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 چکیده

یکی از موضوعاتی که به تازگی در حوزۀ مهاجرت مورد توجه قرار گرفته، تأثیر مهاجرت بر زنان جامانده در مبدأ 

گیرنأد    نیستند اما به شدت تحت تأأثیر تباأات آن قأرار مأی     پذیر است، زنانی که مهاجر به عنوان یک گروه آسیب

هأایی اسأت کأه بأه دلیأ        روایت تجربیات زیستۀ زنأان جامانأده از مسأاو  و شأال     هدف مطالاۀ حاضر فهم و 

اند  این پژوه  به صأورت کیفأی، بأا روش پدیدارشناسأی، بأر       مهاجرت انفرادی همسرشان به شهر، با آن مواجه

  برای گیری هدفمند است روی ش  نفر از زنان ساکن در دهستان خانمیرزا واقع در لردگان اجرا شد  روش نمونه

هأا، ده   ها از روش تحلی  پدیدارشناسی تفسیری اسمیت استفاده شد  پس از تحلی  مصاحبه تحلی  و مدیریت داده

به دست آمد  نتأای   « تجارب احساسی ناخوشایند»و « زندگی برزخی»مضمون اولیه و دو مضمون جامع و فراگیر 

هایشأان بأه    جرت مردان در ممانات از سقوط خأانواده توان منکر تأثیر اقتصادی مثبت مها دهد اگرشه نمی نشان می

ها، فشار مضأاع  ایفأای    گیری ورطۀ فقر شد، در مقاب  فقر عاطفی و جنسی، محدود شدن آزادی عم  در تصمیم

مانا  های مادری و پدری، استقالل نسبی، فرسودگی روانی، تنهایی و ترس عمیق، احساس نگرانی داومی و بی نق 

پردازنأد  در پایأان برخأی پیشأنهادهای      ، بهای سنگینی است که زنان و فرزندان جامانأده مأی  بودن زندگی مشترک

    گذاری بیان شده است پژوهشی و سیاست

 

  یمردان، وجوه ارسال یلردگان، مهاجرت انفراد ،یزنان جامانده، مهاجرت داخل ها:کلیدواژه

  

                                                           
 rhemati@gmail.comمسئول(   سندهی)نو  دانشگاه اصفهان ،یو علوم انسان اتیاستادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادب  1

 mganji.66@gmail.com  دانشگاه اصفهان زنان،ارشد مطالاه  یکارشناس  2

 در دانشگاه اصفهان دفاع شده است  1394ارشد است که در سال  یکارشناس ۀنام انیحاضر برگرفته از پا ۀمقال

 139-166، ص 1395، بهار و تابستان 1 ۀهشتم، شمار ۀدور

https://jrd.ut.ac.ir/


 1395 ، بهار و تابستان1 شمارۀ ،هشتم دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  140 

 

 و بیان مسئله مقدمه

 در کشورهای در روستایی جوامع تغییر و تحول عمدۀ نیروهای از به یکی تردید مهاجرت بی

 جوامع در توساه بر مهاجرت تأثیر دقیق ماهیت حال، این با  است شده تبدی  توساه حال

اگر بپذیریم که گذشته بوده است  به طور کلی  دهۀ داغ شند های فرست موضوع بحث مهاجر

طور قطع میزان ه گذارد، بمیو افراد مهاجر تأثیر سازمان اجتماعی مبدأ و مقصد بر مهاجرت 

 لهساوی زاده،) دارد ربط از متغیرهای مختل  ایو به مجموعهاست این تأثیر یکسان نبوده 

پذیر(  های آسیب )به عنوان یک گروه 1های زیادی در مورد زنان جامانده پژوه   (46: 1367

اند )پدرازا،  قرار گرفته تحت تأثیر تباات آن اما به شدت نبودند، وجود ندارد، زنانی که مهاجر

(  توجه به زنان جامانده، در واکن  به متونی 2008؛ دسای و بانرجی، 2001؛ پوس ، 1991

صورت گرفت که عمدتاً از منظر فرد مهاجر )عمدتاً مردان و نه زنان مهاجر( به مهاجرت توجه 

( و به زندگی و زیست غیر 2010 ، ؛ دی هس و وان روی2007؛ بایو، 2004داشتند )آکسون، 

  نهادند مهاجران )زنان( وقای نمی

در کشورهای مختلفی  غیر مهاجر زنان بر کاری مردان مهاجرت ای به تأثیر طور گسترده به

 فرهنگی، و جغرافیایی تنوع رغم وجود توجه شده و به آسیا و اروپا، التین، آمریکا آفریقا، شون

: 2010بیرون آمده است )یابیکو و دیگران،  دل این مطالاات از مشترکی های مضامین و یافته

روستاها، مناطق و شهرهای نیروی فاال ای از  ها بخ  عمده (  در این دست مهاجرت294

به  خانه را ترک و ،از خانواده سال را به دور کسب درآمد، مدت زمانی از کار وکوشک برای 

 ،عالوه بر اینکنند  خارج از کشور مهاجرت میاطراف و صناتی شهرهای بزرگ و یا شهرهای 

اگر  ،گذارند میجا خود را در مبدأ و فرزندان همسران  که مردان ،مهاجرت در این شک  از

 پذیرد می تأثیر مهاجرت درازمدت و به مناطق دوردست باشد، تمامی خانواده به شدت از آن

د، باز وابستگی خانواده و زنان به آمیز باش موفق مهاجرت اگر حتی ( 152-153: 1383)خانی، 

 طالق، احتمال دهد و پیامدهای منفی نظیر محدود را افزای  می و وجوه ارسالی نامنظم

 تنهایی، کاه  بیشتر، جسمی کار کودکان، بر نظارت توانایی در کاه  و فروپاشی خانواده

را در پی دارد )یابیکو و زنان  برای باالتر باروری عوارض و ها و شبکه اجتماعی حمایت

   (295: 2010دیگران، 

                                                           
1. left-behind women 
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های داخلی، در مقایسه با  گرفته در حوزۀ مهاجرت  های صورت اغلب پژوه 

؛ آذربایجانی و 1380شهری )طاهرخانی،  -مهاجرت روستا شناسی عل پیامدشناسی، بیشتر به 

های  ا تحلی  جریان( و ی1392؛ اذانی و بوستانی، 1392؛ شایان و کهنه پوش، 1388همکاران، 

؛ راعی و 1392؛ تنها و گلی، 1391مهاجرت بین استانی )محمودیان و قاسمی اردهاوی، 

های  هایی در مورد مهاجرت اند  اخیراً نیز از منظر جنسیتی پژوه  ( پرداخته1394دیگران، 

( صورت گرفته است  1394؛ مشفق و خزایی، 1388داخلی مستق  زنان )محمودیان و دیگران، 

( نیز در مورد پیامدهای 1392ای )رستمالی زاده و دیگران،  های جسته گریخته پژوه 

های  های شغلی بر ک  جاماۀ روستایی و نه صرفاً نهاد خاص )نظیر خانواده( یا گروه مهاجرت

؛ بستانی جوانی، 1387هایی )علی حسینی،  خاص مث  زنان صورت گرفته است  پژوه 

های جامانده انجام شده است   های خارجی و تأثیر آن بر خانواده ( نیز در مورد مهاجرت1393

های داخلی دارند،  ها، ماهیت متفاوتی از مهاجرت با این حال از آنجا که این دست مهاجرت

طبیاتاً آثار و تبااتشان نیز بر زنان جامانده متفاوت خواهد بود  به طور کلی پژوهشگران حوزۀ 

( شه به لحاظ نظری و شه به لحاظ تجربی، 1383؛ خانی، 1382)به استثنای عفتی، مهاجرت 

ها و  توجه شندانی به پیامدهای مهاجرت کاری مردان بر زنان و فرزندان جامانده و دغدغه

مشخص نیست که زنان جامانده، شگونه، کی و تحت شه شرایطی از اند   مساو  آنها نداشته

شوند  وجود این  تضرر یا منتفع میمهاجرت اعضای خانواده خود و مخصوصاً همسرشان م

 سازد   خأل، اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع را دو شندان می

شهارمحال و بختیاری است   های شهر لردگان در استان دهستان خانمیرزا یکی از دهستان

 خلی  حاشیه کشورهای به )بیشتر خارجی مهاجرت شک  دو به استان این در ها مهاجرت

گیرد  طبق آمار سرشماری  می همجوار( صورت های استان به )بیشتر داخلی مهاجرتفارس( و 

 8073نفر( دومین شهرستان به لحاظ مهاجرفرست باد از شهرکرد ) 3907، لردگان )1390سال 

 فضاهای اقتصادی، کمبود پایین اقلیمی، رشد ها عمدتاً به دالی  شرایط نفر( است  مهاجرت

تای  طرح ن  گیرد محلی صورت می بازارهای بودن کوشک د ودرآم بودن صناتی، پایین

شهارمحال و  دهد که استان نشان می 1394مرکز آمار ایران در سال آمارگیری نیروی کار 

هدف پژوه    درصد( را باد از کرمانشاه داشته است 16.4بختیاری باالترین نرخ بیکاری )

ز مهاجرت انفرادی شوهرانشان است و حاضر فهم و روایت تجربیات زیستۀ زنان جامانده ا

زنان ها داده شود که نخست  ای به این سؤال کننده های درخور و قانع شود پاسخ تالش می
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و  مساو ای از مهاجرت کاری همسرانشان دارند؟ دوم آنها با شه  شه تجربۀ زیسته جامانده

و فهم ر آمده و آن را در زندگی روزمره مواجه هستند و شگونه با این مساو  کنا هایی شال 

 کنند؟  روایت می

 

 تحقیقو پیشینه ادبیات 
 جغرافیایی تحرک با مکان در جمایت انتقال و به مانای جابجایی مهاجرت واژۀ کلی به طور

 یک مرگ، و تولد مانند شناختی جمایت هایپدیده دیگر خالف بر ،مهاجرت است  جمایت

تکرار  مهاجرت، مدت طول مهاجرت، دالی  در تنوع به دلی  د رویدا یک نه و فرایند است

شود  محسوب می هنجار یک مهاجرت در تنوع مبدأ، با ارتباطات و مبدأ مح  به بازگشت

 طبقات میان در مهاجرت مختل  الگوهای این، بر عالوه ( 337: 2008 ،دسای و بانرجی)

 کنند،می مهاجرت مردها فقط مناطق برخی از  شودمی دیده مناطق از برخی و ها،گروه خاص،

 الگوی ( 47: 1987 لی،جت ) کنندمی مهاجرت خانواده ک  مناطق برخی از که حالی در

است که آنها برای  آن توساه حال در کشورهای در مردان مهاجرتمشخصۀ  مشترک

 ،دسای و بانرجی)گذارند  جا می مبدأ مح  را در خود فرزندان و همسران جستجوی کار،

 و جابجایی موقت  کنند مهاجرت می یشانهابه عبارت دیگر مردان بدون خانواده  (337: 2008

 مهاجرتبه  با هدف اشتغال، مناطق میزبان مح  زندگی و بین مهاجر کارگران تکراری ماموالً

در ارتباط با  1970و  1960اولین بار در دهۀ ماروف است و برای  1ای یا تکراری شرخه

تواند بین کشور یا بین شهر یا روستا صورت  داخلی مطرح شد که میشهرنشینی و مهاجرت 

  (2009؛ نیولند، 2008المللی مهاجرت،  گیرد )سازمان بین

های متفاوتی پیامدهای مهاجرت دیدگاه نۀنظران و متخصصان مهاجرت در زمی صاحب»

سرانجام شک  آن،  در هراند  اکثریت قریب به اتفاق آنها بر این باورند که مهاجرت کرده بیان

کند  ایجاد می تغییراتیهایشان در مناطق مبدأ و مقصد و همچنین خود مهاجران و خانواده

دهد، بلکه ذهنیت آنان را نیز دشار تحول مهاجرت نه تنها شیوۀ زندگی مهاجران را تغییر می

یرات دهد که ماهیت تأث (  شواهد تجربی بی  از پی  نشان می53: 1382 )عفتی،« کندمی

، 2تواند پیچیده، ناهمگون و منوط به بستر و زمینه باشد )دی هاس و وان روجی مهاجرت می

                                                           
1. Circular or repeat migration 

2. Van Rooij & De Haas 
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 همچنین و زمینه، و توانایی به جامانده منوط زنان بر مهاجرت تأثیر(  در همین زمینه 44: 2010

کلی،  به طورباشد   دو هر یا و منفی مثبت، تواند، میقرار دارد آن در زن که ایخانواده محیط

شود، یانی شود مهاجرت مردان موجب بدتر شدن وضایت زنان می در دیدگاه بدبینانه ادعا می

شود؛ موجب افزای  حجم کار زنان در روستا و همچنین وابستگی بیشتر آنها به مردان می

های اقتصادی و اجتماعی و توانمندسازی و ینانه به افزای  آزادیب خوشبرعکس در دیدگاه 

از پیامدهای به شند مورد (  در اینجا 46: 1382شود )عفتی، بیشتر آنان تأکید میاستقالل 

 شود  شان اشاره می مهاجرت مردان بر زنان جامانده و فرزندان

بر بهبود  1و تأثیر وجوه ارسالی مهاجرتها به پیامدهای اقتصادی  در بیشتر پژوه 

درآمد خانواده  تواند میوجوه ارسالی  تأکید شده است  روستایی هایدهاخانو و مادی شرایط

   درشودو احتماالً باعث کاه  مشارکت خانواده در نیروی کار  دادهرا افزای  جامانده 

کمتر توجه  اقتصادی مهاجرت وجوه ارسالی، به آثار غیر آثار زمینه در وسیع ادبیات با مقایسه

رفتارها،  ها، ایده طریق از مهمی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آثار شده است  مهاجرت،

-دهای انتشار با را فرهنگیهای  نظام و تفکر طرزتواند در  سرمایۀ اجتماعی دارد و می و ها هویت

؛ دی هس 2012 توماس و آدیکاری،؛ 2014 )کوثر،د ده تغییر جدید رفتارهای و هانگرش ها،

 ( 2010و وان روج، 

 را زنان کار حجم زیادی حد تا فقیرنشین، روستایی مناطق از مردان طوالنی مهاجرت

 وجوه از حاص  اضافی درآمد منبع  سازد می دشوار را ها آن اساسی نیازهای رفع داده و افزای 

 آنها نه به و کند می ایجاد خانواده اقتصادی وضایت در ای مالحظه قاب  تغییر نه مردان ارسالی

 خود عمالً زنان که هایی خانواده در  فراتر روند خود مایشتی سطح از تا کند می کمک

 تا کوشند می هستند؛ و ضمن اینکه صحنه پشت گیرندگان تصمیم زنان خانوارند، سرپرست

 خود شوهر غیاب در را اصلی گیرندۀ تصمیم نق  نسازند، دار خدشه را مردساالری ایدوولوژی

 نه خود، خودی به فقیر خانوارهای یا زمین بی دهقانان میان از مردان مهاجرت بنابراین  دارند

: 1987 لی، جت) دهد می نجات فقر از را خانواده نه شود، می زنان بیشتر خودمختاری موجب

تواند موجب تغییر ساختاری در سازمان پدرساالری خانواده و حیات اجتماعی  و نه می (47

یتی مرتبط با جنس ها بر ماهیت موقتی تغییر در مناسبات جاماۀ مبدأ شود  برخی از پژوه 

اند به  ها و قدرتی که زنان به دست آورده مهاجرت تأکید داشته و نشان دادند که مسئولیت

                                                           
1. remittances 
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سرعت با بازگشت همسرشان و ایفای نق  پدرساالری سنتی درون خانواده و اجتماع از بین 

 (  208-209: 1991رود )برینک،  می

شوند تاادل روابط مهاجر ترک مینگامی که زنان توسط مردان همشاهده کرد  1نیکولز

از   گیرندخورد و زنان مسئولیت امور خانواده و امور مالی را بر عهده میجنسیتی به هم می

این تغییر در نق  زنان به طور مستقیم به استقالل اقتصادی بیشتر مرتبط  2جولی و ریوزنظر 

البته  د به دنبال داررا کارها است، که به نوبه خود اعتماد به نفس و آزادی بیشتر در انجام 

گامی به سمت تحقق بلکه  گیریقدرت تصمیم عنوان افزای   بهرا نه این تغییر برخی 

 مرد، مهاجرت ۀنتیج در(  497: 2014کنند )اقبال و دیگران،  تلقی می توانمندسازی بیشتر زنان

 دوش به بیشتری های مسئولیت و ایجاد کنند تغییراتی خود زندگی ۀشیو در مجبورند هاهخانواد

 جوان بسیار کودکان اگر خصوص به ،شوندنمی رها تنهایی به کودکان و همسر ماموالً، .بکشند

 دهد ترجیح و کند هابچه مسئولیت برای خود ۀعالق قربانی را خود استقالل مادران باشند،

 تمای  زیادی ترجوان زنان میان در لذا  باشد بستگان دیگر یا و مادر و پدر سرپرستی تحت

تر اغلب مسن نسبتاً زناند  شومی دیده خود مادر و پدر یا شوهر مادر و پدر با ماندن برای

 توماس و آدهیکاری،؛ 2014شان را حفظ کنند )کومار،  دهند مستق  بوده و آزادی ترجیح می

آنان بروز کرده که در اثر جدایی فیزیکی  های ازدواجمسای  شخصی و عاطفی زوج  (2012

( و 1984) 3عالوه بر این، کان   (92: 1370)اوبرای، ستثیرهاأت ترین شایعکند، از جملۀ می

ثباتی زندگی مشترک و از هم  ( دریافتند که مهاجرت با افزای  نرخ طالق، بی1995) 4گلدهی 

می وجود به خانواده ساختار تغییر دنبال به که استرسی و شال پاشیدگی خانواده ارتباط دارد  

د شومی مشترک زندگی مشکالت یا زناشویی ۀرابط در خیانت به گرای  افزای  موجب آید

  ( 15: 2008 )مک ایوی،

به عوام  بسیاری از جمله مدت است که  کودکانبر آثار مهاجرت والدین موضوع دیگر 

اندازه ، سن و جنس کودک و پدر و مادر، از طرف مهاجرزمان مهاجرت، میزان وجوه ارسالی 

 5و دیگران پارک  از نظر و ترکیب خانواده و بستگان، و اندازه و ماهیت مهاجرت بستگی دارد

                                                           
2. Nichols 
3. Julie & Ryvz 

1. Connell 

2. Gledhill 
3. Guatemala 

4. Park A & Lee L 
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اثر مثبت مهاجرت  مورد، اولینگذارد   تأثیر میرشد کودک از شند طریق بر مهاجرت والدین 

مالی بیشتر خانواده به مانای  ۀسرمای  است که با درآمد باالی خانواده مهاجر مرتبط است

عدم  پیامدهای منفی ،اثر دوم  گذاری بیشتر برای آموزش و بهداشت کودکان استرمایهس

 کودک توانایی تواند تأثیر ششمگیری بر میحمایت پدر و مادر  است  تماس والدین با کودکان

غیبت یک تأثیر عام  سوم،  داشته باشد برای مقابله با استرس، اضطراب و از دست دادن کنترل 

 است  تأثیر دیگر اعضای خانواده یهای کارگیریتصمیم از اعضای خانواده بریا شند نفر 

گذاری  در خصوص مثالً سرمایه مهاجرت بر اطالعات و یا نگرش والدینمثبت شهارم، تأثیر 

این که مهاجرت والدین  ،پنجم تأثیر ت سالمت کودکان اس یشگونگی ارتقاو یا  روی کودکان

تأثیر گذارد عام  ششم که بر کودکان تأثیر مید  کودکان را افزای  ده ۀاحتمال مهاجرت آیند

ب باشد، ممکن است یاگر یکی از والدین غااست   گیری خانوادهتصمیمقدرت مهاجرت در 

زمانی که دیدگاه و یا ، مخصوصاً های کودکان داشته باشد والد دیگر کنترل بیشتری برای تصمیم

 ( 496-497: 2014)اقبال و دیگران،  اند تگیری پدر و مادر متفاوتصمیم

همانطور که اشاره شد اختصاصاً در مورد مهاجرت داخلی سرپرست خانواده و پیامدهای 

 عفتیآن برای زنان و اعضای جامانده، تنها دو پژوه  صورت گرفته است  نتای  پژوه  

ستایی مانده در های زنان روهای فصلی مردان بر فاالیت بررسی آثار مهاجرتدر ( 1382)

که مهاجرت مرد خانوار  داد نشانشهارمحال بختیاری، گلستان و کرمانشاه سه استان  هایروستا

اکثر وظای  مربوط به وی در مدیریت خانه و شود  موجب میوی در شهر،  ۀو اقامت شند ماه

زمان به مرور این امر های خارج از خانه بر دوش زن خانوار سنگینی کند، همچنین فاالیت

های جنسیتی خانوار  ریختگی تقسیم کار جنسیتی در روستا و همچنین تغییر نق موجب بهم

-ثیرپذیرند که از حمایت روابط سنتی حاکم بر خانوادهأ  در این بین خانوارهایی بیشتر تشود یم

مهاجرت انفرادی مردان و داد نشان ( نیز 1383اند  نتای  پژوه  خانی ) نصیبهای گسترده بی

-ه جا گذاردن خانواده و همسر در روستا، تأثیر عمیقی بر کارکرد زنان در مناطق روستا میب

ترین آنها افزای  مسئولیت زن و گاه مدیریت تولید است  در شنین شرایطی،  گذارد که مهم

گیرند، در حالی که حاکمیت فرهنگ مردساالر روستا، زنان، مدیریت خانواده را بر عهده می

شود  ولی با افزای  زمان مهاجرت مردان، قدرت ی کام  اختیارات به زن میمانع واگذار

یابد که این امر، پایگاه اقتصادی اجتماعی گیری زنان در امور گوناگون افزای  میتصمیم

های  ( نیز عمدتاً بر مهاجرت1های خارجی )جدول    در پژوه کندباالتری برایشان ایجاد می
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تواند به شکلی  اغلب از این موضوع غفلت شده که مهاجرت داخلی میالمللی تأکید شده و  بین

المللی بر موقایت زنان جامانده تأثیر گذارد )دی هاس و وان  های بین متفاوت از مهاجرت

 توزیعها به تباات مختل  مهاجرت مردان بر زندگی زنان نظیر  (  این پژوش46: 2010روجی، 

، 4مک ایوی)خیانت ؛ (2001، 3رابرتزو  باروری )کانلی؛ (2008، 2نجال؛ 1،1997لوهیچی) قدرت

سالمت روانی ؛ (2011، 6گانارسون؛ 2008، 5)دسای و بانرجی زنان استقالل(، 2008

؛ 2012، 8توماس و ادیکاریو تربیت آنها ) مشکالت کودکان(؛ 2009، 7و دیگران ویلکرسون)

و  (2009، 9جمالی خل  ؛2010و وان روی ،  دی هاس)های جنسیتی  نق  ؛(2000هاگو، 

دهد که  به طور کلی نتای  این مطالاات نشان میاند   توجه داشته (1995تنهایی و انزوا )گاردنر، 

تأثیر مهاجرت بر زنان و واکن  آنها، به نوع مهاجرت، ساختار خانواده، بستر فرهنگی، 

 اقتصادی و اجتماعی که زنان در آن قرار دارند، بستگی دارد 
 

 گرفته در خصوص پیامدهای مهاجرت کاری مردان بر زنان  های صورت . پژوهش1جدول 

 خالصۀ یافته نوع پژوهش و میدان مؤلف

لوهیچی 
(1997) 

های  تحلی  داده
پیمای  ملی، 

 )مصر(

 هایآزادی افزای  بیانگر دار شدن نق  شوهر و کسب اقتدار مالی بیشتر لزوماً ناشی از عهده افزای  قدرت 
مصر، تا  ۀافزای  قدرت همسران مهاجران، در جاما ت نیس مخصوصاً در نواحی شهری زنان برای فردی

سرعت  افزای مهاجرت شوهر به ویژه به تقویت و  منوط است قدرت باروری به اثبات حد زیادی 
 .شودمنجر می مادرساالریدسترسی زنان به قدرت 

    وکانلی 
(2001) 

 پیمای ،
 ( ین)ش

 یک با ازدواج در تأثیرات این که حالی در دارد، زن یک رفتار بر توجهی قاب  اثر ماموالً داومی مهاجرت 
 است  کمتر مهاجر مرد

مک ایوی 
(2008) 

های کیفی،  روش
 )مکزیک(

 هم آثار مثبت و هم آثار منفی بر زنان دارد  انمهاجرت مرد  نتای  مالی مهاجرت مختلط بود  بسیاری
افزای  به واسطۀ  کشاورزی نق  زنان در تولید محصوالت د شدن داشتند وطرماز زنان حس جدایی و 

 کرده بود تغییر  و    حضور در اجتماع 
دسای و 
بانرجی 

(2008) 

های  استفاده از داده
  پیمای ،
 )هند(

  های  کنند هم مسئولیت ای زندگی میهای هستهت، زنانی که در خانوادهجمای پر هایخانوادهبرخالف زنان
زنان طبقات باالی اجتماع و زنان باسواد نسبت به زنان طبقات پایین  ر داشتند بیشت استقالل هم وبیشتر 

 کردند و در کنار وابستگانشان بودند   نمیدر غیاب شوهرشان به تنهایی زندگی اغلب  ،سواداجتماع و زنان بی

 (2008) نجال
مصاحبه 

اختمند، س نیمه
 (هند)

 و خانواده پدرساالر  شدهاجتماعی در نظام خانواده  -تغییرات سریع اقتصادیموجب مهاجرت،  ۀظهور پدید
در مساو  روزمره و گاهی در  انشود  همچنین زن ساالر تبدی  میدر یک دوره زمانی کوتاه به یک خانواده مادر

 کردند  گیری می مساو  بسیار مهم تصمیم

و  ویلکرسون
(    2009) 

پیمایشی، 
های روستا)

 (مکزیک

 است که  این نتای  بر خالف مدل مردانگی .شودمهاجرت شوهران موجب کاه  سالمت روان همسران می
ایدوولوژی نق  جنسیتی    شودصفات مردانه بیشتر، به سالمت روان بهتر منجر می شود رض میدر آن ف
 است مهاجرت شوهر  تحت تأثیرهمسران 

                                                           
1. Lohichi 
2. Nagla 

3. Connelly & Roberts 

4. McEvoy 
5. Popul Res  

6. Gunnarsson 

7. Wilkerson, Yamawaki & Downs 
8. Thomas & Adhikar 

10. Khalaf 
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جمالی خل  
(2009) 

 پیمای ،
 )لبنان( 

 شوهر مهاجرت از باد است  شوهر با گیریتصمیم حق هنوزمنافع ناشیز مهاجرت برای زنان،  وجودبا
رغم کسب  به  کندمی تغییر عمومی به شخصی حالت مختل  از نهادهایبه دلی  ارتباط با  زنان وضایت

مهاجرت همسرشان دشار مشکالتی شدند یا مشکالتشان تشدید شده  آنها با شهارم بی  از سهاستقالل زنان، 
  است

 یابیکو و    
(2011) 

 های پیمای ، داده
 (وزامبیک)م

 دارد یابی و ماهیت زندگی زنان تأثیر شوهر در خانواده بر ساختار، سازمان یبتغ  تأثیر مهاجرت نیروی
 برای بیشتر ستقاللا یابدنیز استمرار میبلکه باد از بازگشت مرد  یستکار مردان در استقالل زنان موقت ن

  نیست  منفی آثاراما بدون دارد،  یمفیدای  نت زنان

 و وان روی 
دی هاس 

(2010) 

 ،کیفی کمی و
ی هاروستا

 (مراک )

  کند  میرا رد  دهدمهاجرت نق  جنسیتی را تغییر میکه فرضیه این  ،نتای  پژوه  اگر شه مهاجرت
، این نق  جدید به عنوان مسئولیت و شود میهای همسر منجر  همسر به افزای  زودگذر وظای  و مسئولیت

 های جنسیتی همسر و مستق  شدن در برابر نق  ۀسلطو به مانای خارج شدن از زیر شود میتلقی بار اضافه 
اول ناشی از تغییرات اجتماعی و  ۀدرجهای قاب  توجه در موقایت زنان روستایی در  پیشرفت  نیست

  کند  میتسریع  رافرهنگی است، اگر شه مهاجرت به طور غیر مستقیم این فرایند 

 گانارسون
(2011) 

 کیفی، 
 (گامبیا)

  شده بودند نتر مستق ضرورتاً  پس از مهاجرت شوهران خود،زنان   از لحاظ اقتصادی، بسیاری از آنها
های پس از نظر اجتماعی، به دلی  استرس ۀاز نقط شوهرشان شده بودند وابسته به دیگر خویشاوندان 

 شده بود  های آنها هستند بدتر زنان با بستگان مرد و با زنان دیگر که در شبکه مهاجرت شوهران، روابط
ع تحصی  کودکان خواهد بود، اما اگر خرجی ارسال نشود ممکن اگر شوهر در ارسال پول موفق شود به نف

 ند  صی  نداشته باشحاست کودکان فرصت ت

     توماس و
(2012) 

در  کراالپیمای ، )
 هند(

 زایی نیستند و وجوه ارسالی از طرف همسرشان تنها و قادر به درآمد های زیادی ندارندمهارت زنان اغلب
-گیرد میبه توانایی زن و محیطی که زن در آن قرار می هتأثیر مهاجرت بر زنان بست  است  شانمنبع درآمد

  یشتر استآن ب آثار مثبت ازآثار منفی مهاجرت    تواند مثبت یا منفی و یا هر دو شک  باشد

 کوثر و دیگران
(2014) 

و مصاحبه،  کیفی
 )داسکای پاکستان(

 ث  بهبود در کیفیت زندگی، افزای  درآمد خانوار و دسترسی بیشتر های مثبت )مجامانده با پیامد خانواده
ساس ناامنی کودکان و احساس استرس عاطفی، تنهایی، غم و ( و منفی )مانند احبه انواع کاالها و خدمات

مهم مربوط به آموزش و بهداشت کودکان توسط مردان مهاجر های تصمیم همه   اند مواجهن( اندوه زنا
های دیگر در خانواده انمرداتکای زنان به  شان  زنان از تربیت کودکاننارضایتی  د  وشگرفته می
 اجتماع در جابجایی خود برای  پرجمایت

اقبال و 
 همکاران

(2014) 

پژوه  کیفی، 
 (گجرات پاکستان)

 ،است انزن مشک  ترین مهم اضطراب و ناکافی مالی بازده تنهایی    زیادی را فشار روحی و روانی زنان
از مشکالت روانی بسیاری مانند انزوا، افسردگی، ناتوانی در سازش با کنند و  تحم  میدر غیاب شوهرشان 

قراری، عدم اعتماد به نفس، احساس وابستگی، احساس از دست دادن زندگی خانوادگی رن  دیگران، بی
 د  گیریر قرار میتحت تأثمخصوصاً پسران کان کوددلی  نبود پدر، آموزش  به   برندمی

 

 پژوهشروش 

هایی دارد که محقق برای ورود به مسئله و انجام پژوه  روش اشاره به قواعد، فرایند و رویه

با توجه به سؤاالت پژوه  و از آنجا که مانا، نق  اساسی در این پژوه  کند   اتخاذ می

گیری شدت یا فراوانی، رویکرد داشت و هدف، درک محتوا و پیچیدگی ماانی بود، نه اندازه

 1از تحلی  پدیدارشناسی تفسیری اسمیتاز میان رویکردهای کیفی مختل ، کیفی انتخاب شد  

(IPAبرای رخنه ) کنندگان استفاده شد  هدف  کردن به ذهنیات، فهم تجربیات و مشارکتIPA ،

دگان، اراوۀ توصیفی کنن ساختمند با تاداد کمی از مشارکت های فردی و نیمه بر اساس مصاحبه

های نظامند و موشکافانه است )اسمیت و دیگران،  کنندگان از طریق تحلی  از تجارب مشارکت

                                                           
1. Smith,s Interpretative Phenomenological analysis 



 1395 ، بهار و تابستان1 شمارۀ ،هشتم دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  148 

 

است: ابتدا در سطح توصیفی  1های به دست آمده بیانگر هرمنوتیک مضاع  (  توصی 1999

 کنندگان از تجربۀ خود و دیگری در سطح تحلیلی انتقادی بررسی شد؛ حس و درک مشارکت

 قبلی است  در نظریۀ های محدودیت تحمی  کنندگان بدون شرکت زیستۀ تجربۀ درک آن دفه

مورد کاوش قرار گیرد و از  است ممکن موجود های تئوری ارتباط با انتقادی، تحلیلی سطح

برای (  252: 2011دهد )مورتاگ و دیگران،  بیشتری بسط نظریۀ فالی بین  یا و نقد یا و داده

شوندگان اجازه  مصاحبه استفاده کردیم و به ساختمند یمن یها از مصاحبهها،  گردآوری داده

-نیمه برای انجام مصاحبۀعقاید و افکار خود را با کلمات مخصوص خود بیان کنند   یمداد

گر تحت عنوان راهنمای مصاحبه آماده  اصلی و هدایت ساختار یافته، فهرستی از شند پرس 

دادن به کار بود و الزامی به  ها لزوماً برای شروع روند مصاحبه و ساماناین پرس  کردیم 

 رعایت ترتیب در طرح آنها وجود نداشت  

 استان شهارمحال و بختیاریمیدان پژوه ، دهستان خانمیرزا واقع در شهرستان لردگان 

 آبادی است 35و متشک  از  است بروجن واقع و این بخ  بین شهر لردگاناست  

 استنفر  هزار 35000حدود  در جمایت خانمیرزا  اند مدیگر مرتبطه مرکزیت آلونی به به که

، 1385  در سال دهد را به خود اختصاص میدرصد جمایت شهرستان لردگان  20که حدود 

و نرخ مهاجرت بویژه در بین جوانان به دلی  نرخ بیکاری داشته و  نفر جمایت 23737 حدود

ن دهستان بسیار باال های شغلی در بخ  کشاورزی در اینبود صنایع تبدیلی و کمبود فرصت

   (1388پور جاوی، بود )تقی

 
 1390. نقشۀ تقسیمات استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک شهرستان سال 1شکل 

 

                                                           
1. double hermeneutic 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://s2a.ir/
http://s2a.ir/
http://s2a.ir/
http://s2a.ir/
http://s2a.ir/
http://s2a.ir/
http://s2a.ir/
http://s2a.ir/
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ها تا حد زیادی گیری باید هدفمند و نمونهدر تحلی  پدیدارشناسی تفسیری، نمونه

که نمونۀ کوشک بتواند رویکرد مکفی در خصوص  یکدست و کوشک باشند به طوری

پدیدارشناسی نوعاً در (  4: 2009بسترمندشدن مناسب فراهم آورد )اسمیت و دیگران، 

کنند بر اساس دغدغه تفسیری )میزان مشابهت یا تفاوت که در  پژوهشگران تالش می تفسیری،

جویان  س با مشارکتتحلی  پدیده وجود دارد( و مالحظات عملی )سهولت یا دشواری تما

ها تالش شد تا در خصوص همگن بودن نمونههای نسبتاً همگن انتخاب کنند  بالقوه(، نمونه

سال و دارای فرزند انتخاب شوند  دو نکته در مورد تاداد  35تا  20کنندگان بین  مشارکت

تفسیری که کنندگان قاب  ذکر است  نخست در مطالاات مبتنی بر روش پدیدارشناسی  مشارکت

جو بوده است و  اند حجم نمونه شام  یک، شهار، نه و پانزده مشارکت اخیراً منتشر شده

(  2012پذیر است اما شندان رای  نیست )پیتکویز و اسمیت،  تر اگرشه امکان های بزرگ نمونه

 کنند  نمونه را، به عنوان حجم نمونه منطقی عنوان می 6یا  5(، 56: 2003اسمیت و آزبورن )

شناختی  دوماً در روش پدیدارشناسی اسمیت با توجه به مفروضات فلسفی، نظری و روش

شود  با توجه به این  ها(، از مالک اشباع نظری استفاده نمی )نظیر همگونی و مشابهت نمونه

گیری هدفمند، ش  نفر از زنان متأه  دهستان خانمیرزا که ها، با استفاده از روش نمونه توصیه

شدند  برای کار به شهرهای دیگر مهاجرت کرده بودند، برای مصاحبه انتخاب شوهرانشان

 (  2)جدول 
 کنندگان شناختی مشارکت . مشخصات جمعیت2جدول 

ره
ما

ش
 

 سن
 محل سکونت

 )روستا(

 شغل همسر

 قبل از

 مهاجرت

 شغل همسر

 بعد از

 مهاجرت

مقصد 

مهاجرت 

 همسر

مدت 

 ازدواج

 )سال(

تعداد 

 فرزند

فاصلۀ 

مرخصی 

 همسر

های  مهر و موم

زندگی مشترک با 

 خانواده همسر

 سال 3 روز 30 1  3.5 شیراز آشپز آشپز جوانمردی 28 1

 مستق  روز 30 2  7.5 تهران انباردار کشاورزی فغانقلاه 28 2

 سال 7 روز 60 3  8 بندرعباس آشپز آشپز شینسلح 30 3

 مستق   90 تا 60 4 15 عسلویه راننده کشاورزی شینسلح 32 4

 سال 5 روز 30 2  9 کی  کارگر  انباردار شینسلح 31 5

 سال 2 روز 60 1 2 فارسخلی  فرمن کشتی ملوان جوانمردی 20 6

 

 از شهار( 2008) آزبورن و های اسمیت ها، بر اساس توصیه برای مدیریت و تحلی  داده

استفاده کردیم و تالش کردیم از این طریق تا « مضاع  هرمنوتیک»اصلی مبتنی بر  مرحلۀ

فاالیت ماناسازی زنان جامانده را فهم کنیم  در مرحلۀ اول، متن مصاحبۀ اول را شندین بار 
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شده و  به دنبال مضامین ظاهر آن از خواندیم تا با همه جزویات آن آشنا شویم، پس

، تالش کردیم مضامین پدید آمده را در مرحلۀ دوم  برای موضوعات مهم بودیم نویسی حاشیه

تری شک   تر و کلی که مضامین جامع یا مرتبط کنیم به طوری بندی و به همدیگر متص  دسته

شده از متن مصاحبه با نفر اول، تالش کردیم  مضامین ظاهر از استفاده گیرد  در مرحلۀ سوم با

ن فرایند رفت و برگشتی های بادی را تحلی  کنیم  در ای های و متن مصاحبه نوشته دست

مضامین جدیدی شک  گرفتند و برخی از مضامین قبلی نیز اصالح و بازنگری شدند، از این 

روایتی  تحلیلی، توصی  فرایند نهایتاً خروجی  تر شک  گرفت مضامین، جدول مضامین جامع

به صورت مبسوط در کنار الفاظ مستقیم  نگارندگان تحلیلی تفسیر آن بود که در

 2مضمون اولیه و نهایتاً  10کد اولیه،  334ها،  از تحلی  مصاحبهکنندگان قرار گرفت   کتمشار

 )زندگی برزخی و تجارب احساسی ناخوشایند( به دست آمد  1مضمون جامع و فراگیر

بخشی و تضمین قابلیت اعتماد مطالاات  ( برای مشروعیت300: 1985لینکلن و گوبا )

فردی مانند ماتبر بودن، صحت، قابلیت انتقال، قابلیت اطمینان، و کیفی، اصطالحات منحصر به 

گرایانه بیان کردند  در پژوه  حاضر، قابلیت اعتماد از های طبیات قابلیت تصدیق در پژوه 

میدان مطالاه و مشاهدۀ مستمر تضمین شد  به منظور افزای   بامدت  یطوالنطریق درگیری 

شناسی، روند تحلی  و همچنین مستندات زییات روشیری پژوه ، تالش شد جپذأییدتسطح 

جزییات مرتبط  ها در اختیار خوانندگان قرار گیرد، این توصی  فربه از همۀمربوط به مصاحبه

های مشابه نیز های این پژوه  در محیطپذیری و کاربردپذیری یافتهبا فرایند تحلی ، به انتقال

 کمک کرد  

بر موارد ذی  تأکید شد: داوطلبانه بودن و رضایت برای برای رعایت مالحظات اخالقی 

ریزی زمانی و تایین مح  مصاحبه با توجه به شرایط مد نظر  شرکت در مصاحبه، برنامه

ورزانه، تأکید بر محرمانه  برانگیز و غرض های حساسیت کنندگان، عدم استفاده از سؤال مشارکت

د مصاحبه، درخواست انتخاب نام مستاار بودن و ناشناختگی پاسخگویان در سرتاسر فراین

 برای خود در طول مصاحبه  

 

 

                                                           
1. mastertheme 
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 تحقیقهای  یافته
به طور کلی با استفاده از شهارشوب پدیدارشناسی و مراح  مندرج در این روش، دو مضمون 

 ها به دست آمد مضمون و ده مضمون فرعی از کدبندی و تحلی  مصاحبه جامع و فرا

 فرعی. مضامین اصلی و 3جدول 

 مضامین فرعی مضامین کلی و فراگیر

 زندگی برزخی
سوختن و ساختن، نیازهای عاطفی و جنسی تالیق شده، آزادی عم  در عین محدودیت، مخمصۀ 

 های دوگانه، حمایت دیگران و استقالل ایفای نق 

 خوشبختی تباه شدهفرسودگی روانی، تنهایی و ترس عمیقی، احساس نگرانی داومی،  تجارب احساسی ناخوشایند

 

 زندگی برزخی  1

ای است که زنان  گر شرایط غامض و پیچیده مضمون فراگیر و کلی زندگی برزخی توصی 

توانند خود را از این وضایت رها کنند، به  اند به طوری که آنان نمی جامانده در آن قرار گرفته

عبارت دیگر نه راه پس دارند و نه راه پی   نه امکان بازگشت به دوران قب  از ازدواج وجود 

توانند شرایط موجود را تغییر دهند و خود را از فشارهای مختل  آن برهانند، لذا  نه میدارد و 

دانست، به « فرهنگ افراد جامانده»توان آنرا بخشی از  ها که می در میان تردیدها و دودلی

 کنند   دشواری خود را با آن سازگار می  دهند و به زندگی روزمرۀ خود ادامه می

ای جز  فاالً شارهآید آنست که این زنان  کنندگان بر می مشارکتآنچه اظهارات اغلب 

  آنها با ، و تحم  شرایط به امید بهتر شدن وضایت در آینده را نداشتند«سوختن و ساختن»

استمداد به مقدسات و یاد خدا، تقدیر و سرنوشت، به خاطر فرزندان و خانواده و وضایت 

دشواری، به شرایط  کردند هر شند به  و تالش میکردند  اقتصادی وضایت خود را توجیه می

که برای آنها بدی  و گزینۀ دیگری وجود نداشت، یا باید تن به  موجود عادت کنند، شرا

ها هم  دادند یا اینکه دوری همسر را تحم  کنند، هریک از این انتخاب مشکالت اقتصادی می

 آثار و تباات خاص خود را برای آنها داشت  
وجودش به اینکه کنارم باشه احتیاج دارم به سای  باال سرم نیاز دارم ولی بازم فکرشو که خودمم به »

من واقاا دارم     میکنم که شقد به کار و درآمدش نیاز داریم تحم  می کنم یجور اجباره باید تحم  کرد

اجرت  میگذره االن که شند سالی از کارش و مه( »2« )به امید فردا تحم  میکنم که یه روزی بهتر شه
    دیگه خودم رو عادت دادم و با هام گرم شدهتقریبا عادت کردم یانی مجبورم کنار بیام  سرم به بچه

شرایط سازگار شدم  دیگه باید ساخت، شیزهایی که خدا برای آدم در نظر گرفته باید پذیرفت و باهاش 

هام دارم تحم  میشم  فقط به خاطر بچه واقاا شرایط سختیه  خیلی وقتا از دنیا خسته( »5« )کنار اومد 
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میکنم    ما فقط داریم زندگی رو تحم  میکنیم    مشکالت زیاده، ولی باید ساخت و کنار اومد  منم با 

هامو ببینم، هی از تو دلم آتی   هام دارم پیر میشم  مجبورن هی سختی بچه حسرت خوردن های بچه
من مجبورم دوریشو  هجبوره سراین کار باشه همونطور کم همطمئنم ک( 4« )بگیرم و باز تحم  کنم 

  (6) تحم  کنم

اشتغال همسرشان در شهر  رفت از این برزخی، مساولی کنندگان برای برون اکثر مشارکت

پروراندند، ولی به تحقق  ( در سر می6(، استافا، تغییر شغ  )4و  3خودشان، مرخصی بیشتر )

 نی ندارند مدت امید شندا آنها حداق  در کوتاه

زنان « شده نیازهای عاطفی و جنسی تعلیق»های زندگی برزخی،  یکی دیگر از جنبه

ترین کارکردهای خانواده، تأمین نیاز جنسی و امنیت روانی و  جامانده است  یکی از مهم

احساسی زوجین است  از طریق روابط عاشقانه و گرم بین زوجین است که گرمای کانون 

یابد  با این حال مساو  عاطفی و و به سایر اعضای خانواده انتقال می شودخانواده حفظ می

تواند امنیت روحی و  دهد میها رخ می سردی روابط که در اثر جدایی فیزیکی در این خانواده

شود که این دست  وار بودن این نیازها از آنجا ناشی می روانی آنها را به خطر بیاندارد  برزخ

شوند و سازوکار دیگری  شده زناشویی مرتفع نمی ارشوب روابط تاری نیازها به خوبی در ش

نیز برای رفع آن وجود ندارد  حتی اگر هم وجود داشته باشد )ارتباط با دیگری( تباات 

تواند بنیان زندگی مشترک را به خطر بیندازد  اغلب  ناپذیری دارد که می جبران

ظم حیات احساسی و عاطفی خود اشاره کنندگان به خأل عاطفی و بر هم خوردن ن مشارکت

اند تا صرفاً  کرده بودند و اینکه در روابط خود بیشتر به دنبال ارضای نیاز عاطفی و احساسی

 نیازهای جنسی  
( 1« )خستگی کار مستمر باعث میشه شوهرم باهام زیاد تماس نگیره و همین به دلتنگی هام دامن میزنه»

کمبودها رو حس میکنه  مثالً تو یکی از روزایی که نیست  من  روز نیست ، زن خیلی 30که مردی »

احساس دلتنگیشو دارم، به  نیاز دارم و دوس دارم همون موقع باشه که احساسم رو ارضاء کنه  همون 
لحظه دوس دارم باشه  شاید فردای اون روز دیگه اون احساس ها و نیازها رو نداشته باشم اگه هم 

یه وقتایی هست که خیلی به  احتیاج دارم به بودن  نیاز ( »2« )شاید نباشه داشته باشم به اون شدت
هایی میاد که دیگه اون حس رو به  ندارم، مثالً دارم هم جنسی هم عاطفی، ولی نیست  باد یه موقع

بینی هایی که اصال دوست داری تنها باشی! همون موقع میمریضم حالم خوب نیست  یا اصال یه موقع

کنی و این باعث سردی میشه هم برای من هم و میاد  خوب اونجوری که باید رفتار کنی نمی مرخصیشه
من نسبت به اوای  ازدواج سردتر شدم و دیگه وقت و حوصله عشق بازی های اوای  ( »3« )برای اون

ازدواج رو ندارم  دور بودن همسر کال شوق آدم رو بیشتر میکنه شون یه مدت از هم دور هستن و 
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لتنگ هم میشن  ولی من انقد درگیر این دو تا بچه هستم که دیگه وقت رسیدگی به احساسات خودم د

رو ندارم  خیلی وقتا با وجود همین هم خیلی دلتنگ میشم و به  احتیاج داشتم ولی شون همون موقع 
ایی و کمبود عاطفه و محبت، نبود شوهر وقتی تنه( »5« )در دسترس نبود دیگه خودم رو عادت دادم

 اکثر( »4« )آدم از فقر مادی بمیره بهتر از فقر عاطفیه    به  احتیاج داری، خیلی رو آدم تأثیر میذاره 

بودن از هم  روز اول دور همواقع خیلی بهم فشار میاد هم روحی هم جسمی  من همون احساس نیازی ک

تحم  کنم اما هیچوقت احساساتم بودن شوهرم رو باید از روی اجبار  هنوز دارم شاید دور داشتیم رو

 (6«  )کم نشد و همیشه مجبورم احساساتمو سرکوب کنم

را در  وفاداری عدمتواند گاهی وسوسۀ خیانت و  فشارهای عاطفی و سردی روابط می

ساز فروپاشی زندگی مشترک شود، هر شند این امر در  و زمینه برخی از زوجین افزای  دهد

 ومیت ندارد کنندگان عم میان همۀ مشارکت
راست  شبایی میشه که انقد احساس تنهایی میکنم که دوس دارم همون لحظه با یکی حرف بزنم مهم »

نیست کی باشه فقط خودمو خالی کنم  به شوهرم که زنگ میزنم یا خوابه یا نمیتونه حرف بزنه کال 

، مرد بود گفتم که اشتباه درگیره  شند بار شده یه پیام خالی به شند نفر فرستادم، یکی  زنگ زده بود

هایی بود که یه موقع( »4« )فرستادم ولی انگار دوس داشتم هی زنگ بزنه! میخاستم فقط وقتمو بگذرونم
شدم  حتی یبار عمالً برام پی  اومده   دوست شوهرم رو گوشیم گاهی پیام یه لحظه تو ذهنم وسوسه می

از تاری  و تمجیداش لذت میبردم، شوهرم دیگه  داد   راستشو بخوای منم یجورایی خوشم میومد ومی
فرصت نمی کرد بهم زنگ بزنه شه برسه حرفای قشنگ بزنه یا ازم تاری  کنه، حس جوونی و زیبا 

بودن دوباره بهم برگشت هر شند با عذاب وجدان همراه بود    اگه شوهر کنار زن نباشه اگه همراه  

 (1«  )بشهنباشه، میتونه به خیلی از خالف ها کشیده 

به دلی  غیبت دهد اگرشه زنان جامانده کنندگان نشان می تجربیات زیستۀ مشارکت

آورند اما های منزل را به دست می گیری طوالنی همسر، آزادی عم  و استقالل نسبی در تصمیم

این امر به مانای استقالل عم  فراگیر و بی قید و شرط زنان جامانده نیست، بلکه محدود به 

کند که  هایی است که ساختارهای سنتی و ایدوولوژی مردساالرانه آن را تاری  می شارشوب

آور خانواده بوده و در جایگاه باالتری در مقایسه با زنی قرار دارد که به لحاظ  در آن مرد نان

اقتصادی غیرفاال و وابسته به اوست  به عبارت دیگر عدم حضور مستمر مردان در خانواده 

توان ادعای استقالل کام   گیری وارد نکرده است لذا نه می ساختارهای سنتی تصمیم خللی در

توان از محدودیت کام  زنان در تصمیم گیرها  ها را پذیرفت و نه می گیری زنان در تصمیم

)آزادی عمل در عین  صحبت به میان آورد شرایط زنان جامانده، شیزی بینابینی است

ر مساو  روزمرۀ اقتصادی استقالل عم  نسبی دارند اما اغلب برای مثال زنان د محدودیت(
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ندازند و یا با آگاهی و تأیید امی تاویق بهبازگشت شوهر  هنگامهای مهم اقتصادی را تا متصمی

 :زنند هایی دست می وی به شنین تصمیم
ی  آشپزخونه خرید شیزای کوشیک مث  وسا ییانی برا  باضی وقتا استقالل مالی دارم باضی وقتا نه» 

باید حتما ازش اجازه بگیرم، تا موقای که  وسای  با قیمت باال یگیرم اما براکه خیلی ضروریه اجازه نمی

کال دست خودمه،  حقوق ( »3« )خودش تصمیم نگیره یه شیزی را بخره من حق خریدش رو ندارم

ل مالی کام  دارم ولی بازم تو مخارج رو مینویسم و بر اساس اولویت ها خرج می کنم و با اینکه استقال
کال فقط از ( »1« )خرج کردن و مخارج با هزینه باال باهاش مشورت می کنم و ازش اجازه می گیرم

اش دستم باشه حق ه پولی میتونم استفاده کنم که برا خرج مایحتاج ماین کرده حتی اگه ک  کارت

 (4«  )ی( اجازه نده دیگه کاری نمیشه کردوقتی )از لحاظ اقتصاد( »5« )خرید شیزی بدون اجازشو ندارم

های جدیدی پیدا کنند که این  زنان جامانده نق  شودمی موجبمرد خانواده  مهاجرت

شود و مستلزم ورود به ها و وظای  در زندگی سنتی، خارج از وظای  آنان محسوب مینق 

شود از در شرایطی که توسط زنان جامانده انجام می ها نق  جدید توزیععرصۀ عمومی است  

های خارج جمله پرکردن نق  جنسیتی همسر، سنگینی و افزای  وظای ، مدیریت و فاالیت

)مخمصۀ ایفای شود که آنها خود را گرفتار در شرایطی  از خانه و مراقبت از فرزندان باعث می

وظای  همسرشان شانه خالی کنند و نه  توانند از انجام ( بینند که نه میهای دوگانه نقش

های خارج از مدیریت خانه و همچنین فاالیتتوانند وظای  خود را به درستی انجام دهند   می

-های جنسیتی خانوار می تغییر نق و خانه به مرور زمان موجب به هم ریختگی تقسیم کار 

-روابط سنتی حاکم بر خانوادهثیرپذیرند که از حمایت أاین بین خانوارهایی بیشتر تر   دشود 

 اند  نصیبهای گسترده بی
من واقاا وظای  خودمم برام مشکله انجام شه برسه وظای  اونم انجام بدم  گاهی شده انقد نبودش »

 «بهم فشار آورده که راضی شدم به بیکار شدن ، و به  گفتم ول کن بیا دیگه نمی تونم تحم  کنم

« خت شده  واقاا شرایط سختیه کسی که یه سایه مرد باالسرش نباشهاز وقتی تنها شدم شرایط س( »1)
تنهایی بزرگ کردن بچه خیلی سخته، من هر کاری بکنم هر شقدرم تالش کنم فقط میتونم نق  ( »4)

خودمو نق  مادرو ایفا کنم، پس نق  پدری شی؟ میشه در یک ماه هشت روزش این نق  رو ایفا 

ای هم برام ا نمی گذاره وقتمو کال باهاش بگذرونم، اصال دیگه حوصلههکرد؟ مسلما نمیشه!    مشغله
ای خودش بخاد هزن عالوه بر کار هی هصد درصد سخته ک( 1« )نمیمونه که بخوام براش خرج کنم؟

( یه مشکالتی هست که باید مرد حضور داشته باشه، فقط مرد 6)ای مرد خونه رو هم انجام بده هکار

کال هیچ زنی هر شقدرم که محکم و صبور باشه نمیتونه جای یه مرد رفتار     کنه میتونه اونا رو برطرف
 (2کنه، یا کال جای یه مرد باشه  )
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های  های مثبت ایفای نق  های منفی به جنبه کنندگان در کنار جنبه البته برخی از مشارکت

به هند احساس اعتماد ها را انجام د توانستند این نق  مردانه نیز توجه داشتند و از اینکه می

 کردند: و غرور می نفس
من یاد گرفتم تنهایی شطوری زندگی کنم، شطوری بدون مرد از پس کارام بر بیام  حس میکنم آدم »

وضایت کار شوهرم  های منفی داره هم مثبت  به نظر خودم پخته تر می شه، صبور تر میشه  هم جنبه

انجام وظای  زیاد برام سخت نیست تازه گاهی وقتا ( »2شدم )خیلی صبورترم کرده، خیلی وقتا قانع تر 
احساس مرد بودن میکنم و احساس غرور میکنم که میتونم کارا رو خودم انجام بدم و خونه رو اداره 

  ولی بچه کوشیک که دارم یکم اذیت میشم و دستو پاگیره  برا همین باضی برامعهده زندگیم از کنم و 

 (5«  )یکنموقتا احساس ناتوانی م

های دوگانه مخصوصاً در مورد تربیت و  دهد که ایفای نق ها نشان میتحلی  مصاحبه

تحصی  فرزندان، کارآمدی الزم را ندارد و عدم حضور مردان و عدم ایفای وظای  تربیتی از 

 گیری شخصیت، تربیت و تحصی  کودکان مخصوصاً پسران تأثیر منفی دارد  بر شک سوی آنها 

کودکی خود را ای از دوره  عمده بخ کودکان شود ر پدر در خانواده، باعث میعدم حضو

  :گذرانندبعاطفی پدر روانی و  بدون حمایت
ها شده )فرزند پسر خانواده(    دو سال رو االن که مجبوره بره سر کار، رفتار و اخالق  مثه دیونه»

نداره، تمرکز نداره    حتی مالمشم بهم کالس اول مونده، مالم  گفته پسرت باهوشه اما اصال دقت 

« ای که باباش خونه ستی دیگه میشه! اون یک هفتهگفت امیررضا تو هر ماه شند روزش اصال یه بچه

وجود پدر تو خونه برای تربیت بچه الزمه، به خاطر حضور گاه به گاه شوهرم تو خونه شخصیت ( »4)
یاد پسرم یه آرمین دیگه است وقتی میره سر کار یه آرمین پسرمون، دوگانه شده، وقتی باباش از سر کار م

گاهی به پدر شوهرمم   بابا فتنبه پدر خودم میگ ختنبابا شونو زیاد نمیشناهام اوای  بچه( »1« )دیگه   
این جور کارا که مرد خانواده دو ماه به دوماه نتونه به خانوادش سر    بابا، از بس باباشونو ندیدن  فتنمیگ

، بزرگترم که بشه دیگه راحت کنهبا پدرش غریبه می را ها هم بده، بچهبرا بچهداره، عواقب بدی بزنه 

آریا بهونه میگیره، یه جایی که بخواد بره میگه دوس ( »3« )نمیتونه مشکالتشو با پدرش در میون بذاره
نه  مخصوصاً موقای که دارم با بابام باشم، دوس دارم بابام پیشم باشه، برام نقاشی کنه، باهام حرف بز

تا حدودی هم غیبت همسرم تو تحصی  آریا مؤثره  مثالً باضی مواقع اولیا     میخاد بخوابه بهونه میگیره

مدرسه، هردوی والدین رو میخان که وقتی همسرم سرکاره و نمیتونه که به مدرسه بره آریا ناراحت 
 (2«  )میشه

باد از مهاجرت جامانده  ۀخانواددهد کنندگان نشان می تحلی  تجارب زیستۀ مشارکت

اغلب آنها مخصوصاً در ابتدای تشکی  زندگی مجبور شود، که یابی می ای سازمانمرد به گونه
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هایی  شوند  این زندگی مشترک به همراه مزایا و حمایت به زندگی مشترک با خانواده شوهر می

سازد  آنها را مطیع خانوادۀ همسر میسازد و  آورد، استقالل آنها را محدود می که فراهم می

ای که ضمن حفظ استقالل،  (  بنابراین تنظیم روابط به گونهحمایت دیگران و استقالل)

  شود محسوب میبرای این زنان  یشال  بزرگ خانواده شوهر را نیز مرتفع سازند،انتظارات 
کنی اون جور که دوس داری  خونه پدر شوهر اون جور که دوست داری نمیتونی با شوهرو بچت رفتار»

بپوشی، بخوری، تفریح کنی، نمی تونی شون تو یه محیط بسته ای هستی که باید تابع بقیه باشی، باید 
تابع جمع باشی نمی تونی آزاد باشی و اون جور که دوس داری زندگی کنی    تو اون خونه باید مواظب 

وقتی آدم یه خونه از خودش نداره ( »1« )شدیبودم حتی خواب و خوراکم هم کنترل مخیلی رفتارام می

خیلی سخته؛ فک کن باد دو ماه یا سه ماه که شوهرم میومد دوس داشتیم شبا دیر تر بخوابیم آخر شب 
م، برادر شوهرم محکم میزد به دیوار اتاقمون میگفت کمتر حرف بزنین، بخوابین یکه با هم حرف میزد

با زندگی با  با داد و فریاد میگفت این بچه رو ساکت کنین    دیگه سرمون رفت! بچه که گریه میکرد،
 (3«  )خانواده همسرم، هیچ استقاللی از خودم نداشتم

این شرایط نیز وضایت برزخ مانندی است که زنان جامانده ناگزیر از تن دادن به آنند هر 

این وضایت  اند با مستق  شدن، خود را از های بادی توانسته شند برخی از آنها در سال

ری دارند  با بیشت عم  استقالل و مسئولیت هم کنندمستق  زندگی می که زنانیخالص کنند  

این حال داشتن زندگی مستق ، به مانای رفع همۀ مشکالت آنها نیست، بلکه شک  مشکالت 

 آنها را تغییر داده است:
( 2« )هاش شجوری رفتار کنه با بچهها خیلی مؤثره  آدم میدونه  به نظر من مستق  بودن تو تربیت بچه»
تر شده، اون موقع فقط خودم بودمو خودم، اونوقتا  یه ماهی هست مستق  شدم ولی شرایط برام سخت»

خودمو یجوری تسکین میدادم، ولی از وقتی امیر علی به دنیا اومد مشکالتم شند برابر شده، نگرانی ها و 
 (1«  )ترس هام بیشتر شده

 اخوشایند. تجارب احساسی ن2

شناختی نامطلوب نظیر فرسودگی روانی  منظور از تجارب احساسی ناخوشایند، وضایت روان

احساس تنهایی، نارضایتی و نگرانیست  مهاجرت انفرادی مرد خانواده از جمله تدریجی، 

گذارد   رویدادهایی است که تأثیر احساسی و عاطفی نامطلوبی را در زنان جامانده برجا می

دهند، مهاجرت همسر نق  به سزایی در   ها نشان میحاص  از تحلی  مصاحبه هاییافته

زنان جامانده دارد  کمرنگ شدن نق  همسری و پدری مرد در خانواده، « فرسودگی روانی»

های زندگی از جمله مدیریت داخ  و خارج دارد که بسیاری از مسئولیتزنان را بر آن می
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غیره را به تنهایی به دوش کشند  در نتیجه افزای  بار  منزل، رسیدگی به امور فرزندان و

روانی و  و های عصبی های عاطفی، زنان را در مارض تن مسئولیت زنان و عدم رفع نیاز

ها  تحلی  مصاحبهکند   دهد و سالمت روانی و جسمی آنها را تهدید می گاه جسمی قرار می گه

گیری و ناتوانی در سازش با دیگران، و انهدهد بروز رفتارهای ناخواسته همچون به نشان می

از جمله مساو  ناشی از فشار روحی و روانی  افسردگی ناشی از احساس تنهایی و انزواطلبی

 مدت و سردی روابط بین زنان شایع است   است که به دلی  جدایی طوالنی

وهرش جایی میره یا اونا که بینم با شای شدم، یکی رو که میمن واقاا اعتراف میکنم مثله یه آدم عقده»

شوهراشون هرشب خونه میان، حسودیم میشه مخصوصاً برادرشوهرام که همینجان واقاا به خانماشون 
حسودیم میشه  انقد با خودم درگیرم و خودخوری میکنم که اکثر اوقات سردرد دارم  دکتر میگه سر 

تر شدم وهم خیلی ه هم زود رن من بشخص( »4« )دردم عصبیه  خوب آدم تا شقد اعصاب  خورد نشه

یه  یبقول خودم میگیرم و هخیلی سریع شیزی رو ب ه،کوشکترین حرف ناراحتم میکن  حوصله کم
وجود شوهرمو الزم دارم واون نباشه   ههم  نگران لحظاتی ام ک گیر شدمها بهونهجورایی مثه بچه

وقتی شوهرم نیست انقد احساس دلتنگی و »( 6« )روانی شدم ،میکنم راین شیزا فک هازبس بخدا هم  ب

 (1  )«ام، همیشه یه بغضی تو گلومه، ناراحتمتنهای میکنم که عصبی میشم، همیشه گرفته

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تحم  این فشار روحی و روانی یا به تابیر برخی 

شرخۀ زندگی زناشویی، بسیار ، برای اکثر آنها در دو مرحله از «شوک»کنندگان  از مشارکت

تر از سایر مراح  است: یکی اوای  ازدواج و دیگری هنگام فرزندآوری و  تر و دردناک سخت

کنند،  زایمان  در هر دو مقطع زمانی زنان جامانده نیازهای عاطفی و روانی شدیدی احساس می

دو مرحله  کند  وارد شدن شوک عاطفی در این و خأل وجود همسرشان، آن را تشدید می

تواند سالمت جسمی و روحی این زنان و فرزندان آنها را به خطر بیندازد  پس از این دو  می

گیرد و از حجم فشار روانی به  مقطع، فرایند عادت کردن و خو گرفتن به شرایط صورت می

 ماند   شان باقی می شود، هر شند عواقب آن همچنان در سایر مراح  زندگی تدری  کاسته می
کردم حتی با این که تو شهر خودم بودم  تا دوسه ماه اول که تو  وای  واقاا احساس تنهایی و غربت میا»

اوای  خیلی ( »1« )شوک بودم واقاا  تا تونستم با اون شرایط خودمو وفق بدم خیلی برام سخت گذشت
قیاف  رو  ،اه نیومدو دو م اولین بار که تنهام گذاشت یبد بود هنوز به دوری  عادت نکرده بودم  برا

فراموش کرده بودم، برام سخت بود که باهاش ارتباط برقرار کنم  ازش خجالت میکشیدم   روی حاملگی 

به دلی  خبرهای ناگهانی که از شوهرم بهم رسیده بود دشار ترس و استرس های بدی  پسرم شند باری
« ای دوران بارداریم بوده باشهشدم که حس میکنم تشن  های گاهو بیگاهه پسرم بخاطر همون استرس

تر بود، ده سال هیچ وقت نشده بود یه شب از مون دور باشه، به   اوایل  که خیلی برام سخت( »5)
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عادت کرده بودیم باد یکدفاه یک ماه نبودش  از همون موقع تا االن وقتی میاد و میره شند روز اول 

اصال خواب ندارم، بغض میگیرم، دلم نمیخواد با  خیلی برامون سخته تا به نبودش عادت کنیم، شبا اول 
دوران  آدم حامله باشه شوهرشم نباشه! نه محبتی نه عاطفه ای (  4« )کسی حرف بزنم یا جایی برم

ناراحت و افسرده شدم که  رانقد ،کردم حاملگیم واقاا برام سخت بود نبودش رو شند برابر قب  حس می

دخترم، تنبلی ششماش، ضا  بدنی و ضا  هوشی  یکنم مریضمی ررو بچمم تأثیر گذاشت  خودم فک

 (3) « گیم باشهلکه داره همه بخاطر ناراحتی ها و استرس های دوران حام

-گاه عاطفی خود را از دست میترین تکیه کنند مهمزنانی که همسرانشان مهاجرت می

دارند  از طرف دیگر « تنهایی و ترس عمیقی»دهند به همین دلی  در اکثر موارد آنها احساس 

باشد، ارتباط  مبدأ و مقصد مهاجرت بیشتربیشتر و فاصله  همسرشانر شه مدت زمان اقامت ه

شود   میبیشتر  جامانده انزن و ترس ناامنیاحساس و شده تر  ضای اش با خانوادهیشان ا

ی و ترس کنندگان نیز اظهار داشتند در نبود همسرشان، احساس تنهای همانطور که اکثر مشارکت

 زیادی در قبال خودشان و فرزندانشان دارند  
ترین مشک  منه، به نظر من آدم میتونه با بقیۀ مشکالت یجورایی کنار بیاد ولی با  تنهایی و دلتنگی مهم»

 (3«  )هر شب باید یکی از خانوادۀ پدرم بیان پیشمون بخوابه شون تنهایی میترسیم تنهایی نه   

 کنندگان تشدید مساو  و مشکالت خانه و سنگینی مسئولیت همچنین برخی از مشارکت

شدن فرزندانشان را دلی  احساس ترس  فرزندانشان و ترس از حوادث ناگهانی مث  مریض

 اند: خود بیان کرده
هام تنهام اگه یوقت از یه جا ترس و دلهره که شبا با بچه   راست  شبایی میشه که انقدر احساس تنهایی»

از وقتی آرمین به ( »4« )هام مریض بشه شیکار کنم!بیاد شیکار کنم! یوقت یکی از بچه یه مشکلی پی 

هام بیشتر شده   باضی شبا که آرمین مریضه و گریه ها و ترسدنیا اومد مشکالتم شند برابر شده، نگرانی
یر میشم می کنه، شب تاریک، همه خواب، خأل شوهرم رو شند برابر حس می کنم  انقد که از زندگی س

 ولی کال وقتی نیست احساس ضا  و ترس( 1« )کنمهر لحظه احساس می کنم دارم از ترس سکته می

باید از خونه  ا مسولیتم دوشندان میشه هرو دارم شون مسئولیت هام بیشتر میشه، مخصوصاً شب
 (5) « یا حالشون بد نشه ننهم باشم که نص  شب تب نک ها زندگیمون نگهبانی کنم، مواظب بچه

دهد مخاطرات زیادی از جمله، آیندۀ شغلی ها نشان مینتای  حاص  از تحلی  مصاحبه

و « حساس نگرانی دائمیا»مبهم همسر، سالمتی همسر و وضایت فرزندان موجب ایجاد 

 شناختی آنها را به خطر انداخته است   اضطراب در زنان جامانده شده و امنیت روانی و هستی
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اینه که شوهرم بیشتر عمرش رو از من و بچ  دوره و من همیشه ترس از دست  ترین دغدغۀ من مهم»

تا بیایم حضورش رو درک کنیم یک هفته تموم شده و دوباره بارشو بسته و میخواد بره تا    دادنشو دارم
( 1) «؟!یک ماه دیگه آیا سالم برگرده یا خدایی نکرده  نگرانی از این بیشتر، مشک  از این مهم تر

-شترین نگرانیم ماتاد شد همسرمه  وقتایی که سر کاره، میگه شبا تو یه کانکس با هشت نفر میبی»

هاش ماتادن، خوب اونم مجبوره پی  اونا باشه دیگه  باید دود و خوابیم، دو سه نفر از هم خوابگاهی

زمینۀ اعتیاد رو دم اونا رو تحم  کنه  باهاشون بشین و برخاست کنه  همین ممکنه باعث اعتیادش بشه یا 

کار همسرم فصلیه ممکنه و رسمی نیست برای شرکتهای پیمانکار کار میکنه، ( »3« )براش فراهم کنه
یوقت ممکنه که کارگر نخان و شند ماه کار باشه شند ماه نباشه، که در اینصورت مشکالت مالی هم 

هام رین نگرانی من بچهت مهم( »1« )اضافه میشه که خودش باعث هزار مشک  و نگرانی دیگه میشه
هستن  مسؤلیتشون خیلی سنگینه، اگه خدایی نکرده یه بالیی سرشون بیاد، مریض بشن همۀ مسؤلیتشون 

ترین مشک  من تو غیاب  یکی پول که اگه کم بیارم دوست ندارم به کسی رو  مهم( 3« )گردن خودمه

هاست که دست تنها خیلی  یضی بچهبزنم برا پول، حتی اگه خیلی زود بتونم پس بدم  و یکی دیگه مر
 (6«  )وجود شوهرمو الزم دارم واون نباشه ههم  نگران لحظاتی ام ک  (5) «سخته اگه مریض بشن

دهد اکثر شده در مورد تجربیات زنان مهاجر نشان می های انجامنتای  تحلی  مصاحبه

باورند زندگی مشترک و بر این کنندگان به دلی  شرایطی که در باال توضیح داده شد،  مشارکت

ماناست و آنها احساس خوشبختی واقای ندارند  در کنار همسر بودن، برای آنها بی

برای این زنان، زندگی مشترک، بجز لحاظ کوتاه مدت خوشی، شیزی «(  شده خوشبختی تباه)»

فرسا، ثمرۀ دیگری نداشته است   های طاقت جز تحم  فشار روحی و روانی و انجام مسئولیت

موجب « زوج آزاد»یا « زندگی تکی»جویان  ن شک  از سبک زندگی و یا به تابیر مشارکتای

شود  البته  تحلی  انرژی عاطفی زنان، انزوای اجتماعی و سرخوردن از زندگی مشترک می

های همسرانشان،  ناگفته نماند که همین شرایط نیز برای مردان مهاجر وجود دارد و طبق گفته

توانند به طور  فالی قادر به درک مانای واقای زندگی مشترک نیستند و نمی آنها نیز در شرایط

 کام ، لذت بودن در کنار همسر و فرزندانشان را درک کنند 
شهارم عمرمون رو بدون  عمرمون داره بدون هم تل  میشه اینجوری که حساب می کنم ما تقریبا سه»

بدون شوهرم جایی دوس ندارم برم، وقتی وارد یه هم زندگی می کنیم ما زندگی تکی داریم نه مشترک  
کنم، هر جشنی هر مهمونی که باشه اونا که شوهراشون کنارشون مجلسی میشم احساس کمبود می

هام تو نبود برم، دلتنگیهستن شادن میخندن ولی من شوهرم که نباشه هیچ لذتی از اون جشن نمی

بفهمم زندگی مشترک شیه، با اسم وعکس شوهر اول زندگی تا اومدم ( »1« )شهشوهرم شدید می
روز کشیدی رو نمیشه تو یک هفته  80 یا 60تو  ههایی کتنگیدلهیچ وقت احساسات و      زندگی کردم

خونه است خوب جای خالیه همون روز رو پر میکنه  اما  آدم همسر هروز جبران کرد روزایی ک 20یا 
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( 6« )یمونهم آدم درنبودش تو دل هت  میمونه حسرتهایی کسختی گذش هنبود وب همیمونه اون روزایی ک

وقتی شوهرم میاد هر شند موندن  کوتاهه، مثه یه گ  خشک که به  آب بدی یدفاه شکوفه بزنه، »
منم همونطورم، به خودم میرسم، به زندگیم به بچم میرسم، میرم آرایشگاه، لباس شیک می پوشم، ولی 

اصال ( »1« )کنم دا من فقط تو یک ماه یک هفت  زندگی میحی  که کمه فقط یه یک هفته! بخ

روحیشو ندارم به خودم برسم  تو سی شه  روز یک هفت  آدم دست و دل داره که به خودش برسه  

واقاا شرایط سختیه  با خودم میگم شرا خدا من و اَمسال من رو به دنیا آورد؟ که زجرمون بده! خیلی 

گه جوری می شد که زمان به عقب بر میگشت هیچ وقت این ازدواج رو وقتا از دنیا خسته میشم  من ا
کردم  من و اَمسال من که زندگی  قبول نمیکردم، حتی اگه مجرد میمردم بازم این شرایط رو قبول نمی

نمی کنیم  مردی که یک ماه شه  روز از خانوادش دور باشه که خانوادش زندگی نمیکنن  نه خودش 
 (4«  )مه نه زنو بچ   ما فقط داریم زندگی رو تحم  می کنیممانای زندگی رو میفه

 

 گیری بحث و نتیجه

هدف این پژوه  فهم و روایت تجربیات زیستۀ زنان منتخب از روستاهای دهستان خانمیرزا 

بود که همسرشان بنا به دلی  اقتصادی مجبور شده بودند برای کار به شهرهای دیگر مهاجرت 

های خارجی که  های پژوه  کنند  الزم به ذکر است نتای  پژوه  حاضر با بسیاری از یافته

اند، همسوست که در ادامه به آنها  مانده پرداخته   تأثیر مهاجرت بر زنان باقیبه زوایای مختل

تجربیات »و « زندگی برزخی»شود  با تحلی  تجارب این زنان دو مضمون کلی  پرداخته می

دهد  مضمون کلی زندگی برزخی شاید به بهترین وجه ممکن  را نشان می« احساسی ناخوشایند

ای  کند، وضایتی که جز تحم ، شاره رزندان آنها را بازنمایی میشرایط زندگی این زنان و ف

توان منکر تأثیر مثبت مهاجرت مردان و وجوه ارسالی  دیگر برای این زنان وجود ندارد  نمی

کنی فقر( و کمک به مایشت آنها  هایشان به ورطۀ فقر )ریشه آنها، در ممانات از سقوط خانواده

ندان آنها هزینۀ بسیار سنگینی )فقر عاطفی، جنسی، روانی، شد؛ اما در مقاب ، زنان و فرز

پردازند  فشار این فقر که دست کمی از فقر اقتصادی ندارد  اجتماعی و قابلیتی( برای آن می

شنان بر این زنان زیاد است که گاه سالمت روانی و اجتماعی آنها و فرزندانشان را تهدید 

کنندگان،  سازد  به عبارت دیگر از نظر مشارکت اعی میهای اجتم کند و آنها را مستاد آسیب می

مزایای مهاجرت مردان در مقاب  مضرات آن شندان ششمگیر نیست  نتای  پژوه  کوثر و 

دهد مهاجرت انفرادی مردان پیامدهای مثبت و منفی برای زنان و  ( نشان می2014دیگران )

آثار  ازآثار منفی مهاجرت نشان داد،  (2012فرزندانشان دارد با این حال همانطور که توماس )
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توان ادعا کرد که کم و کی  تأثیرات مهاجرت بستگی به    در مجموع مییشتر استآن ب مثبت

 ای دارد   سایر عوام  زمینه ونوع خانواده  زمینه، پی  و توانایی

دهد مهاجرت مردان به  ( نشان می1382های عفتی ) نتای  پژوه  حاضر همسو با یافته

به تابیری سرپرست زن( شده و به ) 1های تک والد گیری خانواده لحاظ ساختاری موجب شک 

های  های جنسیتی و فشار مضاع  مسئولیت لحاظ کارکردی، در هم ریختگی وظای  و نق 

( نیز نشان داد که 2011خانواده را بر زنان در پی داشته است  نتای  مطالاۀ یابیکو و دیگران )

رغم اینکه  دارد  بهیابی و ماهیت زندگی زنان تأثیر انواده بر ساختار، سازمانشوهر در خ یبتغ

اند اما این امر به  های اقتصادی به دست آورده گیری زنان استقالل عم  نسبی در عرصۀ تصمیم

ها و افزای  تام حیطۀ اختیارات زنان  گیری تر شدن تصمیم هیچ وجه به مانای دموکراتیک

های  گیری ای در تصمیم کننده آوری خود نق  تایین ان به دلی  نق  ناننیست و همچنان مرد

دهد با  ( نیز نشان می2014(، کوثر و دیگران )2009عمده دارند  نتای  مطالاات جمالی خل  )

در زمینۀ تحصی  و  عمده های گیری تصمیم هنوزمنافع ناشیز مهاجرت برای زنان،  وجود

( 2011شود و پژوه  گانارسون ) اتخاذ می شوهر توسط بهداشت فرزندان و مساو  اقتصادی

  شده بودندنتر مستق ضرورتاً  پس از مهاجرت شوهران خود،در گامبیا نشان داد زنان 

اند  آنها باید همزمان بتوانند  های دوگانه گرفتار شده ۀ ایفای نق مخمصزنان جامانده در 

های ریز و  را ایفا کنند و همۀ مسئولیتبرای فرزندان خود نق  مادری دلسوز و پدری مقتدر 

دار شوند  نقشی که اغلب زنان در ایفای آن با مشکالت جدی  درشت خانواده را عهده

دی هاس  و های وان روی  دانند  طبق یافته های خود می اند و آنرا خارج از توانایی مواجه

و به مانای خارج شود یمتلقی جدید به عنوان مسئولیت و بار اضافه  های نق ایفای  (2010)

نیست  این دوگانگی نقشی  های جنسیتی همسر و مستق  شدن در برابر نق  ۀسلطشدن از زیر 

سازد و آنها را از انجام وظای  سنتی و  نیز فشار روانی مضاعفی را بر این زنان وارد می

دار )وظای  زنانه( باز می دارد  یکی از استراتژی های که اغلب  شده برای زنان خانه تاری 

سازگار شدن با های جامانده مخصوصاً در اوای  زندگی برای کاستن از فشارها و  خانواده

« ایدوولوژی مهاجرت»یا « 2فرهنگ مهاجرت»توان آنرا بخشی از  گیرند، و می شرایط به کار می

در نظر گرفت، زندگی مشترک در پناه خانوادۀ شوهر است  با این حال این نوع سبک زیست 

                                                           
1. single parent families 

2. migration culture/ migration Ideology 
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د زندگی ینبرآکند   نیز اگرشه مزایایی دارد، اما استقالل عم  و آزادی این زنان را محدود می

کنند   برزخی، احساسات ناخوشایندی است که زنان و فرزندان جامانده آنرا تجربه می

در میان این زنان رای  است به طوری که سالمت  1های جسمی و فشار روحی روانی آسیب

( و 2014؛ اقبال و همکاران، 2014؛ کوثر و دیگران، 2009روانی )ن ک  ویلکرسون و دیگران، 

شود آنها تنهایی  گاه عاطفی موجب میبه خطر انداخته است  از دست دادن تکیهجسمی آنها را 

و ترس عمیقی را در قبال خودشان و فرزندانشان در سرتاسر زندگی خود تجربه کنند  این 

زنان به طور مستمر در مورد مساو  مختلفی شون آیندۀ شغلی مبهم و ناامن مردان مهاجر، 

و اضطراب دارند  پژوه  اقبال و همکاران   اند نگرانن، سالمتی همسر و وضایت فرزندا

کنند و  تحم  میدر غیاب شوهرشان زیادی را فشار روحی و روانی ( نشان داد که زنان 2014)

قراری، عدم از مشکالت روانی بسیاری مانند انزوا، افسردگی، ناتوانی در سازش با دیگران، بی

  برنداز دست دادن زندگی خانوادگی رن  میاعتماد به نفس، احساس وابستگی، احساس 

سرانجام همۀ زنان جاماندۀ حاضر در این پژوه ، در زندگی مشترک خود احساس خوشبختی 

دانند  زندگی مشترک  کنند  شرا که سنگ بنای خوشبختی را در کنار همسر خود بودن می نمی

و روانی و انجام مدت خوشی، شیزی جز تحم  فشار روحی  زناشویی به جز لحاظ کوتاه

فرسا برای آنها نداشته است؛ لذا هر لحظه از زندگی خود را به امید بهتر  های طاقت مسئولیت

 کنند  شدن شرایط و پایان گرفتن این شرایط برزخی به سر می

نیستند بلکه « قربانیان مهاجرت مردان»البته باید به این نکته توجه کرد زنان جامانده تنها 

شده برای جلوگیری از  بینند  با توجه به شرایط یاد ز در این فرایند آسیب میمردان مهاجر نی

های اجتماعی احتمالی برای زنان )خیانت( و فرزندان جامانده )ترک تحصی (، و مردان  آسیب

( و رفتارهای 194: 1392یاد، خودکشی )پروین و علی بابایی، اعتسیگار،  مهاجر نظیر مصرف

های مهاجران به شهرها و خالی  ر جلوگیری از مهاجرت خانوادهپرخطر جنسی از طرف دیگ

ترین راهکاری که  رسد مهم (، به نظر می67-68: 1383شدن روستاها در آینده نزدیک )عفتی، 

های مبتنی بر حمایت از  های کالن توساه و توساۀ روستایی پایدار و برنامه باید در برنامه

های شغلی در مناطق روستایی، توانمندسازی  ال و فرصتخانواده به آن توجه شود، ایجاد اشتغ

های جداگانه )ترجیحاً  شود پژوه  ها و آموزش کارآفرینی برای آنهاست  پیشنهاد می خانواده

                                                           
1. psychological trauma 
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( در سطح خرد در مورد تأثیرات مهاجرت مردان بر پایگاه زنان، خصای  1به صورت ترکیبی

گوهای تربیتی و فرزندپروری، رشد کودکان، شناختی و سالمت روانی زنان و فرزندان، ال روان

های  های جنسیتی، سبک زندگی خانواده آموزش و پیشرفت تحصیلی فرزندان، ایدوولوژی نق 

های اقتصادی، اجتماعی، جمایتی و  جامانده و همچنین در سطح میانه و کالن در مورد داللت

 فرهنگی مهاجرت مردان بر اجتماعات مهاجرفرست صورت گیرد  

 

 نابعم

 نمونه شهری:-روستایی های مهاجرت در موثر عوام  بر (  تحلیلی1392بوستانی، ساید ) اذانی، مهری و

   41 ، شماره13سال  ،جغرافیایی فضای  (ممسنی شهرستان) موردی

تهران، نشر   فرهنگ ارشاد :ترجمه  مهاجرت، شهرنشینی و توساه  (1370)  سینگ  آمارجیت ،اوبرای

 کار و تامین اجتماعی نجوا، مؤسسه 

ایران   کار نیروی مهاجرت بر مؤثر عوام   (1388هنری، نفیسه ) طیبی، سیدکمی ؛ ؛میکر آذربایجانی،

   40 شماره ،ایران اقتصادی های پژوه 

 به روستایی خانوارهای شغلی های مهاجرت پیامدهای  (1393)جوانی، خدیجه  بستانی، علیرضا؛

 ،روستایی توساه و فضا اقتصاد فصلنامه  الرستان شهرستان مرکزی بخ : مورد عربی کشورهای

  7 شماره

 به فصلی مهاجر کارگران گرای  شناختی جاماه (  مطالاه1392) بابایی، یحیی  علی پروین، ستار؛

  1 شماره پنجم، دوره ،روستایی توساهشهر تهران   در پرخطر رفتارهای

 ،(کشاورزی)تبدیلی صنایع استقرار بر تأکید با اشتغال توساه سنجی امکان( 1388)علی جاوی، تقی پور
 ارشد جغرافیا  کارشناسی پایان نامه  لردگان شهرستان خانمیرزا، دهستان: مورد

 ریاخ دهه سه در رانیا یاستان نیب های مهاجرت روند یبررس(  1392ی )عل ،یگل فاطمه؛ تنها،

  86 و 85 شماره، 20 سال جمایت،  (1365 - 1390 یسرشمار)

مطالاات اجتماعی پی آمد مهاجرت مردان بر کارکرد زنان در مناطق روستایی    (1383) خانی، فضیله
  4، شماره روانشناختی زنان

 مهاجرت بر مؤثر اجتماعی -اقتصادی (  عوام 1394زاده، مصطفی ) عماد فر، رزیتا؛ مؤید راعی، هاشم؛

، توساه و جغرافیا  (1375-1385  دوره طی یافته بسط  گران مدل ی  پایه بر) ایران در استانی بین

   40 شماره

                                                           
1. mixed method research 
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 گسترده اجتماعات (  مهاجرت،1392جاجرمی، حسین ) ایمانی وثوقی، منصور؛ اله؛ زاده، ولی رستمالی

  2 شماره ،5 دوره ،روستایی توساهشبستر   شهرستان در روستایی بهزیستی و

 و خاو بخ  در شهری-روستا های مهاجرت عل  بررسی(  1392پوشی، هادی ) کهنه شایان، حمید؛

  3 ، شمارهروستایی ریزی برنامه و پژوه مریوان   شهرستان میرآباد

 بر تأکید با شهری -روستا های مهاجرت در مؤثر عوام  (  بازشناسی1381خانی، مهدی ) طاهر

  25 ، شمارهانسانی علوم مدرسقزوین   استان روستایی جوانان مهاجرت

  6 ، شمارهنامه پژوه  فرهنگیهای فصلی مردان   زنان روستایی و مهاجرت  (1382) عفتی، محمد

روستا و   های زنان روستایی های فصلی مردان بر فاالیت بررسی آثار مهاجرت  (1383) عفتی، محمد
   3، شماره توساه

 بر فارس خلی  حوزۀ کشورهای به مردان کاری مهاجرت تأثیر بررسی(  1387علی حسینی، جمیله )
موسسه مطالاات و مدیریت  المرد  شهرستان: موردی مبدأ  مطالاه در آنها همسران وضایت

  جامع و تخصصی جمایت کشور 

  مرکز شیراز -شناسی مهاجرت از روستا به شهرهای جاماهدیدگاه(  1367زاده، عبدالالی )لهساوی

 دانشگاه شیراز  شناسی جمایت

 فرهنگ دیبازتول و مهاجران یاجتماع یها شبکه(  1391ی)عل ،یاردهاو یقاسم ن؛یحس ان،یمحمود

 به یشرق جانیآذربا استان از مهاجرت های جریان بر یفیک مطالاه: ییروستا مناطق در مهاجرت

   1 شماره، 4 دوره، توساه روستایی  تهران استان

 مهاجر زنان(  1388) یب یب هیحج نصرآباد، یرازق رضا؛ محمد ،یشورک کارگر ن؛یحس ان،یمحمود

  27 شماره، زنان پژوه   تهران در کرده  یتحص

  قاب  دسترسی از سایت 1394در سال آمارگیری نیروی کار ( 1394مرکز آمار ایران )
https://www.amar.org.ir/ 

 زنان مستق  مهاجرت های کننده تایین و ها ویژگی بر یلیتحل(  1394) ماصومه ،ییخزا محمود؛ مشفق،

  67 شماره زنان  مطالاات راهبردی  رانیا در
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