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 چکیده
د ورود مهاجرانی از همسایگان شرقی و غربی خود بوده است که های متمادی، ایران شاه طی سال

کرده با  که زنان ایرانی ازدواج اند؛ درحالی به دالیل گوناگون به ازدواج با دختران ایرانی اقدام کرده

اتباع خارجی وضعیت حقوقی و قانونی مشخصی ندارند. از طرفی با وجود سیاست بازگشت 

ها یا با ماندن در ایران و ترک از  هرانشان در رفتن به مقصد آنپناهندگان در صورت همراهی شو

شوند و طرد  های روحی و روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می طرف شوهرانشان درگیر آسیب

کنند. نوشتار حاضر به این مسئله در فضای مفهومی طرد اجتماعی و به  و محرومیت را تجربه می

ساله  66تا  41زن ایرانی  41کرده با تبعة عراقی و  انی ازدواجزن ایر 10روش مصاحبة عمیق با 

شده،  های انجام مزدوج با تبعة افغان شهرستان نیشابور پرداخته است. براساس مصاحبه

ترین دالیل ازدواج دختران  نداشتن از عواقب ازدواج با اتباع بیگانه و فقر و محرومیت از مهم آگاهی

ع افغان و عراقی است. طرد و محرومیت این زنان از قبل ازدواج در خانة ایرانی برای ازدواج با اتبا

ها را از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده است.  پدری و پس از ازدواج در زندگی مشترک، آن

دهد که اگرچه مطرودیت دوران کودکی و احساس  روایت این زنان از زندگی خود نشان می

اج با بیگانه در هر دو گروه زیاد است، این میزان در زنان خوردگی ناشی از ازدو حقارت و داغ

 مراتب بیش از گروه دیگر است. کرده با اتباع افغان به ازدواج

کرده با اتباع افغان و عراقی، طرد و محرومیت،  : احساس حقارت، زنان ازدواجهای کلیدی واژه

 نابرابری اجتماعی.
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 مقدمه و طرح مسئله

دی شاهد ورود مهاجرانی از همسایگان شرقی و غربی خود بوده است های متما ایران در سال

های این کشورها سبب  (. شرایط سیاسی و اجتماعی حکومت1180)زرقانی و همکاران، 

مهاجرت بسیاری از افراد و اتباع آنان به سایر کشورها، از جمله ایران شده است )شوازی، 

ای و گسترده وارد  صورت دسته ای هستند که به زده پناه و جنگ (. این افراد مهاجران بی4559

دلیل کمبود  خاک ایران شدند و به دالیلی از جمله تمایل به تحصیل و تابعیت در ایران به

امکانات و تسهیالت زندگی در کشور خود یا دالیلی مانند تعقیب مقاصد سودجویانه با دختران 

(. در موارد بسیاری دختران و زنان ایرانی 141 :1185اند )نایینی و همکاران،  ایرانی ازدواج کرده

کردند، با مهاجران  اند، یا در روستاهای دورافتاده زندگی می که از طبقات پایین و فقیر بوده

(. براساس آمار و به نقل از مدیرکل اداره اتباع و مهاجران استان 4512اند )روحانی،  ازدواج کرده

هزار تبعة خارجی اعم از افغان و عراقی با  47دود ، ح1178خراسان رضوی در طرح شناسایی 

نشده میان زنان ایرانی و  هزار ازدواج شناسایی 6اند. براساس همین آمار  زنان ایرانی ازدواج کرده

 45ها نیز بالغ بر  اتباع خارجی تنها در استان خراسان وجود دارد. کودکان ناشی از این ازدواج

(. همچنین براساس آمار این اداره، بسیاری از اتباع 0: 1192الل، نامة ه اند )هفته هزار ذکر شده

کرده با بانوان ایرانی در شهر نیشابور ساکن هستند )واحد روابط عمومی و  عراقی و افغان ازدواج

که لزوم  (. درحالی48: 1184رسانی ادارة کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی،  اطالع

شرط ازدواج قانونی زن ایرانی با مرد خارجی است؛  کسب اجازة مخصوص از دولت،

 که هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد بیگانه ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد. طوری به

ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجی حتی »دارد که  قانون مدنی در این باره مقرر می 1565مادة 

به اجازة مخصوص از طرف دولت است؛ یعنی  موکول در مواردی هم که منع قانونی ندارد،

زن برای ازدواج با  هنگامی که از نظر قانون مدنی شرایط نکاح موجود و موانع مفقود باشد،

درنهایت این ضمانت اجرا وجود دارد که چنین ازدواجی به  بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد.

)کاتوزیان، « شود ر عدم ثبت میرسد و براساس قانون مجازات اسالمی مشمول کیف ثبت نمی

ها را با مشکالت  (. این نوع ازدواج در موارد بسیاری، زنان ایرانی و فرزندان آن156: 1194

اند  (. شمار بسیاری از این زنان بدون سرپرست رها شده4557کند )زاهدی،  ای مواجه می عدیده

نان اگرچه در صورت حضور این ز ها و فرزندانشان است. و سرنوشت نامعلومی در انتظار آن
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با توجه به سیاست بازگشت پناهندگان به  شوهرانشان با مشکالت زیادی مواجه هستند،

ها وضعیت حقوقی روشنی  کشورشان، در صورت همراهی با شوهر و رفتن به مقصد آن

نخواهند داشت و با ماندن در ایران و ترک از سوی شوهرانشان ممکن است با مشکالت 

ها دچار  این خانواده رو شوند. سیاسی و حقوقی بسیاری روبه تصادی، فرهنگی،اجتماعی، اق

هایی مانند  شوند و ممکن است درگیر پدیده های روحی و روانی و فقر اقتصادی می آسیب

هویت شوند  خودکشی، روسپیگری، فرار از خانه، احساس محرومیت نسبی و فرزندان بی

شوند و در  زنان و فرزندان با تنهایی خود دچار انزوا می(. بیشتر این 1182پناه درو،  )یزدان

توان  شوند. طرد اجتماعی را می گیرند و با محرومیت و طرد اجتماعی مواجه می حاشیه قرار می

شمار آورد که فرد در سراسر زندگی خود با آن مواجه است. طرد  نتایج کمبودها و اختالالتی به

های فرهنگی و اجتماعی آغاز و به  های بدون توانمندی اجتماعی از بدو تولد و در خانواده

های دوران  شود. ارتباط تنگاتنگی میان ضعف سالی ختم می اختالل و پاشیدگی در زندگی بزرگ

(. 4557سالی وجود دارد )هابکرافت،  کودکی و طیف وسیعی از عوارض جانبی آن در بزرگ

است؛ زیرا عواقب آن بلندمدت است. درواقع نکتة مهم مقابله با طرد اجتماعی در دوران کودکی 

شده است. بنا بر شواهد و مطالعات  نسلی طرد و محرومیت اجتماعی امری ثابت انتقال بین

یابند، به احتمال زیاد خود نیز در  های مطرود و محروم پرورش می موردی، کسانی که در خانواده

 ن(.گیرند )هما های مطرود اجتماعی قرار می آینده در گروه

های فراوانی در زندگی  درک و تصور زنان از ازدواج با همسرانی که مشکالت و نارسایی

ها  افزاید، نیازمند شناخت درک و تصور آن ها بر محرومیت نوعی ایشان می دارند و ازدواج با آن

هدف کلی این پژوهش تحلیل درک و تصور از زندگی زناشویی و پیامدهای آن است؛ بنابراین 

کرده با اتباع افغان و عراقی از ازدواج خود است که اهداف جزئی زیر را  یرانی ازدواجزنان ا

 شود: شامل می

 ها و تصور از ازدواج از منظر این گروه از زنان شناخت معنا، دالیل، انگیزه -

ها براساس تجربة  شناخت درک و تصور زنان از برخورد همکاران و جامعه با ازدواج آن -

 ها آن

 ها خت مشکالت خانوادگی و حقوقی و انتظارات پس از ازدواج بنا به روایت آنشنا -
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 فضای مفهومی
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را پوشش  مفهومی چندبعدی است که جنبه 1طرد اجتماعی

منزلة نبود مشارکت در نهادهای اجتماعی و  (. همچنین به19: 1192الدین،  دهد )غفاری و تاج می

(. درواقع در طرد اجتماعی به فرد یا 25انسانی و مدنی تعریف شده است )همان: نقض حقوق 

تنها به کیفیت  شود. این امر نه گروه فرصت مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی داده نمی

های زندگی نامناسب و نیز  ها، گزینه نامناسب مادی و غیرمادی زندگی، بلکه به نابرابری فرصت

(. این اصطالح مفهوم بسیار وسیعی را 4557شود )سیلور،  ه منجر مییافت شهروندی تنزل

شود )بیلی،  عنوان مفهومی چندبعدی تعریف می گیرد؛ به صورتی که طرد اجتماعی به دربرمی

های خاص محرومیت است که  ( که شامل طرد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیگر جنبه4517

اینکه برخی  ارکت در جامعه نقش دارند. باها از مش ها در حذف افراد و گروه همة آن

صورت فزاینده با  دانند، طرد اجتماعی به پژوهشگران این اصطالح را مترادف با فقر می

(. در معنایی 4551نداشتن به حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی همراه است )پیس،  دسترسی

که به نظر وی  طوری ؛ بهداند ( اصطالح طرد اجتماعی را بسیار گسترده می1198متفاوت، چلبی )

توافقی عمومی دربارة رابطة طرد با فقر و نابرابری وجود دارد، اما رابطة نزدیک احساس 

شود نظر را به دیدگاهی دیگر مانند  های اجتماعی با احساس حقارتی که از آن ناشی می نابرابری

ها انتقال  مسیر نسل توانند در دهد که می های مربوط به نژاد، ملیت و مذهب سوق می داغ ننگ

(. به عقیدة گافمن، فرایند 11: 1196بیابند و تمام اعضای یک خانواده را دربربگیرند )گافمن، 

عنوان فرایندی در تعامالت اجتماعی، به طرد سامانمند برخی افراد با ویژگی یا  زنی به داغ و انگ

ل مختلف زندگی خود شود؛ بنابراین هنگامی که فرد در مراح عضویت گروهی خاص منجر می

دچار محرومیت، اختالل، احساس نابرابری و داغ ننگ شود، مطرودیت در همة زوایای زندگی 

 کند. او رسوخ و وی را از صحنة اجتماع حذف و محروم می

هایی هستند که در معرض طرد اجتماعی قرار دارند و به  ها و مهاجران در زمرة گروه اقلیت

ویژه زمانی که با مهاجرت از کشوری به کشور  شوند؛ به نده میاشکال گوناگون به حاشیه را

« واردان تازه»عنوان  های جدید هستند. این افراد به دنبال یک زندگی جدید یا فرصت دیگر، به

های عمومی باید وضعیت خود را در محیط جدید تثبیت  برای استفاده و دسترسی به حمایت
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1. Socal Exclusion 
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شوند که با  اند در حکم اقلیتی محسوب می مهاجرت کردهها در داخل کشوری که به آن  کنند. آن

ای، مزایای بهداشتی و  های شخصی و غیراجاره نداشتن به خانه هایی از قبیل دسترسی محرومیت

ویژه در  درمانی، حمایت از اشتغال و مزایای تأمین اجتماعی مواجه هستند. در مقابل زنان به

هایی هستند که  وقعیت جنسیتی خود، از جمله گروههای محروم، به مناسبت فرودستی و م گروه

واردان کمک کنند. تقریباً در همة اجتماعات مسئلة ازدواج  توانند به تثبیت وضعیت تازه می

ها در مقایسه با  تری دارد و وضعیت آن ویژه در سنین پایین عواقب سنگین نامتعارف برای زنان به

شود. تحقیر و طردی که زنان در ازدواج با  ف میتر تعری سن، بسیار وخیم ازدواج مردان کم

شوند، از مصادیق این امر است. محرومیت در دوران  رو می واردان و بیگانگان با آن روبه تازه

( در پژوهشی 4557هاست. صالحی اصفهانی ) گونه ازدواج ساز این کودکی و در خانة پدری زمینه

اختالل در گذر از مراحل تحصیل، اشتغال و  درمورد طرد اجتماعی جوانان در ایران، هرگونه

سالی  آمیز به دوران بزرگ نیافتن عبور موفقیت نشدن در جامعه و تحقق ازدواج جوانان را با ادغام

کند. این امر مشابه درگیری زنان با فقر و محرومیت در کودکی و نوجوانی است که  تعریف می

شود. طرد و محرومیت انباشتی زنان  جر میها من به اختالل در زندگی آینده و زناشویی آن

های فردی، ساختار خویشاوندی، فقر مزمن و  ها، ویژگی ای فراینده، با زندگی گذشتة آن گونه به

(. 112-81: 1198نسلی و با برخی وقایع خاص در ارتباط است )فیروزآبادی و صادقی،  بین

ها  رارشوندة نسلی و جنسیت و ویژگیترتیب اختالل در دوران گذار، محرومیت پایدار و تک بدین

واردان به تثبیت موقعیت خود در محیط جدید، سازوکاری  و تبعات آن، در کنار نیاز تازه

 گیری این فرایند است. کننده در شکل ترغیب

 شناسی پژوهش روش
پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شده است تا معنا، زمینه و درک و تصور زنان ایرانی 

ه با اتباع خارجی دربارة ازدواج، مشکالت و تبعات حاصل از آن را بررسی کند. کرد ازدواج

های مناسب برای کشف معانی و ادراک افراد از زندگی خود است؛  روش کیفی یکی از روش

کرده با  زن ایرانی ازدواج 10گیری این نوع کنش، با  ساز شکل بنابراین برای کشف شرایط زمینه

 6سالة مزدوج با تبعة افغان شهرستان نیشابور، که شامل  66تا  41یرانی زن ا 41تبعة عراقی و 

صورت هدفمند و با  شهر و روستاهای اطراف آن است مصاحبه شده است. انتخاب این افراد به

هایی  ها صورت گرفته است. مصاحبه یکی از ابزارهای گردآوری داده توجه به اشباع نظری داده
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توان به ارزیابی عمیق ادراک، نگرش، عالئق و آرزوهای  ها می نکمک آ شود که به محسوب می

گروه هدف پرداخت. هدف مصاحبه، کسب اطالعات عمیق دربارة موضوع مورد مطالعه است؛ 

گیری  رو و با توجه به سؤال و هدف پژوهش، با طرح سؤاالت کلی، زمینه برای شکل از این

ها  و شناخت معانی ذهنی و تجربة زیسته آن شوندگان جانبه با مصاحبه وگوی همه بحث و گفت

های جنسیت، سن و ازدواج با اتباع  شود. جامعة هدف این پژوهش با داشتن مؤلفه فراهم می

ها عبارت است از  شده در مصاحبه است. موضوع اصلی مطرح  افغان و عراقی شناسایی شده

ناشویی و پیامدهای آن. در گیری ازدواج، تفسیر و برداشت از زندگی ز چگونگی تصمیم و شکل

این پژوهش از روش تحلیل محتوای موضوعی از نوع متعارف استفاده شده است. در این نوع 

بندی  آمده و مقوله دست  ها به شده از مصاحبه های استخراج تحلیل محتوا، مفاهیم از دل داده

ت آمده است دس مایه و معنای اصلی به اند. سپس با دریافت ارتباط مقوالت، درون شده

ها، با شناسایی  های حاصل از مصاحبه (. فرایند تحلیل داده1180آبادی فراهانی و سرایی،  )خلج

نکات مرتبط با سؤال و هدف پژوهش آغاز شده است. واحد تحلیل از کلمات، جمالت و 

 صورت انفرادی و هم در ها تشکیل شد که هم به آمده از استخراج مصاحبه دست های به پاراگراف

شده از ازدواج خود،  کنار سایر واحدها، اطالعات الزم برای پاسخ به سؤال پژوهش، معنای درک

ها و پیامدهای تصمیم به این ازدواج را فراهم  برداشت ذهنی از تصور همکاران از ازدواج آن

و شونده، افراد درگیر در موضوع  ها با تأیید زنان مصاحبه اند. درنهایت نیز اعتبار داده کرده

دست آمد. اگرچه در این پژوهش دیدگاه نظری خاصی اساس کار قرار  های پیشین به پژوهش

 های مرتبط با موضوع ارزیابی شده است. شوندگان با نظریه های مصاحبه نگرفته، روایت

 های پژوهش یافته
آن،  افراد با توجه به موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود در مواجهه با جامعه و تعامل با اعضای

آورند. هر فرد بنا به مقتضیات و درک و تفسیر  دست می های متفاوتی را در زندگی به تجربه

کند.  های مهم و دالیل آن به زندگی نگاه می گیری متفاوت از گذشتة خود، چگونگی تصمیم

مشکالت زندگی و نحوة برخورد با آن، تصور ذهنی افراد از خود یا تصوری را که از نظر 

دلیل زندگی در  فرد به های منحصربه دهد، اما این تجربه خود دارد شکل می ربارة همکاران د

های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی  شرایط یکسان و قرارگرفتن در محیط و موقعیت

درپی در  های پی ها و محرومیت ها، نارسایی آورد. نابهنجاری وجود می مشابه، تشابهاتی را نیز به
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زند که معنای زندگی، ازدواج، همسری و خانواده را در  ای رقم می گونه را بهزندگی، شرایط 

اساس، طرز تفکر و برداشت از زندگی  کند. براین ای جدید متجلی می اذهان دگرگون و به شیوه

کنند،  های مختلف اجتماعی از جمله زنانی که با اتباع دیگر ازدواج می زناشویی در میان گروه

گیری همکاران، زنان و  تواند به تصمیم ها می ناخت دارد؛ زیرا تجربة آناهمیت و ضرورت ش

 ها در انجام آن کمک کند. خانواده

های  های زیستة این گروه از زنان طی دوره شده درمورد تجربه های انجام در میان مصاحبه

مختلف زندگی، مفاهیمی به شرح زیر استخراج شده است. اگرچه در پژوهش کیفی سهم و 

ها مورد نظر نیست، برای توجه و تأکید  شده از مصاحبه وزیع نسبی مفاهیم یا مقوالت استخراجت

ها  شده یا مستخرج از بیانات زنان، در قالب برخی جدول ها، تعداد مضامین اشاره بر تکرار مقوله

 گزارش شده است.

 تأثیر پیشینۀ زندگی زنان مدنظر بر نوع ازدواجشان

 هدف برای ازدواج با مردان عراقی یا افغان. دالیل گروه 1جدول  
 کل )درصد( افغان )درصد( عراقی )درصد( دالیل

 91 99 78 فقر و محرومیت

 65 61 09 مشکالت خانوادگی

 95 97 71 زندگی در خانوادة پرجمعیت

 45 47 12 ازدواج ناموفق قبلی

 15 19 41 باالرفتن سن و نداشتن خواستگار مناسب

 - 5 91 موقعیت همسردلیل  فریب به

 - 45 5 بودن همسر نبودن از خارجی فریب و مطلع

 81 86 155 اطالعی از عواقب ازدواج با تبعۀ خارجی بی

توان در قالب  با توجه به تجربة زیستة این گروه از زنان، دالیل ازدواج با اتباع بیگانه را می

مشکالت خانوادگی، باالرفتن سن و  های فقر در خانواده، زندگی در خانوادة پرجمعیت، مقوله

دلیل موقعیت لشکری همسر  خوردن به نداشتن خواستگار مناسب، ازدواج ناموفق قبلی، فریب

اطالعی از  بودن همسر )تبعة افغان( و بی اطالعی از خارجی خوردن و بی ، فریب1)تبعة عراقی(

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
. اتباع عراقی مهاجر در ایران جزو سپاه بدر بودند که پس از صلح با ایران، در کنار رزمندگان ایرانی به جنگ با 1

 ار شدند.عراق پرداختند و پس از اتمام جنگ تحمیلی در سپاه پاسداران ایران مشغول به ک
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نبودن از عواقب ازدواج با اتباع  ها، آگاه عواقب ازدواج با تبعة خارجی نشان داد. براساس مصاحبه

هاست که شرایط سخت زندگی،  گونه ازدواج ترین دالیل این بیگانه، فقر و محرومیت از مهم

های اجتماعی را  های مختلف، برچسب خوردگی و انواع مطرودیت ایجاد و تشدید نابرابری

 دنبال دارد. به

اقتصادی خانواده، راضی به  بسیاری از این زنان برای رهایی از فقر و کاهش مشکالت

تر از گذشته در زندگی خود مواجه شدند.  اند، اما با وضعیتی سخت ازدواج با تبعة بیگانه شده

قدری سنگین است که زنان را مجبور به پذیرش  تجربة فقر و محرومیت مالی در خانواده، گاه به

 کند: و تحمل چنین وضعیتی می

چه عیبی داشتی که با سیزده سال سنت زن عراقی  بینه می گه آخه مگه هر کی منو می»
خاطر مشکالت مالی زنش شدم! هیچ وقتم به کسی نگفتم که  کشم بگم به شدی؟ خجالت می

« ترسیدم ولم کنه برگردم خونه و دوباره سربار مادرم بشم کنه، می زنه و اذیتم می کتکم می
 ساله، همسر تبعة عراقی(. 19)زن 

اطالعی از  ترین دالیل مشترک زنان برای ازدواج، بی ازجمله مهمطور که گفته شد،  همان

هاست. محرومیت اجتماعی و فرهنگی در کنار محرومیت مادی، مانع آگاهی  عواقب این ازدواج

 شود: یا توجه به عواقب تصمیمات آنی یا منافع زودهنگام برای زندگی می

دونستم که قراره چه بالیی  الً نمیشدم. اص وقت زنش نمی دونستم هیچ اگه این روزا رو می»
ساله،  24)زن  «کشن... خاطر اشتباه من دارن زجر می هام به سرم بیاد! خودم به کنار، بچه

 همسر تبعة افغانی(.

 احساس حقارت
از جمله پیامدهایی که ازدواج با اتباع افغان و عراقی برای زنان دارد، احساس حقارت و 

معه است. در صحبت با این زنان درمورد تصور همکاران از کوچکی در مقابل دیگر افراد جا

انگاری،  هایی مانند تمسخر خود و فرزندان، سرزنش، غریبه ها، زنان از هر دو گروه به مقوله آن

اند. تمسخر خود و  خوردن اشاره داشته فقر و داغ ناشی از آن، حقیر شمرده شدن و برچسب

اند.  رة تلخی است که زنان بارها به آن اشاره کردهفرزندان از سوی دوستان و آشنایان، خاط

شدگی، طردشدن ارادی و خودخواسته را برای  تمنای رهایی از احساس حقارت و سرزنش

 همراه آورده است: زنان به
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کنم. خیلی چیزها رو توی زندگیم  دلم نمی خواد با کسی حرف بزنم، احساس حقارت می»
 ساله، همسر تبعة افغان(.  19)زن « کم دارم؛ محبت، احترام، پشتیبان...

 دادن زندگی را ندارد: رسد که فرد توان ادامه گاهی این احساس حقارت و بدبختی به حدی می

ساله،  24)زن « کنیم هام هر روز آرزوی مرگ می از این وضع و حالی که داریم خودم و بچه»

 همسر تبعة افغان(.

 ها ربارة آن. احساس گروه هدف از نظر همکاران د2جدول 

 کل )درصد( عراقی )درصد( افغانی )درصد( دیدگاه مردم دربارة شما

 91 78 97 کردن خود و فرزندان مسخره

 71 74 70 کردن سرزنش

 94 91 91 انگاری غریبه

 74 64 91 های فقیر و بیچاره عنوان انسان شده به شناخته

 94 78 90 احساس حقارت و بدبختی

 دلیل اتفاقات خاص در طول دوران زندگی با اتباع بیگانه هیافتن طردشدگی ب شدت

کننده در این مطالعه، در طول دوران زندگی خود با وقایع گوناگونی مواجه شدند  زنان مشارکت

ها داشته است و همچنان با آن درگیر هستند. در  که تأثیر ذهنی و اجتماعی منفی بر زندگی آن

ه کرد که در طول زندگی و در سفر به کشور همسر برای آنان توان به اتفاقاتی اشار این بین می

کرده با اتباع عراقی بنا به موقعیت خاص  رخ داده است. باید توجه داشت که زنان ازدواج

شوند که وضعیت  ها به عراق، با حوادثی در کشور همسر مواجه می همسرانشان و انتقال آن

شده به  های انجام کند. زنان در مصاحبه شدیدتر می تر و طرد ناشی از آن را زندگی آنان را وخیم

اند؛ از جمله زندگی با هوو، رفتار بد خانوادة همسر، تغییر  چند مقوله در این باره اشاره کرده

رفتار همسر در موطن خود، ضرب و شتم از سوی همسر و ناامنی کشور همسر. به هر حال 

جز مقولة تغییر  تردد کمتر همسرشان به کشور خود، به دلیل کرده با اتباع افغان نیز به زنان ازدواج

 اند. نظر و رأی بوده رفتار در موطن، در سایر موارد با زنان گروه دیگر هم

که رفتیم عراق اخالقش زمین تا  که ایران بودیم شوهرم خیلی خوب بود، ولی همین تا وقتی»
زن گرفت، خیلی بداخالق شد دید!  آسمون تغییر کرد! مثل خانوادش منو یه عجم مزاحم می

کوبید به زمین،  هامو سقط کردم! سرم رو می و دست بزن داشت تا جایی که دو تا از بچه
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چنان زد توی گوشم که پردة گوشم پاره شد! به بهانة عمل قلب اومدم ایران و دیگه 
 ساله، همسر تبعة عراقی(. 20)زن « برنگشتم

ها، با ناامنی و نبود  ر بد همسران و خانوادة آنجز رفتا همسران اتباع عراقی و افغان به

ها، ناامنی و  ای که بسیاری از آن گونه اند؛ به رو بوده امکانات زندگی در کشور همسایه نیز روبه

های ناخوشایند در سفر به عراق و افغانستان دانستند و خواستار  نبود امکانات زندگی را از تجربه

 بازگشت به وطن بودند:
ش شدم فهمیدم که افغانیه، منو به زور برد افغانستان. پونزده سال اونجا زندگی وقتی زن»

« کردم، شرایط خیلی سختی داشت، امنیت نبود، امکانات نبود، حتی آب خوراکی هم نداشتیم

 ساله، همسر تبعة افغان(. 29)زن 
ی شب بود که یه عده ریختن توی خونمون و آتیشش زدن. خیل یه بار ساعت یک نیمه»

ترسیده بودم. سه شب بعد سیزده تا گلوله اومد توی خونمون، شانس آوردم که پسرم کشته 
 ساله، همسر تبعة عراقی(. 01)زن « نشد

آید، این است که زنان  دست می آنچه از بازگویی داستان زندگی این گروه از زنان به

سرانشان، بیشتر به ناامنی کرده با اتباع عراقی با توجه به شرایط خاص موقعیت شغلی هم ازدواج

های زندگی و پیامدهای ناخوشایند آن در زندگی  کرده با اتباع افعان و به سختی و زنان ازدواج

 اند. اشاره داشته

 طرد و محرومیت مضاعف
ای آشکار  گونه ها به براساس تجربة زیستة این زنان، طرد و محرومیت در سراسر زندگی آن

سوی تشدید طردشدگی ادامه دارد. زنان در  ندگی این زنان بهوجود داشته است، اما روند ز

ها وضعیت فعلی خود را  اند. آن تعریف داستان خود به مشکالت زندگی نیز اشاره داشته

شده،  های انجام اند. براساس مصاحبه اند و حتی وخیم توصیف کرده نامساعدتر از گذشته دانسته

هایی مانند ترک خانواده از سوی همسر،  ن با مقولهمحرومیت مضاعف و کنونی این گروه از زنا

شدن زندگی فرزندان،  بودن سرپرستی فرزندان، تباه رهایی در مشکالت توسط همسر و سخت

شدن زندگی خود، فقر و محرومیت مضاعف، کارکردن با وجود ناتوانی و بیماری و داشتن  تباه

ست، مواردی نیز به ترک همسر و فرار فرزند در کشور غریب )عراق و افغانستان( تعریف شده ا

 اند: از خانه اشاره کرده
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ساله، همسر  19)زن « هاشم خبری نگرفت پونزده ساله که شوهرم رو ندیدم، حتی از بچه»

 تبعة عراقی(.
هام  پدر بزرگ شدم، االن بچه زنه! خودم بی شوهرم هر پنج یا شیش ماه میاد یه سری به ما می»

ساله، همسر  29)زن  «پدری که شیش ماه بیاد یه هفته بمونه چه پدریه! پدر دارن انگار ندارن،

 تبعة عراقی(.

پناهی و تنهایی  طور که گفته شد، نبود همسر یا ترک خانواده از سوی او، احساس بی همان

ها، در کنار فقر مادی، وخامت وضعیت و  در سرپرستی فرزندان و ناتوانی در حل مشکالت آن

کند و درک تباهی در زندگی و انتقال کمبودها به فرزندان، احساس  ا پدیدار میشرایط این زنان ر

 انگیزد: ها برمی تقصیر و گناه را در آن

رم توی  ای ندارم، می کنن، چاره گیرن و گریه می هام لباس و کفش ندارن، دائم بهانه می بچه»
ساله همسر تبعة  19)زن  «کنم، اصالً از پس خرجشون برنمیایم بندم و گریه می اتاق درو می

 افغان(.
دوست دارم مشکالت پسرم حل بشه! دوست ندارم مثل خودم سختی بکشه، ولی داره »

کشه! پول ندارم بفرستمش مدرسه و ترک تحصیل کرده. دوازده سالشه و شاگرد بناس!  می
الً گن فع دوست دارم یه شغل خوب داشته باشه، درس بخونه، شناسنامه داشته باشه، ولی می

دونم که  شه یا بدتر، فقط اینو می دونم آینده بهتر می شه! توکل به خدا! اصالً نمی نمی
 ساله، همسر تبعة افغان( 19)زن « شه...! خوام مثل من بدبخت بشه، ولی داره می نمی

ها را رها کرده است و به کشور خود  در این میان وضعیت زنان و فرزندانی که پدر، آن

 ری شده است دشوارتر است:بازگشته یا متوا

کن ]خودکشی کنی[ اون دنیا هم   گه تحمل چند بار به خودکشی فکر کردم! مادرم می»
سوزی! اما دخترم یه بار رگشو با تیغ زده، چند بارم قرص خورده و تا دم مرگ رفته! بس  می

)زن « ها شاد بشه! توجهی پدرشون! حتی یه تلفن نزد قلب این بچه که مشکالت داریم و بی

 ساله همسر تبعة عراقی( 24

بخش و پیامد این شرایط  کند فقر است که منشأ و تداوم تر می آنچه این وضعیت را وخیم

 کند: شود و آینده را تیره و تار می است؛ فقر و تنگدستی که با وجود فرزندان بیشتر می

خوابیم، دخترم  می شه! یه خونه نداریم، بعضی شبا گرسنه تر می وضع مالی ما هر روز خراب»
خوام! اما هیچی توی خونه  اومد خونه گفت همسایه برنج داشتن من گرسنمه منم برنج می

نداشتم. بهش گفتم باشه! قابلمه رو از آب پر کردم و گذاشتم روی گاز! قابلمه آبش خشک 
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اره بینی که د گفتم می گفت برنج آماده نشده؟ می زد می شد و دوباره پرش کردم، دائم سر می
پزه! اینقدر رفت و اومد که از گرسنگی خوابش برد! نشستم باالی سرش و تا صب گریه  می

 ساله، همسر تبعة عراقی(. 21) «کردم

ها را به کارکردن در مشاغل سخت و دشوار سوق  زندگی سخت و فقر فزایندة زنان، آن

 شود: فرسا می قتدلیل بیماری طا کاری و ناتوانی و گاه به دلیل سخت دهد که گاه به می

کنم. دیگه جونی برام  رم سر زمین کار می بعدازظهر می 6صبح تا  7توانش رو ندارم. از »
 ساله، همسر تبعة افغان(. 19)زن « نمونده! دیابت دارم و پادرد امونم رو بریده...

ها در  زند، فراق و دوری فرزندان و زندگی آن اما آنچه به دشواری این شرایط دامن می

 زده است: ری ناامن و جنگکشو

دخترم هفده سالشه، شوهرم به زور به عقد خواهرزادش درش آورد، دخترم و شوهرش »
ساله،  28)« مو بردن افغانستان...کدوم شناسنامه ندارن، از غصه خون باال میارم، بچه هیچ

 همسر تبعة افغان(.
ا به پسر عموش داده و هام خبر آوردن، گفتن که شوهرت دخترت ر دوستای شوهرم از بچه»

دو تا بچه داره، گفتن پسرت دوست داره بیاد پیش خودت! یه دل سیر از این قسمت و 
 ساله، همسر تبعة عراقی( 19)« شون تنگ شده!زندگی گریه کردم. خیلی دلم واسه

 . مشکالت کنونی زندگی گروه هدف1جدول 

 کرده با اتباع خارجی مشکالت کنونی زندگی زنان ازدواج
راقی ع

 )درصد(

افغانی 

 )درصد(

کل 

 )درصد(

 14 41 24 ترک خانواده از سوی همسر

 44 7 17 بودن سرپرستی فرزندان رهایی در مشکالت توسط همسر و سخت

 85 81 98 شدن زندگی فرزندان تباه

 95 79 94 شدن زندگی خود تباه

 76 91 74 فقر و محرومیت مضاعف

 75 74 69 یکارکردن با وجود ناتوانی و بیمار

 45 14 48 داشتن فرزند در کشور غریب
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 احساس نابرابری اجتماعی

شود، احساس نابرابری توأم با خشمی است که  ها برداشت می مفهوم دیگری که از مصاحبه

شود. احساس  دلیل شرایط زندگی و برخوردارنبودن از حقوق شهروندی بر زنان تحمیل می به

های این زنان  الی گفته رهنگی و سیاسی رنجی است که از البهنابرابری اجتماعی، اقتصادی، ف

 شود: درک می مشهود و قابل

بودن، سر یارانه، سر  خوریم! سر شناسنامه، سر خارجی همیشه توی این جامعه توسری می»
ساله،  27)زن  «هامون، سر فقر و بیچارگیمون...! فرق ما با بقیه خیلی زیاده...! کارکردن بچه

 افغان( همسر تبعة
ساله، همسر تبعة  18)زن « خیلی تفاوت داریم، احترامی که زن یه ایرانی داره ما نداریم!»

 عراقی(

شه! اونا همیشه لباس خوب  گه من به دختردایی و دخترخاله حسودیم می دخترم می»
ساله،  25)زن « پوشن؛ چون افغانی نیستن. خانوم معلم دوسشون داره! ولی من چی؟! می

 ة افغان(همسر تبع

فهمن دخترم بابا و شناسنامه نداره  فرق ما با بقیه زیاده! خواستگار واسه دخترم میاد تا می»
 ساله، همسر تبعة افغان( 21)زن « ها بندة خدا نیستن... گردن، انگار افغانی برمی

 های ما توی ایران به دنیا نیومدن؟ آخه چرا زندگی ما اصالً برای مجلس مهم نیست! مگه بچه»
 ساله، همسر تبعة عراقی( 29)زن « ها فرق بذارن! های ما و بقیة ایرانی قدر بین بچه باید این

 . احساس گروه هدف از نابرابری1جدول 

 کل )درصد( افغانی )درصد( عراقی )درصد( نابرابری

 85 98 81 نابرابری اجتماعی

 94 81 71 نابرابری اقتصادی

 95 91 78 نابرابری فرهنگی

 72 61 79 ری سیاسینابراب

 نداشتن حقوق شهروندی

کرده با اتباع خارجی نداشتن حق و حقوق شهروندی  ترین معضالت زندگی زنان ازدواج از مهم

هایی مانند نداشتن  ها، به مقوله شان است. این موضوع با توجه به مصاحبه برای خود و خانواده

ازدواج زن و مشکالت آن، داشتن  نشدن رسمی شناسنامه برای فرزندان و مشکالت آن، ثبت
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نکردن در کمیتة امداد  نام مشکالت مالی و ناتوانی در تهیة مدارک، نگرفتن یارانه با وجود فقر و ثبت

تفکیک است. در صحبت مادران، مشکالت ازدواج دختران و بیمه، به تحصیل،  با وجود فقر قابل

اس طرد دامن زده است. نداشتن شناسنامه ها و احس کار و سربازی پسران اشاره شده و به نگرانی

 ها انجامیده است: های فرزندان اتباع شده تا جایی که به سرخوردگی آن مانع بسیاری از پیشرفت
خواستن بفرستنشون  هام توی مدرسه ورزشکار بودن و خیلی درسشون خوب بود، می بچه»

اتباع بودن نتونستن برن. خیلی  واسه مسابقات استانی، اما چون شناسنامه نداشتن و از خانوادة
 ساله، همسر تبعة عراقی(. 26)زن  «شون تأثیر بدی گذاشتتو روحیه

ترسم بدون شناسنامه عروسش کنم!  االن دخترم هیجده سالشه. خواستگار زیاد داره، اما می»
کنن! مثل خودم  ای ازدواج کنه و بعد خیلی راحت ولش می اونم باید مثل خودم صیغه

 ساله، همسر تبعة افغان( 25)زن « شه! بدبخت می

ای سخت در  بخت، گاه از نگرانی فراتر رفته و به ضربه نداشتن شناسنامه برای دختران دم

زندگی مادر و دختر تبدیل شده است. ثبت رسمی ازدواج، به زندگی اعتبار قانونی، آرامش و 

 بخشد: امنیت می
که  داماد گفت شما شناسنامه ندارین! درحالی م رو عروس کردیم! بعد از یک ماهدختر بزرگه»

مدرکید! مثل  کشه تا شناسنامه بگیریم. گفت شما بی من قبالً بهش گفته بودم که طول می
م کرد که افسرده شده خوام! اینقدر خون به دل بچه ها هستید! من دختر شما را نمی افغانی

رم رو تحمل کنم، به یه ماه تونم نخواستن شوه بود. گفت؛ با این همه مشکل دیگه نمی
 ساله همسر تبعة عراقی( 24)زن « نکشیده طالق گرفت! ضربة بدی خوردیم!

اومد تا  گفتم بیا بریم ازدواجمون رو ثبت کنیم، ولی نمی ازدواجم ثبت نشده! دائم بهش می»
ها سوادی! اونم که راحت ما رو ر عقلی بود که زنش شدم، از بی شه! از بی اینکه فهمیدم نمی

شده! همش از  19کرد و رفت! پشت سرمون خیلی حرفه. رفتم بهداشت گفتن فشار خونت 
 ساله همسر تبعة افغانی( 17)زن « غصه و حرص و جوشه!

وآمد و هزینة سفر از دیگر  مشکالت مالی و ناتوانی در تهیة مدارک، صرف زمان برای رفت

 صحبت در این مصاحبه است: اقی همکرده با اتباع افعان و عر مشکالت داستان زنان ازدواج
فرستن مشهد و تهران، آخر سر هم کلی پول  وضعیت مالی ما زیر صفره، اما ما رو می»

هام از هیجده سالگی رد شده! چند ساله که  گیرن که یه شناسنامه بدن...! سن سه تا از بچه می
وآمد خیلی زیاده...  رفتهای  اقدام کردیم، اما هنوز به هیچ کدومشون شناسنامه ندادن. هزینه
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ساله،  29)زن « من یه زن تنها چطور دائم برم تهران! آخه این همه مشکل برای یک زن...!

 همسر تبعة افغان(
کنم. پول  ها رو خاموش می های ما یارانه ندارن! یعنی آب و نون نخورن؟ همة المپ بچه»

کنیم! یارانة یک  اری روشن نمیخوریم، اما بخ ها سرما می ها رو ندارم، زمستون پرداخت قبض
 ساله، همسر تبعة افغان( 29)زن « رسه! نفر به کجا می

رفتم کمیتة امداد، ولی با چشم گریون برگشتم. گفتن باید قانونی طالق بگیری تا بتونیم »

 ساله، همسر تبعة افغان( 16)زن !« بهتون کمک کنیم

 . مشکالت شهروندی گروه هدف5جدول 

 افغانی )درصد( قی )درصد(عرا مشکالت حقوقی
 کل

 )درصد(

 80 80 80 نداشتن شناسنامه و مشکالت آن

 98 81 99 ناتوانی مالی در تهیة مدارک

 87 80 155 نگرفتن یارانه با وجود فقر

 01 61 21 نشدن رسمی ازدواج زن و مشکالت آن ثبت

 85 84 98 نام در کمیتة امداد با وجود فقر نبود شرایط ثبت

 ردشدگی از سوی مسئوالن جامعهاحساس ط
شود، احساس طردشدگی از سوی جامعه و  از جمله مواردی که از صحبت با زنان شنیده می

ها توجه  مسئوالنی است که در بعد حقوقی به حقوق همسران ایرانی اتباع خارجی و فرزندان آن

احساس رهاشدگی از  ها، اند. در مصاحبه بینی و وضع نکرده اند و قوانین الزم را پیش نداشته

زند،  سوی مسئوالن و ناامیدی از بهبود شرایط اشاره شده است، اما آنچه به این احساس دامن می

 شود: ها مشاهده می توجهی و توهینی است که از سوی کارمندان اداره بی

کردن که یه بچه عراقی هم غرور  زندگی ما واسة هیچ مسئولی مهم نیست، اگه بود درک می»
ها رو راه  کشه که شناسنامه نداره، از اول نباید این سپاهی پیش دوستاش خجالت میداره، 

ساله،  21)زن « دادن، حاال که راه دادن و ما هم اشتباه کردیم به مشکالتمون رسیدگی کنن! می

 همسر تبعة عراقی(
جواب! جمهور نامه دادم، اما دریغ از یه  توی این مدت هزار بار به نمایندة مجلس و رئیس»

های قطبی بخوابیم  ها مثل خرس جمهور نامه داده توش نوشته ما باید زمستون دخترم به رئیس
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که از گرسنگی نمیریم! خیلی روم تأثیر گذاشت و فقط گریه کردم. ما باید بمیریم و دم 
 ساله، همسر تبعة افغان( 29)زن « نزنیم!

فرهنگ ما رو  ه! مثل یک آدم بیکنن که از جامعه بدتر ها طوری برخورد می همة اداره» 
 ساله، همسر تبعة عراقی(. 21)زن  «هام خیلی سختشونه! من شرمم میاد... بینن، بچه می

ای شدت یافته که به انصراف از پیگیری موضوع  گونه توجهی و رهاشدگی به احساس بیگاه 

 انجامیده است:

م کار کردم. مسئولین هم کس از هیچ ارگانی به من کمک نکرد، همیشه خود وقت هیچ هیچ»
 02)زن « ای نداره! رم چون هیچ فایده وقت پیششون نمی کنن. من هیچ اصالً رسیدگی نمی

 ساله، همسر تبعة افغان(

 . احساس طرد از سوی مسئوالن6جدول 

 کل )درصد( افغانی )درصد( عراقی )درصد( طرد از سوی مسئوالن

 97 91 81 ها آن احساس رهاشدگی از سوی مسئوالن و ناامیدی از

 28 17 61 توجهی و توهین از سوی کارمندان مسئول بی

ها به وجود  شده از مصاحبه های استخراج براساس تجربة زیستة زنان، همة مفاهیم و مقوله

 ها اشاره دارد. عنوان مضمون اصلی در زندگی آن بستی از طرد محرومیت به تله، حصار و بن

 بست طرد و محرومیت بن
کرده با اتباع افعان و عراقی تنها به  آنچه بیان شد، طرد و محرومیت زنان ازدواج براساس

گیرد  ها را دربرمی های مختلف زندگی آن ها مربوط نیست، بلکه دوره وضعیت کنونی زندگی آن

دنبال دارد. با  تر برای فرزندانشان به بسا وخیم ها و چه ای از طرد را برای آن و فرایند و چرخه

شده در میان این گروه از زنان، فقر، طرد و انزوای اجتماعی از همان  های انجام به مصاحبهتوجه 

که سایر  نحوی شده، ادامه یافته و تشدید شده است؛ به ابتدای کودکی و در خانة پدری تجربه 

سالی را تحت  سالی و در برخی موارد کهن سالی، میان مراحل زندگی این زنان از جمله بزرگ

 یافته است: شدید خود قرار داده و به شکل بارزی به زندگی فرزندانشان انتقال نفوذ 

خاطر  وپا زدم. بابام خیلی بداخالق بود. به که یادمه فقیر بودم و توی نداری دست از وقتی»
پول منو فروخت به یه افغانی. یه عمر زجر کشیدم، تحقیر شدم، ولی االن بدتر از قبله. 
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ش درآورد. م هست، شوهرم دخترمو به زور به عقد برادرزاده تا بچه جز خودم غصة نُه به
 11دست و پامو شکست. طفلکی ده سالش بیشتر نبود، مثل مادرش بدبخت شد. االن 

 61)زن « هامم از زندگی سیرن! بدبختی ما تمومی نداره ساله داره، نوه 45سالشه یه پسر 
 ساله، همسر تبعة افغان(.

شده است، بلکه   تنها محرومیت مادی از نسلی به نسل دیگر منتقل نهاما در این فرایند 

های الزم  ها و توانمندی سوادی، نداشتن مهارت سوادی و بی محرومیت فرهنگی در شکل کم

 یافته است: برای زندگی، درد و رنج ناشی از داغ ننگ نیز در هیئت ارثی خانوادگی انتقال 

سوادن! چون پول نداشتم برم دنبال  ال، هر دو بیدخترم دوازده سالشه و پسرم هفت س»
سواد بودم و اطالعی هم نداشتم تا اینکه معلم روستا اومد  گرفتن کارتاشون و خودمم که بی

شون یه کارت بگیر تا بیان درس بخونن! آخه پسرم رفته  ها گناه دارن. برو واسه گفت این بچه
 همسر تبعة افغان(.ساله،  18« )کرده بوده دم در مدرسه و گریه می

دارم که همه  خاطر فقر مالی ازدواج کردم، ولی االن از قبل هم فقیرترم. االن هفت تا بچه  به»
 ساله، همسر تبعة عراقی(. 28)« نفقط تا ابتدایی درس خونده

 گیری بحث و نتیجه

با اتباع کرده  دنبال درک و تفسیر معنای ازدواج از منظر زنان ایرانی ازدواج پژوهش حاضر به

ها و تصور از پیامدهای احتمالی ناشی از آن است. نتایج نشان  افغان و عراقی، دالیل ازدواج آن

گیری و  ای ماندگار، در شکل بست و حصار اجتماعی در هیئت تله دهد که گرفتاری در بن می

یم و توان نسبت هر یک از مفاه ای کیفی نمی تداوم این ازدواج نقش دارد. هرچند در مطالعه

های تکراری در ازدواج با همسران افغان و عراقی  دست آورد، مفاهیم و مقوله مقوالت را به

اهمیتی، نابرابری و حقارت، فریب و طرد اجتماعی و گویای  دهندة احساس رهاشدگی و بی نشان

هاست که شدت آن در زنان دارای همسر افغان بیشتر است. با  احساس محرومیت در میان آن

ها، معنای ذهنی  شده از سوی آن های مطرح ه تجربة زیستة این دو گروه از زنان و روایتتوجه ب

کرده با اتباع افغانی بیشتر از همسران اتباع  شکست و نارضایتی از ازدواج در میان زنان ازدواج

 عراقی بوده است.

ای  پدیدهکرده با اتباع بیگانه  دست آمد، طرد و محرومیت زنان ازدواج براساس آنچه به

تدریج از دوران کودکی در زندگی آنان نفوذ کرده، تداوم داشته  ناگهانی یا موقتی نیست، بلکه به
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و تشدید شده است. این طرد و محرومیت در دو مقطع قبل از ازدواج و در خانة پدری و پس از 

ریان زندگی ها را از ج صورت انباشتی، آن شده و به ازدواج و در زندگی مشترک با همسر تجربه 

روزمرة اجتماعی به حاشیه رانده و مطرود کرده است. تجارب طرد و فقر در خانة پدری بر 

ازدواج، اشتغال و تحصیالت این زنان سایه افکنده و پس از ازدواج به اقتضای این شرایط 

 ها را دشوارتر از قبل کرده است. براساس های اجباری، زندگی آن گاه مهاجرت به زندگی و گاه

نداشتن از عواقب ازدواج با اتباع بیگانه، فقر و محرومیت از  شده، آگاهی های انجام مصاحبه

 گونه ازدواج هاست. ترین دالیل این مهم

ها را سبب  های بعدی زندگی آن مشکالت خانوادگی دوران کودکی این زنان، محرومیت 

تالل و ضعف خانوادگی در ( که اخ4557های هابکرافت ) گیری با پژوهش شده است. این نتیجه

( که اختالل در گذار از مرحلة جوانی را سرمنشأ نامالیمات 4554دوران کودکی و صالحی )

دنبال آن نداشتن  دانند مطابقت دارد. محرومیت از تحصیالت و آموزش و به سالی می دورة بزرگ

ای که  گونه زده؛ به های مناسب برای اشتغال و کسب درآمد، به این شرایط دامن توانایی و مهارت

ها را از سرپرستی و راهبرد زندگی ناتوان و مأیوس کرده است. ضعف فکری و جسمی ناشی  آن

حمایت اجتماعی و خانوادگی،  شدن در مشکالت و نبود  از شرایط سخت و پیچیدة زندگی، غرق

 ها در زندگی مسدود کرده است. راه هرگونه تحرک و امید به تغییر را برای آن

های مختلفی را احساس و  ها نابرابری ساز حقارت، آن ساس تفسیر زنان از دالیل زمینهبرا

اند که از زندگی پیشین و همچنین ازدواج نامناسب آنان سرچشمه گرفته است.  تجربه کرده

دادن زندگی را ندارد؛  رسد که فرد توان ادامه گاهی این احساس حقارت و بدبختی به حدی می

کرده با اتباع  کرده با اتباع افغانی، احساس حقارت بیشتری از زنان ازدواج ازدواجطورکلی زنان  به

عراقی دارند. این زنان تمسخر خود و فرزندانشان در میان دوستان و آشنایان را از جمله 

شود و  ها نسبت داده می دانند. القابی مانند خارجی که به خانوادة آن های زندگی می تلخی

شوند، بسیار آزاردهنده است. تابعیت همسر و نام خانوادگی وی  ب شناخته میکمک این القا به

شود،  شود. تکرار مضامینی که از آن حقارت اقتصادی و برچسب فقر برداشت می نیز تحقیر می

کرده با اتباع افغان بیش از همسران اتباع عراقی مدنظر است. این میزان فقر  در میان زنان ازدواج

کاهد، روحیة  شده است، از احترام و آبروی اجتماعی می  فیان مشاهده و درککه از سوی اطرا

های سیاسی قرار  ها را در حاشیة اجتماع، فرهنگ و حمایت کند و آن فرزندان را تضعیف می
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دهد. بیان و تکرار این موضوعات و مقوالت در میان زنان عراقی بیش از زنانی است که  می

ها را برای  موقعیت شغلی گذشته همسران این گروه، توقع و انتظار آنهمسران افعان دارند؛ زیرا 

 داری سیاسی افزایش داده است. برخورداری از مزایای اجتماعی و جانب

داند که به نوع  های خاص را فرایندی سامانمند می زنی به گروه گافمن فرایند داغ و انگ

مورد مطالعه در این بررسی، با بیان شود. زنان  خاصی از طرد در تعامالت اجتماعی منجر می

کنند، تحقیر  درک و برداشت خود از زندگی، مطرودشدگی را در همة زوایای زندگی احساس می

ها، مسیر زندگی این زنان را با  کنند. نتایج حاصل از مصاحبه خوردگی را باور می شوند و داغ می

ها، بلکه  تنها زندگی آن د که نهده های متعدد در همة شئون نشان می اختالالت و سرخوردگی

(، طرد و 1198کند. هماهنگ با نتایج پژوهش فیروزآبادی و صادقی ) زندگی فرزندان را تباه می

ای فراینده، با زندگی  گونه گردد بلکه به ها برنمی محرومیت انباشتی زنان به موقعیت کنونی آن

زمن و بین نسلی و با برخی وقایع های فردی، ساختار خویشاوندی، فقر م ها، ویژگی گذشته آن

دلیل فقر، جنسیت، نابرابری و  توان گفت این گروه از زنان به خاص در ارتباط است. درنتیجه می

اند و  ای از نامالیمات گرفتار شده طرد از زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در چرخه و تله

گی تحقیرشده و عاری از کرامت، حرمت و اند. زند ناچار آن را به فرزندان خود نیز منتقل کرده به

ها ایجاد کرده که تنها  های آن شأن انسانی، حصاری از نامالیمات را برای این زنان و خانواده

 ریزی جدی برای توانمندسازی زنان، قادر به نفوذ و رسوخ در آن خواهد بود. برنامه
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