان اجتماعي مبدء مي تواند به خاطر حركت « فدا شود»)( .لهسائي زاده ،4843:
)14





انواع مهاجرت

مهاجرت انواع متعددي دارد از آن جمله :مهاجرت هاي فردي و گروهي ،قانوني و غير قانوني  ،اجباري و اختياري
 ،كوتاه مدت و بلند مدت ،داخلي و خارجي ،تاريخي و سرنوشت ساز ومعمولي و عادي  .

علل مهاجرت
وجود عوامل منفي رانش در مبدء و عوامل مثبت جاذب در مقصد،اصالح و بهبود سطح زندگي  ،ادامه تحصيل يا
دستيابي به امكانات تحصيلي بهتربراي خود يا فرزندان ،يافتن كارمناسب  ،دستيابي به تسهيالت بيشتر،افزايش منافع
در مقايسه با هزينه هاي رايج ومعمول (فيند لي )84 ،4838:دستيابي به فرصت هاي بهتر ،واكنش عملي وناشي از
عدم رضايت به وضعيت موجودمحيط  ،دستيابي به در آمد ورفاه بيشتر  ،كسب پرستيژو موقعيت اجتماعي در خور
انتظار،پيوستن به اقوام  ،خويشان و دوستان درمحيط مقصد ،وقوع تغييرات ناگهاني در شرايط سياسي  ،اجتماعي ،
اقتصادي يا محيطي( همچون وقوع انقالب ،كودتا ،بحران اقتصادي  ،درگيري  ،جنگ ) والزام به پذيرش وتحمل
مشكالت توانفرسا  ،از دست دادن موقعيت و جايگاه پيشين و احساس ناخرسندي از وضع موجود ،اعتراض به
وضعيت سياسي – اجتماعي موجود و ابراز عملي نفرت ،سرريز شدن جمعيت درمحيط مبدء،ناهمنوايي ميان رشد
جمعيت و زمينه هاي اشتغال ،فشارهاي مذهبي و قبيله اي  ،دستيابي به آزادي بيشتر براي تحقق منويات
موردنظر(همچون افزايش توان ارتكاب تخلف) ،ورشكستگي اقتصادي ،دريافت فشارهاي روحي و رواني ناشي از
هتك حيثيت فردي و خانوادگي  ،مختل شدن امنيت اجتماعي  ، ،تقويت همبستگي هاي قومي و نژادي  ،وجود
عوامل دروني عالج ناپذير همچون جنگ ها و بحرانهاي مستمرمنطقه اي،مشكالت آب و هوايي ،ضعف بهداشت ،
كمبود زمين قابل بهره برداري كشاورزي  ،بروز فاجعه هاي طبيعي بزرگ و غير قابل پيش بيني ومختل شدن روند
عادي زندگي ،فرار از آزارها و فشار هاي مذهبي  ،نژادي  ،سياسي  ،تسهيل تجارت وانجام فعاليت هاي بازرگاني ،
اشتيا ق كارفرمايان محيط مقصد براي جذب نيروي كار خارجي ارزان ،اقدامات دولت ها به ويژه براي جذب
نخبگان خارجي،و ...
 عوامل تسهيل كننده مهاجرت:همجواري  ،وجود اشتراكات فرهنگي ميان دو محيط مبدء و مقصد  ،جاذبه هايمحيط مقصد ،شاخص هاي پايين زندگي در جامعه مبدء ،كاهش هزينه ها ي مهاجرت در مقايسه با پاداشها و
پيامدهاي محتمل آن  ،تقاضايا وجود زمينه هاي پذيرش در محيط مقصد ،بيكاري پنهان  ،فقدان موانع مرزي وجدي
نبودن محدوديت هاديپلماتيك  ،به هم ريختگي اوضاع و شرايط داخلي جامعه مقصد در كنار جاذبه هاي متعدد آن
،احساس فاصله فرهنگي و تلقي ناخوشايند از وضعيت فرهنگي محيط مبدء،وجود امكانات وتسهيالت حمل و نقل،




وابستگي و تعلق خاطرفرد به نظام هاي فرهنگي موجود در محيط مقصد،وجودسازمانهاي ملي و بين المللي مشوق،
مهاجرت پيشين ( كسي كه يك بار به هر دليل مهاجرت كرده و قيود تعلق به محل زندگي اش را پاره كرده باشد ،
در مقايسه با ديگران  ،ميل بيشتري به مهاجرت دارد،).سكونت اقوام ،دوستان ووابستگان درمحيط مقصد ؛ سن
،جنس  ،تحصيالت  ،تجربه هاي پيشين،ويژگي هاي شخصيتي  ،ميزان تحرك اجتماعي  ،قدرت ريسك پذيري نيز
از جمله عوامل تشديد كننده مهاجرت محسوب مي شود.

-

آثار و پيامد هاي منفي مهاجرت (براي مهاجر و جامعه مورد نظر)  :گسترش زاغه نشيني  ،آلونك نشيني و

حاشيه نشيني در اطراف شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ،افزايش جمعيت و ايجاد تراكم جمعيتي ،افزايش تقاضاي
اقالم مصرفي و خدماتي وباالرفتن ارزش آن  ،اشغال بيشتر محيط قابل سكني وگسترش بيرويه شهرها ،بازده نزولي
به دليل كثرت نيروي كاردر مقايسه با سطح مورد نياز ،اشتغال به كارهاي پست برغم داشتن ويژگي هاي برتر شغلي
 ،ابتالي محتمل به سوءتغذيه به دليل بيكاري موسمي يا پايين بودن سطح در آمد در مقايسه با هزينه هاي جاري
زندگي ،اعمال فشارو محدودساختن خدمات رفاهي رايگان وتسهيالت دولت براي شهروندان ،افزايش محتمل
اجاره بها و قيمت مسكن،تشديد بيكاري داخلي ،افزايش هزينه هاي شهري ،تحميل ماليات بيشتر بر شهروندان،تغيير
كاربري مهاجربه دليل عدم اشتغال در حوزه كاري مورد عالقه ومتناسب با تخصص و مهارتش  ،افزايش هزينه
نظارت وكنترل اجتماعي ،شكل گيري جغرافياي جديدجمعيتي به ويژه در صورت فراواني زياد جمعيت مهاجر ،
افزايش روحيه تضادو مبارزه منفي به ويژه بامسوالن دولتي بدليل تجربه هاي تلخ حاشيه نشيني  ،افزايش ضريب
انحراف و كجروي بدليل ضعف كنترل  ،افزايش نيروي كار و بتبع آن كاهش دستمزدها ،رونق دادن به تكنولوژي
هاي كاراندوز به دليل كثرت نيروي انساني  ،ورود ارزش ها  ،سنت ها ورسوم بيروني به جامعه و ايجاد زمينه براي
بروز تنوعات فرهنگي و پلوراليسم اخالقي و رفتاري ،به تاخير افتادن ازدواج مهاجر به دليل مشكالت معمول ناشي
از تغييرمحيط ،افزايش نرخ رشدجمعيت به دليل افزايش جمعيت پايه  ،در معرض خطرگرفتن هويت ملي مهاجر
به ويژه در مهاجرتهاي طوالني مدت و باالخص در جوامع ناهمگون با محيط مبدء ،برهم خوردن تعادل اجتماعي ،
سياسي  ،مذهبي كشور مقصد بويژه در صورت كثرت وورود يكباره جمعيت مهاجر  ،افزايش زمينه بروز تنش ها و
كشمش ها داخلي  ،تحمل فشارهاي روحي و رواني زياد توسط و مهاجر و خانواده او و ...
 آثار مثبت مهاجرت( براي مهاجران وجامعه مقصد)  :افزايش نيروي كار ارزان ،زمينه يابي براي انتقال فرهنگ بهساير جوامع ،عني سازي فرهنگ خود در پرتو ورود جريانات فرهنگ بيروني  ،جامعه پذيري مجدد مهاجر ،آشنايي
با يك محيط و جامعه جديد و ويژگي هاي مختلف آن ،كسب دانش هاومهارتهاي اشتغالي جديد ،كسب ثروت
وانتقال آن به خانواده وجامعه خود،زمينه يابي براي تحرك اجتماعي  ،كاهش زمينه ها و انگيزه هاي باروري ،




تجربه در معرض جريانات فرهنگي متنوع قرار گرفتن  ،انتقال آداب و رسوم ،زبان ،مذهب وساير ويژگي هاي
فرهنگي به ساير محيط ها(كه درنوع خود يك دستاورد مهم براي مهاجر به عنوان سفير جامعه خود تلقي مي شود) 
الزم بذكر نيست كه مهاجرت عالوه بر شخص مهاجر بر خانواده او نيز تاثيرات همه جانبه فرهنگي ،اجتماعي ،
اقتصادي ،سياسي ،تربيتي مثبت يا منفي دارد .اين مساله بويژه در مهاجرتهاي طوالني مدت و باالخص در نسل دوم
به بعد مهاجران بسيار محسوس و مشهود است.


حاشيه نشيني مهاجران

حاشيه نشيني از جمله آثار سوء مهاجرت بويژه مهاجرت هاي داخلي و مهاجرت روستائيان به شهرها ست كه مورد
توجه كارشناسان امو اجتماعي و آسيب شناسان قرار گرفته است .در اين بخش به دليل اهميت اين پيامد براي
مهاجران اعم از داخلي و خارجي به توضيح اجمالي آن از ديد كارشناسان به ويژه با عطف توجه به مهاجرتهاي
خارجي مي پردازيم  :مفهوم حاشيه نشين براين فرض مبتني است كه مهاجراني كه به سرزميني بيگانه گام نهاده اند
با نوعي احساس جابه جا شدگي و محروميت كه نتيجه فرعي مهاجرت آنهاست دست به گريبانند  .انسان مهاجر به
عنوان نمونه شخصي حاشيه نشين ترسيم مي شودومفروض اين است كه مهاجر پيش از مهاجرتش موقعيت
اجتماعي معين ومشخصي داشته و عضو كامل وناحاشيه اي جامعه خود بوده است  ،در نتيجه او تنها هنگامي حاشيه
اي شد كه به جامعه ديگري منتقل گرديد؛ اگر چه بر طبق مطالعات جامعه شناختي ،برخي افراد تحت شرايط
خاص حتي در جامعه خود نيز حاشيه نشين هستند.از اين رو  ،حاشيه نشيني وصف متمايز مهاجرنيست هر چند
البته مهاجران بيش از سايرين در معرض ابتالي به آن قرار دارند«.در باره تاثيراتي كه در ذهنيت انسان حاشيه نشين
پديد مي آيد  ،پارك مي نويسدكه چون انسان حاشيه نشين تحت تاثير يك خود منقسم شده قرار دارد پيوسته
بحراني دائمي را احساس و تجربه مي كند .اين بحران به خصوص در مورد مهاجر  ،بنا به نظر پارك ،با دوراني از
آشفتگي دروني و خود آگاهي شديد همراه است (».انصاري )44 ،4843:
ايورت استونكويست در باره تاثير رواني موقعيت حاشيه نشين بر شخصيت فرد بر آن است كه انسان حاشيه نشين
از برخي ويژگي هاي خاص همچون شخصيت دوگانه  ،آگاهي دوگانه  ،هوشياري بسيار ،عقده حقارت و مانندآن
برخوردار است... « .كسي كه با ترديدي رواني ميان دو دنياي اجتماعي (يابيشتر ) به حال موازنه در آمده است  ،در
روح خود ناهماهنگي ها و هماهنگي ها،دافعه ها و جاذبه هاي اين دنياها را بازتاب مي دهد  ،گاه يكي از اين دو
دنيا بر ديگري « چيرگي مي يابد» دنيايي كه عضويت در آن به تلويح بر اساس تولد و دودمان ( نژاد يا مليت )





استوارست ؛ و در آنجا محروميت وجلوگيري از دخول  ،آدمي را از نظام مناسبات گروهي به بيرون مي
افكند(».انصاري )44 ،4843:
احساس بي تكليفي  :احساس بي تكليفي نيز از جمله آثار محتملي است كه كم و بيش دامنگير مهاجران مي
شود.كارشناسان اموراجتماعي بر اين باورندكه « آدم بال تكليف باوجود زندگاني تثبيت شده خود ،در يك حالت
نگراني و خود آگاهي افراطي دايمي بسر مي برد ،او به دو نيمه شده  ،نيمي در عشق ميهن و آنچه در پشت سر
گذاشته و آمده همراه با احساس شديد تقصير ،ونيمي در وابستگي روز افزون به آنچه در آينده در وضع كنوني
خود به دست خواهد آورد(» .انصاري )33 ،4843:
احساس بيگانگي فرهنگي در محيط مقصد ،نياز رواني و تعلق خاطر به ارتباط با هم ميهنان وخويشان درمحيط
مقصد و بيشتر از آن در وطن،عالقه بعضا افراطي به سرزمين و نگرش مبالغه آميزدر خصوص ويژگي ها و سرمايه
هاي فرهنگي وآثارملي كه در دوره اي احتماال مورد بي توجهي و احيانا تحقير او بوده است و ويژگي هايي از اين
نوع نيز بسيار مورد توجه روان شناسان اجتماعي و جامعه شناسان در گير مطالعه مهاجرت قرار گرفته است .برخي
محققان بر اين باورند كه مهاجران بسته به وضعيت خاصي كه در محيط مقصد تجربه مي كنند ،بيش از بوميان
ترجيح مي دهند با هم ميهنان مهاجر خود كه داراي وضعيتي كم وبيش مشابه هستند ،ارتباط برقرار كنند.در حقيقت،
مهاجرت از جمله عوامل تقويت كننده پيوند هاي درون گروهي محسوب مي شود.اين فرضيه البته مويد چنداني
ندارد .دكتر انصاري در تحليل وضعيت مهاجران ايراني مقيم امريكا مي نويسد«:اطالعات گرد آوري شده نشان مي
دهد كه مهاجران در روابط بين فردي با يكديگر استقالل بسيار زيادي از خود نشان مي دهند 14.درصد از پرسش
شدگان تماسهاي اجتماعي مرتبي با ديگر ايرانيان نداشتند 41.درصد آنها گفتند كه به هيچ روي تماس با ديگر
مهاجران ندارند  .تنها 41در صد مهاجران گفتند كه با يكديگر تماسهاي اجتماعي مرتب دارند  .اما حتي اينان
افزودند كه آن تماسها متضمن تعهد متقابل و مقابله به مثل نيست .اين نكته با اين حقيقت كه 33درصد پرسش
شدگان معتقد بودند كه زشت ترين سيماي ايرانيان در اياالت متحده فقدان مناسبات درون گروهي و نبود روابط
رودرروست،تاييد مي شود(».انصاري )443 ،4843:








مهاجرت افاغنه به ايران

جانسون در توضيح روند مهاجرت افاغنه به كشورهاي اطراف به ويژه ايران و پاكستان مي نويسد «:افغانها يكي از
بزرگترين گروههاي آوارگان در جهان را تشكيل داده اند.از زمان تجاوز شوروي  ،جنگ در افغانستان باعث شد كه
بيش از 4ميليون نفر از مردم از طريق مرزها به ايران يا پاكستان بگريزند.قبل از هجوم آوارگان به ايران 433هزار
افغاني در آنجا كار مي كردند كه در اثر رونق ناشي از ترقي ناگهاني بهاي نفت به ايران كشانده شده بودند  .آوارگان
با استفاده از روايط خود در شهرها و روستاها مستقر شدند و با مردم بومي عجين گشتند؛...در نهايت احتماال دو
ميليون و هشتصد هزار آواره در ايران گرد آمده بودند  .در حقيقت  ،سازمانهاي غير دولتي ( ) و كميسارياي عالي
پناهندگان سازمان ملل ( )به جز از طريق تامين تعداد محدودي كمك  ،هيچ ارتباطي با آنها نداشتند ،در حالي كه
دولت ايران به طوركلي مسؤليت آوارگان را به دوش گرفته بود.واز آن زمان بيش از يك ميليون نفر به افغانستان
مراجعت كردند ،بسياري از آنهانه از روي رغبت بلكه تحت فشار حكومت ايران به افغانستان بازگشتند .زيرا زندگي
در ايران به مراتب بهتر از افغانستان است ،و آنان به روش زندگي شهري  ،خدمات بهداشتي  ،مدارس براي پسران
و دختران و انتخاب مواد غذايي در فروشگاهها عادت كرده بودند .يك افغاني شاغل در ايران مي تواند به آساني
يك خانواده به جا مانده در افغانستان را اداره كند و از اين رو ،انگيزه هاي اقتصادي قوي براي اقامت در ايران داشته
باشند (».جانسون)33، 4834:

توزيع جغرافيايي مهاجران خارجي

توزيع مهاجران خارجي در سطح كشور در استانهاي مختلف تابعي از امكانات و فرصت هاي موجود اشتغال استانها
 ،زمينه هاي كاري و مهارتهاي شغلي مهاجران و نيز پايگاه اجتماعي و محلي زندگي وابستگان درجه اول و دوم
مهاجران در خارج متولد شده مي باشد «.در سال  4881آمار دقيقي از مهاجران خارجي نداريم ولي از حدود
11334نفر متولدان خارج از كشور حدود11/3درصد در استان مركزي 44/4 ،درصد در خوزستان  ،حدود 3درصد
در خراسان 4/3 ،درصد در آذربايجان شرقي 1/3 ،درصد در مازندران و48/4درصد در ساير نقاط كشور ساكن بوده
اند.گرچه آمار مربوط به مهاجران خارجي در سالهاي 81و11وتاحدودي 11امكان بررسي بيشتري را در مورد محل
اقامت مهاجران به تفكيك نقاط شهري و روستايي به دست نمي دهدولي باتوجه به حجم مهاجران ساكن در
شهرهاي تهران و مشهد و آبادان كه حدود  44درصد كل مهاجران را نشان مي دهد ،معلوم مي دارد كه اغلب
مهاجران خارجي (در سال )81را افراد رده باال از نظر سطح سواد ،مهارت و...تشكيل مي دادندكه در نواحي شهري




و به ويژه شهرهاي بزرگ سكونت كرده اند .وضع مهاجران از نظر توزيع استاني و نواحي شهري و روستايي نيز در
سالهاي 11و11تقريبا به همين صورت بوده است  .در سال  4841به علت جنگ ايران – عراق و افغانستان – اتحاد
جماهير شوروي ووجود مهاجران عراقي و آوارگان افغاني  ،نه تنها حجم مهاجران چندين برابر مي گردد بلكه محل
سكونت آنها نيز بر اساس همان عوامل رهبري كننده مهاجر يعني سواد  ،مهارت و ريشه هاي خانوادگي  ،فرصت
اشتغال و...مسير مهاجرت مهاجرين عوض شده و بخش اعظم آنها ساكن نواحي روستايي شده اند  ،يعني در صد
آنها از 41/1درصد در سال 81به11/8در صد در سال41و حتي به حدود14درصددر سال (31اتمام جنگ  ،برگشت
مهاجران و آوارگان ) افزايش مي يابد»
« توزيع مهاجران خارجي در استانهاي مختلف كشور...تابع مقتضيات داخلي هر استان در ارتباط با جذب مهاجران
و مقتضيات فرد مهاجر و چگونگي انطباق آن دو بر هم مي باشد كه حجم و ميزان مهاجران هر استان را تعيين مي
كند.استان قم با جذب 43/3درصد كل مهاجران خارجي عمدتا به منظور تحصيل و تحقيق در رشته هاي تحصيلي
علوم ديني در درجه اول قرار دارد  .به جز استان قم و تهران با  8/8درصد  ،بقيه استانهايي كه داراي مهاجران
خارجي زياد هستند استانهاي مرزي و يا نزديك مرزها مي باشند .به طوري كه در درجه دوم استان كرمانشاه،در
مرتبه سوم هرمزگانودر درجات بعدي سيستان و بلوچستان ،خوزستان  ،كردستان و ...قرار دارند.خراسان علي رغم
داشتن مهاجران زياد به ويژه افغانيها به خاطر باالبودن جمع كل مهاجران آن  ،نسبت درصد كمتري را نشان مي دهد
( 4/4درصد) .هركدام از مهاجران با توجه به عواملي چون سواد  ،مهارت ،عاليق ،وابستگي قومي و ملي و فرهنگي
،خويشاوندي و...راهي يكي از استانهاي كشور شده اند ،به طوري كه در سال 4841حجم قابل توجهي از اتباع
خارجي در ايران سكونت داشته اندكه 33/8درصد آنها را اتباع افغانستان 3/3،را اتباع عراق4/1 ،درصدرا پاكستان و
بقيه كشورها3/1درصد را تشكيل مي دادند .از مجموع مهاجران خارجي 14/3درصد آنها در استان خراسان ،
43درصددر تهران3/4 ،درصد در سيستان و بلوچستان1/4 ،درصد در اصفهان وباالخره 4/4درصددر آذربايجان
شرقي و بقيه آنهادر استانهاي ديگر بوده اند.وضعيت استانها از نظر توزيع جغرافيايي مهاجران خارجي با توجه به
عوامل موثر بر آن همچنان كه قبال عنوان شده است،متفاوت مي باشد.مثال بيشترين درصد مهاجران خارجي استان
خراسان را افغانيها 33/4درصد ،اتباع ساير كشورها3/3درصد و بقيه را مهاجران عراقي  ،پاكستاني  ،هندي تشكيل
مي دهند كه به علت نسبتهاي فاميلي با آن طرف مرز افغانستان و وجود مهارتهاي منطبق بر نيازهاي كاري  ،نزديكي
به افغانستان و وجود فرصت هاي اشتغال باالو...مي باشد .با افزايش فاصله از درصدحجم آنها كاسته مي گردد،مثال
استان تهران كه حدود 33درصد مهاجران خارجي آن را افاغنه و 48/4درصدرا ساير كشورهاو بقيه را مهاجران
كشورهاي عراقي ،پاكستاني وهندي تشكيل مي دهند.سيستان و بلوچستان نيز وضعيت مشابهي با خراسان دارد ولي
در سطحي پايينتر  .آذربايجان شرقي بيشترين ميزان مهاجران خارجي خود را از ساير كشورها(13درصد)،




83/1درصد از عراق به علت نزديكي به مرز،وبقيه را از سه كشورهند ،پاكستان،وافغانستان جذب كرده است.از نظر
جذب مهاجران خارجي از كشورهاي مختلف دنيا به استثناي افغانستان ،عراق ،هند وپاكستان،باالترين درصد
آنهادراستان تهران ،48/8استان آذربايجان شرقي،4/8خوزستان،1زنجان،8/4فارس8/8درصدقرار داردكه شامل
مهاجراني از كشورهاي تركيه ،شوروي.كشورهاي خليج فارس،اروپايي ،آمريكايي و...مي باشد( .جوان-834 ،4833:
 ) 838در خصوص تركيب سني و جنسي مهاجران نيز بايد گفت كه با توجه به حجم باالي مهاجران افغاني و
شرايط ويژه آنها ،در صد مهاجران تبعي (زير 41سال)و سنين باالي 41سال در مورد آنهاباالست ،البته مهاجران
كشورهاي مثل پاكستان و عراق نيز وضعيتي تقريبا مشابه با افاغنه دارند.اما مهاجران سايركشورها همچون هند
عمدتا در گروههاي سني ميانه قرار دارند.از اين رو  ،مي توان گفت كه بيشتر اتباع كشورهاي افغانستان و پاكستان
مهاجران در جستجوي كار به همراه خانواده هستند.هر چند البته تبعات جنگ افغانستان اين مساله را تشديد كرده
است .تركيب جنسي مهاجران هند و ساير كشورها را كه در سنين كار براي يافتن كار مهاجرت مي كنند يشتر
مردانتشكيا مي دهد.در حالي كه مهاجران عراقي داراي انگيزه كار و اشتغال نبوده و به خاطر فشارهاي سياسي دست
به مهاجرت زده اند و نسبت جنسي آنها مؤيد اين امر است .نسبت جنسي مهاجران عراقي متعادل بوده و اين خود
نشانه مهاجرت كليه اعضاي خانوار بدون ارجحيت جنسي و سني بوده است ،در حالي كه نسبت جنسي افغانها در
گروه سني زير 41سال معادل 41 ،443تا41ساله حدود414و41سال به باالحدود444است واين نشانه مهاجرت
براي كار جهت تامين زندگي و امنيت مي باشد .با اتمام جنگ تحميلي و آرامش نسبي در افغانستان و بازگشت
برخي از مهاجران عراقي و افغاني به كشورخوداز تعداد وميزان مهاجران خارجي در سطح كشور در سال
4831كاسته شده است.تركيب سني آنها نيز متعادل تر شده است .براي مثال  ،كاهش سنين 11-83ساله  ،احتماال به
علت بازگشت افراد و مهاجران كاري افغاني به كشور خود و بازماندن خانواده هاي آنها در كشور است.بقيه
گروههاي سني تقريبا حالت متعادل يك جمعيت مهاجر را دارا مي باشند.به طور كلي در مورد مهاجرتهاي خارجي
بايد گفت بخاطر عدم دسترسي به آمار مهاجران خارج شده و دسترسي ناقص به آمار مهاجران وارده،آن هم با پايه
هاي سني متفاوت در سرشماريهاي مختلف ،بررسي و تحليل دقيق جريان مهاجرتهاي خارجي به كشورمشكل و
پيچيده است(». .جوان)834 ،4833:

سال ورود به ايران

سال ورودمهاجران نمونه در اين تحقيق و مصاحبه شوندگان از 4813تا4833متغير است .يعني قديمي ترين فرد
مهاجر بيش از بيست سال و جديدترين آنها كمتر از ده سال در ايران سكونت دارد.




علت مهاجرت

اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ در 4333پس از وقوع كودتاي سوسياليستي ،به قدرت رسيدن طالبان در 4838و
اعمال فشارهاي سخت عليه شيعيان  ،بروز جنگ داخلي ميان گروه هاي جهادي  ،تحصيل علوم ديني ،فقر وناامني و
سايرمشكالت.

دليل انتخاب ايران

مشابهت فرهنگي به ويژه در ناحيه زبان و مذهب (مخصوصا با شمال افغانستان)  ،همجواري  ،فقدان تمهيدات
مرزي ،ا نقالب اسالمي  ،آشنايي و ارتباطات پيشين .يكي از كارشنا سان در اين باره وخدمت شايان جمهوري
اسالمي در طي سالهاي پناهندگي كه متاسفانه بعضا توسط مهاجران مورد

كم توجهي قرار مي گيرد ،مي

نويسد«:بسياري از آواره گان افغاني از همان آغازتراژدي افغانستان به ايران روي آوردند.اين آوارگان بدليل قرابت
هاي قومي با ايرانيان  ،همچنينيگانگي مذهبي كه با شيعيان ايران داشتندبه كشور ما آمدند.هرچند هجوم كارگران
فصلي افغاني تا قبل از كودتاي افغانستان از جمله حركت هاي عادي محسوب مي شدو چهره كارگران مهاجر
افغاني الاقل در استانهاي شرقي ايران شناخته شده بوداما گستردگي جمعيت آواره اين موج را به سراسر ايران
كشاند.قسمت عمده آوارگان در مراكز شهري استانهاي شرق كشور حضور داشته و رد جمعيت محل مستحيل شده
اند.و تنها سه درصد از جمعيت آواره در اردوگاههاي ويژهاسكان آوار گان زندگي مي كنند.اگرچه جمهوري
اسالمي ايران تا مدتها با بي مهري سازمانهاي بين المللي مسؤل آوارگان روبرو بود،با اين وجود ،آوارگان افغاني به
خدمات رفاهي  ،اجتماعي ،اشتغال  ،مدارس  ،تسهيالت،بهداشتي و غذاهاي جيره بندي شده دسترسي داشته و
اغلب آنها از نظر اقتصادي به خود كفايي رسيده اند.كمك جمهوري اسالمي به اين آوارگان علي رغم اوضاع
اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي چنان بود كه كليه سازمانهاي مسؤل آوارگان كه در سطح بين المللي تجارب فراوان
دارند اذعان مي كنندكه اين برخورد بسيار باالتر از استانداردهاي بين المللي مي باشد .در حال حاضر نيز كمك
سازمانها ي بين المللي مسؤل آوارگان منجمله كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان وبرنامه جهاني غذا در
مقايسه با كمك كلي جمهوري اسالمي ايران به اين آوارگان بسيار ناچيز است(» .حميد نظري ،شماره)83 ،43:





تعداد مهاجران

آمارهاي متعددي از جمعيت مهاجران افغاني در ايران وجود دارد كه آمار دوميليون وششصد هزارنفرآن بيشتراز
بقيه توسط مراجع رسمي تاييد شده است .از اين تعداد  ،عده اي در دوسال اخير به كشورشان بازگشته اند كه در
كميت دقيق آن اختالف نظر وجود دارد .ازمجموع مهاجران افغاني به ايران چيزي حدود صدو پنچ هزار آن ـ
هرچند در مقاطعي با تناوب  -درمناطق مختلف استان و شهر قم سكني گزيده اند.از اين تعداد  ،عده قابل توجهي
به كشورشان مراجعت كرده و هم اكنون حدود  44تا  41هزار نفرآنها باقي مانده اند .اين تعداد نيز به استثناي
طالب شاغل به تحصيل درحوزه علميه و مركز جهاني و دانشجويان مشغول به تحصيل دانشگاهها و احيانا افراد
داراي اقامت مجاز  ،مابقي بايد به تناوب و متناسب با جدول زمان بندي شده به كشورشان بازگردند.

دليل انتخاب قم

داليل مهاجران براي انتخاب قم به عنوان محيط مقصد متعدد بوده است.از آن جمله :مذهبي بودن شهرو وجود
مراكز زيارتي همچون حرم حضرت معصومه عليها سالم  ،نزديكي به مركزوپايتخت ،سابقه آشنايي از زمان طاغوت
بويژه از طريق بستگاني كه در محيط هاي كاري هر چند به صورت غير قانوني اشتغال داشتند  ،مناسب بودن
تسهيالت زندگي در مقايسه با ساير شهرها،وجود حوزه علميه بويژه مركز جهاني علوم اسالمي كه در بخش آموزش
و تحصيل طالب خارجي فعاليت دارد ،حضورطالب و علماي افغاني متعدد در قم كه عمدتا پس ازشروع جنگ
تحميلي عراق عليه ايران ازحوزه علميه نجف به قم مهاجرت كرده و در اين شهر اسكان يافته بودند.

جمعيت شهرك

از مجموع مهاجران ساكن در قم  ،چيزي حدود پنج تا هفت هزار آن در شهرك موسوم به

« شهر قائم » كه در

اين مطالعه مورد توجه قرار گرفته ،سكونت دارند.





توصيف شهرك

شهر قائم از جمله شهرك هاي جديدالتاسيس واقع در شرق قم و تقريبا متصل به شهرمي باشد.اين شهرك به رغم
كوچكي از همه امكانات شهري مورد نياز براي يك زندگي متعارف همچون درمانگاه،مدرسه در تمام مقاطع ،
هنرستان،بانك ،كالنتري ،مسجد ،حسينيه ،سرويس اياب و ذهاب ،آب  ،برق  ،گاز ،تلفن  ،فروشگاهاي متعددو...
برخوردار است.

روش شناسي تحقيق

دراين تحقيق ازدو روش مشاهده ومصاحبه عميق با نمونه گزينش شده از مهاجران ،وبا برخي مسؤالن محلي
درگير با امور اتباع و مهاجران خارجي استفاده شده است .نمونه مورد مصاحبه 83نفر مي باشند كه سعي شده به
صورت تصادفي وعمدتا از طريق پرس و جو از ساكنان شهرك در محله هاي مختلف به عنوان يك نمونه نسبتا
گويا از جامعه آماري مورد نظر كه حدود پنج تا هفت هزار نفرمي باشند ،گزينش شوند .اعضاي نمونه به دليل
برخي محدوديت ها تماما از مردان انتخاب شده اند .چنين نمونه اي هرچند به دليل گستردگي جامعه آماري  ،رقم
قابل توجهي نيست و به طور طبيعي افزايش تعداد نمونه در اين سنخ مطالعات  ،امكان بيشتري براي كسب
اطالعات بيشتر و متنوع تر فراهم مي ساخت و ابعاد وسيع تري از زندگي جامعه آماري مورد نظر مورد كاوش و
بررسي قرار مي گرفت اما به دليل محدويت وقت  ،كمبود امكانات  ،كيفي بودن مطالعه  ،استفاده از روش مصاحبه،
روايي باالي اين سنخ پژوهش هاوتعميم پذيري تقريبي آن به همين ميزان اكتفا شده است .مصاحبه شوندگان در
ضمن مصاحبه عالوه بربيان وضعيت شخصي و ارايه ديدگاهها و نظرات خود كه به اقتضا سؤال موظف به ارايه آن
بودند؛ اطالعات متنوعي نيز در خصوص وضعيت كلي مهاجران بويژه مهاجران ساكن قم كه در طي سنوات حضور
خود از طرق متعدد بدان وقوف يافته بودند؛ در اختيار نهادند .مشابهت بسيار زياد ميان پاسخ هاي مصاحبه شوندگان
 ،افزايش نمونه آماري را غير ضروري مي ساخت .به منظور دست يابي سريع به مفاد يافته هاي پژوهش و تسهيل
فهم اظهارات متنوع پاسخ دهندگان  ،سعي شده است حتي االمكان پاسخ هاي تفصيلي تجزيه وبه صورت مجموع
گزاره هاي منسجم دسته بندي شود.ادبيات پاسخ ها تاحد امكان  -جز به ميزاني كه انتقال بيان گفتاري به نوشتاري
به طور طبيعي اقتضا مي كند – محفوظ مانده است.





نوع اشتغال

بر طبق مطالعات انجام شده حدود /33از جمعيت ساكن شهرك به كارگري و عمدتا كارگري ساختمان اشتغال
دارند .حدود  /43طلبه ،و / 43نيز به ساير مشاغل همچون معلمي ،روزنامه نگاري  ،دانشجويي  ،فروشندگي
،مكانيكي  ،خياطي ، ،كتابداري  ،تايپ  ،نانوايي  ،قصابي  ،كفاشي  ،و ...اشتغال دارند .وامامشاغل نمونه مورد
مطالعه بر اساس ادعاي خود آنهاعبارتنداز:
كارگر ساختمان  ،كارگر مرغداري ،كارگر چاپخانه ،آبدارچي يكي از مراكز پژوهشي ،كتابدار ،طلبه  ،طلبه و دانشجو،
 ،شاگرد مغازه  ،ميوه فروش ،كارگر دمپايي سازي ،كارگر نانوايي،كاشي كار ،دانش آموز ،تايپيست  ،كفاش ،بنا
،دوچرخه ساز ،فارغ التحصيل بيكار .

درآمد تقريبي

ميانگين در آمد اظهار شده مهاجران مورد مصاحبه (به استثناي دانش آموزان )از يك صد هزارتومان در ماه تا يكصد
و هفتاد هزارتومان در نوسان است.

تحصيالت گروه نمونه

غالب افراد نمونه مورد مطالعه به استثناي دانش آموزان  ،دانشجويان و طالب بي سواد ،يا داراي تحصيالت ابتدايي
و مادون سيكل هستند .هرچند ميان نظام آموزش سنتي مرسوم در برخي مناطق روستايي افغانستان كه غالب
مهاجران كم وبيش از آن برخوردارند با نظام آموزشي متعارف در ايران تفاوتهايي وجود دارد اما از نظركمي و كيفي
در سطح آموزش ابتدايي ايران ارزيابي مي شود.برخي از افراد سنتي بي سواد به ويژه زنان افغان در چند سال اخير با
شركت در كالسهاي نهضت سواد آموزي توانسته اند تا حدي وضعيت خود را از اين حيث بهبود بخشيده اند ،اگر
چه بيش از  / 33از اقشار سنتي بي سواد ارزيابي مي شوند.خوشبختانه نسل جديد مهاجر در چند سال اخير تحت
تاثير فضاي فرهنگي كشور و امكانات آموزشي نسبتا مناسب پيشرفت قابل توجهي در كسب سواد و ارتقاء موقعيت
تحصيلي داشته اند و جمع قابل توجهي از آنها هم اينك در سطوح عالي حوزه و دانشگاه به تحصيل علم مشغولند.
به شهادت افراد مورد مصاحبه ،روحيه سواد آموزي و عالقمندي به تحصيل علم و نيز نهادي شدن فرهنگ علم




آموزي ومطلوب واقع شدن كسب مدارج علمي در ميان مهاجران از جمله دستاوردهاي بسيار مهم مهاجرت ايشان
به ايران تلقي مي شود.دستاوردي كه مهاجران نيل به آن را رهين منت مردم ودولت ايران مي دانند.

زبان وادبيات

ز بان گفتاري هزاره هاي افغان در محاورات معمول فارسي دري است كه با الگوي نوشتاري آن تفاوت هايي دارد.
برخي از تصرفات مشهود عبارتند از :اختصار برخي كلمات مثل «امد» به جاي احمد؛«ابدل» به جاي
عبدالحسين؛«موكنه» به جاي مي كند؛«كد » به جاي كرد ؛«موري » به جاي مي روي ؛تبديل «ان» در پايان برخي
كلمات به «و»براي مثال«:زمستو»به جاي زمستان ؛ « افتو» به جاي آفتاب؛ «پيرو» به جاي پيران؛«اوغانستو» به جاي
افغانستان؛ تغيير برخي كلمات براي مثال  :به جاي «با»« ،قد» و به جاي «در » «،ده» به كار مي برند «:م قد ابدال
رفتوم» به جاي « من با عبداهلل رفتم»؛« تو ده كجايي» به جاي «تو در كجايي »؛ «اخته كجه موري » به جاي « آن
وقت كجا مي روي ؟»؛ پسوند « چي » به معناي اهل ،براي مثال  :باميان چي يعني اهل باميان؛ واژه مغولي «تو» به
معناي دارنده است كه به اسم ذات و اسم مكان اضافه مي شود :براي مثال ،قرغنه تو  ،قلبه تو؛واژه هاي مغولي «
الال» و«اللي » به معناي برادر و « باي » به معناي ثروتمندبه عنوان اوصاف به اسامي افراد اضافه مي شود،براي مثال:
«چمن اللي »« ،اكرم باي» «،سرور ال ال»وغيره.

دين ومذهب

مهاجران افغاني مقيم قم به شهادت نمونه مورد مطالعه و برخي مسؤالن امور اتباع خارجي استان تماما از شيعيان
مناطق هرات ،مزار شريف ،غزنه  ،باميان ،فراه ،نيمروز،كابل و سايرمناطق شيعه نشين افغانستان هستند .جمعيت
اندكي از اهل سنت كه در سالهاي اوليه بحران به قم مهاجرت كرده بودند  ،يا به كشورشان بازگشتند و يا به ساير
مناطق ايران مهاجرت كردند .شيعيان مهاجر نيز علي الظاهر تماما دوازده امامي هستند.

وضعيت مسكن

بر طبق دعاوي مطرح شده از سوي افراد مورد مصاحبه و مسؤالن دولتي حدود /33از مهاجرين مقيم قم و به ويژه
شهرك مورد مطالعه در خانه هاي رهني  -استيجاري ساكن بوده و فاقدساختمان ملكي اندوتعدادي نيز مالك خانه




هاي قولنامه اي و داراي اسناد مالكيت عادي يا اسناد منتسب به شخص ثالث مي باشند .مهاجران افغان همچون
ساير مهاجران خارجي مقيم ايران مجاز به داشتن خانه  ،مغازه،زمين وماشين ملكي داراي سند رسمي و ثبت شده
در محاضرقانوني ني ستند .طالب مجرد نيز عمدتا از حجره هاي مدارس علميه حوزه به عنوان خوابگاه استفاده كرده
و بعضي نيز در كنار خانواده خودزندگي مي كنند.الزم به ذكر است كه انگيزه مهاجران براي تجمع در مكانهاي
خاص و شكل دهي تدريجي به شهرك هايي همچون شهرك مورد مطالعه برغم باالبودن اجاره و كمبود امكانات،
عمدتا مسايل امنيتي و احساس تعلق خاطر مهاجران به هم ميهنان خود ذكر شده است.
ميانگين اعضاي خانواده
ميانگين جمعيت خانواده مهاجران افغاني به ادعاي افراد مورد مصاحبه پنج نفر مي باشد.
وسايل و امكانات رفاهي وسايلي كه به شهادت افراد مورد مصاحبه همه مهاجران كم وبيش از آن برخوردارند،
عبارتند از :اجاق گاز ،يخچال ،تلويزيون  ،راديووضبط  ،كولر  ،پنكه ،بخاري ؛ تعدادي نيز عالوه بر اين وسايل از
ماشين لباس شويي ،فريزر،ويدئو،اتوي برقي،جاروي برقي و وسايل نسبتا لوكس نيزدر منازل خود استفاده مي كنند.
حدود (/43بويژه ازدانش جويان و طالب  ،كامپيوترنيز در اختيار دارند ،).استفاده از اتومبيل شخصي در ميان
مهاجران بسيار اندك و شايد كمتراز /31باشد.

آمار جرايم وتخلفات

به ادعاي برخي مسؤالن محلي امور مهاجران قم ،ميزان تخلفات مهاجران ساكن در قم در مقايسه با برخي
استانهاي كشور رقم قابل ذكري نيست .باالترين تعداد زندانيان مهاجر درطي سالهاي 44تا434 ،34نفربوده كه اين
تعداد با توجه به رقم باالي صد هزارنفري مهاجران چندان قابل توجه نيست.جرايم ايشان عمدتا سرقت  ،توزيع
مواد مخدر،برخي مسايل شخصي همچون دعواهاي خانوادگي بوده است .اين تعداد در پايان 38به حدود 13نفر و
پس از عفو مقام معظم رهبري به كمتر از ده نفر تقليل يافته است .اين مقام مسؤل ،دليل كاهش جرم در استان را
برغم شرايط خاص مهاجران ودر مقايسه با آمار زندانيان ساير استانهاعمدتا ازوضعيت كيفي جمعيت مهاجر ساكن
در قم ناشي د انسته اند  .وجود بيش از هزار طلبه افغاني به همراه خانوادهاي خود(يعني جمعيتي باالي پنچ
هزارنفر) ،حضورحدود بيست هزار نفر دانش آموز  ،مذهبي بودن فضاي عمومي شهر ،وجودجلسات و برنامه هاي
متنوع مذهبي و آموزشي خود مهاجران به مناسبت هاي مختلف  ،استقرار مهاجران در مكانهاي خاص نسبتا كنترل
پذير،ارتباط نزديك نمايندگان آنها با مسؤالن محلي ؛ از جمله عوامل مؤثردر كاهش آمار انحرافات ذكر شده است.





ويژگي هاي فرهنگي مهاجران

ويژگيهاي ظاهري
با نگاهي سطحي و ظاهري برخي ويژگي هارا به صورت تقريبا مشتركي مي توان در ميان شيعيان افغاني مالحظه
نمود:ظاهر مذهبي ،داشتن محاسن (براي مردان) ،انگشتري( عقيق،ياقوت ،فيروزه و )...در دست راست،پوشيدن
لباس ساده و معموالبدون نقش و نگار،حجاب كامل زنان،داشتن اسامي مذهبي ،غالبا به همراه داشتن
مهركربالواحياناقرآن جيبي،روحيات مردساالرانه  ،احترام زياد به والدين (هرچند البته چنين سطحي از احترام را
براي زن و فرزند قايل نيستند ،).اعتماد به نفس  ،مناعت طبع ،توكل ،صداقت نسبي ،سخت كوشي و تالش خستگي
ناپذير (غالب طالب  ،دانش جويان و دانش آموزان افغاني موردمصاحبه  ،خود وساير هم قطاران خودرا از نظر
ميزان پيشرفت تحصيلي بسيار موفق ارزيابي مي كردندو شواهد گويايي نيز براين موفقيت اقامه مي كردند.در برخي
مراكز حوزوي قم ،موفقيت و پيشرفت تحصيلي طالب افغاني مورد اذعان قطعي مسؤلين ايراني است،).عاري بودن
از تكلفات معمول،محجوب و كم حرف  ،ناموس پرستي و غيرتي بودن شديد،قوم گرايي نسبتا غالب ،تعصب
مذهبي باال،روحياتي مصمم و تاحدي خشن ،احترام وافر به سادات ،غالبا دوري از اعتياد به سيگار و مواد مخدر(
جالب توجه است كه در افغانستان برغم نقش قابل توجه در توليد انواع مواد مخدرو ارسال آن به سراسر جهان ،
جمعيت كشور تا حد زياد از ابتال به اين مواد خانمان سوز در امان مانده است .برخي از مهاجران افغاني با صراحت
تمام ،وجود اعتياد در ميان افغاني هاي مقيم و مهاجر را انكار كرده و مبتاليان محتمل را با توجه به موقعيت استثنايي
اين كشور غير قابل ذكر دانستند.اين ادعا اگرچه در ظاهر ،سطحي و غير قابل قبول بنظرميرسد اما ازواقعيت هاي
قابل توجهي حكايت دارد) .

باورداشتها و تعلقات مذهبي

مهاجران شيعه افغاني نيز همچون ساير شيعيان عالوه بر اعتقاد به اصول پنچ گانه و التزام مومنانه به احكام و
قوانين شرعي وتقيد ظاهري به ازآموزه ها و ارزش هاي اخالقي ويژگي هاي فرهنگي نسبتا متمايزي در اين
خصوص دارند .يكي از نويسندگان افغاني معاصر در اين باره مي نويسد«:به طوركلي ،در هزاره جات افراد باسواد
اعتقادات اصلي را در يك دفترچه محكم پوست چرمي (به اندازه قرآن جيبي)يادداشت مي كنندو اصطالحاآن را
«وظيفه»يا« دفترچه واجبات» مي گويند...بعد از قرآن به رساله مجتهد اعتقاد كامل دارند و در مسايل خود به آن عمل




مي كنند...بعد از قرآن و رساله و كتب ادعيه  ،به كتابهاي اخبارائمه (ع)عقيده فراوان دارند.و به صورت عموم كتب
فارسي مرحوم مجلسي را در خانه هايشان نگه مي دارند ،مثل حليه المتقين ،عين الحيوه وحياه القلوب و كتابهايينظير
ارشاد ديلمي  ،كفايه الموحدين  ،معراج السعادت و كتب وقايع كربال و حمله حيدري در باره غزوات پيامبر اسالم و
غيره .نسل جوان هزاره به كتابهاب « انتشارات نسل جوان» و كتابهاي آيه اهلل مكارم واستاد شهيد مطهري و مرحوم
آيه اهلل سيد محمود طالقاني عالقه دارندو دارندو عده اندكي هم به كتابهاي دكتر شريعتي ابراز عالقه مي
كنند(».فرهنگ)831-838 ،4833:
مراجع تقليد
شيعيان افغاني غيرمجتهد وغيرمتخصص در فروعات فقهي نيز همچون ساير شيعيان در عمل به دستورات شرعي و
انجام تكاليف و فرائض ديني از مراجع تقليد و مجتهدان واجد شرايط ،تقليد مي كنند .مراجع موجود تقليد شيعيان
افغاني به ادعاي افراد مورد مصاحبه عبارتنداز:آيه اهلل سيستاني  ،شيرازي ،فاضل لنكراني ،محقق كابلي ،محمد اسحاق
فياض  ،محسني ،وحيد خراساني ،مكارم شيرازي وبهجت .

اعياد و جشن ها

جشن هاي مرسوم در ميان شيعيان افغاني براساس آنچه برخي منابع انسان شناسي متذكر شده اند  ،جشن هاي
مذهبي و كامال مشابه وضعيت رايج درايران است .جشن هاي مذكور از اين قرارند:
عيد غدير خم ( 43ذي حجه الحرام )
عيد هفده ربيع االول (والدت پيامبر اكرم (ص) وامام صادق (ع) ) 
عيد سيزده رجب(تولد حضرت علي (ع)) 
عيد 43رجب(مبعث پيامبر اكرم (ص)) 
عيد شعبان (سوم تا پنجم شعبان به مناسبت تولد امام حسين  ،امام سجاد و حضرت ابوالفضل(عليهم السالم) 
عيد برات ( 41شعبان مصادف با تولد امام عصر(ع) 
عيد روزه (عيد فطر يا اول شوال) 
عيد قربان (روز دهم ذي حجه) 
عيد والدت حضرت زهرا(س)( 43جمادي االخر ،برخي نيز پنجم جمادي االول را به عنوان عيد والدت حضرت
زينب نيز جشن مي گيرند ).
اعياد والدت ساير ائمه (عليهم السالم) 




عيد اموات (يك يا دوشب قبل از عيد روزه و عيد قربان ،معموال به عنوان عيد مردگان مجالس ختم و روضه خواني
برگزار شده و ثواب و دعوت و پذيرايي از ميهمانان به روح مردگان نثار مي شود ).
عيد نوروز(كه آن را مصادف با خالفت ظاهري حضرت علي (ع)مي دانند ).
مجالس شكرانه (به پاس قدرداني و شكرگذاري به درگاه خداوند براي دست يابي به توفيقات)عالوه بر اعياد فوق ،
مناسبت هاي موردي ديگري نيز همچون ازدواج  ،بازگشت ازسفر زيارتي مكه مكرمه ،خريد خانه  ،تولد فرزندنيز
سوژه جشن و شادي محدود در ميان افاغنه است .
روز استقالل افغانستان و اخراج شوروي

از جمله رسوم در ايام جشن و شادي پختن حلواي سرخ است«.حلواي سرخ قديمي ترين و اصيل ترين غذاي
محبوب و محلي هزاره ها بوده است  ،اين غذاكه ظاهرا ساده و مركب از چهار جزء اساسي يعني روغن  ،آب ،
سمنك و آرد است  ،داراي كيفيت و قدرت غذايي خوب است .وبه مدت زيادي مي توان آن را ذخيره
نمود(»...لعلي )483 ،4834:

ايام و مناسبت هاي سوكواري

سوكواري امام حسين (ع) ( معموالدهه اول  ،دربرخي مناطق دو دهه اول ،در برخي مناطق كل محرم وصفر) 
اربعين امام حسين (ع) 
ايام فاطميه (48تا41جمادي االول) 
شب هاي قدر(48 ،44 ،43رمضان) رحلت پيامبر اكرم (ص)(سه روز آخر ماه صفر) 
ايام شهادت ساير ائمه(ع) 
مجالس ترحيم اموات (روز اول و روز چهلم) 
مجالس جمعه يا جمعه خواني (شب جمعه) 
مجالس خانگي يا شخصي (معموال مجالس مذهبي ناشي از نذر) 
اين مجالس معموال با قرائت قرآن  ،روضه خواني  ،سخنراني وپذيرايي هاي معمول برگزار مي شود و تفاوت
محسوسي با رسوم معمول جامعه ايران ندارد.






تعويذ،تفال واستخاره

شيعيان هزاره اي افغانستان بر طبق برخي مطالعات انسان شناختي با تعويذ نويسي  ،وردخواني  ،دعاگيري  ،طالع
بيني  ،فال گيري و اموري از اين دست ميانه خوبي دارند  ،هرچند شيعيان مهاجر تحت تاثير فرهنگ ايراني ،عادت
سنتي خود را تا حدي تعديل كرده اند.نويسنده كتاب «جامعه شناسي و مردم شناسي شيعيان افغانستان» در اين باره
مي نويسد «:مردم هزاره جات به كتاب مفاتيح الجنان عالقه فراواني دارند.قبل از مفاتيح الجنان  ،كتاب مفتاح الجنان
و زاد المعاد مرحوم مجلسي بين مردم رايج بود.كتب قديمي ادعيه مثل كتاب مرحوم ميرداماد  ،نيز در هزاره جات
يافت مي شودكه خيلي قديمي  ،نفيس و خطي و بارنگ هاي مشكي و قرمز نوشته شده است  .كتاب هاي تعويذ
نويسي مثل مجمع الدعوات وجامع الدعوات و نيز برخي از كتاب هاي چاپ پاكستان مانند كنز الحسين  ،سرخاب
هندي  ،اسرار قاسمي و غيره نيز در دست فالبين ها و طالع بين ها ديده مي شود .گرچه تعداد اين اشخاص در
هزاره جات كم انداما مردم عوام به آنها كم وبيش مراجعه مي كنند.استخاره و فالبيني از ديد علما و روحانيون مانعي
ندارداما با طالع بيني اكثرا مخالفت مي كنند.استخاره با قرآن وتسبيح از ديد كسي مانع ندارد .علما اكثرا با قرآن
استخاره مي كنند اما بعضي ه ا به ديوان اشعار خواجه حافظ شيرازي نيز تفال مي زنند؛كه آن را فال حافظ مي
گويند.بعضي مردم به كتاب حمله حيدري نيز فال مي زنند.معموال مردم به فالگيري عقيده چنداني ندارندولي بدون
آن هم نمي مانند و بين مردم مثلي است كه « بي فال هم نشين و به اميد فال هم نشين» .همان طور كه بعضي از
علما به استخاره به قرآن پاي بندند و به آن عمل مي كنند  ،بعضي عوام به « دعاگيري» نيز وفا دارندواز يك شخص
دعا نويس خوب كه به تقوايش عقيده داشته باشندبراي دفع اجنه و چشم زخم ،ترس و ساير عوارض از فرزندانشان
از آن شخص دعا مي گيرند.و به اصطالح فرزندان خود را از نظر دعا گيري به آن شخص اختصاص مي دهند و مي
گويند فرزندان من « ته بندي » فالن شخص متقي است.اگر فرزند كسي مريض شودبراي استخاره و معالجه به آن
شخص مراجعه مي كنندواو به نوبه خود مي گويد:برو يك گوسفند يا مرغ به عنوان نذر چهارده معصوم (ع)بكش و
گوشتش را خيرات كن  ،يك ورق دعا از آيات قرآن و يا دعايي را از كتب ادعيه انتخاب كرده مي نويسدكه مريض
ان را در آب حل كرده و نوش جان كندويا تعويذ ودربازو و يا به گردنش ببندد .و يا امر مي كند كه مقداري از
تربت گلوگاه امام حسين (ع) را پيدا كرده و به مريض بخوراندويا در لباسش بمالد.مردمي كه به دكتر و دارو
دسترسي ندارند به جنين اشخاصي مراجعه مي كنند و چه بسا كه به باذن اهلل نتيجه هم مي گيرند( ».فرهنگ4833:
)883،





اعتقاد به بخت و طالع  ،تاثير چشم زخم  ،نحوست برخي ايام،بديمن پنداشتن برخي رخدادها همچون:نشستن جغد
بر باالي خانه ،خنديدن غيرعادي ،بانگ زدن بي وقت خروس ،اعتقاد به تاثير اجنه در زندگي واموري از اين قبيل.
نذروات و صدقات :يكي از سنت هاي مذهبي رايج در ميان شيعيان افغاني مساله نذر به مناسبت هاي مختلف و به
تناسب وضعيت مالي است  .اقالم منذور معموالطيف گسترده اي از قرباني گاو وگوسفند گرفته تا اعطا حلوا و
شيريني را در بر مي گيرد.

هيات و دسته جات مذهبي

به ادعاي برخي مسؤالن امور مهاجران خارجي قم  ،افغاني هاي مقيم قم بين  483تا  433هيات مذهبي دارند كه
عمدتا در شهر قائم فعاليت دارند.وجود اين تعداد هيات و مشاركت فعال مهاجران در برنامه هاي مذهبي آنها به
ويژه در ايام سوكواري ،تاثير بسيار مهمي درحفظ و ارتقاي بينش و تمايل مذهبي  ،كاهش فشارهاي ناشي از
آوارگي  ،تحكيم همبستگي قومي و ملي  ،اطالع يابي از وضعيت يكديگر ،تسهيل برآورد نيروها ،امكانات و
محدويت ها ،حل گروهي مشكالت  ،تبادل اطالعات و تجربيات و...

ازدواج و طالق

رسم و رسومات افاغنه هرچند تحت تاثير مجالست با ايرانيان تا حدي دستخوش تغييرات شده اما در عين حال ،
برخي ويژگي هاي آن كم و بيش به گونه اي متمايز باقي مانده است .قداست ازدواج و تاهل  ،نقش محوري والدين
پسر در انتخاب همسر براي فرزند،استفاده از ايلچي يا زناني كه نقش واسطه براي اطالع يابي از وضعيت خانواده
دختر مورد نظر دارند ،خواستگاري توسط افراد موجه ومحترم فاميل به همراه هدايا  ،مطالبه شير بهاي سنگين،
اجراي مراسم نامزدي در يك روز سعد كه با اتفاق نظر خانواده عروس و داماد انتخاب مي شود ،برگزاري مجالس
جشن و شادي و پذيرايي و تبادل هدايا در مراسم نامزدي  ،روابط خانوادگي طرفين براي مدتي  ،مراسم شيربها
گيري و اخذ وجوه شيربها به هنگام اعالن آمادگي خانواده داماد براي برگزاري جشن عروسي ،برگزاري جشن
مفصل عروسي و پذيرايي قابل توجه از ميهمانان ،الزام داماد به دادن پول به افراد مختلفي كه در مقاطع مختلف
جشن عروسي تا هنگام بردن عروس به خانه بخت از وي تقاضاي مژدهگاني و كمك مي كنند ،عدم الزام خانواده
عروس به تامين جهاز (جزمقداري لباس ) ،مهريه هاي نسبتا اندك ،غالبا عدم توجه به اقتضائات و تناسبات سني
،محروميت دختر از ارث و مايملك پدري پس از ورود به خانه بخت ،نامزد گيري در دوران طفوليت دختر و پسر




توسط خانواده هاي آنها،معاوضه دختران ( به اين معنا كه پدري ،دخترش را به عقد كسي در مي آوردو متقابال
ممكن است خواهراورا براي پسرخود خواستگاري كند)،توقع كاركردن سخت دختر در خانه شوهر  ،الزام به متابعت
و حرمت ورزي نسبت به اقارب شوهر به ويژه مادر شوهر ،قبح شديد طالق و...از جمله اين رسوم است .به گفته
برخي از مصاحبه شوندگان در افغانستان ،گاه در خصوص ازدواج تعابيري به كار مي رود كه اين پيوند مقدس و
ريشه دار را تا حد نوعي معامله تنزل مي دهد .معامله اي كه در آن پسر يا خانواده او خريدار و خانواده دختر
فروشند فروشنده محسوب مي شوند .در عمل نيزغالب مردان با همين ذهنيت به همسران خويش مي نگرند و از
ايشان انتظار متابعت محض و تمكين بي چون و چرا دارند .چنين ذهنيتي هر چند به دليل تغييرات فرهنگي گسترده
واوضاع و شرايط اجتماعي بويژه در ميان قشر تحصيل كرده بسيار تضعيف شده است اما رسوباتي از آن هنوز هم
به ويژه در ميان خانواده هاي سنتي وجود دارد .باز به ادعاي برخي مصاحبه شوندگان  ،در گذشته دختران سيده
افغاني تنها مجاز به ازدواج با سادات بودند وافراد غير سيد حتي با وجود عشق و عالقه شديدو رضايت دختر از
امكان طرح چنين تقاضايي به دليل يقين به عدم اجابت آن صرف نظر مي كردند .اما اين فرهنگ نيز تحت تاثير
مهاجرت و آميزش هاي فرهنگي و تغيير شرايط تا حد زيادي تضعيف شده است.
شيعيان افغان همچون سايرين معموال باارجاع به چهارمالك يا به اصطالح همسان گزيني با رعايت چهار ويژگي
يعني موقعيت طبقاتي  ،روابط خويشاوندي ،وضعيت اقتصادي و همجواري منطقه اي به انتخاب همسر مي پردازند.
بچه دارشدن نيز از ويژگي هاي مطلوب زوجين تلقي مي شود«:در تولد نوزاد پسر ،خوشحالي دوچندان است ،
چون در ديد مردم هزاره پسر از آن فاميل و خادم هميشه خدمتكار پدر و مادر خواهد بود ،ولي در تولد نوزاد دختر
اندكي دلواپسي ديده مي شود و تولد دختر در پنداره مردم هزاره ،غم آفرين و عقده زا بوده و دختر را مال مردم مي
شمارند.براي پسر تبريك اين چنين است  :مرد نو مبارك!و براي دختر مي گويند  :گله گوروم آوردني
مبارك!(»...لعلي  ) 434 ،4834:همانگونه كه در قبل بيان شد نام هاي افغاني غالبا داراي صبغه مذهبي است .اسامي
خاصي همچون خداداد  ،علي داد،عبدالرحيم،عنايت اهلل،عبدالواحد،نجيب اهلل ،ذكريا ،عيدمحمد،خدابخش  ،حسين
يار  ،جمعه خان،اسماعيل ،اسحاق ،يحيي ،براي پسران وزينب  ،رقيه ،كلثوم،گل بهار .حوا ،گل بخت  ،گل جمال
،گل اندام ،ساره ،سكينه  ،صديقه،مريم،هاجر ،بلقيس براي دختران؛ و صدها اسم با مسماي ديگر معرف تعلق خاطر
مذهبي و حسن سليقه فرهنگي اين مردم است.جالب اينكه برخي به هنگام تولد نوزاد از عنوان عامي همچون
«بومنه » براي دختران و « بومان »براي پسران كه به معناي « زنده ماندن » يا تفال براي زنده ماندن اوست  ،استفاده
مي كنند.اين تعبير مشابه « بماني و بمانعلي » در برخي مناطق ايران است.برطبق ادعاي برخي آگاهان ،نام فرزند را
معموال پدر بزرگ و مادر بزرگ انتخاب مي كنند ودربرخي مناطق بويژه مناطق شهري  ،نام گذاري فرزند با
تشريفات خاصي همچون دعوت رسمي ازبرخي بستگان و ترتيب دادن مجلسي ويژه همراه با پذيرايي با نقل و




شيريني صورت مي پذيرد .در اين مجلس  ،هريك از ميهمانان ضمن برداشتن شيريني از ظرف مخصوص نام مورد
نظر خود را كه در يك تكه كاغذ نوشته است  ،مي اندازد .در پايان ،بزرگ خانواده با سالم و صلوات حضار اقدام به
برداشتن يكي از كاغذ هاي حاوي نام مي كند  ،اولين نام خارج شده به عنوان نام نوزادانتخاب مي شود  .خانواده
نوزاد در پايان معموال با آب گوشت وليمه از ميهمانان پذيرايي مي كند.
رسم «ختنه» يا«سنت» پسر بچه ها نيز معموال در سن سه يا چهار سالگي  ،بابرگذاري مراسمي خاص همراه با ذبح
گوسفند و دعوت از خويشان و نزديكان براي صرف غذا صورت مي گيرد .متوسط سن ازدواج
متوسط سن ازدواج در ميان مهاجران افغاني 41-44سال براي پسران و 43-43سال براي دختران ذكر شده است.
سن ازدواج در گذشته به دليل بافت سنتي جامعه افغانستان و فقدان برخي مشكالت موجود به ويژه در مناطق
روستايي ،پايين تر از اين گزارش شده است.احتماال مقوله مهاجرت و مشكالت ناشي از آن و نيز ارتباط فرهنگي
مهاجران با جامعه مقصد  ،اين ويژگي را نيز همچون ساير ويژگي ها ي فرهنگي متاثر ساخته است.

نرخ طالق
ميانگين نرخ طالق در ميان مهاجرين از /31-/34ادعا شده است دليل اين امراحتماال ،سنتي بودن فرايند همسر
گزيني  ،قبح شديد طالق  ،سنگيني نسبي هزينه ها و تشريفات ازدواج براي خانواده داماد  ،محروميت دختران از
ارث والدين و محدوديت هاي زياد براي بازگشت مجدد به خانواده والديني ،محدوديت ناشي از ازدواج مجدد
،سلطه بزرگان و نقش محوري آنها در حل مرافعات خانوادگي به عنوان طريقي مطمئن جهت مهار طالق وعواملي
از اين دست مي باشد.
الگو هاي تربيتي
يكي از نويسند گان افغان در خصوص الگوهاي تربيت خانوادگي شيعيان افغاني مي نويسد «:از سنت موكد مذهبي و
ملي مردم هزاره يكي هم محصور بودن آنها در دايره عادات فولكلور  ،محيط منزل و اجتماع است ،زن طبق مصلحت
شوهر خارج از خانه شده نمي تواند حتي اوالد و بچه ها تحت اداره و هدايت مستقيم والدين خارج از مقررات وحوزه
مجاز فراتر گام نمي گذارد ،دختران جوان فقط زينت خانه ودر حصار خانه باقي مي مانند و حق ندارند كه با هر كه
تماس بگيرند ،محبت و راز دل كنند .تمام اين محدوديت ها به خاطر آن است كه آاليش وآلودگي دامن عفت و اخالق
آحاد مردم را نيااليد.مردم هزاره كوشش مي كنند اطفال و نوجوانان خود را در محيط سالم گسيل دارندو اجتناب از
محيط و آدم هاي نا اهل مي كنند ،اين خصلت برين يعني احتراز و اجتناب از آلودگي  ،در ذهن همه القا شده است
.كسي نمي تواند اعمال و حركات غير عادي در فاميل يا قريه داشته باشد ،چون في الموقع مورد تعقيب ورديابي يا




حداقل مورد زمزمه زبان و همهمه لفظي مواجه مي شود .بدين قرار در هر فاميل ضوابط شديدي حاكم است كه اگر بچه
بيرون از خانه كاري بكند و خود را سروقت به خانه نرساند يا شب در خانه حاضر نشود و يا زن ودختر ،مورد تعقيب و
بازخواست تند و شديد واقع مي شود كه اين امر جوالنگاه جوالن احساسات و تظاهرات منفي نفسي و قلبي هر كه را
كه خواسته باشد  ،مي گيرد(».لعلي )114 ،4834:
زن وكدبانوي خانه در ميان ايشان وظايف و نقش هاي خاصي دارد و به ميزان موفقيت در انجام آن ارزش گذاري مي
شود.عناويني همچون :قيم و سرپرست اطفال  ،مددكار مرد،سرباز روز نبرد،نوحه گر روز مرگ،آيينه غيب نما(بيانگر
منتقدانه عيوب و كاستي هاي مرد) ،دمساز با فقر ،حامل رنج و...تنها بخشي از اوصاف و خصلت هاي مثبتي است كه
معرف نقش و كاركردزن در خانواده افغاني است .گوشه گيري و انزواطلبي نيز از جمله ويژگي هاي شايعي است كه
برخي از انديشمندان افغاني بدان نوجه داده اند «:در اين زمينه ضرب المثل هايي دارند  ،از جمله  «:اگر دنيا را آب بگيرد
 ،ديگدان خودت خشك باشد».كنايه از اين كه هر كاري شد تو پروا نداشته باش؛« چكك سرخلق خدااست».كنايه از اين
كه توچرا پروا مي كني وغم مي خوري .و يا مي گويند«:شوله(برنج)خود را بخور و پرده خود را بكن».كنايه از اين كه
كنار بنشين و فقط خودت را حفظ كن؛ويا مي گويند  «:خون پشه از شوخي خودش حالل است».كنايه از اين كه هركس
پروا كند خود را به دردسر خواهد انداخت  .همين ضرب المثل ها نشان مي دهند كه هزاره جات و مردم آن به گوشه
گيري و محافظه كاري عادت كرده اندوفقط در مواردي كه خطر آن خيلي كم و غير محسوس باشد دست به نيكوكاري
در حق ديگران مي زنند(».فرهنگ )834 ،4833:

روابط اجتماعي
شيعيان افغاني برغم برخي اختالفات معمول پيوندهاي اجتماعي مستحكم ومشهودي دارند .كمي جمعيت در
مقايسه با اهل سنت  ،كينه ها و دشمني هاي ديرينه اهل سنت و حكومت هاي وابسته به آنها با شيعيان ،قتل و عام
هاي تاريخي گسترده ،جنگ هاي داخلي به ويژه با اشغال گران و در عصرو زمان حاضر مساله مهاجرت آنها به
كشورهاي اطراف؛ مجموعا در ايجاد اتحاد ميان آنها نقش محوري ايفا كرده است.دو مورد از رسوم جالب توجه اين
مردم رسم « مرده شريكي » زنده شريكي » است «:مردهشريكي كه به آن « قبرستان شريكي» نيز ميگويند .اگر
كسي و يا كساني از اهالي يك قريه با هم قهر باشند و اتفاقا يكي از آنها گرفتار مرگ شود ،يعني يكي از اقربايش
بميرد ،ديگران از قهر و كينهشان ميگذرند و در مراسم ختم قرآن و كندن قبر براي ميت ،تشييع جنازه ،خاكسپاري
ميت ،فاتحه و دعوت و دلداري بازماندگان ميت شركت ميكنند  ...و در حقيقت جنازه ميت واسطه ميشود تا دل
رنجديدگان ،با بازماندگان ميت آشتي كنند «.زندهشريكي» بيشتر به پيوند دادن و استحكام روابط ميان دوستان كمك
ميكند و عبارت است از :اشتراك در خوشيها و شاديها ،ايادت مريض ،ديدار و زيارت زوار و مسافران تازهوارد




و پذيرايي از آنها ،دعوت و مهماني ،نذر و عهد دادن مسافر عازم به سفر و كمكخرجي دادن به او ،تبريك گفتن
تولد نوزاد ،تبريك به مناسبت خانه جديد ،كمك به كوچكشي و تعميرات ،مزار رفتن جمعي و بدرقه مسافر ،مهمان
و غيره ( ».فرهنگ)838 ،4833 :

هنرهاي دستي

برخي از هنر هاي مستظرفه هرچند به صورت سنتي در ميان افاغنه ازتنوع ،تاريخ و قدمت قابل توجهي
برخورداست.مهاجران هرچند به دليل مشكالت قادر به بهره گيري كامل از تجربه ها و استعداد هاي هنري خويش
نيستند امادر ميان آنها بويژه نسل پيشين و باالخص زنان آمادگي زيادوقابليت در خور توجهي براي آفرينش برخي
اقالم هنر ي وجود دارد .بافتن فرش ،نمد.گليم  ،لباس هاي محلي (پيراهن ،بلوز ،كاله ،جوراب ،دستكش ،
دستمال،شال و...همراه با نقش و نگارهاي بسيار زيبا وچشم نواز)،نقاشي ،خطاطي  ،گل دوزي ،خاتم كاري و...

بازيها و سرگرمي ها

در ميان افاغنه بازيها وسرگرمي هاي متنوعي به تناسب ويژگي هاي فرهنگي،مقاطع سني  ،فصول مختلف،امكانات
محيطي رواج داشته كه اكنون تنها خاطرات آن در اذهان ايشان باقي مانده است  .روستايي بودن بافت تمدني ،
بيكاري آشكار و پنهان در مقاطع مختلف سال ،عدم برخورداري از امكانات تفريحي و ورزشي مدرن همچون
تلويزيون  ،سينما ،پارك ،كتابخانه  ،ورزشگاه،وساير امكانات متعارف در جهان امروز،سوق يابي جدي به سرگرمي
ها و بازيهاي خالق محلي را براي همه گروههاي سني ضروري و بااهميت ساخته بود .افغاني مهاجر فعال به دليل
وضعيت خا صي كه به يمن مهاجرت بدان دست يافته ،احساس نياز چنداني به ادامه وضعيت پيشين نمي كند .براي
زيادت اطالع در ادامه صرفا به ذكر اسامي برخي از بازيهاي سنتي مرسوم ايشان بدون نياز به توضيح محتواي هر
يك مي پردازيم  :بازي چوب مشتك،غوبازي  ،كوله قاق بازي  ،سنگ گوده بازي  ،كيلي كاك بازي  ،سنگ چاقو،
بجل بازي  ،خنجك بازي  ،الكي دولكي بازي ،زغك و مغك (كالغ پرش )،كوله شير دلي ،خم كوديلي  ،چوزنبور
باال،ناخنك بازي  ،جناق شكني  ،سرجه خوري (حركت روي برف) ،آب بازي  ،بازي گوش ديگ،انداخت
سنگ،عق عق بازي  ،خرچنگ،خيززدن از دايره آتش ،گاوكشك،تفال با چوب ،گرگ وميش،تنگ خورجين،
شيروخط ،شكار  ،نيزه بازي ،اسب دواني ،كشتي گيري و پهلواني ،بزكشي نوت و....





غذا و طعام
 تهيه و مصرف غذاهاي سنتي ساده ودرعين حال داراي ارزش غذايي باالبه تناسب فصول سال  ،موقعيت هايخاص ودرجه تمكن مالي خانواده ها از ديگر ويژگي هاي فرهنگي افغاني است.يكي از محققان افغاني در اين
باره فهرست جامعي تهيه كرده كه در ادامه بدان اشاره مي شود«:براي روشن شدن مطلب الزم است كه به
نوعيت غذاها و طعام محلي مردم هزاره مناطق مركزي سير و گذري داشته باشيم:
  -4نان گندم  -4نان جو ،كل جو -8نان جواري  ،شاخل ،مشنگ(گدوله)  -1نان چاي :نان+چاي  -1نان دوغ :نان +دوغ  -4نان بته(قروتي ):نان+دوغ+روغن  -3اوشورك (پياوه):نان +روغن+آب  -3شير روغو:نان+شير+روغن  -3حلواي سفيد :آرد+روغن+آب -43حلواي سرخ:آرد+روغن+آب +سمنك -44حلواي سوجي:آردسوجي +روغن+آب -44ليتي :مخلوط آرد و روغن+دوغ  -48دلده:خرده گندم +آب+روغن+دوغ 41ـ آبگوشت:روغن+آب+گوشت+نان 41ـ قبرغه داغ:گوشت طبخ شده خالص  -44كباب -43گوشت كوچه:گوشت +گندم+آب  -43پلوبرنج:برنج+روغن+گندم  -43شوله برنج:شوله+روغن+دوغ  -43قورمه پلو:برنج+قورمه+روغن و...  - 44كشكيو:آرد+آب+دوغ



  -44قروت كشكيو:آرد+دوغ  -48اتله كشكيو:روغن+آرد+آب+دوغ 41ـ بليگو كشكيو:دوغ+خمير پهن شده+آب -41اماج كشكيو:دوغ+بريده خمير+آب  -44تلخان:توت+روغن+آب+گندم -43ساالد سبزي:سبزي+روغن  -43خاگينه روغو:تخم مرغ +روغن -43تخم آب پخت :تخم مرغ +آب -83بسراق،خجور:خمير +روغن+شكريا نمك  -84چپ جوش :خميركلوله +روغن  -84آش پلو:آش بريده+آب+روغن   -88نان ماليده :نان+روغن-

 -81آش كشيده :آش +روغن+ماست

-

 - 81قورمه كچالو :كچالو(سيب زميني )+روغن 

-

84ـ پياوه كچالو:كچالو+آب+روغن

 -استفاده از نوشابه هاي چاي  ،دوغ  ،آب سردو گرمبيشتر از ساير غذاها معمول است (».لعلي)443 ،4834:

طب سنتي
 شيعيان افغان براي معالجه و درمان بيماران خود عالوه بر توسل به دعا و نذر و نياز  ،استفاده از گياهاندارويي و طب سنتي و نيز اجراي رژيم هاي غذايي خاص را دربسياري موارد بر مراجعه به اطبا موجود و
مصرف داروهاي شيميايي ترجيع مي دهند .طب سنتي در برخي امور بويژه در مساله زايمان زنان و قابلگي
بسيار مورد توجه است.





ضرب المثل ها
 الماسه با سرب خوردكردن :درموردكارهاي مهمي كه فرد بخواهد با اقدامات جزيي آن را انجام دهد. ترازوكردن قوقري:معادل كردن دوچيز مشكل يا محال است . يك كون هزار خر سواري :آدم داراي هزار مشغله و گرفتاري  كتوك كه كاردشرع بوبره خون ندره :كاري كه راه حل شرعي داشته باشد  ،بدون كدورت و گرفتاري حل وفصل مي شود .
 با پنبه حالل كرد:با نرمي و راحتي كارمهم را سامان دادن . خوب خه ره ده كس ندي ضايه يه  ،بدخه ره ده كس ندي تانه يه :خويشاوندي و وصلت با قوم وتبار پسنديدهاست نه با بيگانه زيرا او به بدي طعنه مي زند وخوبي را ضايع مي كند .
 چمچه خشك ده دو(دهن)راس نمي يه:كار بي محتوا فاقد ارزش است . نه نان  ،نه دوغ ،تركو،تركوي يله:بدون داشتن امكانات و زمينه ،توقع دست يابي به نتيجه مطلوب بي مورداست .
 اوده بيني  ،با چه تي پاي  :به موقع خوشي اظهار دوستي افراطي دارد اما به هنگام گرفتاري تو را تنها ميگذارد .
 ده مرگ ميگره ،دردراضي موكونه :به مرگ مي گيرد تا به تب راضي شوي.جنگ ماهي سر شوديار:هر سخنجايي و هرنكته مكاني دارد .
 تيري كه از شصت بور شد واي واي به درد نمو خوره :تيري كه از چله كمان رها شد يا كاري كه انجامگرفت ،پشيماني بعد از آن سودي ندارد  .
 همو خرك همو درك :راه و رسم وطريق عمل هماني است كه در گذشته بوده وهيچ تغييري در آن بوقوعنپيوسته.مرده لب خانه،زنده لب گور:مرگ پير و جوان نمي شناسد .
 مار گزيده از اله گي ريسپو ميترسه :مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد . دزد نابلد كادو در ميه :انسان بي تجربه و ناشي دست به كارهاي غير معقول و بي نتيجه مي زند . ده كاسه خود نگر نمي نگره ده كاسه ديكا موي  :آدم عيب جو عيب خود را نمي بيند اما عيب ديگران رازيرذربين مي گذارد .
 -از جوي آو رفته  ،باز آو موره :آدم سخاوتمند هميشه سخاوتمند است يا هميشه از او انتظار سخاوت مي رود .





 كلوخ ده ديوال نمي چسبه :فحش و ناسزا گفتن پشت سر ديگران اثري ندارد.سنگ باد از جنگ فايده ندره :بعداز انجام عمل توجيه گري بي فايده است .
 باران تير كده كي پنگ ده سر خوموني :از دست دادن فرصت هاي مناسب ومشغول شدن به كارهاي عبث وبيهوده.ايد كس بي عيب نيه  :هيچ كس بي عيب نيست.اززخم كده ،زخم زبان صد چند كاري تر است :زخم
زبان از زخم شمشير سخت تر و سوزنده تر است .
 سر بي سودا كله آسوده :هرچه گرفتاري كمتر ،آسايش وراحتي بيشتر يا سري كه درد نمي كند دستمال نميبندند .
 ضرب المثل هاي همسايگي  -مال خه ره ما كم(محكم)بگير ،همسايه خوره دز (دزد)نگير :ازمال ودارايي خود مواظبت كن و همسايه را بهدزدي متهم نكن .
  -خوي ه مسايه همسايه داند  ،خصال طفل بده دايه:خوي و عادت همسايه را همسايه مي شناسد ،چه اينكهخوي بچه را دايه و پرستار او مي داند .
 اگه بيني نباشه چشم چشم موخوره :اگر بيني نباشد  ،چشم  ،چشم ديگر را مي خورد. ضرب المثل هاي مربوط به كار هركه ناخودره ،حلوا موخوره:هركه ناخن داشته باشد مي تواند حلوا بخوره. خدا هيچ مزدوره بي مزد نميله :خدا اجر كسي را ضايع نمي كند . كاركو منت بده :كاركن و منت نگذار.از آدم بيكار خدا بيزاره :خدا آدم بيكاررا خوش ندارد.
معما ها
  -درخت  43پايه  3 ،ده آفتيو 3 ،ده سايه(نماز)  -او خانه تاو خانه سرخ مال مي خوانه(زبان)  -ريسپوني رسه رسه هر چه دراز كني ميرسه(دو چشم)  -طاق چه پر از ميخ چه(دهان ودندان)   -تخته سنگ كهربا  ،نه در زمين نه در هوا(دنبه گوسفند)   -رنگ شي رنگ آسمان ،ده دم شي كته ريسمان(نخ و سوزن)   -مردك يك لنگه  ،سر يك پاي خو ميگرده (دروازه)   -دي بدي يخ نزده  ،چله بدي يخ نزده ،آتش كه رسيد يخ زده(تخم مرغ) 



 -رفتم رفتم يك گز كرباس يافتم  ،اگه بگيرم الغار شوم اگه نگيرم گناهكار شوم(روزه ماه رمضان)

چگونگي گذران اوقات فراغت
 سوال :اوقات فراغت و تعطيل خود را چگونه مي گذرانيد؟ مجموعه پاسخ هاي استخراج شده از مصاحبه هاي به عمل آمده از اين قرار است : اوقات فراغتي در كار نيست  .اگر كار باشدهرروز حتي روزهاي تعطيل كار مي كنم. در ايام تحصيل درس مي خوانم و در ايام تعطيل بويژه تابستان كار مي كنم. مطالعه ومرور دروس  ،انجام تكاليف درسي و احيانا تحقيق و پژوهش در موضوعات مورد عالقه ( براي دانشآموزان  ،دانشجويان و طالب)
 زيارت حرم حضرت معصومه (ع) وزيارت مسجد جمكران قم  ديد و بازديد از دوستان و بستگان  شركت در جلسات ترتيب يافته از سوي برخي احزاب و گروهاي سياسي – اجتماعي افغان مقيم قم و احيانامجالس جشن و سوكواري به مناسبت هاي مختلف ،مجالس دعا در منازل دوستان وآشنايان .
 ماندن در خانه و تماشاي تلويزيون واحياناخواندن روزنامه و كتاب،شنيدن موسيقي،بازي با كامپيوتر  بازي با جوانها در ميدان عمومي شهرك (به ويژه در روزهاي جمعه و تعطيالت رسمي )  گشت و گذار در خيابانهاي شهر ،رفتن به پارك  ،سينما  ،بازارو ... درموارد اندك بويژه درايام تابستان مسافرت به شهرهاي محل سكونت ساير بستگان و احيانا زيارت امام رضا(ع) ( برخي از مصاحبه شوندگان ،نگرش منفي برخي از ايرانيان را مانع استفاده مهاجران از تفريح گاههاي
عمومي شمرده اند ).

استمرار اقامت در ايران
 سوال  :آيا مايليد در صورت موافقت مسؤالن و استمرار شرايط پذيرش همچنان در ايران بمانيد؟ مجمو عه پاسخ هاي استخراج شده از مصاحبه هاي به عمل آمده به شرح ذيل است  .الزم به ذكر است كهبرخي از مصاحبه شوندگان به داليل متعددي اشاره كرده اند كه درقالب گزاره هاي زير تجزيه شده است:




 بله  ،ايران از هر حيث براي ما به ويژه ازنظركار و فعاليت اقتصادي مناسب است . بله  ،افغانستان در شرايط فعلي براي من جاذبه اي ندارد . بله  ،چون به ماندن در ايران عادت كرده ام . خودم بله  ،اما فرزندانم به دليل تولد در ايران عالقه عجيبي به بازگشت به وطن دارند. خودم مايلم اما همسرم به دليل تعلق خاطربه والدين و بستگانش بر بازگشت اصرار مي ورزد . من و برادر و خواهرهايم مايل به ماندن در ايرانيم اما والدين  ،پدر بزرگ و عموها مايل به ماندن نيستند . قبل از بازگشت بستگان و دوستانم به كشور مايل به ماندن بودم اما اكنون تمايل چنداني ندارم . به خاطر بيكاري و فقر فاحش در افغانستان فعال ترجيح مي دهم در ايران بمانم . مايلم برگردم  ،اما چون در افغانستان خانه و محل سكونت مناسب ومستقلي ندارم  ،ترجيح مي دهم فعال بمانم . مايلم برگردم  ،امانه االن . به دليل نياز اقتصادي خانواده ام در افغانستان به درآمد من ،فعال مجبورم در ايران بمانم  . به خاطرناامني و اوضاع متغير افغانستان مايل به بازگشت نيستم . به روستاي آباء واجدادي نمي خواهم برگردم  ،در شهرهاي بزرگي مثل كابل نيز بدليل گراني و مشكالتامكان سكونت خانوادگي ندارم .
 تا اتمام تحصيل برادر/فرزندم در حوزه علميه قم مايلم در كنار او بمانم . براي ادامه تحصيل در حوزه و عدم امكان آن در وضعيت موجود افغانستان مايلم بمانم . كسي در افغانستان ندارم تا به خاطر آنها مجبور به بازگشت شوم .فاميل من عمدتا در پاكستان و ايران ساكنندوتاكنون هيچكدام به صورت قطعي به كشور باز نگشته اند .
 از افغانستان خاطرات تلخي دارم  ،از اين رو ،در صورت امكان مايلم هميشه در ايران يا هر جاي ديگري اقامتگزينم .
 ايران براي ادامه تحصيل بچه ها بسيار مناسب است  .شهرو روستاي اجدادي من در افغانستان تا پنجاه سالديگر مثل اينجا نمي شود .
 خيلي مايل و مشتاق به مراجعتم  .افغانستان هرچه باشد سرزمين و زادگاه من است . باالخره بايد بازگشت  .ايران كشورما نمي شود . نه ،چون در ايران احساس غربت مي كنم .البته قبول دارم كه در افغانستان نمي توانم مثل ايران زندگي كنم . نه  ،چرا بمانم .شما ايراني ها برغم هياهوهاي ظاهري چندان هم ازحضور ما خشنود نيستيد . رفتن به كشور بهتر از ماندن و تحقير شدن ،گرسنگي در وطن را بر همه اين امكانات ترجيح مي دهم .



 خيلي به ايران عالقه مندم چون بزرگ شده اين سرزمين ام .اما به كرات توسط دوستان  ،همكالسيهاوهمكاران يا احيانا برخي جوانهاي ايراني مسخره و تحقيرشده ام .
 مايلم با همه مشكالت قابل پيش بيني به كشورم برگردم .ما در ايران هر چند در مقايسه با افغانستان وضعبهتري داريم.اما محروميت هاي تحميل شده هم كم نيست .از طرفي فرد مهاجر فاقد هويت است  .
 به طور مشروط مايلم بم انم.البته صرف اجازه به ماندن كافي نيست .دولت بايد اطمينان بدهد كه حداقلي ازامكانات عمومي مثل مدرسه و بيمارستان را به طور مجاني براي ما فراهم سازد .
 نه ،مايلم برگردم چون بعضي دوستان من در آنجا به من اطمينان داده اندكه شرايط كاري مناسب در كابل وجوددارد و احساس مي كنم كه در آنجا بهتر مي توانم به كشورم خدمت كنم .
 برمي گردم ،من در ايران هم وظيفه اصليم تبليغ دين است  .چه بهتر كه با توجه به نيازهاي جامعه افغانستان،اين وظيفه را در آنجا انجام دهم .
 فرقي نمي كند .من فعال مجردم ،وابستگي چنداني هم به خانواده ام ندارم .بي ميل نيستم كه در ايران بمانم وبه تحصيالت طلبگي ادامه دهم.اما در صورت عدم وجود زمينه بدون هيچ گونه وابستگي برمي گردم .
 نه ،ما هم در ايران و هم در افغانستان و احتماال خيلي جاهاي ديگر همواره مورد استثمارعده اي بوده ايم.كارفرمايان ايراني احتماال بيشتر از ماندن ماخوشحال مي شوند.چون به ما حقوق و امتياز متناسب نمي دهند.
معلوم نيست وضع ما در افغانستان بدتر از اينجا باشد .
 نه  ،عالقه به ماندن در ايران يا بازگشت به افغانستان ندارم .دوست دارم به يكي از كشورهاي عربي مثل كويتو عربستان يا احياناكشورهايي مثل استراليا و كانادابروم .
 نظر خاصي ندارم  ،تابع تصميم خانواده و ساير بستگان هستم .
ارتباط با ايرانيان 
 چه نوع ارتباطي با دوستان  ،همكاران  ،همسايگان وآشنايان ايراني خود داريد؟ هيچ ارتباطي ندارم . بسيار محدود  با صاحب كار  ،دوستان همكار فقط ارتباط دارم  تنها با صاحب خانه ودر حقيقت همسايه طبقه پايين خودم ارتباط دارم. معموال ارتباط كاري داريم  ،با هم تعارفات داريم  ،پول به هم قرض مي دهيم. خيلي صميمي  ،من ارتباطم با بعضي دوستان ايراني از خود آنها با يكديگر بيشتر است .



 در حد احوالپرسي و دلجويي عادي در سر كاريا در كوچه و خيابان . بسيار صميمانه اما نه در حد رفت و آمد خانوادگي يا شركت در مجالس . خودم رفت و آمد با آنها دارم اما همسر و بچه ها نه . ارتباط صميمانه داريم اما بدليل مشكالت آمادگي پذيرايي ازآنهادرخانه ندارم . اگر دعوتي در كار باشد شركت مي كنم اما در شرايط عادي معموال نه . با برخي دوستان صميمي البته ارتباط خانوادگي هم دارم  ،سور مي دهيم و سور مي خوريم . تنها در عيد نوروز و عيد غدير به ديدار آنها مي روم اما ساير ايام معموال نه . بنايم بر نرفتن نيست هرچند ارتباط اجتماعيم با افغاني ها هم ضعيف است . من گه گاهي به منازل آنها مي روم اما آنها معموال نه . درمدرسه وكالس درس ،معموالارتباط علمي و درس و بحث مشترك داريم اما رفت و آمدهاي خانوادگيتاكنون نداشته ام  .
 با طلبه هاي ايراني همكار و هم لباس خيلي زياد اما با ساير همسايگان در حد احوالپرسي عادي . در مجالس روضه و عزاداري ما معموال ايرانيها هم شركت مي كنند  ،ما هم معموال درمجالس آنها  .صميميتخاصي در اين مجالس به ويژه ايام تاسوعا و عاشوراحاكم است و اساسا افغاني ايراني نداريم .
 خانمم با زنان همسايه ارتباط صميمانه و رفت و آمد دارد،اما من بدليل اشتغاالت نه . قدري احساس فاصله ميكنم و به همين دليل ترجيح مي دهم ارتباط سطحي داشته باشم هرچند نگراني خاصياز كسي ندارم .
 من حتي با هموطنان افغاني هم خيلي نمي جوشم تا چه رسد به ايراني ها ،منظورم اين است كه سرم به كارخودم مشغول است نه اينكه با كسي دشمني داشته باشم .
 نحوه برخورد ايرانيان به طور كلي با شما چگونه بوده است؟ مجموع پاسخ هاي ارايه شده با تفكيك موارد مختلف از اين قرار است: خوب بوده است  .ما بايد از ايرانيان به خاطر زحماتي كه به دليل حضور مهاجران متحمل شده اند قدردانباشيم.
 خوب است هرچند با آنچه ابتدا فكر مي كردم يا انتظار دارم ،قدري فاصله دارد . مشكل خاصي نداشته ام و اين توفيق را بيشتر مرهون قيافه غير افغاني خود مي دانم . بد نيست البته كمتر روزي است كه با مشتريان ايراني خود يك به دو نكنم ،گاه نيز متلك ها و زخم زبانهاييمي شنوم اماخيلي به اين چيزها اهميت نمي دهم .




 بستگي به مكان دارد  ،در مشهد با مشكالت بيشتري از قم مواجه بودم .درقم هم احتماال محله با محله از اينحيث ،فرق دارد .
 در محيط كار بيشتر بويژه با برخي كارگران همكار ايراني ـ كه معموال ما را مزاحم خود احساس مي كنند-.وگاه با كارفرما درگيري داشته ام  ،اما با عموم مردم مشكل خاصي به خاطر ندارم  .
 موارد ناخوشايندي از درگيري با برخي دانش آموزان شبانه همكالسي و ساير بچه محل هاي ايراني به خاطردارم اما در مقايسه با صفا و صميميت برخي ديگراز دوستان  ،همكاران ،معلمان و همسايگاني كه در طي اين
سالها با آنها حشرو نشر داشته ام  ،چيز قابل ذكري نيست .
 بس تگي به اشخاص طرف معامله دارد  .من چندين بار با صاحب خانه قبلي و يك بار هم با يكي از همسايگانبه خاطر توپ بازي بچه ها در كوچه گالويز شدم كه برايم بصورت خاطره باقي مانده .مورد ديگري سراغ
ندارم .
 بستگي به نوع شغل ومحيط كار دارد ،من به دليل كارآزاد بيشتر از برادرم كه طلبه و ساكن در مدرسه علميهاست با مشكالت اجتماعي و بعضا در گيري با اين و آن مواجه بوده ام .
 سالهاي اوليه ورود بيشتراما االن كمتر مشكلي احساس مي كنم  .بهتر است بگويم با اين وضعيت عادت كردهام .
 بستگي به افراد دارد  .من خودم به دليل لباس روحانيت و تاحدي سيادت بيشتر مورد احترام مردم بوده وهستمتا اينكه ازناحيه كسي مورد بي حرمتي واقع شده باشم اما بعضا شاهد مشكالت و درگيريهايي هستم كه براي
دوستان ،بستگان و ساير هم وطنان مهاجربا ايراني ها بروز مي كند .
 در گذشته بيشتر به خاطر جواني  ،كم تجربگي  ،توقعات بي مورد ،كم ظرفيتي  ،عدم درك موقعيت خود ،غرور بي جا  .مسايلي از اين قبيل زياد براي خودم و ديگران دردسر و زحمت درست مي كردم و حتي چند بار
به صورت موقت زندان رفتم اما بعدها اين رويه اصالح شد .
 البته اين مساله خاصي نيست برخي افاغنه بعضا با هم ميهنان و حتي بستگان خود نيز بداليل مختلف مشكلپيدا مي كنند ،مشكالتي كه گاه با توسل به علماي افغان و گاه بادخالت محاكم و مراجع قانوني حل و فصل مي
شود .
 موارد زيادي شاهد زورگوئيها و تبعيضات نابجاي برخي ايرانيان بوده ا م اما بخاطر محدوديت هاي ناشي ازمهاجرت همواره سكوت اختياركرده ام .
 -با مردم ايران نه اما با سربازان ايران بويژه به خاطر كارت اقامت و مسايلي از اين قبيل فراوان درگيري داشته ام .





 من بدليل موقعيت كاري – كتابداري كتابخانه  -فراوان شاهد برخوردهاي بزرگوارانه  ،دوستي ها  ،صميميتهاي مشهودوابراز محبت هاي خالصانه دانش آموزان  .دانشجويان ،طالب  ،همكاران و ساير مراجعه كنندگان
ايراني بوده ام  .از اين بابت بسيار خرسندم وبهتر است بگويم در اين فضا كمترفرصت فكر كردن در خصوص
هويت خود را يافته ام .
 معموال ايرانياني كه مسايل و مشكالت شخصي يا ملي شان را ناشي از حضور مهاجران به ويژه افاغنه مي دانند ،يا فكر مي كنند با اعمال فشار سريع تر مي توانند به حضور آنها خاتمه دهند ،استعداد زيادي براي زورگوئي
 ،تبعيض  ،حق خوري ،توهين و درگيري دارند .گاه بدون دليل و به صرف افغاني بودن دوست دارند  ،انسان را
دست بيندازند .
 شرايط كلي كشور هم در اين خصوص متغير مهمي است  ،در قضيه خفاش شب كه چند سال پيش اتفاق افتادبرخي ايراني ها به بهانه اينكه خفاش شب يك مهاجر افغاني است  ،ازهم وطنان ما انتقام گرفته ودر خيلي
شهرها براي آنهامشكالتي بوجود آوردند .
 من فكر مي كنم مهاجران افغاني بيشتر از مردم عادي با ادارت و سازمانهاي دولتي جمهوري اسالمي درگيري ومشكل داشته اند .هرچند البته خدمات آنها نيز حائز تقدير است .
 برخي از مشكالت را ناشي از نحوه عملكرد غلط برخي افاغنه مي دانم كه به طور طبيعي سوء ظن نسبت بهبقيه را موجب مي گشت .
 درصورت رفع موانع قانوني حاضري با يك ايراني ازدواج كني ؟  نه چون ازدواج با خارجي به ويژه براي بچه ها بدليل تعلق همزمان به دوسرزمين و دو فرهنگ مشكالتي ايجادمي كند .
 تاكنون راجع به آن فكر نكرده ام . بسيار مايلم،مخصوصا اگر امكان ماندن هميشه يا بيشتر پيدا كنم . باتوجه به وجود درجاتي از اختالف فرهنگي چنين ازدواجي معلوم نيست چندان مطلوب باشد . ايراني ها معموال از چنين اقدامي كراهت دارند . اگر شرط ماندن هميشگي در ايران الزامي نباشد  ،حاضرم . اگر شرط و شروط ويژه اي نداشته باشد  ،بي ميل نيستم . احتماالازدواج با افغاني از همه حيث به صالح ماست . در افغانستان حتي تفاوت هاي قومي گاه مانع ازدواج است تارسد به تفاوت هاي ملي . اگرامكان كسب شناخت كافي از طرف مقابل داشته باشم  ،حاضرم .



 شخصا رغبتي به چنين ازدواجي ندارم . افراد تحصيل كرده ايراني معموالحاضر نمي شوند اما افراد بيسواد يا كم سواد به ويژه افراد ساكن در روستاهارغبت بيشتري دارند .
 احساس من اين است كه ايراني ها به خانواده هاي باكيفيت و جوانان تحصيل كرده افغاني تمايل به وصلتدارند ،اماعموما چنين آمادگي اي نيست .
 موانع قانوني را مي توان از سر راه برداشت اما مشكل اين نوع ازدواج ها مشكل فرهنگي است كه به اين راحتيحل شدني نيست .
 در قم مشكالت و حساسيت ها بيشتراست اما هم ميهنان ما درمناطقي مثل سيستان و بلوچستان با چنينمحدويت هايي در ازدواج مواجه نيستند  ،بعضا نيز همسر ايراني اختيار كرده اند .
 احتماال خانواده من با چنين وصلتي مخالفت مي كنند . باازدواج موقت ايراني كامالموافقم اما ازدواج دايم مشكالتي دارد . برخي ايراني ها چون ازدواج را بهانه اي براي ماندن افاغنه در كشورشان تلقي مي كنند با آن مخالفند . اگر يك ايراني از شما قرض مطالبه كند  ،حاضريدبه او كمك كنيد؟ با كمال ميل اگر از قبل بشناسم حتما اين كار را مي كنم . اگر فرد مطمئني باشد  ،بله .در غير اين صورت افغاني هم باشد ،نمي دهم . اگر در توان من باشد ،بايد اين كار را بكنم  .اين يك وظيفه ديني است . بستگي به نوع رابطه اودارد ،تاكنون بارها به همكاران ايراني خود پول قرض داده ام . من به اقتضا شغلم بيشتر با طلبه ها دمخورم و اگر چنين تقاضايي باشد  ،دليلي براي استنكاف نمي بينم . اگر نياز مالي داشته باشيد  ،تا چقدر مايليد اين مساله را با يك ايراني مطرح كرده و از او تقاضاي كمك كنيد؟  -خيلي زياد  ،البته اگر احتمال پذيرش بدهم. معموال افراد چنين مسايلي را با دوستان و نزديكان مطرح مي كنند ،احتماالمليت در اينجاها چندان مدخليتندارد .
 بستگي به شرايط دارد در شرايط سخت انسان گاه از نامردها هم چنين تقاضايي را مطرح مي كند. با دوستان صميمي و برخي همسايگان براحتي چنين تقاضايي را مستقيما يا با واسطه مطرح مي كنم . من در برخي موارد احساس كردم كه دوستان ايراني بيشتر در اين جور مسايل به من اعتماد دارند تا به دوستانايراني خود .




 در اين جور موارد ايراني ها گاه عالوه براصل اجابت تقاضا  ،به ما نگاه ترحم آميز هم دارند - .البته درجاتي ازفاصله را من حتي با بعضي رفقاي قديمي ايراني هم دارم و لذا جز در شرايط اضطرار معموال چنين مزاحمت
هاي ايجاد نمي كنم ،هر چند چندان هم مطمئن نيستم براحتي چنين در خواستي اجابت شود .
 من تاكنون بارها از برخي افراد خير ايراني براي نيازمندان افغاني كمك در يافت كرده ام.اين مساله بستگي بهميزان اعتبار شما نزد طرف مقابل دارد .
 چه توقعي از همنوعان ايراني خود داريد؟ توقع خاصي ندارم  ،فكر مي كنم اين مقدار فاصله ميان بومي و مهاجر امري طبيعي است . كاهش برخي فاصله گزيني هاي بي مورد رعايت حقوق واحترام متقابل  آدم حساب كردن مهاجران  رعايت عدالت وانصاف  اعتماد متقابل ونداشتن سوءظن  رعايت اخالقيات اسالمي  توجه به ايده جهان وطني اسالم  اجتناب از تعميم خطاهاي برخي به همه  درك مشكالت و گرفتاريهاي مهاجران  اجتناب از انگ هاي بي مورد  تعديل توقعات  موقتي تلقي كردن حضور مهاجران  عدم انتساب بي مورد مشكالت كشور به مهاجران  توجه به جنبه هاي مثبت حضور مهاجران به ويژه از حيث تبليغ فرهنگ و ارزش هاي جامعه ايراني از طريقمهاجران به مثابه نمايندگان فرهنگي وكسب وجهه بشردوستانه در سازمانهاي بين المللي 
 آلوده نكردن انگيزه هاي ديني و بشردوستانه خود(از طريق اعمال برخي فشارهاي توجيه ناپذير براي الزام بهمراجعت سريع)كه در آغاز زمينه پذيرش مهاجران را به كشورشان فراهم ساخت .
 ايجاد زمينه براي بازگشت آبرومندانه توام با عزت و احترام توسط دولتمردان  ادامه كمك هاي بشر دوستانه بويژه به مناطق محروم وآسيب ديده افغانستان  ايجاد تسهيالت براي بازگشت اموال منقول افاغنه به كشورشان 



 توجه به وضعيت متفاوت مهاجران از حيث ماندن و رفتن و اعطاي فرصت براي تصميم گيري نهايي به ايشان  مشاركت ايران و همه كشورهاي اسالمي در بازسازي افغانستان  چه چيزي در ايران بيش از همه براي شما جالب توجه است؟ امكانات آموزشي وتحصيلي بويژه تحصيل علوم ديني فقدان منازعات حاد قومي وفرقه اي  فضاي نسبتا مذهبي(عشق به اهل البيت(ع))  يكپارچگي و همبستگي ملي  امكانات وتسهيالت زندگي (البته در مقايسه با افغانستان)  غلبه جمعيت شيعي  آرامش و امنيت نسبي  روحيات اجتماعي و قدرت برقراري ارتباط  آزادي به ويژه در مسايل مذهبي  وضعيت فرهنگي  سرزندگي و نشاط مردم به ويژه در مسايل سياسي  آبادي و رونق شهرها و بازارها  زمينه هاي نسبي كار وفعاليت اقتصادي  ايثار و توجه افراد متمكن به نيازمندان  باال بودن فرهنگ عمومي و درك نسبي مهاجران خارجي  به چه بخش هاي از فرهنگ ايراني ،انتقاد و ايراد داريد؟ تعارفات خشك و خالي  تفاوت ميان قول و عمل(به ويژه خلف وعده) تجمل خواهي و تشريفات  ناشكري و كفران نعمت و انتقاد داشتن به همه چيز  روحيه بهره كشي و سوءاستفاده از ديگران  سطحي بودن الزامات اخالقي  بعضا راحت طلبي و مسؤوليت گريزي  عدم رعايت حقوق ديگران 



 اسراف وحيف و ميل امكانات  مد گرايي جوانها  كم بودن حساسيت زنان به ويژه در محيط هاي شهري در برخورد با نامحرم  به هنگام دعوت مسووالن به برخي اقدامات ملي همچون راه پيمايي به چه ميزان به اين تقاضاها پاسخ مثبتمي دهيد؟
 در حد امكان سعي مي كنم شركت كنم . بستگي به موضوع دارد  ،در سوژه هاي مربوط به جهان اسالم مثل قضيه روز قدس ،يا مناسبت هاي كه بهمساله ملي ايران مربوط نمي شود مثل قضيه سلمان رشدي و اموري همچون تشييع جنازه شهدا و از اين قبيل
بيشتر خود را ملزم به همراهي مي بينم .
 بنا بر عدم شركت نيست اما شرايط فرد مهم است . من بدليل اشتغاالت تاكنون شركت نكرده ام  . در گذشته بدليل كم سن و سالي چندان به اين مسايل توجه نمي كردم اما در آينده بيشتر اهميت مي دهم . برخي دعوت ها اصال به ما مربوط نيست و شايد شركت در آن نوعي فضولي باشد ،در غير اين مواردمعموالشركت مي كنم .
 اگر شرايط كاريم مناسب باشد شركت مي كنم.هرچند البته خيلي از ايراني ها هم به ويژه در سالهاي اخيرچندان به اين برنامه ها توجه نمي كنند .
 طالب و دانشجويان و به طوركلي مهاجران تحصيل كرده معموال شركت مي كنند اما ساير اقشار معموال نه . تاكنون به كدام يك از شهرهاي ايران مسافرت كرده ايد؟ مجموعه گزينه ها با حذف موارد مكرر از اين قرار است :قم  ،مشهد  ،شيراز  ،تهران  ،اصفهان ،كرمان،سمنان،كرج  ،قزوين  ،كاشان  ،اراك ،اهواز،كرمانشاه
 در وضعيت موجود با چه مشكالتي مواجه هستيد؟ به اعتقاد برخي مسؤالن محلي  ،مهاجران هنوز هم توقع دارند ما مثل گذشته به آنها امكانات و خدمات بدهيم .در صورتي كه سياست دولت در اين مقطع سياست ترغيب و الزام است  .دليلي براي ادامه روند گذشته وجود
ندارد .عدم توجه به وضعيت موجود و تغييرات بوجود آمده چالشهايي را ميان مسؤالن و مهاجران موجب شده
است .در گذشته مهاجران همچون شهروندان ايراني تقريبا از همه امكانات دولتي حتي تحصيل در سطوح
مختلف دانشگاهي استفاده مي كردنداما در شرايط كنوني دولت ايران بخش قابل توجهي از هزينه بازسازي
كشور افغانستان را به شيوه هاي مختلف تامين مي كند وبراي او اعطا كمك بيشتر به مهاجران در داخل مقدور




نيست .از سوي ديگر  ،خواست دولت ايران و دولت كنوني افغانستان اين است كه مهاجران هر چه سريع تر به
كشور خود بازگشته و در بازسازي آن مشاركت كنند.از اين رو ،دولت ايران دليلي براي ماندن مهاجران (به
استثناي طالب و دانشجويان شاغل به تحصيل و خانواده هاي آنها) در اين شرايط نمي بيند و به همين اعتبار
برخي فشارها تعمدي ،هدفدارو توجيه پذير است.اما بيان مشكالت از زبان مهاجران مورد مصاحبه:
 بيكاري آشكار و پنهان  فقر و مشكالتي معيشتي بالتكليفي ونامشخص بودن وضعيت (ازحيث ماندن و بازگشتن به وطن)  ضرورت ادامه تحصيل براي مدت نسبتا طوالني و خوف ار بروز مشكالت غير قابل پيش بيني  دوري از بستگان واقارب  احساس ناخوشايند بدليل طوالني شدن حضور  بيماري برخي از اعضا خانواده و هزينه هاي سنگين درمان  عدم تمكن مالي متناسب با شان و نياز  كار سخت وتوانفرسا برغم برخورداري از حقوق مكفي و آتيه مشخص  عدم برخورداري از موقعيت اجتماعي مورد انتظار  پرداخت هزينه تحصيلي فرزندان(كه از امسال بين /13-83آن الزامي شده است ). قطع نسبي كمك ها وخدمات دولتي وافزايش هزينه هاي معمول زندگي  كنترل تردد هاي ميان شهري (براي مهاجران  ،زيارت مشهد هم با مشكالتي مواجه شده است ). غيرقانوني تلقي كردن برخي ازدواج هاي زنان ايراني با مردان افغاني و پيامدهاي منفي آن همچون محروميتبچه ها از داشتن شناسنامه ايراني 
 عدم همراهي برخي از همسران ايراني با شوهران خود براي بازگشت به افغانستان و خوف از اجباري شدنطالق 
 سياست هاي الزام كننده مسوالن براي ترغيب مهاجران به بازگشت برغم شرايط نامساعد مبدء  ترس از خروج اجباري  در پايان اين بخش به تشريح يكي از مشكالتي كه اخير براي مهاجران بروز كرده و تقريبا همه از آن به نوعيسخن مي گويند ،اشاره مي كنيم  :احتماال مي دانيد كه بر اساس قوانين ايران زن ايراني نمي تواند تابعيت
خود را به فرزندان و شوهر خود بدهد  ،در واقع اين زن ايراني است كه با ازدواج با يك تبعه خارجي تابعيت
خود را از دست مي دهد و به تابعيت شوهر خود در مي آيد  .اين مشكل امروز بيش از پنجاه هزار كودكي كه




به دليل انتساب به پدر افغاني و به دليل انتساب به مادر ايراني اند .سازمان ثبت احوال ايران اعالم كرده است كه
فرزندان اتباع خارجي مقيم ايران بعد از  43سال مي توانند شناسنامه دايم بگيرند .معاون حقوقي سجلي سازمان
ثبت احوال نيز مي گويد  :تنها اتباع بيگانه اي كه اقامت آنها در ايران قانوني باشد مي توانند براي فرزندان خود
تقاضاي شناسنامه كنند اما متاسفانه بدليل آن كه اقامت اكثر افاغنه ساكن در ايران  ،در حال حاضر غير قانوني
مي باشد ،مشمول اين قانون نمي شوند .اين قوانين هم البته دردي از اين افراد دوا نمي كند چون هيچ كدام از
اينها حاضر نيستند در سن  43سالگي  ،درس خواندن را از ابتدا شروع كنند.مشكل آنها چيزي است كه بايد 44
سال پيش از آنچه قانون پيش بيني كرده  ،حل شود.
 مدير كل اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور نيز مي گويد :پس از انجام طرح شناسايي اتباع خارجي درسال  33و اوايل 33مشخص شد كه 333هزار خارجي در ايران متولد شده اند و حدود  43هزار زن ايراني-
طبق آمارهاي رسمي  -و  83هزار طبق آمارهاي غير رسمي با اتباع خارجي كه عموما افغان هستند ازدواج
كرده اند .اين ازدواج ها هرچند شرعي اما ثبت نشده اند.و هريك به طور متوسط به  8يا  1فرزند منتهي شده
است .اين اتفاق در شهرهاي مرزي كشور همچون مشهد بيشتر از مناطق ديگر محسوس است  .به گفته
مسؤالن محلي  ،هم اكنون سرنوشت بيش از  84هزار فرزند بدون شناسنامه حاصل ازدواج دختران مشهدي با
اتباع بيگانه نامعلوم است .در مقابل  ،بر اساس قوانين افغانستان  ،تابعيت مرد افغان بر زن ايراني تحميل مي
شود و اين خانواده ها بايد به افغانستان باز گردند (.روزنامه همشهري ،شماره  8434،48فروردين  ) 4831
نحوه انتقال مشكالت
 مشكالت خود را چگونه به مسوالن امر منتقل مي كنيد؟از طريق: دفتر امور اتباع و مهاجران خارجي وابسته به فرمانداري برخي علماي ذي نفوذ و مرتبط با بيت رهبري و ساير مسوالن عالي رتبه نظام  نمايندگي برخي از شيوخ وريش سفيدان محل به نيابت از ساير مهاجران  نامه نگاري به مسوالن استاني  به چه تجاربي در طول دوران مهاجرت دست يافتيد؟ خاطره روشني از وضعيت گذشته خود ندارم تابا آن مقايسه كنم. تلخي هاوشيريني هاي زيادي چشيديم ،البته تلخي هاي آن به ويژه در اوايل ورود بيشتر بود . چشيدن طعم تلخ آوارگي وغربت  دريافت مكرراخبارناخوشايند در دوران جهاد به ويژه اخبار مربوط به كشته و زخمي شدن برخي از بستگان  موفقيت هاي تحصيلي خوبي نصيب جوانان افغان شد .



 شخصا درس هاي بزرگي آموختم و فكر مي كنم خيلي ها چنين احساسي دارند . تجربه ديدن يك سرزمين و كشور خارجي بامردم و مختصات ويژه  تجربه آشنايي و امكان مقايسه ميان فرهنگ خود با ديگران  توفيق ورود به جرگه روحانيت (كه احتماال اگر اين مهاجرت نبود هيچ گاه حاصل نمي شد ). درك بيشتر مشكالت و محروميت هاي هم وطنان خود بويژه كساني كه از نزديك به وضعيت آنهااطالع يافتهام .
 آشنايي بيشترشيعيان افغاني با يكديگر كه بدليل پراكندگي آنها درمناطق مختلف افغانستان معموال امكان دستيابي به چنين سطحي از شناخت ميسور نبود .
 درك فاصله ميان كشور خود با دست كم برخي كشورهاي همسايه  شناساندن واقعيت كشور خود به جهان عموما و به برخي كشورهاي همسايه خصوصا  رشد وشكوفايي استعداد هاي مختلف (برخي زنان افغاني حتي در اين مدت فرصت يافتند از كالس هاينهضت سواد آموزي  ،برنامه هاي آموزش خانواده  ،مهارت هاي مهمي مثل كامپيوتر  ،خياطي  ،گل دوزي ،
نقاشي  ،حف ظ قرآن و آموزش هايي از اين دست كه در آينده كاري آنها بسيار موثر است ،موفقيت هايي كسب
كنند ).
 كسب تجربه هاي ارزشمندوزندگي ساز  احتماال وقوع تغييرات اساسي در وضعيت ومسير زندگي خيلي از مهاجران( برخي از مصاحبه شوندگان :توجهبه حقوق زنان ،انگيزه جدي براي تحصيل خود و فرزندان ،مشاركت سياسي فعال ،آشنايي با برخي اقالم تمدني
جديد ،افزايش روحيات اجتماعي بويژه در ميان زنان افغاني  ،رفع برخي كدورتها و اختالفات داخلي ميان
گروههاي افغان  ،تغيير الگوي پوشش ،تعديل برخي رسم و رسومات دست و پاگير واموري از اين سنخ را مهم
ترين نمودهاي آشكار تاثير پذيري مهاجران از فرهنگ ايراني اسالمي ذكر كرده اند) .
 اطالع يابي بيشتر از وضعيت جهان  افزايش درك وشناخت نسبت به اوضاع سياسي،اجتماعي ،فرهنگي  ،اقتصادي و تاريخي افغانستان  شناخت بيشتر جريانات و گروههاي سياسي و مذهبي فعال در داخل افغانستان  چه خاطراتي از سالهاي حضور در ايران داريد؟ افراد مورد مصاحبه هر يك به تناسب سن  ،مدت حضور و موقعيت اجتماعي خودخاطرات تلخ و شيريني نقلكردند كه به دليل طوالني شدن و عدم اهميت از ذكر آن خودداري مي شود.





 فكر مي كنيد ايراني ها راجع به شما چگونه فكر مي كنند؟ يعني چه اوصافي در مورد شما به كار مي برند؟ارزيابي افراد مورد مصاحبه از جايگاه خود در منظر ايراني به شوخي يا جدي غالبا منفي است.بشنويد:
 نمي دانم بايد از خود آنها بپرسيد . احتماالبرخي نگرش منفي و برخي نگرش خنثي دارند. ترديد دارم دل خوشي داشته باشند . معموالدر هيچ جا مهاجران همسان با بوميان ارزش گذاري نمي شوند  ،حتي اگر في نفسه شخصيت هاي مهميباشند .
 افغاني ها متشخص مثل علما معموال از احترام برخوردارند اما عموم افاغنه نه . افراد تحصيل كرده ايراني معموال نگرش مثبت يا دست كم خنثي اما مردم عادي نگرش منفي دارند . افرادي مزاحم و سربار  آوارگاني نيازمند ترحم و كمك  افرادي خارجي و غير قابل اعتماد  عوامل اشاعه برخي آسيب ها و انحرافات اجتماعي(به ويژه سرقت)  عوامل رشد و گسترش مواد مخدر  عوامل شيوع برخي بيماريها( ايراني ها ،برخي از انواع بيماريها را با اوصاف افغاني معرفي مي كنند:مثال زكامافغاني ) 
 عوامل مخل امنيت و آرامش  افراد بي توجه به امر بهداشتي ( برخي از همسايگان ايراني ،غذاي نذري افغاني را پس از تحويل در سطل زبالهخالي مي كنند ،با اين توجيه كه ايشان  ،التزامي به رعايت بهداشت در زندگي خود ندارند ).
 تحميل كنندگان هزينه هاي سنگين بر دولت و كشور  جمعيتي مشغول به انجام كارهاي سخت و توانفرسا با كمترين درآمد  عوامل تشديد كننده بيكاري جوانان ايراني  ميهمانان ناخوانده  قربانيان توطئه هاي اجانب  كاش زودتر كشور از شر آنها خالص مي شد . از چه طريق از اوضاع و احوال كنوني افغانستان اطالع حاصل مي كنيد؟ راديوي بي بي سي



 راديوي آزادي  روزنامه هاي ايران  افرادي كه از كشور باز مي گردند . سايت هاي اينترنتي  نامه و تلفن  -جلسات مذهبي ونشست هاي دوستانه و تبادل اطالعات



 چرابرغم زمينه هاي بوجود آمده و انعقاد قرار داد مشتر ك ميان دولت افغانستان و دولت ايران و نيزكميساريايعالي پناهندگان سازمان ملل براي بازگرداندن افاغنه به كشورخود و رفع بسياري از مشكالت پيشين تاكنون
براي مراجعت اقدام نكرده ايد؟ مصاحبه شوندگان داليل متعددي براي تعلل خود برشمرده اند كه عمدتا به
اوضاع داخلي افغانستان برمي گردد :
 فقدان كار  ،امنيت  ،غذا ،بهداشت  ،شرايط تحصيل ،آب سالم  ،سرپناي مناسب  ،خشكسالي (وعدم امكانكشاورزي در برخي مناطق)،خوف از بروزمجدد تنش ها و درگيري ها ،ويراني محيط سكونت پيشين ،عدم
عالقه مندي به مراجعت به روستاي آبا ء و اجدادي  ،عدم اطمينان از كمك هاي بين المللي  ،عالقه به ايران به
دليل سكونت طوالني  ،شرايط كاري ،داشتن بيمار و عدم امكان مداواي او در شرايط موجود افغانستان ،ادامه
تحصيل خودو فرزندان و ...
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