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 ملیت: و جنسیت تقاطع در

 فرزندان و آموزش  افغانستانی مادران

 
 بهرنگ صديقی ،ستاره هاشمی

  

 :چکیده

 با هماهنگی در چگونه ملیتی و ،جنسیتی طبقاتی، نظام همچون سلطه هاینظام دهد کهمی توضیح يافتگیتقاطع

 آموزش نهاد با رابطه در یافغانستان زنان ستمديدگی یتجربه بر مقاله اين در. کنندمی بازتولید را يکديگر و عمل هم

 یتجربه نگاریمردم اين. است فرودستی یتجربه یمطالعه برای مناسبی شناسیروش نهادی نگاریِمردم. کنیممی تمرکز

 وظايف از توصیفی فغانستانیا زنان موقعیت به نظر با پژوهش اين. کندمی مطالعه حاکم نهادی هایروال بستر در را مردم

 رانده حاشیه به جانبههمه طور به که افغانستانی زنان که اين. دهدمی دست به فرزندانشان آموزش قبال در آنان مادری

 و زبانی موانع .است پژوهش اين محورهای ترينمهم از شوند،می مواجه مراقبتی وظايف گونه اين با چگونه اند،شده

 بوده مصاحبه و مشاهده هاداده گردآوری اصلی فنون. تجربه آنان ارتباطی تنگاتنگ با يکديگر دارند در سوادیکم/بی

 .است

 سلطه تقاطع، جنسیت، ملیت، افغانستانی، زنان :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 تیجنس یعنيزن بودن  یِ ژگيکم بر دو ودست یگذارنام نيبا ا م،يیگویسخن م یاز زنان افغانستان یوقت

 یکه در مورد زنان افغانستان یدو عامل به هر پژوهش نيا اي. اما آمياگذاشته دست )افغانستانی بودن( تیو مل

ها را موضوع مطالعه قرار دهد حتماً آن گردارد که پژوهش ودوج یالزام اي؟ آشوندیوارد م خودخودبه رد،یانجام گ

 که گروه مورد کندیم یتفاوت ايآ ؟آيندمیمحدود و مشخص کردن گروه مورد مطالعه  تنها به کارِ هایژگيو نيا اي
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 نيکردن ا فيرد هران؟ت یآن محله اي نيساکن ا یزنان افغانستان اي مادران تهرانی باشد مثالً ما یمطالعه

 دارد؟ يیچه معنا یعلوم اجتماع یهاپژوهش یهادر عنوان هایژگيو

اخته پردافراد مورد مطالعه های جمعیتی ويژگی به ،یهای کمّپژوهش به ويژه ها،پژوهشسیاری از در ب

متعدد نمايش  يیهاجدولرا در ل هايی از اين قبیو ويژگی ،جنسیت، میزان تحصیالت، شغل راتیتأث. شودیم

شوند. خنثی می شناختیجمعیت صرفاًهای همین بدل شدن به ويژگیبا ها ويژگی اين مجموعه. اما دهندیم

شوند و از مداخله در یم تهی اجتماعی مراتبسلسله یکنندهتعیین مقوالت در حکم خود معنای از يعنی

 .مانندیبازمچارچوب اصلی پژوهش 

کنند. روابطی که از ديرباز میدان ها روابط قدرت را نمايندگی میاين مقولهاما از نظرگاهی انتقادی 

کنشگر  قشدر ن ،پیش از آغاز اين پژوهشمن )نگارنده( اند. های اجتماعی فرودستان بودهی جنبشمبارزه

ر دکه داشتم  شرکتبا هدف ارتقای آگاهی جنسیتی و ی مشارکتهايی با رويکرد در اجرای برنامه زنان یحوزه

ار کرديم در موقعیت کسانی قرتالش میها طی اين فعالیت .اندگرفتهتهران انجام  ی از محالت فرودستبعض

ن وند. چنیا پذيرا شاين آگاهی ر منفعالنهها نگیريم که قرار است آگاهی را به مخاطبان خود عرضه کنند و آن

 تیمشارک قداماتاچرا که بنا بر آن است که آيد. اتفاقی خطر مهمی برای هر اقدام مشارکتی به حساب می

 هچ آنبه نظر،  .درآورندپژوهش و آموزش را در قالب فرايندهايی دوسويه، و نه طبق الگوهای عمودی، به اجرا 

 از زنان مشخصاًی متوسط بوديم، از طبقهاز ما  بود که بعضی کند اينتوانست اين خطر را جدی می

دند، های قومی/ملی بوتتحصیالت باالتری داشتیم و فرودستی را مانند برخی از آنان که از اقلی مانموردمطالعه

در  «انما زن»ی ی هرروزهتجربه های فعالیت ما،ی، يکی از حوزهجنسیتکرديم. اما آيا مثال خشونت یتجربه نم

 کردند؟میتجربه  نیز اين خشونت را «زنانآن »که  طورهمانخانه، خیابان و محل کار نبود؟ 

گرايی فرهنگی با مرکزيت دادن ؟ نسبیميکردیموجو هايی را کجا بايد جستراه مواجهه با چنین چالش

وی امکان هر گونه شناخت و مداخله از س بیترتنيابهگويد. ی تضاد پاسخ میهای فرهنگی به مسئلهبه تفاوت

آمد چنین رويکردهايی گرچه ابتدا از مباحثاتی پیرامون قدرت دهد. به نظر میقرار میرا محل ترديد « هابیرونی»

اعتنا بی 1های سلطهمايدئالیستی از تفاوت و فرهنگ، نسبت به نظا اساساًهای با تلقی تاً، عمداندگرفتهسرچشمه 

 هاچالش همین ه بود. در گیرودارکنندناکافی که گمراه فقطنه. بنابراين اين شیوه از نگرش به موضوع شوندمی

د. کرهای سلطه مطرح مینظام آشنا شديم که موضوعاتی را در رابطه با تقاطع 2يافتگیی تقاطعکه با نظريه بود

های ی عزيمت ديگر نه تنوع جهاننقطههای سیاه بنیان نهاده شده بود، در اين نظريه که از سوی فمینیست

                                                           
1 Domination systems 
2 Intersectionality 
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تنیدگی ساز به طور خاص بود. برای شناخت بیشتر از اين درهمتارهای فرودستتنیدگی ساخآدمیان بلکه درهم

که عالوه بر اين که به تبع جنسیتشان در نظام مردساالری  میآموختیمیه زنانی تبعیض عل یدرباره بايد

 بودند. بانيگربهدستساز ديگری نیز فرودست بودند، با عامل يا عوامل فرودست

 ییحيزاده امام ینهاد محلهمردم یهابه سازمان یزنان افغانستان 1یفرودست یپژوهش درباره یبرا یوقت

 یرا برا یبودم که بتوانم موضوعات مشخص گانهیآنان ب یدگيستمد یاز آن با چهره شیتهران قدم گذاشتم، ب

 کي یبرا ديشا شودیم تيرواچه آن افتهي انيپژوهش پا نيست کار اا اهماهکه  زی. اکنون ننميمطالعه برگز

 کي گاهينباشد؛ تازه اگر در جا هرروزهمشکالت  یپاافتادهشیپ انیجز ب یزیفرودست چ یطبقه یافغانستان

را  هاتيروا نيا يیبازگو یتالش برا تی. اهمابميدست  درکی نیمتوسط توانسته باشم به چن یاز طبقه یرانيا

که  افتي یآن در مقابل ستم یو دانشگاه یو البته فعاالن اجتماع رانيا یمعهجا آوررتیدر سکوت ح ديبا

 يیهازمزمه ضیتبع نيا هی. اگر علشودیروا م رانيساکن ا یهایاست نسبت به افغانستان یطوالن یانیسال

 باشند. تهداش يیصدا نیچن در یبناست سهم اندک نيمانند ا يیهاپژوهش و پژوهش ني، ااستبرخاسته 

 لیتحص یغدغهد زیاز هر چ شیوگو شد ببا آنان گفت یدانیپژوهش م یکه ط یایافغانستان زنان

ن موضوع از برجسته شد یبخش ديبودند. شا یسوادآموز ریها خود درگاز آن یاریفرزندانشان را داشتند و بس

 یاع محلبا اجتم ما رتباطا یانجیمربوط باشد که م ینهادمردم یهاپژوهش به سازمان یهاافتهي انیآموزش در م

ها مراجعه که به آن یاناز زن یاریو بس کردندیم تیآموزش کودکان فعال یدر حوزه شتریها بسازمان نيبودند. ا

بت فرزندانشان داشتند، صح لیکه با تحص يیهایرو داشتند و در مورد گرفتارکودکان مدرسه کردند،یم

ها در آن یکه زنان افغانستان شدیبرگزار م یایسوادآموز یهاکالس هاانسازم نيدر ا ني. عالوه بر اکردندیم

. دیشک انیرا به م ادسو بادر رابطه  یمسائل زنان افغانستان یها پاکالس نيدر امن  و حضور کردندیشرکت م

 و داشتند ازیبه کمک ن یزسوادآمو یآمد داشتند براوها رفتسازمان نيکه در ا زین یایزنان افغانستان یبعض

 شوم. ریدرگ نديفرا نيدر ا ماًیمستقسبب شد  همین

و  نديآیجوامع مهاجرند که به چشم م هیعل ضیتبع یهامصداق نیاز نخست معموالً  یقانون هایتبعیض

از موانع  ابتدا یرانيا یپژوهشگر بابرخوردها  نیدر اولزنان افغانستانی در اين پژوهش نیز . شوندیم يیشناسا

 ارس دولتیدر مد نامثبت یبرا هایکه از افغانستان کردندیم گاليه یاهيشهر مثالً فرزندشان لیتحص یقانون

 عجیب دي. شاشدیگونه موارد محدود نم نيفرزندانشان به ا لیمادران در مورد تحص یهای. اما نگرانشدیمگرفته 

 ريتصو ايآ ی. ولشوندیفرزندانشان با مشکل مواجه م یبه درس و مدرسه یدگیدر رس سوادیباشد که زنان کم/بن

                                                           
1 Subordination 
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 یاز تجربه یوقت ژهيبه و م؟ياوریبه ذهن ب دياست که با یزیتنها چ د،يگوب کتهيبه فرزندش د تواندیکه نم یزن

 م؟يیگویسخن م یزنان افغانستان

خود  و یمحل يیروینکه نهاد مردم یسازماناز کارکنان  یکي دمیشن آغاز کار بود که یروزها نیاز اول یکي

 «اریمع» یفارس یدارد که مادرها در خانه به جا تيشکا نيبود، از ا رانيا زبانیرفارسیاز مناطق غ یکيمتعلق به 

مانند  يیهادر درس ژهيها به وموضوع باعث ضعف بچه نيا .کنندیها صحبت مبا بچه شان«یمادر» به زبان

مشاهده  نيا. کندیمفارسی صحبت  هابچهبه خاطر همین خودش در خانه همیشه با  گفتیم. شودیم کتهيد

اعمال  یآموزش ینهادها قيکه از طر دادیرا نشان م یایزبان یداشت که سلطه تیاهم لیدل نينخست به ا

با آموزش ويژه در ارتباط بهزبان  یمسئلهبه و  يیسخن بگو ییتمل یاز سلطه یتوانی. در واقع نمشودیم

 نياز ا ریغ ايخرده گرفت؟ آ یفشار نیاز آن کارمند به خاطر وارد آوردن چن یبه راحت توانیم اي. اما آبرنخوری

 نيبود؟ ا اریمع یمستلزم تسلط آنان بر فارس شرفتیپ نيو ا خواستیکودکان را م یلیتحص شرفتیبود که او پ

به نظر  یتناقض جالب یخود حاو «یزبان مادر» حصطالا گرفت؟یخشم نسبت به مادران از کجا سرچشمه م

دارند در کنار گذاشتن آن به  فهیکه وظ اندپس همان مادران م،يیگویسخن م یاز زبان مادر اگر. آمدیم

زبان را بدانند و به کار ببندند.  نيا یدرستبهبتوانند  ديها نخست خود باکار آن نيا یفرزندانشان کمک کنند. برا

 1 کنند. نیچن خواستندینم یدر موارد البته اي توانستندیاز مادران نم یاریساما ب

 یشناسو روش یدانیمشاهدات م انیم یآمدوشد یجهینت از سوی ديگرمادران  یآموزش فيتوجه به وظا

آموزشی مشکالت . اند2ینهاد ینگارمردم یعالقه مورد یهاطیمحجمله از  یآموزش یهاطیمحپژوهش بود. 

 یدرباره( 5200) 4و همکارش آلیسون گريفت 3تیاسم یدوروتبه پژوهش  شیازپشیبمادران افغانستانی توجه ما را 

نشان اسمیت در اين پژوهش  .جلب کرد ،با فرزندان یآموزشکمک یهاتیفعال یعني ی،مادر یاز کارها یکي

 شودیمتنظیم زن و مرد  کيطبقه متوسط متشکل از  یمدارس بر اساس فرض وجود خانواده یبرنامه دهدیم

فرزندان در خانه  با یآموزشکمک یهاتیفعال یاست تا زن زمان خود را برا یدرآمد کاف یکه در آن مرد دارا

و  یممتاز بتوانند در حفظ مشاغل تخصص یطبقه یهافرزندان خانواده کندیم نیتضم تیمسئولاين وقف کند. 

که  افتيدر ،مجرد بود یکه خود مادر تیاسمموفق عمل کنند.  شانیطبقات گاهيحفظ جا جهیو در نت یتيريمد

با  یاو خدمات مراقبت از کودک به گونه یبهداشت یهادهندگان مراقبتمدرسه، ارائه رانيها، مدمعلم تیموقع

                                                           
 شامل تواندمی ملیتی،ی ، و نیز ديگر اشکال مرتبط سلطهی زبانیسلطهمصاديق  از یاریبس گمانبی متمرکز است یبر زنان افغانستان پژوهش نيا گرچه 1

 کنیم.روشن می بیشتر ارتباط میان ملیت و جنسیت رادر بخش نظريه  .بشود زین مادران غیرفارسی زبان، ، در اين جایرانيا زبانان یرفارسیغ حال
2 Instututional ethnography 
3 Dorothy E. Smith 
4 Alison Griffith 
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. کارکنان مدارس مناطق دهدیناقص قرار م يیهاخانواده گاهيرا در جا بعضی مادرانکه  شودیهماهنگ م گريکدي

و  رندیگیتحت فشار قرار م دهند،یزنان در خانه انجام نم نيکه ا یایآموزش ارجبران ک یبرا زین نیرنشیفق

کودکان  شرفتیهمچون پ یلیتحص شرفتیپ توانندینم خوانند،یها درس ممدرسه نيهم که در ا یکودکان

 طبقات باالتر داشته باشند.

در  ود،تر اين پژوهش بوجوی ابعاد گوناگون فرودستی زنان افغانستانی که هدف کلیبراين ضمن جستبنا

 که نهاد نندیبیمواجه م یایخود را با نقش مادر آنان یوقتجوی پاسخ به اين پرسش برآمديم که وجست

 شانیمراقبت فيه است، چگونه با وظاکرد فيحاکم تعر یو طبقه تیمل ت،یوپرورش بنا بر منافع جنسآموزش

 اين تر بهر اين مقاله بیشضوعات است، دتری از مواگرچه نتايج اين پژوهش شامل طیف گسترده ؟شوندیمواجه م

ت دخیل سیم اين موقعییت و ملیت همه در ترطبقه، جنس فغانستانی خواهیم پرداخت.ی زنان اجنبه از تجربه

 صیف خواهیم کرد.اد و زبان توی سوها را در حوزهاما به لحاظ موضوعی نمود آن اند

 

 سلطه هاینظام يافتگیتقاطع

 بخشالهام ،2ديويس آنجال و 1لرد آدری همچون تبار،آفريقايی آمريکايی زن رهبران هایانديشه

 در هانمونه نخستین از ،«طبقه و نژاد زنان،» ،(1981) ديويس کتاب. است بوده يافتگیتقاطع ینظريه

 برای را چهارراه يا 4تقاطع یاستعاره بارنخستین که است (1989) 3کرنشاو کیمبرلی اما. است زمینه اين

 اشکال که کسانی تجارب کردن برجسته. گیردمی کار به تبعیض مختلف اشکال تنیدگیدرهم دادن نشان

. است يافتگیتقاطع ینظريه اصلی کارکردهای از يکی کنندمی تجربه زمانهم را فرودستی یچندگانه

 اين دهدمی توضیح يافتگی،تقاطع مهم پردازاننظريه از ،(1396) 5کالینز هیل پاتريشیا کهچنان حالبااين

 هاینظام که دهد نشان را ایکانونی نقاط ما به که است «تفسیری هایچهارچوب» وجویجست در نظريه

 نه است يافتگیتقاطع یمطالعه موضوع آنچه. کنندمی تضمین را يکديگر بقای هاآن مدار بر سلطه

 یزمینه با «اجتماعی هایمراتبسلسله» بلکه پسامدرنیستی سیاقی به «شخصی هويت هایبندیمقوله»

 اين از بسیاری(. Collins, 1998, p.921) هستند «گذرا» نه و «انتخابی» نه که است مشخص مادی

. دهندمی قرار نقد محل را هويت هایسیاست که شوندمی مطرح حالی در و میالدی 80 یدهه در مباحث

                                                           
1 Audre Lorde 
2 Angela Davis 
3 Kimberlé Crenshaw 
4  Intersection 
5 Patricia Hill Collins 
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 تنهانه اجتماعی موقعیت ابعاد از يکی نفع به شدن محدود با بخشرهايی هایجنبش که استدالل اين با

 ناکافی نیز خود( ذينفعان و اهداف) برای بلکه شوندمی فرودستی اشکال ساير بازتولید به منجر ناگزير

 (.1396)کرنشاو،  بود خواهند

 سلطه هاینظام تقاطع در آموزش مادری کار

 بر ،گیرندمی نام 1نظرگاه ینظريه لفانؤم اسمیت دوروتی کنار در که مارکسیست هایفمینیست از نسلی

 پرورش و آنان از عاطفی پشتیبانی ديگران، زندگی تداوم برای تالش مانند مراقبتی کارهای که باورند اين

 در مردساالری-داریسرمايه نظام در اما اندانسانی نیازهای به پاسخ در بخشرهايی بالقوه کارهايی تازه هاینسل

 .شوندمی بیگانه خود واقعی هستی از و گرفته خدمت به اجتماعی نهادهای چهارچوب

 از تفکیک اين. شودمی مربوط عمومی و خصوصی یدوگانه به نهادی سازوکارهای اين از مهمی بخش

 مرد و دارخانه زن همچون ديگری هایدوگانه با را آن (1994) کالینز و است يافتگیتقاطع بحث مورد مقوالت

 بوده نقد محل ینیستیفم ادبیات در ديرباز از خصوصی و عمومی دوگانه. داندمی معادل کار و خانواده يا شاغل

 يا مخدوش ستفرود طبقات زنانی از بسیاری زندگی در هاتفکیک اين که است آن نظريه اين ادعای اما است

 اندبوده مشغول مزدی کار به یزن خانواده معاش تأمین برای خانه کارهای بر عالوه تنهانه هاآن. شودمی جاجابه

 رفاهی کمبودهای تا اندودهب مضاعفی مراقبتی کار به ناچار همواره خود دارخانه ممتاز همتايان با مقايسه در بلکه

 .   کنند جبران را خانواده

 آن طی که دهدمی توضیح را ایتاريخی فرايند ،تفکیک اين از راززدايی هدف با (1396) ديويس آنجال

 زنان کار ،صنعتی انقالب موج از پیش کمی تا. شد جدا خانه خصوصی اقتصاد از داریسرمايه عمومی اقتصاد

 هافعالیت اين از بسیاری هاکارخانه تأسیس با. دادمی تشکیل را خانه از خارج و داخل هایفعالیت از ایمجموعه

 کارخانه و خانه میان تفکیک ايدئولوژيک بازتاب. شد سپرده انبوه تولید به مبادله برای و شد جدا خانه از

 که تصوير اين حالبااين. بود خانه امورات یکنندهاداره صرفاً که بود داریخانه زن آلايده تصوير شدنساخته

 يا بودند کشیبهره مورد هاکارخانه در زمان همان در که زنانی زندگی با بود ممتاز طبقات اقتصادی رفاه زايیده

 یطبقه زنان وقتی بعدها. آمدنمی در جور بودند مشغول روزیشبانه کار به متحدهاياالت در که ایبرده سیاه زنان

 پیشین روال به همچنان که خانه کارهای از بخشی کردند ترک عمومی یحوزه در کار مقصد به را خانه متوسط

 در که زنانی. گرفت قرار خانگی پرستاران و کارگران جايگاه در فرودست یطبقه زنان دوش بر هم باز بود، پابرجا

 چه آن اما. دادندمی انجام کارفرمايشان یخانه در باريک و خودشان خانه در باريک را مشابهی کارهای روز طول

                                                           
1 Standpoint Theory 
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 به بود، برخاسته ممتاز طبقات زندگی شرايط از دارخانه زن آلايده اگرچه که بود اين کردمی پیچیده را مسئله

 .شدمی عرضه الگو عنوان به نیز فرودست طبقات مادران/زنان به دائماً که بود شده بدل يافتهتعمیم تصويری

 بهتر عبارت به يا جامعه به بتوانند که بود شايسته کودکانی تربیت دارخانه زن آلايده هایويژگی جمله از

 حق مطالبه برای آويزیدست به کشورها بسیاری در که بود قدرتمند قدرآن ايده اين. کنند خدمت خود «ملت»

 فرزندانمان برای خوب مادرانی تا بفرستیم مدرسه به را دختران: شد منجر زنان تحصیل لزوم سر بر بحث و

. فهمید هاملت-دولت قبال در زنان شدهتعريف وظايف ترگسترده متن از خارج تواننمی را وظیفه اين اما .1باشند

 داده شرح را ملیت و جنسیت عامل دو تعامالت «ملت و جنسیت» کتاب در که( 1997) 2ديويس يووالنیرا 

 قبال در زنان یوظیفه پنج قالب در که کندمی شناسايی ارتباط اين برای اساسی محور پنج است،

 :شودمی متجلی قومیتشان/ملت

 قومی جامعه اعضای بیولوژيک بازتولیدکنندگان. 1»

 ملی/قومی هایگروه مرزبندی بازتولیدکنندگان. 2

 یبعد نسل به آن فرهنگ دهندگانانتقال و جمعیت ايدئولوژيک بازتولیدکنندگان. 3

 بازتولید ساخت، برای که کیايدئولوژي گفتمان در نماد يک عنوانبه -قومی/ملی هایتفاوت گرانداللت. 4

 و شودمی استفاده ملی/قومی مقوالت انتقال و

 .(19. ص ،1393 يويس،د-يووال و آنتیاس) «نظامی و سیاسی اقتصادی، ملی، مبارزات در کنندگانمشارکت .5

 شامل همیشه تقريباً هايشمرزبندی» که باشیم داشته نظر در بايد گويیممی سخن ملت-دولت از وقتی

 شوندمی گرفته مترادف «بودن دولتمند» و ملی هويت با هاقومیت از بعضی يا يک اما «شودمی هاقوم از تعدادی

 يا نژاد به متعلق زنان( 1393 ديويس،-يووال و آنتیاس). شوندمی رانده اقلیت جايگاه به هاهويت ساير کهدرحالی

. شوندمی مواجه نامبرده وظايف از يک هر با شده رانده حاشیه به هایگروه از متفاوت ایگونهبه فرادست قومیت

 در( مطلوب نوع) سفید زنان اگر که است اين هايشاننوشته در سیاه هایفمینیست هایمثال از يکی

 زنان آورند، دست به را آن به اختیاری دادن پايان و بارداری از پیشگیری حق تا کردندمی تالش متحدهاياالت

 همان فرادست گروه زنان اگر. کردندمی مقاومت اجباری سازیعقیم برابر در بايد( نامطلوب نوع) پوسترنگین

 گروه زنان آموزند،می نیز مدرسه در آنان که دهندمی آموزش فرزندانشان به را زيستنی یشیوه و فرهنگ زبان،

 تاب مسلط فضای خشونت برابر در تا کنند مجهز را آنان بايد روندمی هامدرسه همان به کودکانشان که فرودست

                                                           
 قرن اواخر در آموزش به مربوط مناظرات اين فرايند تاريخی را با استناد به« کردهتحصیل دارخانه زن  برساختن» یمقاله ( در1998) آبادینجم افسانه 1

 دهد.میدر ايران توضیح  بیست قرن  اول دهه و نوزدهم
2 Nira Yuval-Davis 
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 را ایويژه مراقبتی وظايف مسلط جامعه در ايدئولوژيک و بیولوژيک بقای برای فرودست هایجماعت تالش. آورند

 عنوانبه هاآن خود بقای برای است، فرساينده زنان اين برای که قدرهمان وظايف اين. دهدمی قرار زنان دوش بر

 شکل صرفاً هاجماعت اين زنانِ  برای آزادی شودمی سبب موقعیت همین. است ضروری نیز جماعتشان از عضوی

 یسیطره از جماعتشان رهايی با بلکه ،باشد نداشته را( خصوصی یحوزه) خانواده یسلطه برابر در فردی آزادی

 .(Collins,1994) باشد خورده گره مسلط یجامعه

 طبقاتی و ملی مراتبسلسله در فرودست موقعیتی که افغانستانی زنان که است تصورقابل اوصاف اين همه با

 گزاره اين حالبااين. شوندمی مواجه چالش با کندمی تعريف حاکم نظم که داریخانه مادر نقش از پیروی در دارند،

 زنان یدرباره پژوهش آغاز از پیش گرچه. باشد گرفته صورت ما نظری مطالعات اساس بر که نبود ایبینیپیش

 بوديم، گرفته تصمیم شد خواهد انجام يافتگیتقاطع ینظريه چهارچوب در پژوهش اين کهاين مورد در افغانستانی

 سوادبی/سوادکم زنان موقعیت توصیف کار به بیشتر تواندمی نظری هایديدگاه و هادريافت و مقوالت کدام کهاين

از وقتی  .بود پژوهش میدان در افغانستانی زنان تجارب از ما هایآموخته و هاشنیده ینتیجه خود ،بیايد افغانستانی

اين دسته از زنان  و منحصر به گويیم به معنی آن نیست که اين تجارب را مختصتجارب زنان افغانستانی سخن می

در نظام  مادران برای نقش تعريف شده ترتصوير کلی ر شناختست به ما داين تجارب بنا ،دانیم. برعکسمی

 .ياری برساند ،است 1که برساختی طبقاتی، جنسیتی و ملیتی آموزشی موجود

 

 هاشکاف میان از نگريستن: نهادی نگاریمردم

  80 یدهه اوايل در کانادايی، مارکسیست فمینیست و شناسجامعه اسمیت، دوروتی را نهادی نگاریمردم

 میان تناقضی با اند،مشغول مراقبتی کارهای به که کسانی که کرديم اشاره ترپیش. گذاشت بنیان میالدی

 در که تناقض اين. دهند انطباق هاآن با را خود بايد که يندروروبه ايدئولوژيکی هایپیام و خود یتجربه واقعیت

. است نهادی نگاریمردم یمطالعه موضوع ،(,2007Devault) گیردمی نام 2دوپاره آگاهی نظرگاه شناسیمعرفت

 اننگارمردم همچون کار اين برای. گشايدمی حاکم نهادی هایروال شناخت به را راه شکافی همچون تناقضات اين

 اما شوندمی تبادل هايیمکان چه در و کسانی چه میان هايی،پیام چه ببینیم تا رويممی مشخص هایمحیط سراغ

 فرايندهای» وجویجست در بلکه ،نیستیم تجاربشان يا مردم از توصیفی دنبال به صرفاً طريق اين از

 نیز ما (.98. ص ،1385 دوالت،) «گیرندمی تأنش محلی محیط از فراتر مکانی از که» هستیم «ایکنندههماهنگ

                                                           
همواره  ، چنان که در توضیح تقاطع يافتگی نیز آمد،خواهد بود اما طبقه تیو مل تیجنس حیبر توض جا نيما در ا دیپژوهش تاک یهاتيمحدود لیبه دل 1

  .کندیبر ما آشکار م نهیخود را در پس زم تیعامل
2  Bifurcated consciousness 
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 خود موقعیت بايد و روابطیم اين از بخشی خود ،است مشخصی اجتماعی موقعیت دارای که پژوهشگری نقش در

 نيکه با ا يیهاروست که در پژوهش نياز ا .سازيم فاش نیز را خود واقعی نام ديگر عبارت به و دهیم نشان را

 یزیتر از آن چمفصل پژوهش نديپژوهشگر و فرا تیرو، به موقع شیشوند، همچون پژوهش پیانجام م يکردرو

 گرفتن قرار هم کنار با قدرت روابط ینقشه شدن کامل متعارف است. گريد یهاشود که در پژوهشیپرداخته م

 در(. 1385 دوالت،) کنندمی تجربه را فرودستی از متفاوتی اشکال يا شکل که شودمی ممکن کسانی هایپژوهش

 کار به موجودند وضعیت تغییر پی در که ایاجتماعی هایگروه برای بايد کنیممی ترسیم که اینقشه ،که اين نهايت

 در بايد اغلب که کسانی برای شوند،می داده قرار هم کنار چگونه کنند،می کار چگونه چیزها که اين دانستن». آيد

  (.Smith, 2005, p. 32) «بهاستگران اندازهبی بجنگند، تاريکی

 پژوهش فرايند

 در يحیی، زادهامام یمحله ساکنان. يافت ادامه ماه 8 و شد آغاز 1393 ماهبهمن پژوهش میدانی بخش

 با پژوهش اين در که است زنانی مشترک ويژگی که دارند فرودستی طبقاتی موقعیت عمدتاً تهران، بازار مجاورت

 آشنايی البته سکونت مهاجران افغانستانی در آن و در ضمن محله اين انتخاب داليل از. است شده وگوگفت آنان

 مراحل. کنند ايفا پژوهش میدان با ارتباط در را کلیدی افراد نقش بتوانند که است بوده هايیسازمان و افراد با

 و کودکان تا گرفته نهادمردم هایسازمان کارکنان از بود، پراکنده وگوهایگفت و مشاهده شامل که کار یاولیه

 زنان به ،است مصاحبه 9 شامل که هاداده آوریجمع پايانی بخش اما. است شده شامل را محله ساکن ايرانیان

 هاويژگی اين چند هر. بودند افغانستان یشدهبزرگ و ،سوادکم فرزند، دارای عمدتاً که شده محدود ایافغانستانی

با اين است.  با يکديگر متفاوت نیز شوندهوضعیت قانونی اقامت افراد مصاحبه .شدندنمی جمع افراد یهمه در لزوماً 

مديد ی باال ته طور مکرر و هر ساله و با هزينهمدارک قانونی خود را بها در ايران ناچارند توضیح که افغانستانی

بعضی  مدارک ان اقامت داشتند ولیمقاطعی را به طور قانونی در اير های مصاحبه شوندهکنند. به همین دلیل همه

ی ک قانونی اجازههايی که کودکانِ فاقد مداردر سالاز طرف ديگر  1ها بعد از مدتی از اعتبار افتاده بود.آن از

تحصیل در مدارس ايران را نداشتند، بسیاری از تحصیل بازماندند يا از مدارس غیررسمیْ خدمات آموزشی دريافت 

اند فرزندانشان را به کم در مقاطعی توانستهگیرد که دستما بیشتر مادرانی را در بر می طالعهماما کردند. می

  بفرستند.وپرورش ايران مدارس رسمی نظام آموزش

 کارهای در و ضمن کمک کردممی آمدورفت نهادمردم هایسازمان از يکی خیاطی کارگاه به مدتی ابتدا در

اين به جز شرکت در فرايند  . کردممی وگوگفت شاغل در آنجا ان افغانستانیزن با ،برش زدن مثل ایساده و کوچک

                                                           
 یهایژگيزبان، مذهب و و ها کهتفاوت نيمقاله به آن پرداخته نشده است. ا نياست که در ا ديگری عوامل مهماز  نیز هایافغانستان انیم یقوم یهاتفاوت 1

 دارند. تیو کودکانشان در مدرسه اهم رانيها در ایافغانستان تیدر موقع ،کنندیم یندگيرا نما یمفروض یظاهر
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 چند همکاری با که يافت ادامه کارگاهی قالب درنیز  مشاهده از بخشی. تر به آن اشاره شدی بود که پیشسوادآموز

 که ایافغانستانی جوان زن که بود داستانی ،بحث برای ما مهم ابزار. کرديم برگزار امافغانستانی و ايرانی دوستان از تن

 بود کوشیده و بود او بستگان از زنی زندگی واقع در داستان. بود کرده روايت برايم بودم شده آشنا او با محله در

 به که را داستان کنندگانْشرکت. کند برجسته شوند،می آورده ايران به افغانستان از که را هايیعروس مشکالت

 سرعت با حتی و ،کردندمی روايت را مشابهی یهاتجربه کردند،می دنبال داشت، شباهت خودشان هایزندگی

 محورهای که بود تریمشخص هایپرسش مشاهدات اين حاصل. گرفتندمی ياد را هاکلمه نوشتن و خواندن بیشتری

 .ندشد انجام ساختاريافتهنیمه صورت به هامصاحبه بنابراين. کرد تعیین را پايانی یهامصاحبه

 کسی؟ چه زبان به وگوگفت

 موردی جا اين در گیرد، قرار ای کیفی پژوهش هر روی پیش است ممکن که متعددی موانع میان در

 یمسئله آن و است کیفی شناسیروش در شدهشناخته هایچالش یجمله از قضا از که دهیممی شرح را

 حال درآن هم وقتی  ،کرد تلقی عملیاتی مشکلی صرفاً اين امر را توانمی چگونه اما. است زبانی تفاوت

 بیفتد اتفاق بود ممکن ؟بوديم ملیتی یسلطه عوامل از يکی عنوان به معیار فارسی زبان کارکرد یمطالعه

 کردکمک می ، گرچهکنم فهمیدن به تظاهر خواستمنمی. نشوم متوجه کلبه را جمالتی از منظور که

 شوندهمصاحبه به خوبی پیام مسلماً که کنمن تکرار حد از بیش را «نفهمیدم» و «چی؟» مانند هايیعبارت

 با. بود همراه ما با نیز ارائه برای هاآن سازیآماده و هامصاحبه سازیپیاده هنگام در زبانی مشکالت. دادنمی

 از بعضی توانستمنمی همچنان گرفتممی کمک کار اين برای امافغانستانی دوستان از که اين وجود

 زن صدای هامصاحبه از يکی در. کنم پیاده درستی به داشت وجود دری فارسی زبان در که را هايیگويش

 هایبخش استثنای به مصاحبه که بود گرايیده خاموشی به چنان کردم،می وگوگفت او با که ایافغانستانی

 را هاواژه معنای او که بود اين دلیل به تنها طوالنی هایسکوت آن آيا .بود شده استناد غیرقابل محدودی

 يافته محله همان در که ایافغانستانی دوستان از يکی اممیدانی کار میانی هایماه در وقتی دانست؟نمی

 آيا که انديشیدم پرسش اين به کرد آشنا دوستانش با مرا بود، شناسیجامعه دانشجوی و جوان زنی و بودم

 ،انددر ايران بزرگ شده هاآن از بسیاری که باسواد جوانانبر  بیشتر افغانستانی زنان میان از که بود بهتر

 بیشتر ام،مطالعه مورد اجتماع و من میان ديوار از آجر دو يکی برداشتن با شايد گونهاين شدم؟می متمرکز

 بودن کافی يا درستی از توانیمنمی اکنون چند هر. کردممی فراهم را خود قدرت ابزارهای کنترل امکان

 و ما موقعیت که هايیويژگی از يک هر اهمیت که است آن مقصود باشیم، مطمئن مسیری تغییر چنین

 گرفتممی نظر در بايد. بگیريم جدی کند،می تعیین قدرت مراتب سلسله در را پژوهش در کنندگانشرکت

 هااين از بیش ممتازی از طبقه یزن در جايگاه من برای فرودست یطبقه افغانستانی زنان با وشنودگفت که
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گیرد از اين صورت می چه زبانیگو به وتبه عبارت ديگر، اين پرسش که گف .است ممارست و تمرين نیازمند

 ناپذير است.گیرد، جدايیسانی صورت میگو میان چه کوگفت پرسش که

 

 های پژوهشيافته

رفته که مزدی خانگی گ شدگی زنان افغانستانی دست دارند. از کارهایراندهعوامل متعددی در به حاشیه

 رسمی، هایخشونت و ورگیریز همچون غیررسمی، هایخشونت از رانند تا هراسزنان را به انزوای خانه می

 بر آن دسته از ،در ادامهما د. انکنمی ناامن شدت به هاافغانستانی برای را عمومی یمرز که حوزه رد همچون

 ز طريقااين کار را  .ندکنتوصیف می ن و سوادبا زبا ارتباطدر  را زنان افغانستانی انزوایکنیم که میها تمرکز يافته

وانع گاه م :نددهیم. اين دو بخش از يکديگر جدا نیستبررسی وظايف آموزشی مادران در قبال فرزندانشان انجام می

ارند انی بر دوش دکه زنان افغانست شودرهنمون می هايیمسئولیت سوادی است که ما را به بیچیدگیِزبانی و کم/بی

 برد. و گاه دومی به اولی راه می

 : مقاومت يا موقاومتدرس دادن در خانه

کند و از ی کودکان جلساتی است که مدرسه برگزار میهای ارتباط مدرسه با خانوادهیوهشترين از آشنا

ات خواهد در آن شرکت کنند. به همین دلیل روايت زنان افغانستانی از اين جلسآموزان میپدر و مادرهای دانش

لسات از جد. شرکت در اين ی آنان با نظام آموزشی به حساب آيطهرابی آغاز مناسبی برای بررسی نقطهتواند یم

 داند:ها میجمله کارهای مادران است. چنان که امینه هم مخاطب جلسات را مادران بچه

 هايتان برسید، مثال ما اين جا درسگن مادرای مهربان فقط خواهشمان از اينه که چیز کنید، برای درس بچهمی

 بديد.  ديم، شما تو خونه درسنه درس بديد، ما اين جا درس میديم، شما تو خومی

 عريفت را کودکان آموزش در «مهربان مادرهای» پیامی که امینه از جلسه دريافت کرده است، نقش

تا همان حدی که که در حال سوادآموزی بود  او ی ايران است.شدهاو زنی جوان با دو فرزند و بزرگکند. یم

، مثال مشکلش در آموختن به فرزندش کمک کند و نقاط ضعف او در يادگیری توانستمی بود آموختهخود

. نازنین، دختر جوانی که تا اول راهنمايی درس ها با فرزندش بوددر کار کردن درسهمان نقاط ضعف او رياضی، 

رفته برادرش که در افغانستان درس خوانده گويد وقتی به مدرسه میکند، مییمخوانده و در کارگاه خیاطی کار 

هايش غلط داشته است. معلمش هم به او گفته است بهتر گفته و به همین خاطر در ديکتهاست به او ديکته می

 از مورد ده از شود. بیشترای می«دولهجه»ها را از روی کتاب نگاه کند و بنويسد، اگرنه است خودش کلمه

 بود؛ رفته کار به هاآن در «ُ » مصوت که شدمی مربوط هايیواژه به ديکته صفحه يک در دختر رحیمه اشتباهات

 8فرزند داشت و  5رحیمه  .بود شده نوشته «گوناه» ،«گُناه» یواژه و «موقاومت» ،«مُقاومت» یواژه مثال برای
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 سال بود که همراه با شوهرش به ايران آمده بود. فرزندان او همه در ايران بزرگ شده و به مدرسه رفته بودند.

در خانه با فارسی  چوننهادی که دختر رحیمه را تحت پوشش خود داشت، رحیمه را کارکنان سازمان مردم

 زنان برای ی سوادآموزی دريافتم خواندنهاکالسدانستند. در یمعیت گويد، مقصر اين وضینممعیار سخن 

 تلفظشان یشیوه خاطر به هاآن به کسی خواندن وقت. نوشتن است از ترآسان مراتب به سوادکم افغانستانی

 محسوب غلط «معیار» فارسی زبان در بنويسند، گويند،می که گونه همان خواستندیم اگر ولی. گرفتنمی خرده

 ُ« » و «او» هایمصوت دارای «معیار» فارسی در که هايیواژه از بعضی نوشتن در کمدست هاافغانستانی. شدمی

 » جای به «او» از هاآن که نیست آن معنای بهلزوماً  اين. بودند مواجه مشکل با بودند، «ِ » و «ای» هایمصوت و

. ندارد وجود «معیار» فارسی آواهای میان در که کنند ادا را مصوتی است ممکن بلکه ،کنندمی استفاده «ُُ

 معلمشان گفتمی جمیله .گرفتمی نام «لهجه» مشکل نهضت معلم سوی از ديکته در افغانستانی زنان اشکاالت

 و «الکی» معلم معتقد بود که ،شاکری خانمدوستش، است. اما  اش«لهجه» خاطر به ديکته در اشتباهاتش گفته

. دهد تشخیص را از هم صداها تواندنمی که است خودش مشکل اين و زده را حرف اين جمیله «دلخوشی» برای

 برای جمیله ظرفیت يا هوش که بود آن معنی به که باشد یخوشدلتوانست یم به اين دلیل معلم حرف

معلمشان  که بار يک حالين. باااوست ی«لهجه» يعنی ديگری چیز مشکل و نیست ديگران از کمتر يادگیری

 یرتأث نوشتنش بر او ی«لهجه» که کند ثابت او به اشديکته اشتباهات از مورد چند دادن نشان با خواستمی

 که نويسدمی را چیزی همان گفت لب زير او. باشد خوشايند جمیله برای که آمدنمی نظر است، به گذاشته

 .گويدمیمعلمشان 

ست. به نظر ا هاسازی افغانستانیتنها يک جنبه از فرايند ناتوانبه اين شکل « معیار»تحمیل فارسی 

از برقراری  یزنان افغانستان ارد که در احساس ناتوانیدای از تفاوت زبانی وجود شدهنمايیآيد تصوير بزرگمی

 باشد، ودواقعاً موج یهااز تفاوت یاز آن که ناش یشگاه ب یتصورات مربوط به تفاوت زبانارتباط دخیل است. 

انی ن افغانستگاه برای زنا .ها به عنوان ملتی بیگانه استیافغانستان و به حاشیه راندن کردن يزمتما ینتیجه

تواند به ها میژهی واژگان خود ندارند يا تفاوت اندکی در تلفظ يا کاربرد وايرهداای جديد که در آشنايی با واژه

 گفتم با هم ازیمزبانی ديگر باشد. هنگامی که به رحیمه ديکته  یوارد شدن به قلمرو ناشناخته معنی هراسِ

ای را واژه« مردن»کرد. رحیمه هايمان را با هم مقايسه میکرديم. او گاهی زبانچیزهای زيادی صحبت می

ايرانی  ایرا واژه« غريبه»ای افغانستانی و را واژه« بیگانه»ای ايرانی يا را واژه« فوت شدن»افغانستانی و 

 دهد:دانست. هاجر هم توضیح میمی
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ها ما. ما کنه لهجهگیم ماما. اين طوری. فرق میگن. مثال به دايی، میگفتیم کاکا. االن اين جا عمو میبه عمو می

... گیمگیم. يا میيگه میگیم... يک چیز دگیم برادر. يا میگن آبجی. مثال به داداش میگیم. اين جا میمثال خواهر می

 گیم بُرار. بُرار.گیم ما. میداداش نمی

با  و در ارتباط هز خانا یرونچند سال است ب با اين کهنهاد است. کارگر خدماتی سازمانی مردمهاجر 

 باشد، يبهمچون من غر ینینشمرکز يرانیزن ا یکه برا بردیبه کار نم یاکلمه يباو تقر کندیکار م يرانیانا

های هاجر که همکار او بودند، یامحلههم .گويدبا ايرانیان سخن می« بیگانه»به زبانی کند همچنان احساس می

د ه در ايجای از برخوردهايی است کانمونهدانند که یمرا به او تذکر  هاواژهين اشتباهی در تلفظ معیار ترکوچک

 آورد، به خريد کردنايران به ياد میای که مرضیه از تنهايی در اولین تجربهاند. یلدخاين ذهنیت برای هاجر 

 شود:مربوط می

خريد. چیز بود ديگه فرق مکرد لهجه ما. اون چیزايی که بلد  مثالً)مکث( مغازه مرفتم  مثالًتنهايی بود. نابلدی بود. 

ی کوتاه( گفتم که اشتباه نگم که )خندهخوام. ديگه اسمش نمیگفتم آقا از اينا میگذاشتم، مینبودم مثال دستم می

از پول ايران سر در نیاورده بودم، تازه آمده  1دادی هر چی که الزم داشتی، ]؟[باعث خنده شه. يا مثال چیزه... پول می

دانه ]؟[ اگه ذاشتم. خودش ديگه... خدا میخواستی، پول هر چی که توی کیف بود، جلويش میبودم، مثال يه چیزی می

کرد. بازم ن همو جوری گذشت. ديگه بعد از او ديگه کم کم، کم کم ذهنم کار میکم گذاشته زياد گذاشته. يک زمستا

 اين مدرسه آمدم خیلی خوب شد، تاثیر گذاشت.

زبان دشوار است مشخص کنیم مشکل مرضیه سواد يا زبانش بوده است. اگر مرضیه يک ايرانی فارسی

مشکل کمتری داشت. مرضیه مجموع اين مشکالت  سواد يا يک افغانستانی باسواد بود، به مراتب در اين موردبی

ی خود بر ذهنش به کار افتاده است، غلبه« کمکم، کمکم»گنجاند. او با توضیح اين که می« نابلدی»ی را در واژه

نهادی است منظور او سازمان مردم -فرايندی که در آن مدرسه ؛کندفرايند توصیف مینوعی انفعال را همچون 

 نبود چیزی آن سوادآموزی نیز غالب در فرايند حالينباانقش مهمی داشته است.  -آموخته است که در آن سواد

 تمرين خود زندگی به را هاآن دادن ربط و ،هاآن بردن کار به ها،واژه با گفتن سخن تا بدهد فرصت افراد به که

 او از. کرديم روخوانی را شانیفارسکتاب  درس با هم دو بگويم، ديکته او به تا آمد رحیمه که اولی روز. کنند

. کرديممی وگوگفت هم با دانست،نمی که کدام هر مورد در و داندنمی را واژه کدام معنی که پرسیدممی

 را شانیمعن رحیمه که بودند هايیکلمه از بعضی «بازسازی» و ،«پیمان» ،«همدان» ،«ماهر» ،«مقاومت»

 در کردن صحبت. اندمعنی چه به دانستمی که هايیکلمه جمله از «ملت» و ،«ويران» ،«موشک» و دانستنمی

 به وقتی مانند را هايشدست پیمان بستن یبا ياد گرفتن معن. سر ذوق آورده بود را رحیمه هاکلمه یمعن مورد

                                                           
 .اند ها برای پژوهشگر نامفهوم بودهسازی مصاحبهکه هنگام پیادهاستفاده شده است هايی برای نشان دادن عبارت [؟]عالمت   1
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 ضعیف اين خاطر به هايشبچه یديکته البد زده نتیجه گرفت کهیجانه .داد هايمدست به دهیممی قول يکديگر

. کردمی استقبال هاواژه بارهدروگو گفت از ديکته نوشتن هنگام حتی رحیمه. دانندنمی را هاکلمه یمعن که است

 معلم را کوچکش پسر که اين از «کوچک» نوشتن وقت گفت، شوهرش ناشنوايی از «کر» یکلمه نوشتن وقت

 در که جشنی در که اين از «آش» نوشتن وقت و ،استمانده  کودک صورت روی انگشتانش جای و زده بدجوری

را  جمله و کلمه وقتی فرق .گرفته است جايزه بود، پخته که ایخوشمزه آش خاطر به است، شده برگزار سازمان

 يدمادران هم بايش آمده به اين معناست. هابچهکه در کتاب « سازیجمله» پس پاسخ داد، برايش توضیح دادم

کارکنان مدرسه را متوجه شوند  يگراست منظور معلم، مشاور و د یازو هم مسلماً ن یاورندسر درب یاز متون آموزش

انجام  يدرا نبا یو چه کار يدرا با یکار و چه یستدر رابطه با آموزش فرزندانشان چ يفشانتا اصالً بدانند وظا

که به لحاظ  اییوصف، زنان افغانستان ينبتوانند خود را با مدرسه هماهنگ کنند. با ا يگربه عبارت د يادهند 

 آماده نخواهند بود. ینقش ینچن يفایا یاند، براشده منزوی یزبان

 يگرحاال د گفتیم یبا خوشحال شد،یمبرای رحیمه روشن  ایمهکل یمعن داد که وقتیبسیار رخ می

در جلسات مدرسه در سواد سواد يا بیکم ی. مادران افغانستانگويندیکه در جلسات مدرسه چه م یدخواهد فهم

 یگفت وقتمی. رحیمه کردندیم يیاحساس تنها شوند،یمتوجه نمرا  شانیکه معن یاز کلمات یبرابر هجوم انبوه

پرسد مشاور ی، مکه کنارش نشسته است ی. از کسشودینم يشهامتوجه حرف کند،یمشاور مدرسه صحبت م

ود را خفاطمه تنهايی  داند.ینم گويدیهم نه و م یو گاه دهدیو جواب م خوب است یچه گفته است و او گاه

 :کنددر ايران اين گونه توصیف می های آغازين زندگیدر سال

ی من، کال اثر گذاشت. چون بلد کرد. خیلی اذيت شدم. کال )مکث( روی روحم، روحیهها خیلی فرق میلهجه

شدم. خیلی اذيت شدم. خودم اذيت شدم را خیلی متوجه نمی 1حرفای از اينانبودم با اينا چه جوری حرف بزنم. اصال 

نا هم گفتم اوگن، من که میفهمیدم اينا چی میهیچی، سه تا بچمم کال اذيت شدند. به خاطر از همین که خودم نمی

پرسید. مثال اين خوب بود. میکرد. دوباره ازم هاش که آدم خوبی بود، دوباره مثال تکرار می؟[ ولی بعضیشد. ]متوجه نمی

فقط خدای جهان بود ديگه. فقط خدا بود. ديگه اين  2]...[ود ديگه. آره. خیلی اذيت شدم. هاش که چی بولی بعضی

بعد از دو سال دختر برادرشوهرمم از پشتم آمد. ولی او، او بچه بود. او از منم  یلی سخت گذشت. خیلی. بعد،جوری بود. خ

نوزده سالش بود، يه دانه بچه توی بغلش، يکی ديگه توی شکمش. يه  اون که اصال.سالش بود که اومد. بدتر بود. نوزده 

ی يک ساله داشت. يکی ديگه هم تو شکمش بود. او که اصال کال سربارم شد. به جای اين که يک... بگم يک فامیلم بچه

 آمده، برای ما خوب شده، يک سرباری شد.

                                                           
 هاهای اينحرف  1
 ی کافی کوتاه شوند.تا برای جای گرفتن در مقاله به اندازه دهدنشان می ها راهايی از نقل قولحذف بخش ]...[عالمت  2
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 بار ديگر که بود ، به ناتوانی در برقراری ارتباط با ديگران مربوطآورد خاطراولین رنجی که فاطمه به 

ها بسیار پیش آمده است که با ام با افغانستانیوگوهای روزمرهها يا گفتگیرد. در مصاحبهمینام « لهجه»مشکل 

 در واقعاًن تفکیک اگر اي. حتی امشده روروبهگذارند، های خوب و بد میتفکیکی که فاطمه و رحیمه میان ايرانی

آشکارا  شد. اين تفکیکين همه بر آن تأکید نمیانه ايرانی،  بود، افغانستانی گرْها بوده باشد، اگر پژوهشذهن آن

مهم  درهرصورتی ايرانیان برای من برخورنده نباشد. گیرد که سخن گفتن از رفتار ظالمانهبرای آن صورت می

و ی زبان تا حدی جدی بوده که برای اکند. مسئلهدو دسته را از هم متمايز میاست که فاطمه بر چه اساس اين 

سعی « ندوباره پرسید»و « دندوباره تکرار کر»که با  اندهای خوب کسانیبه مالک ستم تبديل شده است. آدم

ه ايران بمه وقتی فاط دا نیست.جاز آزار ديدن فرزندانش  شآزار ديدن به تعبیر او،اند. در کنار زدن اين مانع داشته

دوست و  داشتننبه معنای  صرفاًآمده، روابط از پیش موجودی نداشته است که به آن تکیه کند. تنهايی فاطمه 

ی که به اسالهنوزدهگرانه است؛ چیزی که او خود به دختر يتحمافامیل نیست. تنهايی او به معنی فقدان روابط 

زنان  خصوصبهی افغانستانی و هاخانوادهشکلی از حمايت که باری بر دوش پناه آورده ارزانی داشته است.  هاآن

خدمات  هرگونهحال ضامن بقای جماعتشان در سرزمینی است که در آن از یندرعولی  ،افغانستانی است

 است، رفتهمی مدرسه هایجلسه به که زمانی از ،اندشده بزرگ ديگر هايشبچه حاال که . صغرااندمحرومحمايتی 

 : گويدمی چنین

 هیچ من. بخشآرام قرص. دادمی قرص. داشتم خون فشار. بودم مريض من چون. شدمنمی متوجه من واال

 .داری تیرويید کاریکم گفت. دادم آزمايش امسال. گويدمی چه فهمیدمنمی

ه بمشکالتی که اعتماد  اش پیچیده شده است.یجسمان هایضعفی از اهالهبرای صغرا مشکالت زبانی در 

که  رهو غی آلودگیآورد. سرگیجه، ضعف بینايی، خوابنفس زنان را هنگام سوادآموزی نیز به شدت پايین می

ين ا شود.به کم بودن ظرفیت آنان در يادگیری تعبیر می ،مشکالت تغذيه است خستگی و ناشی از عمدتاً

دوران  مرضیه .است زنان افغانستانی است، پیوند خورده انزوای یافسردگی که خود نتیجهمشکالت جسمانی با 

 کند:افسردگی خود را چنین توصیف می

شد هر روز برم. خوابیدم خانه. اين پهلو اون پهلو. ديگه که من جام نداشتم که برم. اگه جايیم داشتم، نمیهمش می

رفتم میدان گشتم. میب برو بگرد. اوال میگفت نخواخوابیدم. شوهرم میهر روز سالم سالم سالم. ]؟[ ديگه همش می

وابیدم. چند کم خسته شدم. ]...[ ديگه همش خرفتم. ولی کمزاده صالح میرفتم، امامعظیم میعبداهللبهارستان، مثال شاه

 ريخت، ابروهام، حاالم خوب نشده، همش ريخت. ديگه جايگزين نشد. سال خوابیدم. موهام ريخته. موهام می
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و آن است. برای ا« گشتهیم»فقط بیرون رفتن از خانه نیست. او همچنان در قلمرو انزوای خود موضوع 

ن زنا باطیهای ارتاز امکان باز هم بیشتر افسردگی بیرون نه کاری بوده، نه کسی بوده، و نه جايی بوده است.

 آورده است:ینمفاطمه هم از جلسات مدرسه چیزی سر در  کاهد.میافغانستانی 

هايشِه مثال اگر خیلی کم. اونم مثال ديگه خدا بدانه از کجايش بود که گه. بعضیشدم. که چی میصال متوجه نمیا

کرد، خوب صحبت می شدم. ولی معلم کالس پنجم دخترم يک آدم خوبی بود،شدم. اگه نه متوجه نمیکم متوجه می

 2راهنمايی کرد گفت اين دختر تو مشکل ذهنی نداره. مشکل هیچی نداره. فقط تنها مشکل از ايی 1معلم مَه رهِ ]...[ او

 برديد از بین. او را از دست داده. را ای که به درسش داره اواون عالقهاينه که سرکوفت شده. زياد سرکوفت شده 

جای یجاهمراه بود که او در ای کنندهورد آموزش فرزندانش با احساس گناه ويرانی فاطمه در مدغدغه

 چه معلم به فاطمه گفته است بخش مهمی از روايت او از احساس گناهشآنگويد. مصاحبه از آن سخن می

زی ادآمواست. اما از سوی ديگر صدای همین معلم بوده که سکوت تنهايی فاطمه را شکسته است. معلم سو

 م شده:مرضیه هم از اولین کسانی بوده است که با او هم کال

گه. يک جوری به گوشم... يک جوری میامد. که چه گفته. ]؟[ بازم معلم ما کمک شدم که چی میمتوجه نمی 

نوشت: نه. اين گفتی آره. خودش میگفت با لهجه خودت نوشتی؟ میگفت چرا اين جوری نوشتی. ]؟[ میکرد. میمی

 طوری نیست. 

 عاملی معلم نیز جا اين در. دهدمی نشان را معلم نقش بودن چندجانبه و پیچیدگی مرضیه نیز توضیحات

 است کرده «کمک» حالیندرع ولی. بگذارد کنار و بکوشد آن را کند شناسايی را اشلهجه مرضیه که است بوده

آورد.  دست به را شرايط با رويارويی توان بیشتری در و بیايد بیرون ترس و گیجی با اين شناسايی از که

 با رحیمه، يمهاتدر صحبها بود. ها و مانند آنمعلمان، پزشک یصدا ینپر از طن يم طی اين پژوهشوگوهاگفت

مانند  يیهاو با واژهامتوجه شدم  کردم،یم یهمراه یمارستانرفتن به ب یکه او را برا هاروزيکی از  يژهبه و

 بودم که شنیده او بود که از یدر حال ين. اايی داردآشن «کورتاژ»و  ،«یآندوسکوپ» ،«یکولونوسکوپ» ،«یارتوپد»

يرانیان سوادی که در قلمرو زبانی ازنان افغانستانی کم .داندیرا نم« چکمه»و  «يیزپا»همچون  هايیواژه یمعنا

 کنند، در برابر اظهارنظرهای تخصصی که به خودی خود از موضع قدرت اند، بیشتراحساس بیگانگی می

 پذيرند.آسیب

 «بد»مادران 

 شود:اين گونه آغاز میای رسیدگی به درس فرزندانش داستان دشواری کار مراقبتی فاطمه بر

                                                           
 آن معلم من را 1
 مشکل او 2
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ن شد چه جوری هست. االمن خودم سواد نداشتم. شوهرمم همین جوری. يه کم سواد داشت. اصال متوجه نمی

ه انه سخت بیرستسوم دب پسر بزرگه مَه دچار همون مشکل شده. خیلی بدجوری. مثال االن سوم دبیرستانه. پسر بزرگم.

تونی. تونی مامان. تو میتونم. مامان میدونم. نمیگه مامان ما اصال نمیمشکل رياضی برخورده. انقدر سخته برايش می

 ولی ده دل خودم هسته که من کوتاهی کردم. من...

 ينو ا رفتهیم یررسمیاند، به مدارس غبوده یفاقد مدرک قانون یها چند سالپسر فاطمه از آن جا که آن

 هایسیاستکند.  یشرفتآموزان پدانش يگرنتواند مانند د یباعث شده است که بعد از ورود به مدارس رسم

 هب ديگر روز و کردهمی محروم تحصیل از را هاآن روزی که هاافغانستانی آموزش با رابطه در ايران دولت متغیر

 ی کودکان افغانستانی راين عواملی است که توان تحصیلترمهمله است، از جم دادهمی تحصیل یاجازه هاآن

مادران بیشتر بار  کند،یمدهد. اما گويی هر چه محرومیت کودکان افغانستانی بیشتر افزايش پیدا یمکاهش 

ی پسر هاگفتن« توانمینم»توان در یمکنند. اين تقال را یمجبران اين بازماندگی را بر دوش خود احساس 

نیرو  ی آن چیزی که دارد، برایهمهکوشد کالم خود را، یمی او احساس کرد. او هاگفتن« توانییم»فاطمه و 

های یتمحرومهای دولتی یاستس دانستمی گمانیبکه  اين با بخشیدن به فرزندش به کار گیرد. فاطمه

 پیدا او برای بهتری یمدرسه ودب نتوانسته که آن خاطر به را خود همچنان ،اندشدهرا سبب  کودک تحصیلی

 دهد:است. او پاسخ می کند کوتاهی کردهام چرا فکر میپرسیده .کردمی سرزنش کند،

که مَه وقتی که حرفای از اينا را بلد نبود، ]؟[ تقصیر منه ديگه. ولی زياد هم  1ما اين جوری خود را سرکوفت مُنَم

شه اعتماد کنه. خیلی... تقصیر من نی. مَه کسی نبود که مرا راهنمايی کنه. کسی را نداشتم ديگه. به هر کی که آدم نمی

گم من چقدر مادر بدی بودم. خیلی . میکنم با خودمشینم گريه میخیلی زياد... االن خیلی... ما گاهی وقتا خودم می

االن دختر بزرگمم همین جوريه. يکی ديگش مثال )مکث( االن امسال ششم مره. اونم همون جوری.  ]...[ مادر بد بودم.

های خودم که خودم حرفای از اونا نفهمیدم و اونا حرفای مرا نفهمید. دخترم مثال )مکث( کال به جای مثال به خاطر لهجه

کردم. چرا شد، تو خونه خودم سرکوفت میه مَه او را کمکش کنم، سرکوفتش کردم. اون جا تو مدرسه سرکوفت میايی ک

ماند، من آمد همین جوری میخانه می 2شد، که چه کار کنه، بعد دهنويسی. چون او از مدرسه متوجه نمیدرسايت نمی

شد. اينا کال االن... )مکث( اگر کس مثال او از مدرسه متوجه نمی . ولی3بازی در میاره. تنبلی نِهکردم که اين شلفکر می

 در دل مرا بتونه وا کنه، نگاه کنه، خیلی واقعا ديگه )مکث( داغونه.

کند که را تکرار می« یدمرا نفهم یو اونا حرفا یدماز اونا نفهم یخودم حرفا»بار ديگر عبارت فاطمه 

آيد به کار گرفته بود. به نظر میکه به او روا داشته شده است،  اییستم زبان تر ديديم آن را برای توصیفیشپ

                                                           
 کنممی 1
 در 2
 کندمی 3
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فهمیده است بايد در خانه چه کار کند به زبانی که در خانواده با آن پرورش يافته است اين که دختر فاطمه نمی

مدرسه مورد شده که او هم در مدرسه آزار ببیند و هم به دلیل ضعفش در یمشود. همین سبب مربوط می

ی هاحرفنفهمیدن »خشونت مادر واقع شود. احساس گناه فاطمه اين جا بیشتر به خاطر اين است که به دلیل 

ها اقدام نتوانسته است مشکالت آموزشی فرزندانش را به درستی و به موقع تشخیص دهد و برای حل آن« هاآن

به  را دخترشکه او همان زمان هم کند. خص میکند که در واقع يکی ديگر از وظايف مادران را برای ما مش

. حال دهدنظارت بر او انجام  یرا برا اشیفهداشته وظ یسع ،کردهسرکوب می هادر درسضعیف بودن خاطر 

بخش از مصاحبه در سه مورد استفاده  يندر ا« سرکوفت کردن». استنبوده  یکارندانمجز  کردهآن چه  بیندمی

که  یو کار ،که خودش با دخترش کرده است یه با دختر فاطمه کرده است، کارکه مدرس یشده است: کار

گويد و اين که اين همه کشیدن در تنهايی می فاطمه در طول مصاحبه بارها از رنج. کندیفاطمه خود با خود م

 کند.مجازات میگیرد و با اين تنهايی خود را ريزد. گويی او خشمش را علیه خود به کار میمی« دل خود»را در 

مادری است که مستلزم  خصوصبهی کار مراقبتی ها بخشی از تجربهشماتت کردن خود به خاطر کوتاهی

دخترش آسیب « های خودشبه خاطر لهجه»گويد شود. آن جا که فاطمه میحدوحصر پنداشته مییبفداکاری 

او تمام پیامدهای موقعیت فرودستشان شود دهد چگونه چنین تصويری از مادری سبب میديده است، نشان می

 را به پای خود بنويسد:

ه کم ن.[ چه کاری کبايد به هر طريقی شده از فرزندان حمايت کنه، ولی نتونستم. اينو که نتونستم. ]..مادر  يک

 تانم.نمی کنم جبران همتونم جبران هم کنم. هر کاری میمن اينا رو جبران کنم. ولی نمی

کند ولی چون کماکان « جبران»کند اين تقصیر را کند مقصر است، سعی میمه فکر میاز آن جا که فاط

ه است و در سال 40دا فاطمه حدو شود.او افزوده می دار نیست، بر احساس ناکامی و حرماناز منابع الزم برخور

انواده تواند اندکی از نیازهای اقتصادی خسالمند است و اگرچه همچنان می شوهرش کند.دوزی میخانه منجوق

ا رزندانش رفکند، فاطمه در بیشتر امورات شرايطی مشابه با زنی دارد که به تنهايی زندگی خود و ین میتأمرا 

ی به ای رسیدگبر اش که ديپلم دارد،اداره کند. زکیه با اين که سواد ندارد ولی اين بخت را داشته که از جاری

که پسر زکیه  جدی بوده است قدرآنی در خانه آموزشکمکگیرد. نیاز کودک به کار های پسرش کمک میدرس

های زن مهاجر ی عمويش نقل مکان کرده است. يعنی اين مسئولیت به مسئولیتسال اول دبستان را به خانه

 بخش باشد:تواند برای زکیه رضايتط هم نمیحال مشخص است که اين شرايينبااديگری افزوده شده است. 
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 حرفی يک کس هر سرش. نبود خوب کنم فکر بود، جا اون که امسال. خوبه مادر ]خودش[ ديگه و پدر پیش بچه

 خیلی بچه. شهمی اذيت خیلی اشبچه. نکنه سوادبی پدرش مادر را کس هیچ خدا 1چون سر خود خوردم. ديگه زنهمی

 . زياد خیلی. سخته . )مکث(..جوری چه او ديگه سال که کوچولويم فکر دِه االن. شهمی اذيت

تر زکیه بزرگ و نزد خود شرمگین است. پسر زدهخجالتی ديگری خانوادهزکیه از گذاشتن کودک نزد 

ترش کالس اولی است. امینه که به دلیل خشونت شديد خانگی وضعیتی رود و پسر کوچکامسال کالس دوم می

ا شرايط بجهه در موا رزندانشان محروم است و همین او رادارد از هر گونه حمايت شوهرش حتی از ف ایبحرانی

کند « جبران»کند اين فقدان را برای کودکان سعی میامینه کند. یمپذيرتر یبآسدشواری که در ايران دارند، 

 تواند:ولی همچون ديگران نمی

خوام برايش مهیا گه اين چیز میم دست و پا کنم. حداقل پسرم میکنه، بگذار خودم هاين که حرف گوش نمی

 آيه.تونم. از پسم بر نمی. ولی نمیخوام برايش مهیا کنمکنم، اين چیز می

ايد با ی عمومی است بلکه بحوزهدر اين وضعیت امینه نه تنها شاهد خشونت علیه کودکانش در مدرسه و 

 مقابله کند:ان به دست شوهرش نیز آزار ديدن کودک

اده، گه آره. قشنگه. مبارکت باشه. نه بابا. گشگه بابايی نگاه کن خوبه؟ قشنگه؟ نمیلباس مدرسه پسرم پوشید می

 شه. گه؟ چقد بچه ناراحت میاين جوريه اون جوريه. زور بچه نمی

دانیم ايد بآمیز است، ببرای آن که بفهمیم چرا اين حرف پدر به کودک که لباس او گشاد است، خشونت

 ست که اينهای اصلی شوهر امینه برای اعمال خشونت از طريق تحقیر چهره، لباس و ظاهر امینه ايکی از شیوه

 خشونت کالمی يکی از مصاديق آن است: 

 گه موهات مثل سگ شده. کلت مثل چی خر شده. چینم، اگه يه وقتايی موهامِه رنگ کنم، میابروهايمِه می

 فقطکنند، ممکن است نههايی که اين زنان برای موفقیت تحصیلی فرزندانشان میتالشی با وجود همه

ا با مادران ر توان تصور کرد چنین اتفاقیشاهد افت تحصیلی فرزندانشان که بازماندن آنان از تحصیل باشند. می

آمدند، یبرمهای مدرسه درس سختی از پسِکند. فرزندان رحیمه که بهچه حجمی از احساس شکست مواجه می

ه زمانی وگوی من و رحیمه مربوط بهمواره در معرض خطر بازماندن از تحصیل قرار داشتند. اين بخش از گفت

 ته بود: شود که مدرسه عذر پسر بزرگ او را خواسمی

راهی کن سر کار. . اينو 3تانهفهمه. خط خواندن نمیمدرسه نفرست. حروفه نمی 2مدرسه بچه بزرگه گفت ديگه دِه

 جمعه ايی به جمعه ايی از صبح تا دووازه شب گفت کار کن. هیچ خانه نیا. گفت 1باز بابايشان گفت سر کار شو. از اَشت

                                                           
 غصه خوردم، به من برخورد  1

 به 2 
 نمی تواند بخواند  3
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 بود آمده که خورد. خانم قادریاَشت صبح تا دووازه شب کار کن. دووازه غذا می .کنی عوض لباسای خود فقط که بیايی

 معلمش گفت. گفته معلمش گفت شده؟ چی گفت 3.طلبیست او باز .2شو کار سر که گفته بابايش ايی که ]؟[ گفتم برش

، کس و کار خوب َشوَن، باسواد شَوَن، از پول و 4شان خوب شَوَنطلبی که آيندهها را اگه میآينده بچه. کرده اشتباه

 که ره سختی و ستم ايی مَه بخوانن درس اينا اگر. که درس بخوانن خیرست 5کارشان بگذر. باز بابايش گفت وقتی

 کشم.می 6ديگه هم کشیدم

و در تحصیل نیر شدهتوانکمن کودکان توانند برای پیش راندیممدارس مناطق فرودست تا حدی 

ست و احدود بگذارند. منابع اين مدارس در رويارويی با حجم عظیم مشکالت کودکان به حاشیه رانده شده م

یمه ه پسر رحم گرفتمعلم تصمی بنابراين،نوجوانی افغانستانی اولويت آنان نبوده است. تالش برای تقويت  مسلماً

 ز مشاورانگری و ضمانت يکی ایانجیمرا از سر باز کند و حتی توصیه کرده او را سر کار بفرستند. رحیمه با 

به  بزرگ رحیمه کهکند که کودک را به تحصیل بازگرداند. پسر یمپدر کودکان را قانع  نهادمردمسازمان 

ها از آن رفت، هنوز در خواندن و نوشتن مشکالت جدی داشت. رحیمه هم مانند بیشتر مادرانی کهدبیرستان می

 دانست:سخن گفتیم، خود را مسئول وضعیت نامناسب تحصیلی فرزندانش می

مخورد  داد. ]؟[می ،آمدمی زياد که چیزشان خورد، هری خدا هر چیزی که میخانه بود بندهيک دانه صاحب

عقل شدند پنیر زياد دادی. ديگه ظهر ناهار، صبح ]؟[ چايی نان های تو که بیگه بچهديگه همین مثال ]؟[ مرا می. هابچه

ها ديد گفت درسايش ضعیف است، خانه و همسايهخوردی. باز ايی صاحبخوردی. ]؟[ چايی نان و پنیر میو پنیر می

 .7ديمديم، ديگه اون وقت نمیدی. صبحانه میبینم همیشه تو پنیر میگفت من میپنیر دادی. ديگه ندی. 

ی تقالی او برای يندهنماداده است، آشکارا اين که رحیمه به فرزندانش نان و پنیر و باز هم نان و پنیر می

اری از مشکالت بقای کودکانش بوده است که يکی ديگر از کارهای مادری زنان افغانستانی است. چنان که بسی

خورده تا فرزندان و ینمی فقر شديد خود روزها غذا یجهدرنتی دورانی است که یجهنتجسمانی رحیمه 

پندارد او بوده است که با حال در اين شرايط نیز رحیمه میينباامیهمانانش چیزی برای خوردن داشته باشند. 

های مربوط به بهداشت و یامپترين مخاطبان یاصلاز کرده است. مادران که « عقلبی»هايش را دادن پنیر بچه

درگیر اضطرابی دائمی برای تفکیک چیزهای خوب و بد برای سالمتی خانواده به ويژه  معموالًتغذيه هستند 

                                                                                                                                                                                           
 هشت  1

 برو 2 
 او را ]پدر کودک را[ خواست  3
 شوند  4

 اگر 5 
 باز هم  6
 دهیمديگر بعدش نمی  7
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زنده نگاه  در وهله نخست دغدغه ها زنانی را هم که در واقعیامپ. اما نکته آن است که اين اندفرزندانسالمت 

دهد. رحیمه از اولین کسانی بود که توجه ما را در اين پژوهش به یم، خطاب قرار را دارند انشانداشتن فرزند

تواند ها نمیمسئولیت مادران در قبال آموزش فرزندانشان جلب کرد. او در اولین ديدارهايمان برايم گفت شب

و وقتی به میهمانی  ،تنگ استه دلجان است، سردرد دارد، در خانحوصله و بیها بیاشتهاست، صبحبخوابد، بی

کردم پاسخ را در  وجوپرسشود. وقتی در اين مورد از او قرار میو بی تنگدلرود، باز يا جای ديگری هم می

را به  هاآناوضاع نامساعد تحصیلی فرزندانش يافتم. گاه مادران از اين که فرزندانشان همچون ديگر اطرافیان 

، يکی از زنان حاضر در خانم احمدیکردند. یمکردند گاليه یمشان تحقیر يا مالمت یسوادکمسوادی/یبخاطر 

شکسته اش سخت دلسوادیهای دخترش در مورد بیماجرای دوستش را گفت که از حرف کالس سوادآموزی،

 شده است. دوست خانم احمدی برای او اين طور تعريف کرده است:

م. گفتم کرد يهرروز تا شبو گ يه. گفت به خدا من ین. تو که سواد ندارزندخترم بهم گفت مامان به کتاب دست 

تاب. بعد از ک دونییتو چه م یسوادیبه کتاب من دست نزن. تو که ب گهیدخترم به من م ينکه ا يهمن چه جور ياخدا

 . نويسمیم يکتهمن د ،. گفت شبم همه خوابنیستههاش بيکتهد یهشروع کرد. به خدا االن هم ينا يهو

يابند، بايد با احساس یمر معیارهای نظامی که در آن پرورش دفاع در برابیبکودکان افغانستانی، 

يی کمتر وانامد تبا پیا شوند. به ويژه آن که در مدرسه مستقیماً روروبهشرمساری از داشتن چنین مادرانی 

ندان به فرز شوند. اما پاسخمیطر آن توبیخ های کمک آموزشی در خانه درگیرند و به خامادرانشان در فعالیت

قبت از ديگر کودکان طبقات فرودست از کودکی با ضرورت مراهاست. تر از اينسوادی مادرانشان پیچیدهیب

ن اتش در ايارد از مشاهددزنان افغانستانی را ی سوادآموزی تجربه. يکی از معلمانی که اندمواجهاعضای خانواده 

اشتند که توانستند کودکان خود را در ساعات کالس نزد کسی بگذارند، اجازه دینمگويد. مادرانی که یمزمینه 

 آنان را با خود به کالس بیاورند:

 شب مشق و امال اب مشکلم يه .رسوندمی تقلب مامانه به يواشکی ههبعد بچه. کشیدیم خجالت سوادهبی مامانش

 کردینم قبول بچه ولی بنويسنها بچه نديد به ولی ننويسید گفتمیم چی هر. بنويسن شونهابچه دادنیم که بود اين

 که کردیپچ مپچ گوشش در همش داشت دوست رو مامانش خیلی بود بچه يه. بیاد رو ننوشته هاشمشق مادرش

 .نمیامد بشو من همکار بشین من بغل بیا تو گفتمیم چه هر. بنويسه درست مامانش

رونی کوشند چیزهايی به مادرانشان بیاموزند و اين آموزش به اخالق مراقبتی که آن را دمیدختران 

ه در قبال فیروزه از مادرش و مسئولیتی ک. مبتالست یشديد فسردگیا به فیروزه ارتباط نیست. مادراند، بیکرده

 گويد:کند، میمیاو احساس 
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 صبح داداشم بودم، سهمدر شب تا صبح من که بوده جوری يه مثال چون. بیرون بره خونه از تنهايی تونهنمی اصال

 که چیزی هر دیخري هر بوديم، که کوچیک مثال بعد. بوده خونه تو تنها مامانم کار، سر بابام بوده، مدرسه شب تا

 نم بعد طوری، اون فیروزه ری،طو اين فیروزه، نون، فالن، فیروزه، گفتمی فقط مامانم يعنی. بازار رفتممی من داشتیم،

  .کردمنمی کاری همچین مثال کاش لیو مفیده، واقعا کردممی فکر بودم که بچه من. اينا و خريدممی چیو همه دويدممی

 هکروند و شوهران شاغلشان است که به مدرسه می فرزندانشان یواسطه به هاسال مادران افغانستانی

 وارسی را مادرش به کمک برای کودکی در تالشش همه آن زهوفیر د.گیرنقرار می ارتباط در جديد کشور با

احساس پشیمانی  دخو اشتباه از است، کرده کوتاهی فرزندش تربیت در پنداردمی که مادری مانند و کندمی

 مادرش را به گويد. اين کههايش برای بهبود شرايط مادرش میاز برنامه او که حاال زنی جوان است .کندمی

وگو با او ای برای گفتيابد به بهانهو هر چه را می ،نشیندبرد، با او به تماشای فیلم میخريد و خیابان می

 کند. تبديل می

 درسی ديگر: دفاع از خود

موفقیت  عطوف بهمکار مادران تنها  ،پذير کودکان افغانستانی در فضای آموزشیبا توجه به موقعیت آسیب

فقط از  شويم که ناراحتی اوتحصیلی فرزندان يا مانند آن نیست. با پیش رفتن مصاحبه با فاطمه متوجه می

 گويد:ها نیست. او میمشکالت درسی بچه

های ما بچهشن. به نظر من. ها ضعیف میی خود دفاع کنه، بچهيه مادری که مثال نتونه از حق خود، از حق بچه

ر همین هام دفاع کنم. اينا به خاطدونم که خودم نتونستم نه از حق خود دفاع کنم، نه از حق بچهکه ضعیفن ما از اين می

 ضعیفن. به نظر شما چی؟

کند. يه تبديل میمصاحبه را به يک جريان دوسو پرسد ول مصاحبه نظر مرا میفاطمه چند بار در طو

الوه بر گويد. اما او عکرد، اين جا هم از دفاع از آنان میحمايت از فرزندان صحبت می بارهطور که درفاطمه همان

کند. چگونه است که فاطمه دفاع از حق خود را نیز ها به دفاع از حق خود هم اشاره میدفاع از حق بچه

 داده است؟نجام میبال فرزندانش اداند که بايد در قای میوظیفه

 ين بچه ايناود دفاع نتونستم. خمنه. چون من از حق اينا دفاع نتونستم. جلوی از اينا از حق  گم فقط تقصیرمی

 جوری شد.

ها دفاع او نه توانسته از حق آنرساند: تر میکند که منظور او را واضحفاطمه اين بار عبارتی را اضافه می

ی ديگر مادران افغانستانی بنابراين گويی يک وظیفه از حق خود دفاع کند.« هاآن یجلو»کند و نه توانسته است 

که اين ويژگی يکی کند و آن اين است که به فرزندانشان بیاموزند از خود دفاع کنند. درحالیرا به ما معرفی می

های اجتماعی اوست، برای کودک افغانستانی که با های کودک ايرانی ممتاز در کنار ديگر مهارتاز توانمندی
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ی خاصی را روايت فاطمه در اين مورد تجربهحیاتی است.  ایروست، توانايیی فرادست روبهای جامعهتهديده

 :که بسیار روشنگر است کندمی

گه. ايی داره داد گه، ايی چی میشدم ايی چی میکشید، اصال متوجه نمیام که داد میمدير مدرسه سر بچه-

کرد. معلم مثال اگه داد کرد، طرف اونو نگاه میبچه هی طرف منو نگاه میگه مثال اين بچه اين جوری، کشه چی میمی

کشید، بچه شايد متوجه شده چون ديدم که مثال ايی زد. مثال داد که میزد، من میکشید مثال... فقط اگه کتکش میمی

فهمیدم. او که داد نمی فهمید. ولی منمدرسه شده بود، چیزايی مثال می 1بچه هر جوری هسته )مکث( مثال وارد ازو

گه، )مکث( خب وقت از وقت آمدم به خود که اين چی میشه. تا میگه اين بچه اين جوری میکشید خدايا چی میمی

ی من تقصیر داره يا مثال اين مديره تقصیر داره يا مثال گذشت ديگه بالخره. بايد آدم سريع بتونه که بابا اين بچهمی

ی بچه خیلی تاثیر بد به نظر من دونستم. خب اين خیلی بده. مثال برای روحیهقصره. من اينو نمیمعلمه. کدام از اينا م

ذاره. که مادر همان جا وايساده باشه، از بچه خود دفاع نکنه. خیلی بده. به نظر من خیلی بده. ما به اين جا خیلی می

 ما نتونستم.کنم خود را. چه مادری بودم که اصال هیچ کاری برای شسرزنش می

 تونید رسیدگی کنین؟ نه؟ چون االن ديگه بالخره بیشتر وارد شدين.ی کوچیکا رو بهتر میول-

ی مُنم وری مثال چجثال معلم باشه، يه ممثال با مدير باشه، با  شدم. االن مثال تو مدرسه مثال اگر آره. بیشتر چی-

ا جايی ها که مثال چی بشن از مُو. تهايم سرکوفت کنی. ولی تو خونه هم مثال خودم سرکوفت نُمنم بچهکه نبايد زياد بچه

م. باور يَ، شرمنده ت زده يَمتونم يک راهنمايیش ُمنم. ولی او زمان نه. او زمان... ما جلوی سه تا بچه بزرگه خجالکه می

 بدم. جواب ش خدا چی جواب بدم. چیکن. اصال بعد از نماز خیلی گريه مُنم. ما اصال مادر خوبی نبودم. ما پی

دهد، با وظايف مذهبی هايی که نظام آموزشی جديد بر دوش مادران قرار میبینیم که چطور مسئولیتمی

طمه وارد کرده است. او در تصويری که از خشونت علیه فرزندش ارائه صدا شده و فشار شديدی را بر فاآنان هم

کند. جا ترسیم میخواهد در اين مصاحبه از فرودستی خود و فرزندانش بگويد، يکچه را میی آنکند، همهمی

که فاطمه گويند. اين ها، معلم، مدير و غیره، چه میفهمیده است آنکند که نمیدرپی تکرار مییپفاطمه سه بار 

یماً به ناتوانی مستقها دفاع کردن از حق خود را بیاموزد، از نظر او نتوانسته است از فرزندانش دفاع کند و به آن

، يعنی داد زدن و کتک «سرکوفت»ای که به او تحمیل شده است، ربط دارد. اين جا همچنین دو مصداق زبانی

گويند و تنها وقتی ها وقت فرياد زدن چه میکه آناست « شدهمتوجه نمی»اند. فاطمه زدن، مشخص شده

 یرنج فاطمه وقتاست. « ديدهمی»شده است، آن را ترين شکل آن اعمال میخشونت، بدون کلمات و به عريان

که از پشت  يی. گوگويندیها چه ماست آن فهمیدهیکه فرزندش م کندیفکر م ينکه به ا شودیم یشترب

 توانستهینم همچنین کند. او ینجات او کار یو نتواند برا دهندیکودک را آزار م که یندبب اییشهش حصاری

زودتر از  در بسیاری موارد کودکان .يدافزایبر وحشتش م يندهد و ا یصخشونت را تشخ يناست شدت ا
                                                           

 وارد آن  1
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آورند. به همین دلیل یدرمی جامعه مسلط سازوکارهاکنند و سر از یمهای سیستم را دريافت یامپمادرانشان 

 يندفرا ينا مورد يندر ا از خانه باشند. یرونبا ب سوادشانیارتباط مادران ب یواسطه توانندیرو مفرزندان مدرسه

موقع فاطمه به اهمیت واکنش به دردناک و سرشار از خشونت بوده است. ایمادر و هم فرزندش تجربه یهم برا

ها نیست بلکه بايد هم در زمان مناسب بفهمید و هم ها يا جملهمیدن کلمهکند. موضوع فقط فهنیز اشاره می

را  هايشتوانستیم منظور او از حرفبتوانید متناسب با آن عمل کنید. بدون اين بخش از توضیحات فاطمه نمی

 ترين داليل ضعیف بودنمشکالت درسی فرزندانش به تمامی متوجه شويم. چرا که او يکی از مهم درباره

مدرسه از اولین فضاهای رسمی است که کودکان افغانستانی داند. ها میها را همین سرکوبفرزندانش در درس

شوند. کودکان افغانستانی تفکیک را که های ملیتی مواجه میگیرند و در جمع ايرانیان با تفکیکدر آن قرار می

تجربه  متفاوتیهای در شکل ،است ملیتیی بارترين سازوکارهای سلطهخشونتفارغ از شدت آن يکی از 

در  ها، و جدا کردن کالسکالس درها ها در حیاط، جدا کردن رديف. از جمله اين موارد جدا کردن صفکنندمی

ی آموزش کودکان زياد است. کمتر کسی است که در زمینه نسبتبه هاکه تعداد افغانستانیاست مناطقی 

به گوشش نخورده باشد. داستانی که با « های افغانیشپش داشتن بچه»داستان  وباشد  افغانستانی فعالیت کرده

است، « پاکسازی»در واقع از پاک ماندن يا  شکلیجلوه دادن ملت/نژاد ديگر ضرورت تفکیک را که « کثیف»

. مريم ندگذاردرمیان میها آنبا را  شانهای هويتیکه کودکان چالش اندکند. مادران نخستین کسانیفراهم می

 گويد:اش چنین میاز کودکی

 من. نیستم افغانستانی من نه، گفتممی مثال بعد خب؟ بیسار، فالن افغانی پروندنمی تیکه مثال همیشه مدرسه

گفتم آره پرسیدم میاومدم خونه میبعد حاال مثال می بعد. چی يعنی فهمیدمنمی اصال. بیسار فالن،. اومدم دنیا به جا اين

 فالنی به من گفت افغانیمامان 

 دهد:پرسم، پاسخ میبرخورد کارکنان مدرسه می بارهوقتی از امینه در

ش يه نیست. هم ز بدیمثال اون جا ايرانی نشسته، اين جا افغانی نشسته، نبايد بگن افغانی. اگه نه افغانی که چی

ه، ه دنیا آمدبافغانی، افغانی چیه؟ خب اين جا گن گه مامان چرا میدونه يه. يه مسلمانه. ولی خب اون جا هی پسرم می

؟ نه. دزد کافر است غانی؟اين جا متولد شده. نبايد... حاال هستیم افغانی. درسته، قبول داريم. ولی مثال چه کاره است اف

را ما اسممان گم چگم مامان اگه گفتن بگو نه نیستم؛ افغانی. ايرانی ام. بعد میگن. ديگه میاست؟ نه. مثال اين جوری می

 گن.ها، چرا اينا اين جوری میزنن جلوی همه بچهام به خدا. ديگه سرکوفت میرا عوض کنیم؟ اين جوری مونده

حال از موضع دفاع از ملیت یندرعها در مدرسه معترض است و امینه نسبت به متمايز کردن افغانستانی

ها بگويد حال او به فرزندش گفته است به آنينبااداند. شان را درست نمی«اسم»عوض کردن که گويد خود می

ها از فرزندانشان یتموقعکردند که در اين یمايرانی است. مادران ديگری هم بودند که با نارضايتی اظهار 
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آزارها در برابر فرزند   محافظت ازآنان در میان دوراهی مسئولیتِ «. کوتاه بیايند»و « حرف نزنند»خواهند که یم

ی مشابهی در رابطه با . محبوبه هم تجربهاندای که به ملیت خود افتخار کند، درماندهبه گونه شیت تربیتو مسئول

 فرزندش دارد:

عد به ی کاريم؟ بگه مامان من افغانیم يا ايرانیم؟ چرا ما ايرانی نشديم؟ چرا ما افغانی ايم؟ چرا ما چفائزه می

با ساب ما باگم نه؛ ما افغانی ايم. کشورمون به ما نیاز داره. به حمی خوام از هويت خودش دور کنم.حساب اينم نمی

مون تونستن چی کنن. اومدن اين جا. االن کشورهامون يه روز اومده که اين جا جنگ بوده، اون جا جنگ بوده. نمیمامان

و سرش رو ت اين فکرامنتظره تو درس بخونی، اونای ديگه درس بخونن، برن اون جا رو آباد کنین چی کنین. يعنی 

گیم، ی وقتا میگه يا ماُيم خیلمیندازم که واقعا از خودش فرار نکنه بگه چرا ما اين جا... ولی شايدم خیلی وقتا می

 گیم خوش به حال ايرانیا چقدر راحتن.می

د گويیمگويد که او يک افغانستانی است و با صراحت بیشتری محبوبه با اطمینان بیشتری به دخترش می

ها برای ی تالشحال او، بازمانده از همهينباارش دهد. را در فرزندش پرو «هويت»خاطر به خواهد تعلقکه می

ی آن بیند و به فرزندش برااش در ايران، خود را برای انجام چنین کاری مردد و سرخورده میرشد خود و خانواده

ين زمینه ی است، با مشکل ديگری هم در انامینه که سُدهد. خورد، حق میکه به امتیازهای ايرانیان غبطه می

م کردن از مته -او بودم علیه هانیافغانستا ، که از جانبايرانیان فقط از جانب، نهبارها شاهد خشونتمواجه است. 

 هایکالسیمهاز  کیاز آن جا که من از يدن از کنار او در کالس سوادآموزی. او به دزدی کتاب گرفته تا بلند ش

اين  امینه در ام اطمینان پیدا کنم، ازبرای آن که از شنیده نی بودن او شنیده بودم،امینه در مورد سُ یشیعه

ی ی همهکنندهخود برای امینه مصداق بارز خشونت است و تداعی سؤالغافل از اين که اين  ،ال کردمؤمورد س

 شده است: سؤالرسه از دخترش در مد ويژهدفعاتی که به خاطر مذهبش از او و به

گن مثال به دخترم پرسیدن مامانِ کی... مثال کی سنی است، کی شیعه. بعد دخترم هم گفته ها میتو مدرسه

پرسند شما شیعه هستید يا سنی هستید. گم چرا میگه ما سنی هستیم. ولی من به اين جام مشکل دارم. میمامانم می

 پرسن؟يعنی چرا می

يابد. او مرا هم اش برای دخترش بروز میشان هم بیش از هر چیز در نگرانیمذهبی رنج امینه از فرودستی

نهد و پرسد. سپس گامی فراتر میآخر را از من می سؤالقت داند و در حقیکنندگان میالؤاز قماش آن س

 دهد:یماً مرا خطاب قرار میمستق

 ید؟بپرس يدبه شما گفتن که با ...شما)مکث( مثال به  پرسن؟یمثال. مثال به خاطر چه م یهمشکل چ-

 چی؟-

 ی؟و سن یعهش همین-

 چی؟-
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 رو؟ یو سن یعهش یدبهتون گفته بپرس يکی مثال-

 االن؟ یدممن پرس که-

 .آره-

به »و که ا سؤال. اين امکرده گميم را وپادستی او هاسؤالهای من مشخص است که در مقابل از پاسخ

امینه پای  اعتمادی بود که مرا از سخن گفتن ناتوان کرده بود.چنان سرشار از بی« شما گفتن که بايد بپرسید

نیز حضوری ناگفته  هامصاحبهر يی که البد در ديگهاآنکند، یموگوی ما باز ای را به گفتی غريبه«هاآن»

حال من و ينبااکه حساب من از آن چندان جدا نبود و ی بودند اسلطهداشتند و نمايندگان ناپیدای نظام 

 مه داد:ا در اين مورد اين گونه ادارا ناديده بگیريم. او سخنانش ر هاآنکوشیديم یماغلب  شوندگانمصاحبه

گه. یی بهمون مکم هر بابام مثال سنیه، آوردمون از افغانستان اين جا، پناهنده شديم ديگه، اومديم، تا بزرگ شدي

دونم گن نمیشه که. مثال میگیم آقا سُنیستیم. ولی نمیشه که بگیم چی. آره؟ میگه شیعه هستی يا سنی؟ نمیمی

برد. بعد اين گه سر همه رَه میشناسیم؟ درسته؟ اون میگن. خب ما اون داعشَه چه می)مکث( داعش سنی است. می

ريزن که شیعه شم. چرا به حافظه بچه میخیلی ناراحت میپرسه ی ما رَه که تو مدرسه میهاگن. بعد بچهجوری می

 خوانیم.هستی يا سنی. کال مسلمانیم. کال رو به قبله وايمیسیم نماز می

ن که ی عمر از امینه پرسیده شده است. امینه از ايی بوده است که همهسؤالام، یدهپرسی که من سؤال

ه به کزياد است  قدرآنبرد. اين فشار بیند، رنج میدر مدرسه در معرض اين خشونت می نیزهايش را بچه

 شوهرش پیشنهاد داده است که مذهبشان را عوض کنند:

ا اون گن، افغانیا اين جورن، افغانیها را اين جوری نپرسن. اين جوری. ]...[ از بس که مثال میشیعه شیم که بچه

 ه. خورجورن. آدم که تو کشور خودش نباشه، هزار تا سرکوفت می

نسبت  افغانستانی بودنشبودن را به  ینسُ یلسرکوفت خوردن به دلی مهمی است که امینه در آخر نکته

 .دانداش که خشونتی از جانب ايرانیان میی افغانستانیوطنان شیعهو اين خشونت را نه از جانب هم دهدیم

های اصلی زش يکی از حوزهتر باشد. آموتواند از اين هم مستقیمرويارويی مادران و مدرسه می

آمیزی را اجرا کنند که تبعیض ها بايد قوانین و مقررات. مدرسهها توسط حاکمیت استافغانستانی« دهیسامان»

با مقاومت اين قوانین و مقررات  کند.یم يجادا يیهاو محرومیت هايتمحدود هایافغانستان یلتحص برای

مادران  ينفرزندانشان را به مدرسه بفرستند. از آن جا که معموالً ا خواهندیکه م شودیرو مروبه هايییافغانستان

آنان هستند که با  یشترْب روند،یبه مدرسه م يه و اين گونه کارهاپرداخت شهر ،نام کودکانثبت یهستند که برا

 یه پسرش را برا. امینشوندیم یراند، درگو مقررات ینقوان یاندرکار اجراوپرورش که دستکارکنان آموزش
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است،  يگانرا هايرانیا یسنجش برا کهیدرحال شودیبرده است که متوجه م هایسالمت کالس اول شسنج

 آن پول پرداخت کنند: یبرا يدبا هایافغانستان

. بعد اون گیرنیام از من پول میام برم بگم من افغانیام، بعد مثال من افغان يرانیبرو تو صندوق بگو من ا گنیم

ا پول ينز اا رانیستنيا يناا د،یريپول بگ یااز ما افغان یستیمبرم. چرا ما افغان يرشدو تا بشه من ز ینزم گفتمیم يعنیجا 

تومن از  دو یر،بگ تومن از من سه يا یردو و پونصد از من بگ یر،بگ يندو و پونصد از ا گیری،ی. خب اگه پنج تومن میريدنگ

گفتم  ینشم یش. پپولم تموم شد رفت يگهموند، د یفمتو ک یتک تومن ی،پنجاه يهخدا شاهده  یفمک. بعد خالصه تو ينا

پول  يدبا یاانافغ خب يگهد یم. گفت ما چه کار کنیجور ينخونه. گفتم ا یامب گردممن که پول ندارم دوباره از شوش بر

 .یچ یبرا .یمتهس یجور ينما ا ياکردم، چرا خدا يهکردم، گر يه. انقدر ناراحت شدم، آمدم خونه گریجور ينبدن. ا

بین باشد يا به بیان کند واقع، سعی می«يندو تومن از ا یر،سه تومن از من بگ»گويد امینه وقتی می

گاه بنا نیست مساوی با گويد هیچفراتر نگذارد. واقعیتی که به او می« ملیت»ی واقعیت تر پا را از محدودهدقیق

و فرايند آمیز داشته است. اين فرايند برای اد. اين پرداخت هزينه برای امینه باری تحقیريک ايرانی باش

اری از ها نشان دهد تا از او پولی دريافت کنند. بسیآوری بوده است که خود را به عنوان افغانستانی به آنعذاب

 تکردند. پرداخیمکودکان مقاومت  زنان افغانستانی که با آنان آشنا شده بودم در برابر پرداخت شهريه مدرسه

 جداسازی و ملیتی تحقیر برای ابزاری هم و دادمی قرار فشار تحت اقتصادی لحاظ به را هاافغانستانی هم شهريه

ها افغانستانی معموالً که است و مبلغی بوده تومان هزار 609 دستمزد حداقل1393 آمد. سالمی حساب به هاآن

 ،ی سنگینهبا وجود اين هزين. بود تومان هزار 350 پرداختند در همان سالمی فرزندشان یمدرسه برای

ی رکز درگیرها بود و اين مادران افغانستانی بودند که در مخواست آموزش خواست فراگیری در بین افغانستانی

 قرار داشتند.جماعت افغانستانی با نهادهای آموزشی 

 گیرینتیجه

 و ايران ملت اشتراک نقاط از يکی معموالً را زبان نیستند، زبانافغانستانی فارسیهر چند بسیاری از اقوام 

 اين کند. اما ديديم کهها را به ايران تسهیل میعاملی که خود مهاجرت افغانستانی -شمارندبرمی افغانستان ملت

تواند عامل تمايزی کافی نمیاست. گويی وقتی زبان  پنهان چندان نه هایمرزبندی از پر چگونه مشترک یعرصه

گويی چون به ملتی ديگر شود: به زبانی ديگر سخن میباشد، اين مسیر وارونه می هامیان ايرانیان و افغانستانی

 مهمی از موانع بلکه اين است که بخش ،1ای در میان نیستتعلق داری. منظور اين نیست که هیچ تفاوت زبانی

بنابراين وقتی در اين پژوهش از  .است بیگانه ملتی عنوان به هاافغانستانی خوردن برچسب ینتیجه ارتباطی

شان به ها مانعی برای سوادآموزیآن گويیم چنین معنايی را در نظر داريم. مشکالت زبانیِعامل زبان سخن می

                                                           
 .، اين تفاوت زبانی بسیار جدی استگويندکه به زبانی غیر از فارسی سخن میها ها و پشتونازبک به ويژه در مورد 1
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و ناملموس  ،مبهم روی خود را بیگانه، پیشِ  شد قلمرو زبانیِ ها خود نیز باعث میسوادی آنآمد اما کمحساب می

ها گرچه ها و خیابانتواند بخشی از اين قلمرو زبانی باشد. خواندن نام کوچهبیابند. هر گوشه از زندگی روزمره می

ندانستن نام و نشان چیزها در فضای شهری بیگانه آن را بیش از  ،سوادان مشکلی جدی استی بی/کمبرای همه

 در را هاآن تا گیردمی بهره افغانستانی زنان سوادیبی/کم از ملیتی یهدر واقع، نظام سلطکند. پیش ناامن می

 .کند منزوی زبانی زندانی

در توصیف شرايط مادران افغانستانی هم الزم است موقعیت آنان را در جايگاه عضوی از ملیت فرودست در 

ها کنند. آناز هم را طی نمی مادر اما اين دو سرنوشت دو مسیر موازی و جدای-زنو هم در جايگاه نظر گرفت 

روند، وظايفی مانند اين را بر عهده دارند: انتخاب مدرسه، ثبت نام، در جايگاه مادران کودکانی که مدرسه می

شرکت در جلسات، کمک به کودک در تمرين رياضی و ديکته در خانه، رساندن کودک به مدرسه و بازگرداندن 

ی نوجوانان، امضای ها، کمک به انتخاب رشتهسنجش برای کالس اولیی لباس مدرسه، مراجعه به او، تهیه

های مختلف، مراجعه به مدرسه وقتی کودک مرتکب خطايی شده، گرفتن کارنامه و رفتارهای تشويقی و برگه

شوند. اهمیت جزئی بودن اين فهرست در آن است که مادران افغانستانی برای ای که صحیح قلمداد میتنبیهی

از ها آنها اشاره کرديم. ها در شرح يافتهاند که به بعضی از آنها با موانع خاص خود مواجهتک آندادن تکانجام 

چه در مورد انزوای زبانی زنان و مهارت کافی برای انجام اين وظايف برخوردار نیستند. آن ،ثروت، دانش

بار خود را بیشتر عیان ين جا وجه خشونت، در ا«هانابلدی»و « هانفهمیدن»ی آن افغانستانی گفتیم، همه

به همان چیزهايی نیاز است که  آموزش و پرورش، دقیقاً  در اين جاکند. چرا که در رويارويی با نهادی رسمی، می

اند. ماجرا اما وجه مهم ديگری نیز دارد. اين جا پای مراقبت از کسی ديگر درمیان است: کودکی از تو ستانده شده

های پرشماری مواجه است و در فضای آموزشی از تی بیش از ديگر اعضای جماعتش با محرومیتکه مانند و ح

شود به فهرست وظايف مادران مورد ديگری را کمترين امنیتی برخوردار نیست. همین نکته است که سبب می

شی از اين ی قرار گرفتن کودکان در معرض خشونت ملیتی در مدارس است. بخنیز بیفزايیم که خود نتیجه

ی هاای است که بچهدرگیر شدن با معلم يا مدير يا اولیای ايرانی برای مثالوظیفه شامل مداخالت مستقیم 

گذراند و الزم د. اما کودک زمان زيادی را دور از خانواده و مادر در مدرسه میندانافغانستانی را عامل شپش می

ها مجهز شود. اما چه سازوکاری برای اين برخورد خشونت رو شدن با اينهايی برای روبهاست خود به مهارت

کم نزد خويشتن پافشاری کند؟ انکار خود در برابر او که به تو ستم تر است؟ آيا بايد بر هويت خود دستمناسب

 چه. از سويی اما دعوت کودکان به سکوت در برابر آن1تواند آسان باشدکند و بدين سبب از او خشمگینی نمیمی

                                                           
و نیاز به است در اين پژوهش پرداخته نشده  دارد، گرايانهملی وبويیرنگ افغانستانی مهاجران برای حد چه تا افغانستانی هويت از دفاع که ين مسئلهبه ا 1

 بررسی مستقلی دارد.
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ايم آن را برای بقای وگو کردهای که با آنان گفترود نیز راهی است که بسیاری از زنان افغانستانیآنان میبر 

هم مادر م ديدند. بنابرين توصیف اين وضعیت تنها با در نظر داشتن موقعیت فرودست هفرزندانشان ناگزير می

 کهطوری، کندمواجه میجايی جابهيا ف تحريعی با نوست. احساس گناه مادران اما ناگهان ما را ا کودک راهگشا

ر بر دوش مادرانشان قراآموزشی علیه کودکان افغانستانی  ی پیامدهای خشونت سیستمبار مسئولیت همه

 بر ترسنگین و سنگین باری به ،شودمعنا می نفس آخرين تا جنگیدن خود که «بودن خوب مادر» د.گیرمی

. اندشده خم و طبقاتی ملیتی، جنسیتی یسلطه فشار زير فرزندانشان و خود که شودمی تبديل کسانی دوش

اما مادر خوب همیشه بايد  ،البته که در اين سیستم جايی برای موفقیت کودکان افغانستانی در نظر گرفته نشده

ای به عنوان کلیشه از اين وظايف به راحتی با برچسب مادر فداکارتوانیم يک مادر خوب باشد. با اين همه نمی

های اجتماعی فرودست است. هر چند های مراقبتی مجرای باريک بقای گروهوقتی اين فعالیت ،جنسیتی بگذريم

های مراقبتی شود، فعالیتی زنان میی تقسیم کار جنسیتی به معنايی شامل حال همهکار بازتولیدی در نتیجه

بخش های رهايیو امکان ،ها، ابعاد هولناکاين فعالیتگری از وجوه ديتواند میهای فرودست زنان در جماعت

 .را روشن کندها آن

آورد و نیا میداز زنی که نوزادی را به  شود، تصويری کلیعموما تنها نقشی جنسیتی تصور می «مادری»

 ادریاتی به مطبق هیبا ديدگااگر  اما سالی، و حتی پس از آن، بر عهده دارد.مسئولیت مراقبت از او را تا بزرگ

ه نچکنیم آ گر عامل ملیت را دخیلو همزمان ا ی نیروی کار استکنندهبازتولید نقشی را خواهیم ديد کهبنگريم 

چیزی به  آيد همچنان ازبه نظر می یولوژيک و نیز ايدئولوژيک( ملت است.ی )بپیش چشم ماست بازتولیدکننده

ولیه به اير صوته در آن گويیم اما آيا اين همکردن( سخن نمی یا آوردن و مراقبتجز همان تصوير کلی )به دن

ش و بخشی از آموز ست.يافتگی نمايان کردن همین کارکردهای چندگانه ای تقاطعد؟ رسالت نظريهيآچشم می

ی نظام آموزشی که نقشی اساسی در بازتولید ی مادران است و بخشی ديگر بر عهدهپرورش کودکان بر عهده

کند. اگرچه يجاد میامیان مادران و اين نهاد سلطه دارد. همین تقسیم وظیفه ارتباطی تنگاتنگ را های نظام

گر يعنی ن ارتباط نهادی است، وقتی دو کارکرد ديی ايجهی مادران در معرض خشونتی هستند که نتیهمه

ز بقاتی نیطی و اظ قومی/ملزنانی توجه کنیم که به لح گیريم ناچاريم به موقعیتی را در نظر بو ملیت طبقاتی

 ستانی باادران افغانی مفرودست اند. در اين نوشته کوشیديم که بخش کوچکی از اين ستمديدگی را در مواجهه

 هیم.دیر ملی و مذهبی کودکان نشان زبان، سواد، آزار و جداسازی و تحق های نهادی در ارتباط باضرورت
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Afghan Women in the Intersection of Gender and Nation: 

 The Role of Mothers in Children’s Schooling 

 

 

Abstract 

Intersectionality explains how systems of domination such as class, gender, and 

nation converge and reproduce each other. Institutional Ethnography is a suitable 

methodology for analyzing the experience of subordination, since it explores 

people's experience in the context of institutional practices. This research gives a 

description of Afghan women's motherwork regarding children's schooling taking 

into account their social status. National domination system benefits from Afghan 

women’s illiteracy to confine them in a lingual prison. Thus, Afghan women are 

put under a lot of pressure in the face of maternal responsibilities, as defined by 

education institution in the interest of dominant gender, nation, and class. 

Interview and observation are the main data collection techniques used in this 

research. 
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