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 طبقاتي، نظام همچون سلطه هاي نظام دهد كه مي توضيح يافتگي اطعتق :چكيده

 در. كنند مي بازتوليد را يگريكد و كرده عمل هم با هماهنگي در چگونه مليتي و جنسيتي،
. كنيم مي تمركز آموزش نهاد با رابطه در افغانستاني زنان ديدگي ستم تجربة بر مقاله اين

 اين. است فرودستي تجربة مطالعة براي مناسبي شناسي روش نهادي نگاريِ مردم
 با هشپژو اين. كند مي مطالعه حاكم نهادي هاي روال بستر در را مردم تجربة نگاري مردم
 فرزندانشان آموزش قبال در آنان مادري وظايف از توصيفي افغانستاني زنان موقعيت به نظر
 اند، شده رانده حاشيه به جانبه همه طور به كه افغانستاني زنان كه اين. دهد مي دست به

 پژوهش اين محورهاي ترين مهم از شوند مي مواجه  مراقبتي وظايف گونه اين با چگونه
 فنون. در تجربه آنان ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند سوادي كم/بي و زباني عموان .است
  .است بوده مصاحبه و مشاهده ها داده گردآوري اصلي
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  مقدمه
 يعنيزن بودن  يِژگيكم بر دو و دست يگذار نام نيبا ا م،ييگو يسخن م ياز زنان افغانستان يوقت
كه در مورد  يهر پژوهش دو عامل به نيا اي. اما آميا گذاشته دست (افغانستاني بودن) تيو مل تيجنس

ها  حتماً آن گردارد كه پژوهش ودوج يالزام اي؟ آشوند يخود وارد م خودبه رديانجام گ يزنان افغانستان
محدود و مشخص كردن گروه مورد مطالعه  كارِ تنها به ها يژگيو نيا ايرا موضوع مطالعه قرار دهد 

 يزنان افغانستان اي مادران تهراني باشدمثالً  مطالعة ما كه گروه مورد كند يم يتفاوت ايآ ؟آيند مي
 يعلوم اجتماع يها پژوهش يها در عنوان ها يژگيو نيكردن ا فيرد هران؟آن محلة ت اي نيساكن ا
  دارد؟ ييچه معنا

هاي جمعيتي افراد مورد مطالعه  ويژگي هاي كمي، به ويژه پژوهش ها، به در بسياري از پژوهش
هايي از اين قبيل را در  جنسيت، ميزان تحصيالت، شغل، و ويژگي راتيتأث. شود يمپرداخته 

 صرفاًهاي  ويژگي ها با همين بدل شدن به ويژگي  . اما اين مجموعهدهند يميي متعدد نمايش ها جدول
 مراتب سلسله كنندة تعيين مقوالت در حكم خود معناي از ند. يعنيشو شناختي خنثي مي جمعيت
  .مانند يبازمشوند و از مداخله در چارچوب اصلي پژوهش  مي تهي اجتماعي

كنند. روابطي كه از ديرباز  ها روابط قدرت را نمايندگي مي اما از نظرگاهي انتقادي اين مقوله
اند. نگارنده پيش از آغاز اين پژوهش، در نقش  ههاي اجتماعي فرودستان بود ميدان مبارزة جنبش

هايي با رويكرد مشاركتي و با هدف ارتقاي آگاهي جنسيتي  زنان در اجراي برنامه حوزةكنشگر 
ها تالش  شركت داشته است كه در بعضي از محالت فرودست تهران انجام گرفته. طي اين فعاليت

مخاطبان خود عرضه كنند و  است آگاهي را به كرديم در موقعيت كساني قرار نگيريم كه قرار مي
حساب  ها منفعالنه اين آگاهي را پذيرا شوند. چنين اتفاقي خطر مهمي براي هر اقدام مشاركتي به آن
آيد. چرا كه بنا بر آن است كه اقدامات مشاركتي پژوهش و آموزش را در قالب فرايندهايي  مي

توانست اين خطر را جدي  مي چه آننظر،  . بهدرآورنداجرا  دوسويه، و نه طبق الگوهاي عمودي، به
مان تحصيالت  از زنان موردمطالعه مشخصاًكند اين بود كه بعضي از ما از طبقة متوسط بوديم، 

هاي قومي/ملي بودند، تجربه  باالتري داشتيم و فرودستي را مانند برخي از آنان كه از اقليت
در » ما زنان«هاي فعاليت ما، تجربة هرروزة  يكي از حوزهكرديم. اما آيا مثال خشونت جنسيتي،  نمي

  كردند؟ نيز اين خشونت را تجربه مي» آن زنان«كه  طور همانخانه، خيابان و محل كار نبود؟ 
گرايي فرهنگي با  ؟ نسبيميكرد يموجو  هايي را كجا بايد جست راه مواجهه با چنين چالش

امكان هر گونه  بيترت نيا  بهگويد.  ة تضاد پاسخ ميمسئل هاي فرهنگي به تفاوت مركزيت دادن به
آمد چنين رويكردهايي  نظر مي دهد. به را محل ترديد قرار مي» ها بيروني«شناخت و مداخله از سوي 

ايدئاليستي از  اساساًهاي  ، عمدتاً با تلقياند گرفتهگرچه ابتدا از مباحثاتي پيرامون قدرت سرچشمه 
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موضوع  شوند. بنابراين اين شيوه از نگرش به اعتنا مي بي 1هاي سلطه نظام تفاوت و فرهنگ، نسبت به
آشنا  2يافتگي كه با نظرية تقاطع بود ها چالش همين كننده بود. در گيرودار فقط ناكافي كه گمراه  نه

كرد. در اين نظريه كه از سوي  هاي سلطه مطرح مي نظام شديم كه موضوعاتي را در رابطه با تقاطع
هاي آدميان بلكه  هاي سياه پوست بنيان نهاده شده بود، نقطة عزيمت ديگر نه تنوع جهان تفمينيس
تنيدگي  طور خاص بود. براي شناخت بيشتر از اين درهم ساز به تنيدگي ساختارهاي فرودست درهم
شان در نظام  تبع جنسيت كه عالوه بر اين كه به ميآموخت يمتبعيض عليه زناني  دربارةبايد 
  بودند. بانيگر به دستساز ديگري نيز  الري فرودست بودند، با عامل يا عوامل فرودستمردسا
زاده  نهاد محلة امام مردم يها سازمان به يزنان افغانستان 3يپژوهش دربارة فرودست يبرا يوقت

بودم كه بتوانم موضوعات  گانهيآنان ب يدگيد از آن با چهرة ستم شيتهران قدم گذاشتم، ب ييحي
 تيچه روا آن افتهي انيپژوهش پا نيست كار اا اه ماهكه  زي. اكنون ننميمطالعه برگز يرا برا يمشخص

مشكالت هرروزه  پاافتادة شيپ انيجز ب يزيطبقة فرودست چ يافغانستان كي يبرا ديشا شود يم
. ابميدست  دركي نيچن از طبقة متوسط توانسته باشم به يرانيا يك گاهينباشد؛ تازه اگر در جا

و البته فعاالن  رانيا معةجا آور رتيدر سكوت ح ديرا با ها تيروا نيا ييبازگو يتالش برا تياهم
 يها يافغانستان است نسبت به يطوالن يانيكه سال افتي يآن در مقابل ستم يو دانشگاه ياجتماع
 ييها هشپژوهش و پژو ني، ااستبرخاسته  ييها زمزمه ضيتبع نيا هي. اگر علشود يروا م رانيساكن ا
  باشند. تهداش ييصدا نيچن در يبناست سهم اندك نيمانند ا

 ليدغدغة تحص زياز هر چ شيوگو شد ب با آنان گفت يدانيپژوهش م يكه ط يا يافغانستان زنان
از برجسته شدن  يبخش ديبودند. شا يسوادآموز ريها خود درگ از آن ياريفرزندانشان را داشتند و بس

 ارتباط يانجيمربوط باشد كه م ينهاد مردم يها سازمان پژوهش به يها فتهاي انيموضوع آموزش در م
 ياريو بس كردند يم تيدر حوزة آموزش كودكان فعال شتريها ب سازمان نيبودند. ا يبا اجتماع محل ما

كه با  ييها يرو داشتند و در مورد گرفتار كودكان مدرسه كردند، يها مراجعه م آن كه به ياز زنان
 يها كالس ها سازمان نيدر ا ني. عالوه بر اكردند يرزندانشان داشتند صحبت مف  ليتحص

 نيدر امن و حضور  كردند يها شركت م در آن يكه زنان افغانستان شد يبرگزار م يا يسوادآموز
 زين يا يزنان افغانستان ي. بعضديكش انيم سواد را به در رابطه با يمسائل زنان افغانستان يها پا كالس
سبب شد  و همين داشتند ازيكمك ن به يسوادآموز يآمد داشتند برا و ها رفت سازمان نير اكه د
  شوم. ريدرگ نديفرا نيدر ا ماًيمستق

 
1. Domination systems 
2 . Intersectionality 
3. Subordination 
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چشم  جوامع مهاجرند كه به هيعل ضيتبع يها مصداق نيمعموالً از نخست يقانون هاي تبعيض
 يپژوهشگر بابرخوردها  نير اولدزنان افغانستاني در اين پژوهش نيز . شوند يم ييو شناسا نديآ يم
 يبرا ها يكه از افغانستان كردند يم گاليه يا هيمثالً شهر فرزندشان ليتحص ياز موانع قانون ي ابتدارانيا

 نيا فرزندانشان به ليمادران در مورد تحص يها ي. اما نگرانشد يمگرفته  ارس دولتينام در مد ثبت
درس و مدرسة  به يدگيدر رس سواد يشد كه زنان كم/ببان عجيب دي. شاشد يگونه موارد محدود نم

تنها  د،يگوب كتهيفرزندش د به تواند يكه نم يزن ريتصو ايآ ي. ولشوند يفرزندانشان با مشكل مواجه م
  م؟ييگو يسخن م ياز تجربة زنان افغانستان يوقت ژهيو به م؟ياوريذهن ب به دياست كه با يزيچ

 ييروينهاد كه ن مردم ياز كاركنان سازمان يكي دميشن د كهآغاز كار بو يروزها نياز اول يكي
دارد كه مادرها در  تيشكا نيبود، از ا رانيا زبان يرفارسياز مناطق غ يكي متعلق بهخود  و يمحل

موضوع باعث ضعف  ني. اكنند يها صحبت م با بچه شان»يمادر«  زبان به »اريمع« يفارس يجا خانه به
خاطر همين خودش در خانه هميشه با  به گفت ي. مشود يم كتهيمانند د ييها در درس ژهيو ها به بچه
را  يا يداشت كه سلطة زبان تياهم ليدل نيا مشاهده نخست به نيا. كند يمفارسي صحبت  ها بچه

سخن  يتياز سلطة مل يتوان ي. در واقع نمشود ياعمال م يآموزش ينهادها قيكه از طر داد ينشان م
از آن كارمند  يراحت به توان يم اي. اما آويژه در ارتباط با آموزش برنخوري بهبان مسئلة ز بهو  ييبگو
كودكان  يليتحص شرفتيبود كه او پ نياز ا ريغ ايخرده گرفت؟ آ يفشار نيخاطر وارد آوردن چن به

مادران از  خشم نسبت به نيبود؟ ا اريمع يمستلزم تسلط آنان بر فارس شرفتيپ نيو ا خواست يرا م
 اگر. آمد ينظر م به قابل توجهيتناقض  يخود حاو »يزبان مادر« صطالحا گرفت؟ يسرچشمه م كجا

دارند در كنار گذاشتن آن  فهيكه وظ اند پس همان مادران م،ييگو يسخن م ياز زبان مادر
 زبان را بدانند و نيا يدرست بتوانند به ديها نخست خود با كار آن نيا يفرزندانشان كمك كنند. برا به
  1 كنند. نيچن خواستند ينم يدر موارد البته اي توانستند ياز مادران نم ياريسكار ببندند. اما ب به

و  يدانيمشاهدات م انيم يآمدوشد جةينت از سوي ديگرمادران  يآموزش فيوظا توجه به
 ينگار عالقة مردم مورد يها طيمحجمله از  يآموزش يها طيپژوهش بود. مح يشناس روش
و  3تياسم يدوروتپژوهش  به شيازپ شيبآموزشي مادران افغانستاني توجه ما را مشكالت . اند 2ينهاد

با  يآموزش كمك يها تيفعال يعني ي،مادر ياز كارها يكي دربارة) 2005( 4همكارش آليسون گريفت

 
اديق سلطة زباني، و نيز ديگر اشكال مص از ياريبس گمان بي متمركز است يبر زنان افغانستان پژوهش نيا گرچه .1

در بخش  .بشود زين ي، در اين جا مادران غيرفارسي زبانرانيا زبانان يرفارسيغ حال شامل تواند مرتبط سلطة مليتي، مي
 كنيم. نظريه ارتباط ميان مليت و جنسيت را بيشتر روشن مي

2. Instututional ethnography 
3. Dorothy E. Smith 
4. Alison Griffith 
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برنامة مدارس بر اساس فرض وجود  دهد ينشان م، جلب كرد. اسميت در اين پژوهش فرزندان
 يدرآمد كاف يكه در آن مرد دارا شود يمتنظيم زن و مرد  كيه متوسط متشكل از خانوادة طبق

 تيمسئولاين فرزندان در خانه وقف كند.  با يآموزش كمك يها تيفعال ياست تا زن زمان خود را برا
و در  يتيريو مد يطبقة ممتاز بتوانند در حفظ مشاغل تخصص يها فرزندان خانواده كند يم نيتضم

كه  افتيدر ،مجرد بود يكه خود مادر تيموفق عمل كنند. اسم شان يطبقات گاهيجا حفظ جهينت
و خدمات مراقبت از كودك  يبهداشت يها دهندگان مراقبت مدرسه، ارائه رانيها، مد معلم تيموقع
. دهد يناقص قرار م ييها خانواده گاهيرا در جا بعضي مادرانكه  شود يهماهنگ م گريكديبا  يا گونه به
زنان در خانه انجام  نيكه ا يا يآموزش ارجبران ك يبرا زين نيرنشيكنان مدارس مناطق فقكار
 توانند ينم خوانند، يها درس م مدرسه نيهم كه در ا يو كودكان رنديگ يتحت فشار قرار م دهند، ينم
  كودكان طبقات باالتر داشته باشند. شرفتيهمچون پ يليتحص شرفتيپ

تر اين  عاد گوناگون فرودستي زنان افغانستاني كه هدف كليوجوي اب بنابراين ضمن جست
 يا يخود را با نقش مادر ي آنانوقتاين پرسش برآمديم كه  وجوي پاسخ به پژوهش بود، در جست

كرده  فيو طبقة حاكم تعر تيمل ت،يوپرورش بنا بر منافع جنس كه نهاد آموزش ننديب يمواجه م
؟ اگرچه نتايج اين پژوهش شامل طيف شوند ياجه ممو شان يمراقبت فياست، چگونه با وظا

اين جنبه از تجربة زنان افغانستاني خواهيم  تري از موضوعات است، در اين مقاله بيشتر به گسترده
لحاظ موضوعي نمود  پرداخت. طبقه، جنسيت و مليت همه در ترسيم اين موقعيت دخيل اند اما به

  هيم كرد.ها را در حوزة سواد و زبان توصيف خوا آن
  

  سلطه هاي نظام يافتگي تقاطع
 ،2ديويس آنجال و 1لرد آدري همچون تبار، آفريقايي آمريكايي زن رهبران هاي انديشه

 از ،»طبقه و نژاد زنان،« ،)1981( ديويس كتاب. است بوده يافتگي تقاطع نظرية بخش الهام
 بار نخستين كه است )1989( 3كرنشاو كيمبرلي اما. است زمينه اين در ها نمونه نخستين
 كار به تبعيض مختلف اشكال تنيدگي درهم دادن نشان براي را چهارراه يا 4تقاطع استعارة

  تجربه زمان هم را فرودستي چندگانة اشكال كه كساني تجارب كردن برجسته. گيرد مي
 هيل پاتريشيا كه چنان حال بااين. است يافتگي تقاطع نظرية اصلي كاركردهاي از يكي كنند مي

 
1 Audre Lorde 
2 Angela Davis 
3 Kimberlé Crenshaw 
4  Intersection 
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 در نظريه اين دهد مي توضيح يافتگي، تقاطع مهم پردازان نظريه از )،1396( 1كالينز
 كه دهد نشان را اي كانوني نقاط ما به كه است »تفسيري هاي چهارچوب« وجوي جست
 مطالعة موضوع آنچه. كنند مي تضمين را يكديگر بقاي ها آن مدار بر سلطه هاي نظام

 بلكه پسامدرنيستي سياقي به »شخصي هويت هاي بندي همقول« نه است يافتگي تقاطع
 »گذرا« نه و »انتخابي« نه كه است مشخص مادي زمينة با »اجتماعي هاي مراتب سلسله«

 حالي در و ميالدي 80 دهة در مباحث اين از ). بسياريCollins, 1998, p.921هستند (
 كه استدالل اين با. دهند مي قرار نقد محل را هويت هاي سياست كه شوند مي مطرح
 ناگزير تنها نه اجتماعي موقعيت ابعاد از يكي نفع به شدن محدود با بخش رهايي هاي جنبش
 نيز خود) ذينفعان و اهداف( براي بلكه شوند مي فرودستي اشكال ساير بازتوليد به منجر

  ).1396بود (كرنشاو،  خواهند ناكافي
  

  سلطه هاي نظام تقاطع در آموزش مادري كار
 نام 2نظرگاه نظرية مؤلفان اسميت دوروتي كنار در كه ماركسيست هاي فمينيست از نسلي

 پشتيباني ديگران، زندگي تداوم براي تالش مانند مراقبتي كارهاي كه باورند اين بر گيرند، مي
 ماا اند انساني نيازهاي به پاسخ در بخش رهايي بالقوه كارهايي تازه هاي نسل پرورش و آنان از عاطفي

 واقعي هستي از و گرفته خدمت به اجتماعي نهادهاي چهارچوب مردساالري در- داري سرمايه نظام در
  .شوند مي بيگانه خود

 تفكيك اين. شود مي مربوط عمومي و خصوصي دوگانة به نهادي سازوكارهاي اين از مهمي بخش
 زن همچون ديگري هاي نهدوگا با را آن )1994كالينز ( و است يافتگي تقاطع بحث مورد مقوالت از

 ادبيات در ديرباز از خصوصي و عمومي دوگانه. داند مي معادل كار و خانواده يا شاغل مرد و دار خانه
 از بسياري زندگي در ها تفكيك اين كه است آن نظريه اين ادعاي اما است بوده نقد محل فمينيستي

 تأمين براي خانه كارهاي بر عالوه تنها نه ها آن. شود مي جا جابه يا مخدوش فرودست طبقات زناني
 همواره خود دار خانه ممتاز همتايان با مقايسه در بلكه اند بوده مشغول مزدي كار به نيز خانواده معاش
  .   كنند جبران را خانواده رفاهي كمبودهاي تا اند بوده مضاعفي مراقبتي كار به ناچار

 كه دهد مي توضيح را اي تاريخي فرايند تفكيك، اين از راززدايي هدف با )1396ديويس ( آنجال
 انقالب موج از پيش كمي تا. شد جدا خانه خصوصي اقتصاد از داري سرمايه عمومي اقتصاد آن طي

 تأسيس با. داد مي تشكيل را خانه از خارج و داخل هاي فعاليت از اي مجموعه زنان كار صنعتي،

 
1. Patricia Hill Collins 
2. Standpoint Theory 
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 بازتاب. شد سپرده انبوه توليد به مبادله براي و شد جدا خانه از ها فعاليت اين از بسياري ها كارخانه
 صرفاً كه بود داري خانه زن آل ايده تصوير شدن ساخته كارخانه و خانه ميان تفكيك ايدئولوژيك

 زندگي با بود ممتاز طبقات اقتصادي رفاه زاييده كه تصوير اين حال بااين. بود خانه امور كنندة اداره
 متحده اياالت در كه اي برده سياه زنان يا بودند كشي بهره مورد ها كارخانه در نزما همان در كه زناني

 كار مقصد به را خانه متوسط طبقة زنان وقتي بعدها. آمد نمي در جور بودند مشغول روزي شبانه كار به
 بر هم باز بود، پابرجا پيشين روال به همچنان كه خانه كارهاي از بخشي كردند ترك عمومي حوزة در

 روز، طول در كه زناني. گرفت قرار خانگي پرستاران و كارگران جايگاه در فرودست طبقة زنان دوش
 چه آن اما. دادند مي انجام كارفرمايشان خانة در بار يك و خودشان خانه در بار يك را مشابهي كارهاي
 ممتاز طبقات دگيزن شرايط از دار خانه زن آل ايده اگرچه كه بود اين كرد مي پيچيده را مسئله

 نيز فرودست طبقات مادران/زنان به دائماً كه بود شده بدل يافته تعميم تصويري به بود برخاسته
  .شد مي عرضه الگو عنوان به

 يا جامعه به بتوانند كه بود شايسته كودكاني تربيت دار خانه زن آل ايده هاي ويژگي جمله از
 كشورها بسياري در كه بود قدرتمند قدر آن يدها اين. كنند خدمت خود »ملت« بهتر عبارت به
 مدرسه به را دختران: شد منجر زنان تحصيل لزوم سر بر بحث و حق  مطالبه براي آويزي دست به

 تر گسترده متن از خارج توان نمي را وظيفه اين اما. 1باشند فرزندانمان براي خوب مادراني تا بفرستيم
 كتاب در ) كه1997( 2ديويس نيرا يووال. فهميد ها ملت- دولت قبال در زنان شده تعريف وظايف

 اين براي اساسي محور پنج است، داده شرح را مليت و جنسيت عامل دو تعامالت »ملت و جنسيت«
  :شود مي متجلي شان قوميت /ملت قبال در زنان وظيفة پنج قالب در كه كند مي شناسايي ارتباط
  قومي؛ امعهج اعضاي بيولوژيك بازتوليدكنندگان. 1«
  ملي؛ /قومي هاي گروه مرزبندي بازتوليدكنندگان. 2
  بعدي؛ نسل به آن فرهنگ دهندگان انتقال و جمعيت ايدئولوژيك بازتوليدكنندگان. 3
 ساخت، براي كه ايدئولوژيكي گفتمان در نماد يك عنوان به - قومي/ملي هاي تفاوت گران داللت. 4

  و شود مي تفادهاس ملي/قومي مقوالت انتقال و بازتوليد
 ،1393 ديويس،- يووال و آنتياس( »نظامي و سياسي اقتصادي، ملي، مبارزات در كنندگان مشاركت .5

  .)19. ص
 هميشه تقريباً هايش مرزبندي« كه باشيم داشته نظر در بايد گوييم مي سخن ملت- دولت از وقتي

 »بودن دولتمند« و ملي ويته با ها قوميت از بعضي يا يك اما »شود مي ها قوم از تعدادي شامل
 

 مناظرات اين فرايند تاريخي را با استناد به» كرده تحصيل دار خانه زن  برساختن« مقالة ) در1998( آبادي نجم افسانه .١
 دهد. در ايران توضيح مي بيست قرن  اول دهه و نوزدهم رنق اواخر در آموزش به مربوط

2 Nira Yuval-Davis 
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- يووال و آنتياس(. شوند مي رانده اقليت جايگاه به  ها هويت ساير كه درحالي شوند مي گرفته مترادف
 رانده حاشيه به هاي گروه از متفاوت اي گونه به فرادست قوميت يا نژاد به متعلق ) زنان1393 ديويس،

 در پوست سياه هاي فمينيست هاي مثال از كيي. شوند مي مواجه نامبرده وظايف يك از هر با شده
 تا كردند مي تالش متحده اياالت در) مطلوب نوع( سفيدپوست زنان اگر كه است اين هايشان نوشته
 نوع(تيره  باپوست زنانِ آورند، دست به را آن به اختياري دادن پايان و بارداري از پيشگيري حق

 زبان، همان فرادست گروه زنان اگر. كردند مي مقاومت اجباري سازي عقيم برابر در بايد) نامطلوب
 زنان آموزند، مي نيز مدرسه در آنان كه دهند مي آموزش شان فرزندان به را زيستني شيوة و فرهنگ

 خشونت برابر در تا كنند مجهز را آنان بايد روند مي ها مدرسه همان به كودكانشان كه فرودست گروه
 جامعه در ايدئولوژيك و بيولوژيك بقاي براي فرودست هاي ماعتج تالش. آورند تاب مسلط فضاي
 زنان اين براي كه قدر همان وظايف اين. دهد مي قرار زنان دوش بر را اي ويژه مراقبتي وظايف مسلط

 همين. است ضروري نيز شان جماعت از عضوي عنوان به ها آن خود بقاي براي است، فرساينده
 سلطة برابر در فردي آزادي شكل صرفاً ها جماعت اين زنانِ يبرا آزادي شود مي سبب موقعيت
 گره مسلط جامعة سيطرة از جماعتشان رهايي با بلكه باشد، نداشته را) خصوصي حوزة( خانواده
  .)Collins,1994باشد ( خورده
 ملي مراتب سلسله در فرودست موقعيتي كه افغانستاني زنان كه است تصور قابل اوصاف اين همه با

 مواجه چالش با كند مي تعريف حاكم نظم كه داري خانه مادر نقش از پيروي در دارند، طبقاتي و
. باشد گرفته صورت ما نظري مطالعات اساس بر كه نبود اي بيني پيش گزاره اين حال بااين. شوند مي

 نظرية چهارچوب در پژوهش اين كه اين مورد در افغانستاني زنان دربارة پژوهش آغاز از پيش گرچه
 هاي ديدگاه و ها دريافت مقوالت و كدام كه اين بوديم، گرفته تصميم شد خواهد انجام يافتگي تقاطع
 نتيجة خود بيايد، افغانستاني سواد بي/سواد كم زنان موقعيت توصيف كار به بيشتر تواند مي نظري
وقتي از تجارب زنان  .بود پژوهش ميدان در افغانستاني زنان تجارب از ما هاي آموخته و ها شنيده

اين دسته از زنان  معني آن نيست كه اين تجارب را مختص و منحصر به گوييم به افغانستاني سخن مي
تر نقش تعريف شده براي مادران در  ما در شناخت تصوير كلي دانيم. برعكس، اين تجارب بناست به مي

  ياري برساند.است،  1نظام آموزشي موجود كه برساختي طبقاتي، جنسيتي و مليتي
  

 
، چنان كه در خواهد بود اما طبقه تيو مل تيجنس حيجا بر توض نيما در ا ديپژوهش تاك يها تيمحدود ليبه دل .1

  .كند يبر ما آشكار م نهيخود را در پس زم تيهمواره عامل توضيح تقاطع يافتگي نيز آمد،



 1397تابستان ، 2 شمارهدهم، شناسي ايران، دوره نوز مجله جامعه

44 

  ها شكاف ميان از نگريستن: نهادي نگاري مردم
 اوايل در كانادايي، ماركسيست فمينيست و شناس جامعه اسميت، دوروتي را نهادي نگاري مردم

 با اند، مشغول مراقبتي كارهاي به كه كساني كه كرديم اشاره تر پيش بنيا نهاد. ميالدي  80 دهة
 انطباق ها آن با را خود بايد كه رويند روبه ايدئولوژيكي هاي پيام و دخو تجربة واقعيت ميان تناقضي
 )،Devault,2007گيرد ( مي نام 1دوپاره آگاهي نظرگاه شناسي معرفت در كه تناقض اين. دهند

 نهادي هاي روال شناخت به را راه شكافي همچون تناقضات اين. است نهادي نگاري مردم مطالعة موضوع
 چه ببينيم تا رويم مي مشخص هاي محيط سراغ نگاران مردم همچون كار اين رايب. گشايد مي حاكم
 توصيفي دنبال به صرفاً طريق اين از اما شوند مي تبادل هايي مكان چه در و كساني چه ميان هايي، پيام
 از كه« هستيم »اي كننده هماهنگ فرايندهاي« وجوي جست در بلكه نيستيم، شان تجارب يا مردم از

 پژوهشگري نقش در نيز ما ).98. ص ،1385 دوالت،( »گيرند مي نشأت محلي محيط از فراتر يمكان
 نشان را خود موقعيت بايد و روابطيم اين از بخشي خود است، مشخصي اجتماعي موقعيت داراي كه

 نيكه با ا ييها روست كه در پژوهش نياز اسازيم.  فاش نيز را خود واقعي نام ديگر عبارت به و دهيم
تر از  پژوهش مفصل نديپژوهشگر و فرا تيموقع رو، به شيشوند، همچون پژوهش پ يانجام م يكردرو

 با روابط قدرت نقشة شدن كاملمتعارف است.  گريد يها شود كه در پژوهش يپرداخته م يزيآن چ
 را فرودستي از متفاوتي اشكال يا شكل كه شود مي ممكن كساني هاي پژوهش گرفتن قرار هم كنار

 هاي گروه براي بايد كنيم مي ترسيم كه اي نقشه كه، اين نهايت در). 1385 دوالت،(كنند  مي تجربه
 كنند، مي كار چگونه چيزها كه اين دانستن. «آيد كار به موجودند وضعيت تغيير پي در كه اي اجتماعي
 »بهاست گران اندازه بي ،بجنگند تاريكي در بايد اغلب كه كساني براي شوند، مي داده قرار هم كنار چگونه

)Smith, 2005, p. 32.(   
  

  پژوهش فرايند
 زاده امام محلة ساكنان. يافت ادامه ماه 8 و شد آغاز 1393 ماه بهمن پژوهش ميداني بخش

 زناني مشترك ويژگي كه دارند فرودستي طبقاتي موقعيت عمدتاً تهران، بازار مجاورت در يحيي،
محله البته سكونت  اين انتخاب داليل از. است شده وگو فتگ آنان با پژوهش اين در كه است

 افراد نقش بتوانند كه است بوده هايي سازمان و افراد با آشنايي مهاجران افغانستاني در آن و در ضمن
 وگوهاي گفت و مشاهده شامل كه كار اولية مراحل. كنند ايفا پژوهش ميدان با ارتباط در را كليدي
 شده شامل را محله ساكن ايرانيان و كودكان تا گرفته نهاد مردم هاي سازمان نانكارك از بود، پراكنده

 محدود اي افغانستاني زنان به است، مصاحبه 9 شامل كه ها داده آوري جمع پاياني بخش اما. است

 
1.  Bifurcated consciousness 
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 در لزوماً ها ويژگي اين چند هر. بودند افغانستان شدة بزرگ و سواد، كم فرزند، داراي عمدتاً كه شده
شونده نيز با يكديگر متفاوت است. با  وضعيت قانوني اقامت افراد مصاحبه .شدند نمي جمع افراد مةه

طور مكرر و هر ساله و با هزينة  ها در ايران ناچارند مدارك قانوني خود را به اين توضيح كه افغانستاني
نوني در ايران اقامت داشتند طور قا ها مقاطعي را به همين دليل همة مصاحبه شونده باال تمديد كنند. به

هايي كه كودكانِ  از طرف ديگر در سال 1ها بعد از مدتي از اعتبار افتاده بود. ولي مدارك بعضي از آن
فاقد مدارك قانوني اجازة تحصيل در مدارس ايران را نداشتند، بسياري از تحصيل بازماندند يا از 

گيرد كه  ما مطالعه ما بيشتر مادراني را در بر ميكردند. ا مدارس غيررسمي خدمات آموزشي دريافت مي
  وپرورش ايران بفرستند.  مدارس رسمي نظام آموزش شان را به اند فرزندان كم در مقاطعي توانسته دست
 در كردم و ضمن كمك مي آمد و رفت نهاد مردم هاي سازمان از يكي خياطي كارگاه به مدتي ابتدا در
جز  اين به . كردم مي وگو گفت زنان افغانستاني شاغل در آنجا با ش زدن،بر مثل اي ساده و كوچك كارهاي

 كارگاهي قالب نيز در مشاهده از تر به آن اشاره شد. بخشي شركت در فرايند سوادآموزي بود كه پيش
 ،بحث براي ما مهم ابزار. كرديم برگزار ام افغانستاني و ايراني دوستان از تن چند همكاري با كه يافت ادامه

 در داستان. بود كرده روايت برايم بودم شده آشنا او با محله در كه اي افغانستاني جوان زن كه بود داستاني
 آورده ايران به افغانستان از كه را هايي عروس مشكالت بود كوشيده و بود او بستگان از زني زندگي واقع
 دنبال داشت، شباهت خودشان يها زندگي به كه را داستان كنندگانْ شركت. كند برجسته شوند مي
 را ها كلمه نوشتن و خواندن بيشتري سرعت با حتي و كردند مي روايت را مشابهي يها تجربه كردند، مي
 را پاياني يها مصاحبه محورهاي كه بود تري مشخص هاي پرسش مشاهدات اين حاصل. گرفتند مي ياد

  .شدند انجام فتهساختاريا نيمه صورت به ها مصاحبه بنابراين. كرد تعيين
  

  كسي؟ چه زبان به وگو گفت
 اين در گيرد، قرار اي كيفي پژوهش هر روي پيش است ممكن كه متعددي موانع ميان در

 كيفي شناسي روش در شده شناخته هاي چالش جملة از قضا از كه دهيم مي شرح را موردي جا
 تلقي عملياتي مشكلي صرفاً اتوان اين امر ر مي چگونه اما. است زباني تفاوت مسئلة آن و است

 سلطة عوامل از يكي عنوان به معيار فارسي زبان كاركرد مطالعة حال كرد، آن هم وقتي در
 خواستم نمي. نشوم متوجه كل به را جمالتي از منظور كه بيفتد اتفاق بود ممكن بوديم؟ مليتي
 از بيش را  »نفهميدم« و »چي؟« مانند هايي عبارت كرد كمك مي كنم، گرچه فهميدن به تظاهر

 
 نيمقاله به آن پرداخته نشده است. ا نياست كه در ا ديگري از عوامل مهم نيز ها يافغانستان انيم يقوم يها تفاوت .1

و  رانيها در ا يافغانستان تيدر موقع ،كنند يم يندگيرا نما يمفروض يظاهر يها يژگيزبان، مذهب و و ها كه تفاوت
 دارند. تيسه اهمكودكانشان در مدر
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 هنگام در زباني مشكالت. داد نمي شونده مصاحبه به خوبي پيام مسلماً كه نكنم تكرار حد
 از كه اين وجود با. بود همراه ما با نيز ارائه براي ها آن سازي آماده و ها مصاحبه سازي پياده

 هايي گويش از بعضي توانستم نمي همچنان گرفتم مي كمك كار اين براي ام افغانستاني دوستان
 زن صداي ها مصاحبه از يكي در. كنم پياده درستي به داشت وجود دري فارسي زبان در كه را

 استثناي به مصاحبه كه بود گراييده خاموشي به چنان كردم، مي وگو گفت او با كه اي افغانستاني
 كه بود اين دليل به تنها طوالني هاي سكوت آن آيا .بود شده استناد غيرقابل محدودي هاي بخش

 دوستان از يكي ام ميداني كار مياني هاي ماه در وقتي دانست؟ نمي را ها واژه معناي او
 با مرا بود، شناسي جامعه دانشجوي و جوان زني و بودم يافته محله همان در كه اي افغانستاني
 بيشتر افغانستاني زنان ميان از كه بود بهتر آيا كه انديشيدم پرسش اين به كرد آشنا دوستانش
 با شايد گونه اين شدم؟ مي متمركز اند در ايران بزرگ شده ها آن از بسياري كه باسواد بر جوانان
 ابزارهاي كنترل امكان بيشتر ام، مطالعه مورد اجتماع و من ميان ديوار از آجر دو يكي برداشتن

 تغيير چنين بودن كافي اي درستي از توانيم نمي اكنون چند هر. كردم مي فراهم را خود قدرت
 و ما موقعيت كه هايي ويژگي از يك هر اهميت كه است آن مقصود باشيم، مطمئن مسيري
 نظر در بايد. بگيريم جدي كند، مي تعيين قدرت مراتب سلسله در را پژوهش در كنندگان شركت

از طبقة  زني در جايگاه من براي فرودست طبقة افغانستاني زنان با وشنود گفت كه گرفتم مي
وگو  عبارت ديگر، اين پرسش كه گفت به .است ممارست و تمرين نيازمند ها اين از بيش ممتاز

گيرد  وگو ميان چه كساني صورت مي گيرد از اين پرسش كه گفت چه زباني صورت مي به
  ناپذير است. جدايي
  

  هاي پژوهش يافته
ت دارند. از كارهاي مزدي خانگي گرفته شدگي زنان افغانستاني دس رانده حاشيه عوامل متعددي در به

 هاي خشونت و زورگيري همچون غيررسمي، هاي خشونت از رانند تا هراس انزواي خانه مي كه زنان را به
كنند. اما در ادامه، بر آن  مي ناامن شدت به ها افغانستاني براي را عمومي مرز كه حوزة رد همچون رسمي،

كنند.  ه انزواي زنان افغانستاني را در ارتباط با زبان و سواد توصيف ميكنيم ك ها تمركز مي دسته از يافته
دهيم. اين دو بخش از  اين كار را از طريق بررسي وظايف آموزشي مادران در قبال فرزندانشان انجام مي

هايي رهنمون  پيچيدگيِ مسئوليت سوادي است كه ما را به يكديگر جدا نيستند؛ گاه موانع زباني و كم/بي
  برد.  اولي راه مي شود كه زنان افغانستاني بر دوش دارند و گاه دومي به يم
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  درس دادن در خانه: مقاومت يا موقاومت
كند  هاي ارتباط مدرسه با خانوادة كودكان جلساتي است كه مدرسه برگزار مي يوهشترين  از آشنا

ن دليل روايت زنان افغانستاني همي خواهد در آن شركت كنند. به آموزان مي و از پدر و مادرهاي دانش
حساب آيد.  آنان با نظام آموزشي به رابطةآغاز مناسبي براي بررسي  نقطةتواند  يماز اين جلسات 

شركت در اين جلسات از جمله كارهاي مادران است. چنان كه امينه هم مخاطب جلسات را مادران 
  داند: ها مي بچه

هايتان برسيد، مثال  نه كه چيز كنيد، براي درس بچهگن مادراي مهربان فقط خواهشمان از اي مي
  ديم، شما تو خونه درس بديد.  جا درس مي ديم، شما تو خونه درس بديد، ما اين جا درس مي ما اين

 را كودكان آموزش در »مهربان مادرهاي« پيامي كه امينه از جلسه دريافت كرده است، نقش
شدة ايران است. او كه در حال سوادآموزي بود تا  بزرگ كند. او زني جوان با دو فرزند و يم تعريف

فرزندش كمك كند و نقاط ضعف او در يادگيري، مثال  توانست به همان حدي كه خودآموخته بود مي
ها با فرزندش بود. نازنين، دختر  مشكلش در آموختن رياضي، همان نقاط ضعف او در كار كردن درس

مدرسه  گويد وقتي به كند، مي يمده و در كارگاه خياطي كار جواني كه تا اول راهنمايي درس خوان
همين خاطر در  گفته و به او ديكته مي رفته برادرش كه در افغانستان درس خوانده است به مي

ها را از روي كتاب  او گفته است بهتر است خودش كلمه هايش غلط داشته است. معلمش هم به ديكته
 يك در دختر رحيمه اشتباهات از مورد ده از شود. بيشتر اي مي»جهدوله«نگاه كند و بنويسد، اگرنه 

 واژة مثال براي بود؛ رفته كار به ها آن در ُ» « مصوت كه شد مي مربوط هايي واژه به  ديكته  صفحه
سال بود  8فرزند داشت و  5رحيمه  .بود شده نوشته »گوناه« ،»گُناه« واژة و »موقاومت« ،»مقاومت«

مدرسه رفته بودند.  ايران آمده بود. فرزندان او همه در ايران بزرگ شده و به وهرش بهكه همراه با ش
نهادي كه دختر رحيمه را تحت پوشش خود داشت، رحيمه را چون در خانه  كاركنان سازمان مردم
ي سوادآموزي دريافتم ها كالسدانستند. در  يمگويد مقصر اين وضعيت  ينمبا فارسي معيار سخن 

 ها آن به كسي خواندن وقت. نوشتن است از تر آسان مراتب به سواد كم افغانستاني زنان رايب خواندن
 بنويسند، گويند، مي كه گونه همان خواستند يم اگر ولي. گرفت نمي خرده شان  تلفظ شيوة خاطر به
 ييها واژه از بعضي نوشتن در كم دست ها افغانستاني. شد مي محسوب غلط »معيار« فارسي زبان در
 مشكل با بودند، ِ» « و »اي« هاي مصوت و ُ» « و »او« هاي مصوت داراي »معيار« فارسي در كه

 ممكن بلكه كنند، مي استفاده ُ» « جاي به »او« از ها آن كه نيست آن معناي بهلزوماً  اين. بودند مواجه
 افغانستاني زنان تاشكاال. ندارد وجود »معيار« فارسي آواهاي ميان در كه كنند ادا را مصوتي است
 گفته معلمشان گفت مي جميله .گرفت مي نام »لهجه« مشكل نهضت معلم سوي از ديكته در

 معلم معتقد بود كه شاكري، است. اما دوستش، خانم اش»لهجه« خاطر به ديكته در اشتباهاتش
 صداها تواند نمي كه است خودش مشكل اين و زده را حرف اين جميله  »دلخوشي« براي و »الكي«
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 كه بود آن معني به كه باشد يخوش دلتوانست  يم اين دليل به معلم حرف. دهد تشخيص را از هم
 ي»لهجه« يعني ديگري چيز مشكل و نيست ديگران از كمتر يادگيري براي جميله ظرفيت يا هوش
 اش ديكته اشتباهات از مورد چند دادن نشان با خواست ميشان  معلم كه بار يك حال ين. باااوست

 جميله براي كه آمد نمي نظر است به گذاشته يرتأث اش نوشتن بر او ي»لهجه« كه كند ثابت او به
  .گويد ميشان  معلم كه نويسد مي را چيزي همان گفت لب زير او. باشد خوشايند

نظر  ها است. به سازي افغانستاني اين شكل تنها يك جنبه از فرايند ناتوان به» معيار«تحميل فارسي 
از  يزنان افغانستان اي از تفاوت زباني وجود دارد كه در احساس ناتواني شده نمايي آيد تصوير بزرگ مي

واقعاً  يها از تفاوت ياز آن كه ناش يشگاه ب يتفاوت زبان تصورات مربوط بهبرقراري ارتباط دخيل است. 
گاه براي  .ن ملتي بيگانه استعنوا ها به يافغانستان حاشيه راندن و به كردن يزمتما نتيجةموجود باشد، 

يرة واژگان خود ندارند يا تفاوت اندكي در تلفظ يا دااي جديد كه در  زنان افغانستاني آشنايي با واژه
قلمرو ناشناختة زباني ديگر باشد. هنگامي كه  معني هراسِ وارد شدن به تواند به ها مي كاربرد واژه

هايمان را با هم  كرديم. او گاهي زبان ادي صحبت ميگفتم با هم از چيزهاي زي رحيمه ديكته مي به
را » بيگانه«اي ايراني يا  را واژه» فوت شدن«اي افغانستاني و  را واژه» مردن«كرد. رحيمه  مقايسه مي

  دهد: دانست. هاجر هم توضيح مي اي ايراني مي را واژه» غريبه«اي افغانستاني و  واژه
گيم ماما. اين طوري. فرق  دايي، مي گن. مثال به عمو ميگفتيم كاكا. االن اين جا  عمو مي به

گيم برادر. يا  داداش مي گن آبجي. مثال به گيم. اين جا مي ها ما. ما مثال خواهر مي كنه لهجه مي
  گيم برار. برار. گيم ما. مي گيم... داداش نمي گيم. يا مي گيم... يك چيز ديگه مي مي

و در  هاز خان يرونچند سال است ب نهاد است. با اين كه هاجر كارگر خدماتي سازماني مردم
همچون  ينينش مركز يرانيزن ا يكه برا برد يكار نم به يا كلمه يباو تقر كند يكار م يرانيانارتباط با ا
 .گويد با ايرانيان سخن مي» بيگانه«زباني  كند به همچنان احساس ميباشد،  يبمن غر

او تذكر  را به ها واژهين اشتباهي در تلفظ معيار تر كوچكبودند،  هاي هاجر كه همكار او يا محله هم
اولين اند.  يلدخي از برخوردهايي است كه در ايجاد اين ذهنيت براي هاجر ا نمونهدانند كه  يم

  شود: خريد كردن مربوط مي آورد، به ياد مي اي كه مرضيه از تنهايي در ايران به تجربه
خريد. چيز بود ديگه فرق مكرد لهجه ما.  مثالً(مكث) مغازه مرفتم  مثالًتنهايي بود. نابلدي بود. 

خوام. ديگه اسمش  گفتم آقا از اينا مي گذاشتم، مي اون چيزايي كه بلد نبودم مثال دستم مي
دادي هر چي كه  گفتم كه اشتباه نگم كه (خندة كوتاه) باعث خنده شه. يا مثال چيزه... پول مي نمي

خواستي، پول  ز پول ايران سر در نياورده بودم، تازه آمده بودم، مثال يه چيزي ميا 1الزم داشتي، [؟]

 
ها براي پژوهشگر نامفهوم  سازي مصاحبه هايي استفاده شده است كه هنگام پياده براي نشان دادن عبارت ]؟[عالمت  .1

 بوده اند.
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دانه [؟] اگه كم گذاشته زياد  ذاشتم. خودش ديگه... خدا مي هر چي كه توي كيف بود، جلويش مي
كرد.  گذاشته. يك زمستان همو جوري گذشت. ديگه بعد از او ديگه كم كم، كم كم ذهنم كار مي

  رسه آمدم خيلي خوب شد، تاثير گذاشت.بازم اين مد
دشوار است مشخص كنيم مشكل مرضيه سواد يا زبانش بوده است. اگر مرضيه يك ايراني 

مراتب در اين مورد مشكل كمتري داشت.  سواد يا يك افغانستاني باسواد بود، به زبان بي فارسي
» كم كم، كم كم«توضيح اين كه گنجاند. او با  مي» نابلدي«مرضيه مجموع اين مشكالت را در واژة 

كند؛ فرايندي كه  كار افتاده است، غلبة خود بر انفعال را همچون نوعي فرايند توصيف مي ذهنش به
نقش مهمي داشته  -نهادي است كه در آن سواد آموخته است منظور او سازمان مردم - در آن مدرسه

 سخن تا بدهد فرصت افراد به كه ودنب چيزي آن سوادآموزي نيز فرايند غالب در حال ينباااست. 
 كه اولي روز. كنند تمرين خود زندگي به را ها آن دادن ربط و ها، آن بردن كار به ها، واژه با گفتن
 او از. كرديم روخواني را شان يفارسكتاب  درس با هم دو بگويم، ديكته او به تا آمد رحيمه

 وگو گفت هم با دانست، نمي كه كدام هر ردمو در و داند نمي را واژه كدام معني كه پرسيدم مي
 كه بودند هايي كلمه از بعضي »بازسازي« و ،»پيمان« ،»همدان« ،»ماهر« ،»مقاومت. «كرديم  مي

 دانست مي كه هايي كلمه جمله از »ملت« و ،»ويران« ،»موشك« و دانست نمي را شان معني رحيمه
با ياد گرفتن . سر ذوق آورده بود را رحيمه ها كلمه معني مورد در كردن صحبت. اند معني چه به

زده  يجانه .داد هايم دست به دهيم مي قول يكديگر به وقتي مانند را هايش دست معني پيمان بستن
. دانند نمي را ها كلمه معني كه است ضعيف اين خاطر به هايش بچه ديكتة البد نتيجه گرفت كه

 »كر« كلمة نوشتن وقت. كرد مي استقبال ها واژه ارهدربوگو  گفت از ديكته نوشتن هنگام حتي رحيمه
 و زده بدجوري معلم را ش كوچك پسر كه اين از »كوچك« نوشتن وقت گفت، شوهرش ناشنوايي از

 در كه جشني در كه اين از »آش« نوشتن وقت و مانده است، كودك صورت روي انگشتانش جاي
جمله  وقتي فرق .گرفته است جايزه بود، پخته كه اي خوشمزه آش خاطر به است، شده برگزار سازمان
اين  يش آمده بهها بچهكه در كتاب » سازي جمله« پس پاسخ داد، را برايش توضيح دادم و كلمه

است منظور معلم، مشاور و  يازو هم مسلماً ن ياورندسر درب ياز متون آموزش يدمادران هم بامعناست. 
شان  در رابطه با آموزش فرزندان يفشان بدانند وظاكاركنان مدرسه را متوجه شوند تا اصالً يگرد
بتوانند خود را با مدرسه  يگرعبارت د به ياانجام دهند  يدرا نبا يو چه كار يدرا با يكار و چه يستچ

 ينچن يفايا ياند، برا شده منزوي يلحاظ زبان كه به اي يوصف، زنان افغانستان ينهماهنگ كنند. با ا
  د.آماده نخواهند بو ينقش

حاال  گفت يم يبا خوشحال شد، يمبراي رحيمه روشن  اي مهكل يمعن داد كه وقتي بسيار رخ مي
در سواد  سواد يا بي كم ي. مادران افغانستانگويند يكه در جلسات مدرسه چه م يدخواهد فهم يگرد

 ييهااحساس تن شوند، يمتوجه نمرا  شان يكه معن ياز كلمات يجلسات مدرسه در برابر هجوم انبوه
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. از شود ينم يشها متوجه حرف كند، يمشاور مدرسه صحبت م يگفت وقت مي. رحيمه كردند يم
 دهد يخوب است و جواب م يپرسد مشاور چه گفته است و او گاه يكه كنارش نشسته است م يكس

هاي آغازين زندگي در ايران اين  فاطمه تنهايي خود را در سال داند. ينم گويد يهم نه و م يو گاه
  كند: گونه توصيف مي

كرد. خيلي اذيت شدم. كال (مكث) روي روحم، روحية من، كال اثر گذاشت.  ها خيلي فرق مي لهجه
شدم. خيلي اذيت  را خيلي متوجه نمي 1چون بلد نبودم با اينا چه جوري حرف بزنم. اصال حرفاي از اينا

فهميدم  از همين كه خودم نميخاطر  شدم. خودم اذيت شدم هيچي، سه تا بچمم كال اذيت شدند. به
هاش كه آدم خوبي بود، دوباره  شد. [؟] ولي بعضي گفتم اونا هم متوجه نمي گن، من كه مي اينا چي مي

هاش كه چي بود ديگه. آره.  پرسيد. مثال اين خوب بود. ولي بعضي كرد. دوباره ازم مي مثال تكرار مي
فقط خدا بود. ديگه اين جوري بود. خيلي سخت  فقط خداي جهان بود ديگه. 2خيلي اذيت شدم. [...]

گذشت. خيلي. بعد، بعد از دو سال دختر برادرشوهرمم از پشتم آمد. ولي او، او بچه بود. او از منم بدتر 
نوزده سالش بود، يه دانه بچه توي بغلش، يكي ديگه توي  اون كه اصال.بود. نوزده سالش بود كه اومد. 

جاي اين  . يكي ديگه هم تو شكمش بود. او كه اصال كال سربارم شد. بهشكمش. يه بچة يك ساله داشت
  كه يك... بگم يك فاميلم آمده، براي ما خوب شده، يك سرباري شد.

ناتواني در برقراري ارتباط با ديگران مربوط بود كه بار  خاطر آورد، به اولين رنجي كه فاطمه به
ها بسيار  ام با افغانستاني وگوهاي روزمره يا گفت ها گيرد. در مصاحبه نام مي» لهجه«ديگر مشكل 

 رو روبهگذارند،  هاي خوب و بد مي پيش آمده است كه با تفكيكي كه فاطمه و رحيمه ميان ايراني
ها بوده باشد، اگر پژوهشگرْ افغانستاني بود، نه ايراني،  در ذهن آن واقعاً. حتي اگر اين تفكيك ام شده

گيرد كه سخن گفتن از رفتار  شد. اين تفكيك آشكارا براي آن صورت مي اين همه بر آن تأكيد نمي
مهم است كه فاطمه بر چه اساس اين دو  درهرصورتظالمانة ايرانيان براي من برخورنده نباشد. 

مالك ستم تبديل شده  كند. مسئلة زبان تا حدي جدي بوده كه براي او به دسته را از هم متمايز مي
سعي در كنار زدن » دوباره پرسيدن«و » دوباره تكرار كردن«اند كه با  انيهاي خوب كس است. آدم

ايران  تعبير او، آزار ديدنش از آزار ديدن فرزندانش جدا نيست. فاطمه وقتي به اند. به اين مانع داشته
معناي نداشتن  به صرفاًآن تكيه كند. تنهايي فاطمه  آمده، روابط از پيش موجودي نداشته است كه به

دختر  گرانه است؛ چيزي كه او خود به يتحمامعني فقدان روابط  وست و فاميل نيست. تنهايي او بهد
پناه آورده ارزاني داشته است. شكلي از حمايت كه باري بر دوش  ها آن ي كه بها ساله نوزده

ان حال ضامن بقاي جماعتش يندرعزنان افغانستاني است، ولي  خصوص بهي افغانستاني و ها خانواده

 
 ها هاي اين . حرف 1

 شوند. دهد تا براي جاي گرفتن در مقاله به اندازة كافي كوتاه ها را نشان مي هايي از نقل قول حذف بخش [...]. عالمت  2
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 ديگر هايش بچه حاال كه . صغرااند محرومخدمات حمايتي  هرگونهدر سرزميني است كه در آن از 
  : گويد است، چنين مي رفته مي مدرسه هاي جلسه به كه زماني از ،اند شده بزرگ

 قرص. داد مي قرص. داشتم خون فشار. بودم مريض من چون. شدم نمي متوجه من واال
  .داري تيروييد كاري كم گفت. دادم آزمايش امسال. گويد مي چه ميدمفه نمي هيچ من. بخش آرام

اش پيچيده شده است. مشكالتي كه  يجسمانهاي  ي از ضعفا هالهبراي صغرا مشكالت زباني در 
آورد. سرگيجه، ضعف بينايي،  شدت پايين مي نفس زنان را هنگام سوادآموزي نيز به اعتماد به

كم بودن ظرفيت آنان در  ناشي از خستگي و مشكالت تغذيه است، به آلودگي و غيره كه عمدتاً خواب
شود. اين مشكالت جسماني با افسردگي كه خود نتيجة انزواي زنان افغانستاني  يادگيري تعبير مي

  كند: مرضيه دوران افسردگي خود را چنين توصيف مياست، پيوند خورده است. 
يگه كه من جام نداشتم كه برم. اگه جاييم داشتم، خوابيدم خانه. اين پهلو اون پهلو. د همش مي

گفت نخواب برو  خوابيدم. شوهرم مي شد هر روز برم. هر روز سالم سالم سالم. [؟] ديگه همش مي نمي
رفتم.  زاده صالح مي رفتم، امام عظيم مي عبداهللا رفتم ميدان بهارستان، مثال شاه گشتم. مي بگرد. اوال مي

ريخت،  ...] ديگه همش خوابيدم. چند سال خوابيدم. موهام ريخته. موهام ميكم خسته شدم. [ ولي كم
  ابروهام، حاالم خوب نشده، همش ريخت. ديگه جايگزين نشد. 

است. براي » گشته يم«موضوع فقط بيرون رفتن از خانه نيست. او همچنان در قلمرو انزواي خود 
هاي  وده است. افسردگي باز هم بيشتر از امكاناو آن بيرون نه كاري بوده، نه كسي بوده و نه جايي ب

  آورده است: ينمكاهد. فاطمه هم از جلسات مدرسه چيزي سر در  ارتباطي زنان افغانستاني مي
هايشه مثال اگر خيلي كم. اونم مثال ديگه خدا بدانه  گه. بعضي شدم. كه چي مي اصال متوجه نمي

شدم. ولي معلم كالس پنجم دخترم يك  وجه نميشدم. اگه نه مت از كجايش بود كه كم متوجه مي
راهنمايي كرد گفت اين دختر تو مشكل  1كرد، [...] او معلم مه ره آدم خوبي بود، خوب صحبت مي

اينه كه سركوفت شده. زياد سركوفت شده  2ذهني نداره. مشكل هيچي نداره. فقط تنها مشكل از ايي
  از بين. او را از دست داده. درسش داره او را برديد اي كه به اون عالقه

اي همراه بود كه او در  كننده دغدغة فاطمه در مورد آموزش فرزندانش با احساس گناه ويران
فاطمه گفته است بخش مهمي از روايت او از  چه معلم به گويد. آن از آن سخن مي جاي مصاحبه  يجا

كوت تنهايي فاطمه را شكسته احساس گناهش است. اما از سوي ديگر صداي همين معلم بوده كه س
  است. معلم سوادآموزي مرضيه هم از اولين كساني بوده است كه با او هم كالم شده:

 
 . آن معلم من را1

 . مشكل او2
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گوشم... يك جوري ميامد. كه چه گفته. [؟] بازم  گه. يك جوري به شدم كه چي مي متوجه نمي 
وشتي؟ گفت با لهجه خودت ن گفت چرا اين جوري نوشتي. [؟] مي كرد. مي معلم ما كمك مي

  نوشت: نه. اين طوري نيست.  گفتي آره. خودش مي مي
 نيز جا اين در. دهد مي نشان را معلم نقش بودن چندجانبه و پيچيدگي مرضيه نيز توضيحات

 ولي. بگذارد كنار و بكوشد آن را كند شناسايي را اش لهجه مرضيه كه است بوده عاملي معلم
 توان بيشتري در و بيايد بيرون ترس و گيجي ايي ازبا اين شناس كه است كرده »كمك« حال يندرع

معلمان،  يصدا ينپر از طن يم طي اين پژوهشوگوها گفتآورد.  دست به را شرايط با رويارويي
رفتن  يكه او را برا هاروزيكي از  يژهو با رحيمه، به يمها ها بود. در صحبت ها و مانند آن پزشك

 ،»يكولونوسكوپ« ،»يارتوپد«مانند  ييها دم او با واژهمتوجه ش كردم، يم يهمراه يمارستانب به
 هايي واژه يمعنا شنيده بودم كه اوبود كه از  يدر حال ين. اايي داردآشن »كورتاژ«و  ،»يآندوسكوپ«

سوادي كه در قلمرو زباني ايرانيان  زنان افغانستاني كم .داند يرا نم» چكمه«و  »ييزپا«همچون 
اند،  خود از موضع قدرت خودي برابر اظهارنظرهاي تخصصي كه به كنند، در احساس بيگانگي مي

  پذيرند. بيشتر آسيب
  

  »بد«مادران 
  شود: درس فرزندانش اين گونه آغاز مي داستان دشواري كار مراقبتي فاطمه براي رسيدگي به

شد چه  من خودم سواد نداشتم. شوهرمم همين جوري. يه كم سواد داشت. اصال متوجه نمي
ت. االن پسر بزرگه مه دچار همون مشكل شده. خيلي بدجوري. مثال االن سوم دبيرستانه. جوري هس

گه مامان ما  مشكل رياضي برخورده. انقدر سخته برايش مي پسر بزرگم. سوم دبيرستانه سخت به
توني. ولي ده دل خودم هسته كه من كوتاهي  توني مامان. تو مي تونم. مامان مي دونم. نمي اصال نمي

  ردم. من...ك
 رفته يم يررسميمدارس غ اند به بوده يفاقد مدرك قانون يها چند سال پسر فاطمه از آن جا كه آن

كند.  يشرفتآموزان پ دانش يگرنتواند مانند د يمدارس رسم باعث شده است كه بعد از ورود به ينو ا
 محروم تحصيل از را ها آن روزي كه ها افغانستاني آموزش با رابطه در ايران دولت متغير هاي سياست

ين عواملي است كه توان تر مهماست، از جمله  داده مي تحصيل اجازة ها آن به ديگر روز و كرده مي
دهد. اما گويي هر چه محروميت كودكان افغانستاني  يمتحصيلي كودكان افغانستاني را كاهش 

ي را بر دوش خود احساس كند، مادران بيشتر بار جبران اين بازماندگ يمبيشتر افزايش پيدا 
ي او ها گفتن» تواني يم«ي پسر فاطمه و ها گفتن» توانم ينم«توان در  يمكنند. اين تقال را  يم

كار  فرزندش به آن چيزي كه دارد براي نيرو بخشيدن به همةكوشد كالم خود را،  يماحساس كرد. او 



 فرزندان و آموزش  افغانستاني مليت: مادران و جنسيت تقاطع در

53 

را  كودك هاي تحصيلي يتروممحهاي دولتي  ياستس دانست مي گمان يبكه  اين با گيرد. فاطمه
 سرزنش كند پيدا او براي بهتري مدرسة بود نتوانسته كه آن خاطر به را خود همچنان ،اند شدهسبب 

  دهد: كند كوتاهي كرده است. او پاسخ مي پرسيدم چرا فكر مي .كرد مي
تقصير منه كه مه وقتي كه حرفاي از اينا را بلد نبود، [؟]  1ما اين جوري خود را سركوفت منَم

هر  ديگه. ولي زياد هم تقصير من ني. مه كسي نبود كه مرا راهنمايي كنه. كسي را نداشتم ديگه. به
شينم گريه  شه اعتماد كنه. خيلي... خيلي زياد... االن خيلي... ما گاهي وقتا خودم مي كي كه آدم نمي

م. [...] االن دختر بزرگمم گم من چقدر مادر بدي بودم. خيلي مادر بد بود كنم با خودم. مي مي
خاطر  همين جوريه. يكي ديگش مثال (مكث) االن امسال ششم مره. اونم همون جوري. مثال به

هاي خودم كه خودم حرفاي از اونا نفهميدم و اونا حرفاي مرا نفهميد. دخترم مثال (مكث) كال  لهجه
شد، تو خونه  درسه سركوفت ميجاي ايي كه مه او را كمكش كنم، سركوفتش كردم. اون جا تو م به

شد، كه چه كار  نويسي. چون او از مدرسه متوجه نمي كردم. چرا درسايت نمي خودم سركوفت مي
بازي در مياره. تنبلي  كردم كه اين شل ماند، من فكر مي آمد همين جوري مي خانه مي 2كنه، بعد ده

ث) اگر كس مثال در دل مرا بتونه وا كنه، شد. اينا كال االن... (مك . ولي او از مدرسه متوجه نمي3نه
  نگاه كنه، خيلي واقعا ديگه (مكث) داغونه.

كند  را تكرار مي» يدمرا نفهم يو اونا حرفا يدماز اونا نفهم يخودم حرفا«بار ديگر عبارت فاطمه 
د. كار گرفته بو بهاو روا داشته شده است  كه به اي يستم زبان يشتر ديديم آن را براي توصيفپكه 
زباني كه در خانواده  فهميده است بايد در خانه چه كار كند به آيد اين كه دختر فاطمه نمي نظر مي به

شده كه او هم در مدرسه آزار ببيند و هم  يمشود. همين سبب  با آن پرورش يافته است مربوط مي
خاطر  يشتر بهدليل ضعفش در مدرسه مورد خشونت مادر واقع شود. احساس گناه فاطمه اين جا ب به

نتوانسته است مشكالت آموزشي فرزندانش را » ها آني ها حرفنفهميدن «دليل  اين است كه به
ها اقدام كند كه در واقع يكي ديگر از وظايف  موقع تشخيص دهد و براي حل آن درستي و به به

 ها در درسضعيف بودن خاطر  به را دخترشكه او همان زمان هم كند.  مادران را براي ما مشخص مي
كرده آن چه  بيند مي. حال دهد نظارت بر او انجام  يرا برا اش يفهداشته وظ يسع كرده، سركوب مي

بخش از مصاحبه در سه مورد استفاده  يندر ا» سركوفت كردن«. استنبوده  يكار ندانمجز  چيزي
و  ،است كه خودش با دخترش كرده يكه مدرسه با دختر فاطمه كرده است، كار يشده است: كار

كشيدن در تنهايي   فاطمه در طول مصاحبه بارها از رنج. كند يكه فاطمه خود با خود م يكار

 
 كنم مي .1

 در .2

 كند . مي 3
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گيرد و  كار مي ش را عليه خود به ريزد. گويي او خشم مي» دل خود«گويد و اين كه اين همه را در  مي
از تجربة كار  ها بخشي خاطر كوتاهي شماتت كردن خود به كند. با اين تنهايي خود را مجازات مي

شود. آن جا كه فاطمه  حدوحصر پنداشته مي يبمادري است كه مستلزم فداكاري  خصوص بهمراقبتي 
دهد چگونه چنين  دخترش آسيب ديده است نشان مي» هاي خودش خاطر لهجه به«گويد  مي

  د:پاي خود بنويس شان را به شود او تمام پيامدهاي موقعيت فرودستي تصويري از مادري سبب مي
هر طريقي شده از فرزندان حمايت كنه، ولي نتونستم. اينو كه نتونستم. [...] چه كاري  بايد بهمادر  يك

  تانم. كنم جبران هم نمي تونم جبران هم كنم. هر كاري مي كنم كه من اينا رو جبران كنم. ولي نمي
كند ولي چون » نجبرا«كند اين تقصير را  كند مقصر است، سعي مي از آن جا كه فاطمه فكر مي

شود. فاطمه حدودا  كماكان از منابع الزم برخوردار نيست بر احساس ناكامي و حرمان او افزوده مي
تواند  كند. شوهرش سالمند است و اگرچه همچنان مي دوزي مي ساله است و در خانه منجوق 40

شرايطي مشابه با زني كند، فاطمه در بيشتر امور  ين ميتأماندكي از نيازهاي اقتصادي خانواده را 
تنهايي زندگي خود و فرزندانش را اداره كند. زكيه با اين كه سواد ندارد ولي اين بخت را  دارد كه به

گيرد. نياز كودك  هاي پسرش كمك مي درس اش كه ديپلم دارد، براي رسيدگي به داشته كه از جاري
خانة  ه سال اول دبستان را بهجدي بوده است كه پسر زكي قدر آني در خانه آموزش كمككار  به

هاي زن مهاجر ديگري افزوده شده  مسئوليت عمويش نقل مكان كرده است. يعني اين مسئوليت به
  بخش باشد: تواند براي زكيه رضايت حال مشخص است كه اين شرايط هم نمي ينباااست. 

 سرش. نبود خوب كنم فكر بود، جا اون كه امسال. خوبه مادر [خودش] ديگه و پدر پيش بچه
. نكنه سواد بي پدرش مادر را كس هيچ خدا 1چون سر خود خوردم. ديگه زنه مي حرفي يك كس هر
 چه او ديگه سال كه كوچولويم فكر ده االن. شه مي اذيت خيلي بچه. شه مي اذيت خيلي اش بچه

  . زياد خيلي. سخته . (مكث)..جوري
تر  و نزد خود شرمگين است. پسر بزرگ دهز خجالتديگري  خانوادةزكيه از گذاشتن كودك نزد 

دليل خشونت  ترش كالس اولي است. امينه كه به رود و پسر كوچك زكيه امسال كالس دوم مي
اي دارد از هر گونه حمايت شوهرش حتي از فرزندانشان محروم است  شديد خانگي وضعيتي بحراني

كند. امينه سعي  يمپذيرتر  يبآسد، و همين او را در مواجهه با شرايط دشواري كه در ايران دارن
  تواند: كند ولي همچون ديگران نمي» جبران«كند اين فقدان را براي كودكان  مي

گه اين چيز  كنه، بگذار خودم هم دست و پا كنم. حداقل پسرم مي اين كه حرف گوش نمي
  آيه. سم بر نميتونم. از پ خوام برايش مهيا كنم. ولي نمي خوام برايش مهيا كنم، اين چيز مي مي
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عمومي است بلكه  حوزةدر اين وضعيت امينه نه تنها شاهد خشونت عليه كودكانش در مدرسه و 
  دست شوهرش نيز مقابله كند: بايد با آزار ديدن كودكان به

گه آره. قشنگه. مباركت  گه بابايي نگاه كن خوبه؟ قشنگه؟ نمي لباس مدرسه پسرم پوشيد مي
  شه.  گه؟ چقد بچه ناراحت مي ين جوريه اون جوريه. زور بچه نميباشه. نه بابا. گشاده، ا

آميز است، بايد  كودك كه لباس او گشاد است، خشونت براي آن كه بفهميم چرا اين حرف پدر به
هاي اصلي شوهر امينه براي اعمال خشونت از طريق تحقير چهره، لباس و ظاهر  بدانيم يكي از شيوه

  مي يكي از مصاديق آن است: امينه است كه اين خشونت كال
گه موهات مثل سگ شده. كلت مثل  چينم، اگه يه وقتايي موهامه رنگ كنم، مي ابروهايمه مي

  چي خر شده. 
فقط  كنند، ممكن است نه هايي كه اين زنان براي موفقيت تحصيلي فرزندانشان مي با وجود همة تالش

توان تصور كرد چنين اتفاقي  ز تحصيل باشند. ميشاهد افت تحصيلي فرزندانشان كه بازماندن آنان ا
هاي  سختي از پسِ درس كند. فرزندان رحيمه كه به مادران را با چه حجمي از احساس شكست مواجه مي

وگوي من  آمدند، همواره در معرض خطر بازماندن از تحصيل قرار داشتند. اين بخش از گفت يبرممدرسه 
  مدرسه عذر پسر بزرگ او را خواسته بود:  شود كه زماني مي و رحيمه مربوط به

. اينو 2تانه فهمه. خط خواندن نمي مدرسه نفرست. حروفه نمي 1مدرسه بچه بزرگه گفت ديگه ده
صبح تا دووازه شب گفت كار كن. هيچ  3راهي كن سر كار. باز بابايشان گفت سر كار شو. از اَشت

اَشت صبح تا دووازه  .كني عوض لباساي خود فقط كه بيايي جمعه ايي به جمعه ايي از خانه نيا. گفت
 كه گفته بابايش ايي كه [؟] گفتم برش بود آمده كه خورد. خانم قادري شب كار كن. دووازه غذا مي

آينده . كرده اشتباه معلمش گفت. گفته معلمش گفت شده؟ چي گفت 5.طلبيست او باز .4شو كار سر
، كس و كار خوب شَون، باسواد شَون، از پول و 6شَون شان خوب طلبي كه آينده ها را اگه مي بچه

 و ستم ايي مه بخوانن درس اينا اگر. كه درس بخوانن خيرست 7كارشان بگذر. باز بابايش گفت وقتي
  كشم. مي 8ديگه هم كشيدم كه ره سختي

 
 به .1 

 . نمي تواند بخواند 2

 . هشت 3

 برو .4 

  . او را [پدر كودك را] خواست 5
  . شوند 6
 . اگر7 

 باز هم  8
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شده در تحصيل  توان كمتوانند براي پيش راندن كودكان  يممدارس مناطق فرودست تا حدي 
حاشيه رانده شده  رو بگذارند. منابع اين مدارس در رويارويي با حجم عظيم مشكالت كودكانِ بهني

تالش براي تقويت نوجواني افغانستاني اولويت آنان نبوده است. بنابراين، معلم  مسلماًمحدود است و 
رحيمه با تصميم گرفته پسر رحيمه را از سر باز كند و حتي توصيه كرده او را سر كار بفرستند. 

كند كه كودك را  يمپدر كودكان را قانع  نهاد مردمگري و ضمانت يكي از مشاوران سازمان  يانجيم
رفت، هنوز در خواندن و نوشتن مشكالت  دبيرستان مي تحصيل بازگرداند. پسر بزرگ رحيمه كه به به

ئول وضعيت ها سخن گفتيم، خود را مس جدي داشت. رحيمه هم مانند بيشتر مادراني كه از آن
  دانست: نامناسب تحصيلي فرزندانش مي

داد.  مي آمد، مي زياد كه چيزشان خورد، هر خانه بود بندة خدا هر چيزي كه مي يك دانه صاحب
عقل شدند پنير زياد دادي.  هاي تو كه بي گه بچه ديگه همين مثال [؟] مرا مي. ها مخورد بچه [؟]

خوردي. باز ايي  خوردي. [؟] چايي نان و پنير مي ر ميديگه ظهر ناهار، صبح [؟] چايي نان و پني
بينم  ها ديد گفت درسايش ضعيف است، پنير دادي. ديگه ندي. گفت من مي خانه و همسايه صاحب

  .1ديم ديم، ديگه اون وقت نمي دي. صبحانه مي هميشه تو پنير مي
يندة تقالي او نمااست، آشكارا داده  فرزندانش نان و پنير و باز هم نان و پنير مي اين كه رحيمه به

براي بقاي كودكانش بوده است كه يكي ديگر از كارهاي مادري زنان افغانستاني است. چنان كه 
علت فقر شديد خود روزها غذا  يجة دوراني است كه بهنتبسياري از مشكالت جسماني رحيمه 

حال در اين شرايط نيز  يناابخورده تا فرزندان و ميهمانانش چيزي براي خوردن داشته باشند.  ينم
كرده است. مادران كه از » عقل بي«هايش را  پندارد او بوده است كه با دادن پنير بچه رحيمه مي

درگير اضطرابي دائمي براي  معموالًبهداشت و تغذيه هستند  هاي مربوط به يامپترين مخاطبان  ياصل
. اما نكته آن است كه اند فرزندانمت ويژه سال تفكيك چيزهاي خوب و بد براي سالمتي خانواده به

ها زناني را هم كه در واقع در وهله نخست دغدغه زنده نگاه داشتن فرزندانشان را دارند،  يامپاين 
مسئوليت مادران در  دهد. رحيمه از اولين كساني بود كه توجه ما را در اين پژوهش به يمخطاب قرار 

تواند بخوابد،  ها نمي اولين ديدارهايمان برايم گفت شبشان جلب كرد. او در  قبال آموزش فرزندان
تنگ است، و وقتي  جان است، سردرد دارد، در خانه دل حوصله و بي ها بي اشتهاست، صبح بي
شود. وقتي در اين مورد از او  قرار مي و بي تنگ دلرود، باز  ميهماني يا جاي ديگري هم مي به

يافتم. گاه مادران از اين كه   ش د تحصيلي فرزندانكردم پاسخ را در اوضاع نامساع وجو پرس
شان تحقير يا مالمت  يسواد كمسوادي/ يبخاطر  را به ها آنشان همچون ديگر اطرافيان  فرزندان

خانم احمدي، يكي از زنان حاضر در كالس سوادآموزي، ماجراي دوستش كردند.  يمكردند گاليه  يم
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شكسته شده است. دوست خانم  اش سخت دل سوادي يهاي دخترش در مورد ب را گفت كه از حرف
  احمدي براي او اين طور تعريف كرده است:

روز تا شبو  يهخدا من  . گفت بهين. تو كه سواد ندارزكتاب دست ن دخترم بهم گفت مامان به
كتاب من دست نزن. تو كه  به گه يمن م دخترم به ينكه ا يهمن چه جور ياكردم. گفتم خدا يهگر
. گفت يستههاش ب يكتهد ةخدا االن هم شروع كرد. به ينا يهواز كتاب. بعد  دوني يتو چه م يسواد يب

  . نويسم يم يكتهمن د ،شبم همه خوابن
يابند بايد با احساس  يمدفاع در برابر معيارهاي نظامي كه در آن پرورش  يبكودكان افغانستاني، 

يژه آن كه در مدرسه مستقيماً با پيامد توانايي و شوند. به رو روبهشرمساري از داشتن چنين مادراني 
شوند. اما  خاطر آن توبيخ مي هاي كمك آموزشي در خانه درگيرند و به شان در فعاليت كمتر مادران

هاست. كودكان طبقات فرودست از كودكي  تر از اين شان پيچيده سوادي مادران يب پاسخ فرزندان به
سوادآموزي زنان  تجربة. يكي از معلماني كه اند مواجهاده با ضرورت مراقبت از ديگر اعضاي خانو

توانستند كودكان خود را در  ينمگويد. مادراني كه  يمافغانستاني را دارد از مشاهداتش در اين زمينه 
  كالس بياورند: ساعات كالس نزد كسي بگذارند، اجازه داشتند كه آنان را با خود به

 با مشكلم يه .رسوند مي تقلب مامانه به يواشكي هه عد بچهب. كشيد يم خجالت سواده بي مامانش
نديد  ولي ننويسيد گفتم يم چي هر. بنويسن شونها بچه دادن يم كه بود اين شب مشق و امال
 خيلي بود بچه يه. بياد رو ننوشته هاش مشق مادرش كرد ينم قبول بچه ولي بنويسنها  بچه به

 چه هر. بنويسه درست مامانش كه كرد يچ مپ پچ گوشش در همش داشت دوست رو مامانش
  .نميامد بشو من همكار بشين من بغل بيا تو گفتم يم

اخالق مراقبتي كه آن را  مادرانشان بياموزند و اين آموزش به كوشند چيزهايي به دختران مي
 فيروزه از مادرش و. مبتالست شديدي افسردگي به فيروزه ارتباط نيست. مادر اند بي دروني كرده

  گويد: كند، مي مسئوليتي كه در قبال او احساس مي
 مدرسه شب تا صبح من كه بوده جوري يه مثال چون. بيرون بره خونه از تنهايي تونه نمي اصال

 كه كوچيك مثال بعد. بوده خونه تو تنها مامانم كار، سر بابام بوده، مدرسه شب تا صبح داداشم بودم،
 فالن، فيروزه، گفت مي فقط مامانم يعني. بازار رفتم مي من م،داشتي كه چيزي هر خريدي هر بوديم،
 بچه من. اينا و خريدم مي چيو همه دويدم مي من بعد طوري، اون فيروزه طوري، اين فيروزه، نون،
  كردم.  نمي كاري همچين مثال كاش ولي مفيده، واقعا كردم مي فكر بودم كه

شان  روند و شوهران شاغل مدرسه مي شان كه به فرزندان واسطة به ها سال مادران افغانستاني
 كمك براي كودكي در تالشش همه آن زهوفير گيرند. ارتباط قرار مي در جديد كشور با است كه

 است، كرده كوتاهي فرزندش تربيت در پندارد مي كه مادري مانند و كند مي وارسي را مادرش به
هايش براي بهبود  زني جوان است از برنامه او كه حاال .كند احساس پشيماني مي خود اشتباه از
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تماشاي فيلم  برد، با او به خريد و خيابان مي گويد. اين كه مادرش را به شرايط مادرش مي
  كند.  وگو با او تبديل مي اي براي گفت بهانه يابد به نشيند، و هر چه را مي مي

  
  درسي ديگر: دفاع از خود

افغانستاني در فضاي آموزشي، كار مادران تنها معطوف  پذير كودكان موقعيت آسيب با توجه به
شويم كه  موفقيت تحصيلي فرزندان يا مانند آن نيست. با پيش رفتن مصاحبه با فاطمه متوجه مي به

  گويد: ها نيست. او مي ناراحتي او فقط از مشكالت درسي بچه
نظر  شن. به ا ضعيف ميه يه مادري كه مثال نتونه از حق خود، از حق بچة خود دفاع كنه، بچه

دونم كه خودم نتونستم نه از حق خود دفاع كنم، نه از حق  هاي ما كه ضعيفن ما از اين مي من. بچه
  نظر شما چي؟ خاطر همين ضعيفن. به هام دفاع كنم. اينا به بچه

يك جريان دوسويه تبديل  پرسد و مصاحبه را به نظر مرا مي فاطمه چند بار در طول مصاحبه 
كرد اين جا هم از دفاع از آنان  طور كه درباره حمايت از فرزندان صحبت مي د. فاطمه همانكن مي
كند. چگونه است كه  دفاع از حق خود هم اشاره مي ها به گويد. اما او عالوه بر دفاع از حق بچه مي

 ه است؟داد داند كه بايد در قبال فرزندانش انجام مي اي مي فاطمه دفاع از حق خود را نيز وظيفه

گم فقط تقصير منه. چون من از حق اينا دفاع نتونستم. جلوي از اينا از حق خود دفاع  مي
  نتونستم. اين بچه اين جوري شد.

او نه توانسته از حق رساند:  تر مي كند كه منظور او را واضح فاطمه اين بار عبارتي را اضافه مي
بنابراين گويي يك وظيفة  حق خود دفاع كند.از » ها آن يجلو«ها دفاع كند و نه توانسته است  آن

شان بياموزند از خود دفاع  فرزندان كند و آن اين است كه به ما معرفي مي ديگر مادران افغانستاني را به
هاي  هاي كودك ايراني ممتاز در كنار ديگر مهارت كه اين ويژگي يكي از توانمندي كنند. درحالي

اي  روست، توانايي ني كه با تهديدهاي جامعة فرادست روبهاجتماعي اوست، براي كودك افغانستا
  كند كه بسيار روشنگر است: حياتي است. فاطمه در اين مورد تجربة خاصي را روايت مي

گه.  گه، ايي چي مي شدم ايي چي مي كشيد، اصال متوجه نمي ام كه داد مي مدير مدرسه سر بچه- 
كرد، طرف اونو  اين جوري، بچه هي طرف منو نگاه مي گه مثال اين بچه كشه چي مي ايي داره داد مي

ديدم كه مثال ايي زد.  زد، من مي كشيد مثال... فقط اگه كتكش مي كرد. معلم مثال اگه داد مي نگاه مي
 1كشيد، بچه شايد متوجه شده چون بچه هر جوري هسته (مكث) مثال وارد ازو مثال داد كه مي

گه  كشيد خدايا چي مي فهميدم. او كه داد مي ميد. ولي من نميفه مدرسه شده بود، چيزايي مثال مي
گه، (مكث) خب وقت از وقت  خود كه اين چي مي آمدم به شه. تا مي اين بچه اين جوري مي

 
 . وارد آن 1
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گذشت ديگه باالخره. بايد آدم سريع بتونه كه بابا اين بچة من تقصير داره يا مثال اين مديره  مي
دونستم. خب اين خيلي بده. مثال براي  از اينا مقصره. من اينو نمي تقصير داره يا مثال معلمه. كدام

ذاره. كه مادر همان جا وايساده باشه، از بچه خود دفاع نكنه.  نظر من مي روحية بچه خيلي تاثير بد به
كنم خود را. چه مادري بودم كه اصال  اين جا خيلي سرزنش مي نظر من خيلي بده. ما به خيلي بده. به

  ي براي شما نتونستم.هيچ كار
  تونيد رسيدگي كنين؟ نه؟ چون االن ديگه باالخره بيشتر وارد شدين. ولي كوچيكا رو بهتر مي- 
آره. بيشتر چي شدم. االن مثال تو مدرسه مثال اگر مثال با مدير باشه، با مثال معلم باشه، يه - 

نه هم مثال خودم سركوفت هايم سركوفت كني. ولي تو خو جوري مثال چي منم كه نبايد زياد بچه
تونم يك راهنماييش منم. ولي او زمان نه. او  ها كه مثال چي بشن از مو. تا جايي كه مي نمنم بچه

زمان... ما جلوي سه تا بچه بزرگه خجالت زده يم، شرمنده يم. باور كن. اصال بعد از نماز خيلي گريه 
  جواب بدم. چي جواب بدم.منم. ما اصال مادر خوبي نبودم. ما پيش خدا چي 

دهد، با  هايي كه نظام آموزشي جديد بر دوش مادران قرار مي بينيم كه چطور مسئوليت مي
صدا شده و فشار شديدي را بر فاطمه وارد كرده است. او در تصويري كه از  وظايف مذهبي آنان هم

از فرودستي خود و  خواهد در اين مصاحبه چه را مي كند همة آن خشونت عليه فرزندش ارائه مي
فهميده است  كند كه نمي درپي تكرار مي يپكند. فاطمه سه بار  جا ترسيم مي فرزندانش بگويد، يك

گويند. اين كه فاطمه نتوانسته است از فرزندانش دفاع كند و به  ها، معلم، مدير و غيره، چه مي آن
او تحميل شده  اي كه به ناتواني زباني يماً بهمستقها دفاع كردن از حق خود را بياموزد، از نظر او  آن

، يعني داد زدن و كتك زدن، مشخص »سركوفت«است، ربط دارد. اين جا همچنين دو مصداق 
گويند و تنها وقتي  ها وقت فرياد زدن چه مي است كه آن» شده متوجه نمي«اند. فاطمه  شده

رنج است. » ديده مي«را  شده است آن ترين شكل آن اعمال مي عريان خشونت، بدون كلمات و به
. گويند يها چه م است آن فهميده يكه فرزندش م كند يفكر م ينا كه به شود يم يشترب يفاطمه وقت

 ينجات او كار يو نتواند برا دهند يكه كودك را آزار م يندبب اي يشهش حصاريكه از پشت  ييگو
 .يدافزا يبر وحشتش م ينا دهد و يصخشونت را تشخ يناست شدت ا توانسته ينم همچنين كند. او

كنند و سر از  يمهاي سيستم را دريافت  يامپدر بسياري موارد كودكان زودتر از مادرانشان 
واسطة ارتباط  توانند يرو م فرزندان مدرسههمين دليل  آورند. به يدرمي جامعه مسلط سازوكارها
مادر و هم فرزندش  يهم برا يندفرا ينا مورد يندر ا از خانه باشند. يرونبا ب سوادشان يمادران ب
كند.  موقع نيز اشاره مي اهميت واكنش به فاطمه به دردناك و سرشار از خشونت بوده است. اي تجربه

ها نيست بلكه بايد هم در زمان مناسب بفهميد و هم بتوانيد  ها يا جمله موضوع فقط فهميدن كلمه
هايش  توانستيم منظور او از حرف طمه نميمتناسب با آن عمل كنيد. بدون اين بخش از توضيحات فا

ترين داليل ضعيف  تمامي متوجه شويم. چرا كه او يكي از مهم را درباره مشكالت درسي فرزندانش به
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داند. مدرسه از اولين فضاهاي رسمي است كه  ها مي ها را همين سركوب بودن فرزندانش در درس
شوند.  هاي مليتي مواجه مي ع ايرانيان با تفكيكگيرند و در جم كودكان افغانستاني در آن قرار مي

بارترين سازوكارهاي سلطة مليتي  كودكان افغانستاني تفكيك را كه فارغ از شدت آن يكي از خشونت
ها در حياط، جدا  كنند. از جمله اين موارد جدا كردن صف مي  هاي متفاوتي تجربه است، در شكل

نسبت  ها به ها در مناطقي است كه تعداد افغانستاني ها در كالس، و جدا كردن كالس كردن رديف
زياد است. كمتر كسي است كه در زمينة آموزش كودكان افغانستاني فعاليت كرده باشد و داستان 

جلوه دادن » كثيف«گوشش نخورده باشد. داستاني كه با  به» هاي افغاني شپش داشتن بچه«
است، فراهم » سازي پاك«ماندن يا در واقع  ملت/نژاد ديگر ضرورت تفكيك را كه شكلي از پاك

گذارند.  ها درميان مي شان را با آن هاي هويتي اند كه كودكان چالش كند. مادران نخستين كساني مي
  گويد: اش چنين مي مريم از كودكي

 من نه، گفتم مي مثال بعد خب؟ بيسار، فالن افغاني پروندن مي تيكه مثال هميشه مدرسه
بعد حاال  بعد. چي يعني فهميدم نمي اصال. بيسار فالن،. اومدم دنيا به جا اين من. منيست افغانستاني
  من گفت افغاني گفتم آره مامان فالني به پرسيدم مي اومدم خونه مي مثال مي

  دهد: پرسم، پاسخ مي وقتي از امينه درباره برخورد كاركنان مدرسه مي
ته، نبايد بگن افغاني. اگه نه افغاني كه چيز بدي مثال اون جا ايراني نشسته، اين جا افغاني نشس

گن افغاني،  گه مامان چرا مي نيست. همش يه دونه يه. يه مسلمانه. ولي خب اون جا هي پسرم مي
دنيا آمده، اين جا متولد شده. نبايد... حاال هستيم افغاني. درسته، قبول  افغاني چيه؟ خب اين جا به

گن. ديگه  فغاني؟ كافر است؟ نه. دزد است؟ نه. مثال اين جوري ميداريم. ولي مثال چه كاره است ا
گم چرا ما اسممان را عوض كنيم؟  گم مامان اگه گفتن بگو نه نيستم؛ افغاني. ايراني ام. بعد مي مي

  گن. ها، چرا اينا اين جوري مي زنن جلوي همه بچه خدا. ديگه سركوفت مي ام به اين جوري مونده
حال از موضع دفاع از  يندرعها در مدرسه معترض است و  يز كردن افغانستانيمتما امينه نسبت به

فرزندش گفته  حال او به ينبااداند.  شان را درست نمي»اسم«گويد كه عوض كردن  مليت خود مي
كردند كه در اين  يمها بگويد ايراني است. مادران ديگري هم بودند كه با نارضايتي اظهار  آن است به

آنان در ميان دوراهي ». كوتاه بيايند«و » حرف نزنند«خواهند كه  يماز فرزندانشان ها  يتموقع
مليت خود افتخار  اي كه به گونه مسئوليت محافظت از فرزند در برابر آزارها و مسئوليت تربيتش به

  اند. محبوبه هم تجربة مشابهي در رابطه با فرزندش دارد: كند درمانده
غانيم يا ايرانيم؟ چرا ما ايراني نشديم؟ چرا ما افغاني ايم؟ چرا ما چي گه مامان من اف فائزه مي

گم نه؛ ما افغاني ايم. كشورمون  خوام از هويت خودش دور كنم. مي حساب اينم نمي كاريم؟ بعد به
هامون يه روز اومده كه اين جا جنگ بوده، اون جا جنگ بوده.  حساب ما بابا مامان ما نياز داره. به به

ونستن چي كنن. اومدن اين جا. االن كشورمون منتظره تو درس بخوني، اوناي ديگه درس ت نمي
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بخونن، برن اون جا رو آباد كنين چي كنين. يعني اين فكرا رو تو سرش ميندازم كه واقعا از خودش 
 گيم گيم، مي گه يا مايم خيلي وقتا مي فرار نكنه بگه چرا ما اين جا... ولي شايدم خيلي وقتا مي

 حال ايرانيا چقدر راحتن. خوش به
گويد كه او يك افغانستاني است و با صراحت بيشتري  دخترش مي محبوبه با اطمينان بيشتري به

حال او، بازمانده از  ينباارا در فرزندش پرورش دهد.   »هويت« خاطر به خواهد تعلق گويد كه مي مي
ود را براي انجام چنين كاري مردد و اش در ايران، خ ها براي رشد خود و خانواده همة تالش

دهد. امينه  خورد، حق مي امتيازهاي ايرانيان غبطه مي فرزندش براي آن كه به بيند و به سرخورده مي
فقط از جانب  كه سني است، با مشكل ديگري هم در اين زمينه مواجه است. بارها شاهد خشونت، نه

دزدي كتاب گرفته تا بلند شدن  از متهم كردن او به - بودمها عليه او  ايرانيان، كه از جانب افغانستاني
هاي شيعة امينه در مورد سني  كالسي از كنار او در كالس سوادآموزي. از آن جا كه من از يكي از هم

ام اطمينان پيدا كنم از امينه در اين مورد سؤال كردم،  بودن او شنيده بودم، براي آن كه از شنيده
كنندة همة دفعاتي كه  خود براي امينه مصداق بارز خشونت است و تداعي سؤالغافل از اين كه اين 

  شده است: سؤالويژه از دخترش در مدرسه  خاطر مذهبش از او و به به
دخترم پرسيدن مامانِ كي... مثال كي سني است، كي شيعه. بعد  گن مثال به ها مي تو مدرسه

پرسند  گم چرا مي اين جام مشكل دارم. مي ي من بهگه ما سني هستيم. ول دخترم هم گفته مامانم مي
  پرسن؟ شما شيعه هستيد يا سني هستيد. يعني چرا مي

يابد.  اش براي دخترش بروز مي شان هم بيش از هر چيز در نگراني رنج امينه از فرودستي مذهبي
د. سپس پرس آخر را از من مي سؤالداند و در حقيقت  كنندگان مي او مرا هم از قماش آن سؤال

  دهد: يمًا مرا خطاب قرار ميمستقنهد و  گامي فراتر مي
 يدشما گفتن كه با به ...شما (مكث) مثال به پرسن؟ يخاطر چه م مثال. مثال به يهمشكل چ- 
  يد؟بپرس
  چي؟- 
  ي؟و سن يعهش همين- 
  چي؟- 
  رو؟ يو سن يعهش يدبهتون گفته بپرس يكي مثال- 
  االن؟ يدممن پرس كه- 
  .آره- 

او  سؤال. اين ام كرده گميم را پا و  دستي او ها سؤالمن مشخص است كه در مقابل  هاي از پاسخ
اعتمادي بود كه مرا از سخن گفتن ناتوان  چنان سرشار از بي» شما گفتن كه بايد بپرسيد به«كه 

يي كه البد در ديگر ها آنكند،  يموگوي ما باز  گفت اي را به ي غريبه»ها آن«كرده بود. امينه پاي 
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ي بودند كه حساب من از ا سلطهنيز حضوري ناگفته داشتند و نمايندگان ناپيداي نظام  ها صاحبهم
را ناديده بگيريم. او  ها آنكوشيديم  يماغلب  شوندگان مصاحبهحال من و  ينبااآن چندان جدا نبود و 

  سخنانش را در اين مورد اين گونه ادامه داد:
ان اين جا، پناهنده شديم ديگه، اومديم، تا بزرگ شديم هر بابام مثال سنيه، آوردمون از افغانست

گيم آقا سنيستيم.  شه كه بگيم چي. آره؟ مي گه شيعه هستي يا سني؟ نمي گه. مي كي بهمون مي
گن. خب ما اون داعشَه چه  دونم (مكث) داعش سني است. مي گن نمي شه كه. مثال مي ولي نمي

هاي ما ره كه تو  گن. بعد بچه برد. بعد اين جوري مي ره ميگه سر همه  شناسيم؟ درسته؟ اون مي مي
ريزن كه شيعه هستي يا سني. كال  حافظه بچه مي شم. چرا به پرسه خيلي ناراحت مي مدرسه مي

  خوانيم. قبله وايميسيم نماز مي مسلمانيم. كال رو به
ده است. امينه از اين ي بوده است كه همة عمر از امينه پرسيده شسؤالام،  يدهپرسي كه من سؤال
زياد  قدر آنبرد. اين فشار  بيند، رنج مي هايش را نيز در مدرسه در معرض اين خشونت مي كه بچه

  شان را عوض كنند: شوهرش پيشنهاد داده است كه مذهب است كه به
گن، افغانيا اين  ها را اين جوري نپرسن. اين جوري. [...] از بس كه مثال مي شيعه شيم كه بچه

  خوره.  رن، افغانيا اون جورن. آدم كه تو كشور خودش نباشه، هزار تا سركوفت ميجو
 افغانستاني بودنش بودن را به ينس يلدل سركوفت خوردن بهنكتة مهمي است كه امينه در آخر 

اش كه خشونتي از جانب  وطنان شيعة افغانستاني و اين خشونت را نه از جانب هم دهد ينسبت م
  .نددا ايرانيان مي

هاي اصلي  تر باشد. آموزش يكي از حوزه تواند از اين هم مستقيم رويارويي مادران و مدرسه مي
آميزي را اجرا  ها بايد قوانين و مقررات تبعيض ها توسط حاكميت است. مدرسه افغانستاني» دهي سامان«

اين قوانين و مقررات   كند. يم يجادا هايي ها و محروميت يتمحدود ها يافغانستان يلتحص كنند كه براي
مدرسه بفرستند. از آن جا  شان را به فرزندان خواهند يكه م شود يرو م روبه هايي يبا مقاومت افغانستان

مدرسه  به يه و اين گونه كارهاپرداخت شهر ،نام كودكان ثبت يمادران هستند كه برا ينكه معموالً ا
اند  و مقررات ينقوان ياندركار اجرا پرورش كه دستو آنان هستند كه با كاركنان آموزش يشترْب روند، يم

 شود يبرده است كه متوجه م ها يسالمت كالس اول شسنج ي. امينه پسرش را براشوند يم يردرگ
  آن پول پرداخت كنند: يبرا يدبا ها ياست، افغانستان يگانرا ها يرانيا يسنجش برا كه يدرحال
ام از من پول  يام برم بگم من افغان يمثال من افغان ام، بعد يرانيبرو تو صندوق بگو من ا گن يم

 يااز ما افغان يستيمبرم. چرا ما افغان يرشدو تا بشه من ز ينزم گفتم يم يعني. بعد اون جا گيرن يم
 ير،بگ يندو و پونصد از ا گيري، ي. خب اگه پنج تومن ميريدا پول نگيناز ا يرانيستنا يناا يريد،پول بگ

 يهخدا شاهده  يفم. بعد خالصه تو كيندو تومن از ا ير،سه تومن از من بگ يا يربگدو و پونصد از من 
گفتم من كه پول ندارم  يمنش يشپولم تموم شد رفت. پ يگهموند، د يفمتو ك يتك تومن ي،پنجاه
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پول  يدبا ياخب افغان يگهد يم. گفت ما چه كار كنيجور ينخونه. گفتم ا يامب گردمدوباره از شوش بر
 يجور ينما ا ياكردم، چرا خدا يهكردم، گر يه. انقدر ناراحت شدم، آمدم خونه گريجور ينبدن. ا
  .يچ ي. برايمهست

بين باشد يا  كند واقع ، سعي مي»يندو تومن از ا ير،سه تومن از من بگ«گويد  امينه وقتي مي
گاه بنا  گويد هيچ او مي فراتر نگذارد. واقعيتي كه به» مليت«تر پا را از محدودة واقعيت  بيان دقيق به

آميز داشته است. اين  نيست مساوي با يك ايراني باشد. اين پرداخت هزينه براي امينه باري تحقير
ها نشان دهد تا از او  آن عنوان افغانستاني به آوري بوده است كه خود را به فرايند براي او فرايند عذاب

با آنان آشنا شده بودم در برابر پرداخت شهريه  پولي دريافت كنند. بسياري از زنان افغانستاني كه
 فشار تحت اقتصادي لحاظ به را ها افغانستاني هم شهريه كردند. پرداخت مدرسه كودكان مقاومت مي

 حداقل1393 آمد. سال مي حساب به ها آن جداسازي و مليتي تحقير براي ابزاري هم و داد مي قرار
 فرزندشان مدرسة ها براي معموالً افغانستاني كه غياست و مبل بوده تومان هزار 609 دستمزد

با وجود اين هزينة سنگين، خواست آموزش . بود تومان هزار 350 پرداختند در همان سال مي
ها بود و اين مادران افغانستاني بودند كه در مركز درگيري  خواست فراگيري در بين افغانستاني

  داشتند.جماعت افغانستاني با نهادهاي آموزشي قرار 
  

  گيري نتيجه
 اشتراك نقاط از يكي معموالً را زبان نيستند، زبان هر چند بسياري از اقوام افغانستاني فارسي

ايران تسهيل  ها را به عاملي كه خود مهاجرت افغانستاني - شمارند برمي افغانستان ملت و ايران ملت
است. گويي  پنهان چندان نه ايه مرزبندي از پر چگونه مشترك عرصة اين كند. اما ديديم كه مي

شود:  ها باشد، اين مسير وارونه مي تواند عامل تمايزي كافي ميان ايرانيان و افغانستاني وقتي زبان نمي
ملتي ديگر تعلق داري. منظور اين نيست كه هيچ تفاوت  گويي چون به زباني ديگر سخن مي به

 خوردن برچسب نتيجة ارتباطي از موانعمهمي  ، بلكه اين است كه بخش1اي در ميان نيست زباني
گوييم  بنابراين وقتي در اين پژوهش از عامل زبان سخن مي .است بيگانه ملتي عنوان به ها افغانستاني

آمد اما  حساب مي شان به ها مانعي براي سوادآموزي چنين معنايي را در نظر داريم. مشكالت زبانيِ آن
كه قلمرو زبانيِ پيشِ روي خود را بيگانه، مبهم، و ناملموس شود  ها خود نيز باعث مي سوادي آن كم

ها و  تواند بخشي از اين قلمرو زباني باشد. خواندن نام كوچه بيابند. هر گوشه از زندگي روزمره مي
سوادان مشكلي جدي است، ندانستن نام و نشان چيزها در فضاي  ها گرچه براي همة بي/كم خيابان

 
 گويند، اين تفاوت زباني بسيار جدي است. ها كه به زباني غير از فارسي سخن مي شتونها و پ به ويژه در مورد ازبك .1
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 زنان سوادي بي/كم از مليتي كند. در واقع، نظام سلطة ز پيش ناامن ميشهري بيگانه آن را بيش ا
  .كند منزوي زباني زنداني در را ها آن تا گيرد مي بهره افغانستاني

در توصيف شرايط مادران افغانستاني هم الزم است موقعيت آنان را در جايگاه عضوي از مليت 
اين دو سرنوشت دو مسير موازي و جداي از هم  مادر اما- زنو هم در جايگاه فرودست در نظر گرفت 

روند وظايفي مانند اين را بر عهده  ها در جايگاه مادران كودكاني كه مدرسه مي كنند. آن را طي نمي
كودك در تمرين رياضي و ديكته در  دارند: انتخاب مدرسه، ثبت نام، شركت در جلسات، كمك به

سنجش براي كالس  او، تهية لباس مدرسه، مراجعه به مدرسه و بازگرداندن خانه، رساندن كودك به
مدرسه وقتي  هاي مختلف، مراجعه به انتخاب رشتة آموزشي نوجوانان، امضاي برگه ها، كمك به اولي

اي كه صحيح قلمداد  كودك مرتكب خطايي شده، گرفتن كارنامه و رفتارهاي تشويقي و تنبيهي
است كه مادران افغانستاني براي انجام دادن  شوند. اهميت جزئي بودن اين فهرست در آن مي
ها از  ها اشاره كرديم. آن ها در شرح يافته بعضي از آن اند كه به ها با موانع خاص خود مواجه تك آن تك

چه در مورد انزواي زباني  ثروت، دانش، و مهارت كافي براي انجام اين وظايف برخوردار نيستند. آن
بار خود را  ، در اين جا وجه خشونت»ها نابلدي«و » ها نفهميدن«آن زنان افغانستاني گفتيم، همة 

كند. چرا كه در رويارويي با نهادي رسمي، در اين جا آموزش و پرورش، دقيقاً  بيشتر عيان مي
اند. ماجرا اما وجه مهم ديگري نيز دارد. اين جا پاي  همان چيزهايي نياز است كه از تو ستانده شده به

ديگر درميان است: كودكي كه مانند و حتي بيش از ديگر اعضاي اجماعتش (در مراقبت از كسي 
هاي پرشماري مواجه است و در فضاي آموزشي از كمترين امنيتي برخوردار  ايران)، با محروميت

فهرست وظايف مادران مورد ديگري را نيز بيفزاييم كه  شود به نيست. همين نكته است كه سبب مي
تن كودكان در معرض خشونت مليتي در مدارس است. بخشي از اين وظيفه خود نتيجة قرار گرف

اي است كه  درگير شدن با معلم يا مدير يا اولياي ايراني براي مثالشامل مداخالت مستقيم، 
دانند. اما كودك زمان زيادي را دور از خانواده و مادر در  هاي افغانستاني را عامل شپش مي بچه

ها مجهز شود.  رو شدن با اين خشونت هايي براي روبه مهارت م است خود بهگذراند و الز مدرسه مي
كم  تر است؟ آيا بايد بر هويت خود دست پرسش اين است كه چه سازوكاري براي اين برخورد مناسب

كند و بدين سبب از او  تو ستم مي نزد خويشتن پافشاري كند؟ انكار خود در برابر كسي كه به
سكوت در برابر آنچه بر آنان  . از سويي اما دعوت كودكان به1اند آسان باشدتو خشمگين هستي، نمي

ايم آن را براي بقاي  وگو كرده اي كه با آنان گفت رود نيز راهي است كه بسياري از زنان افغانستاني مي
ديدند. بنابرين توصيف اين وضعيت تنها با در نظر داشتن موقعيت فرودست  شان ناگزير مي فرزندان

 
در اين  دارد، گرايانه ملي وبويي رنگ افغانستاني مهاجران براي حد چه تا افغانستاني هويت از دفاع كه به اين مسئله .1

 پژوهش پرداخته نشده است و نياز به بررسي مستقلي دارد.
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جايي  گشا است. احساس گناه مادران اما ناگهان ما را با نوعي تحريف يا جابه مادر هم كودك راه هم
كه بار مسئوليت همة پيامدهاي خشونت نظام آموزشي عليه كودكان  كند، طوري مواجه مي

 نفس آخرين تا جنگيدن خود كه »بودن خوب مادر« گيرد. شان قرار مي افغانستاني بر دوش مادران
 زير فرزندانشان و خود كه شود مي تبديل كساني دوش بر تر سنگين و سنگين باري به شود، مي معنا
البته كه در اين نظام جايي براي موفقيت . اند شده خم جنسيتي، مليتي و طبقاتي سلطة فشار

 كودكان افغانستاني در نظر گرفته نشده، اما مادر خوب هميشه بايد يك مادر خوب باشد. با اين همه
اي جنسيتي بگذريم، وقتي  عنوان كليشه راحتي با برچسب مادر فداكار به توانيم از اين وظايف به نمي

هاي اجتماعي فرودست است. هر چند كار  هاي مراقبتي مجراي باريك بقاي گروه اين فعاليت
هاي  شود، فعاليت معنايي شامل حال همة زنان مي بازتوليدي در نتيجة تقسيم كار جنسيتي به

ها، ابعاد هولناك، و  تواند وجوه ديگري از اين فعاليت مي هاي فرودست  مراقبتي زنان در جماعت
  ها را روشن كند. بخش آن هاي رهايي امكان
دنيا  شود؛ تصويري كلي از زني كه نوزادي را به عموما تنها نقشي جنسيتي تصور مي» مادري«
و حتي پس از آن، بر عهده دارد. اما اگر با  سالي آورد و مسئوليت مراقبت از او را تا بزرگ مي

مادري بنگريم نقشي را خواهيم ديد كه بازتوليدكنندة نيروي كار است و  ديدگاهي طبقاتي به
يولوژيك و نيز بچه پيش چشم ماست بازتوليدكنندة ( زمان اگر عامل مليت را دخيل كنيم آن هم

دنيا آوردن و  جز همان تصوير كلي (به چيزي بهآيد همچنان از  نظر مي ايدئولوژيك) ملت است. به
د؟ رسالت نظرية يآ چشم مي گوييم اما آيا اين همه در آن تصوير اوليه به مراقبت كردن) سخن نمي

بخشي از آموزش و پرورش كودكان بر  يافتگي نمايان كردن همين كاركردهاي چندگانه است. تقاطع
هاي  آموزشي كه نقشي اساسي در بازتوليد نظام عهدة مادران است و بخشي ديگر بر عهدة نظام

كند. اگرچه  سلطه دارد. همين تقسيم وظيفه ارتباطي تنگاتنگ را ميان مادران و اين نهاد ايجاد مي
همة مادران در معرض خشونتي هستند كه نتيجة اين ارتباط نهادي است؛ وقتي دو كاركرد ديگر 

لحاظ قومي/ملي  موقعيت زناني توجه كنيم كه به اريم بهيعني طبقاتي و مليتي را در نظر بگيريم ناچ
و طبقاتي نيز فرودست اند. در اين نوشته كوشيديم كه بخش كوچكي از اين ستمديدگي را در 

هاي نهادي در ارتباط با زبان، سواد، آزار و جداسازي و تحقير  مواجهة مادران افغانستاني با ضرورت
  ملي و مذهبي كودكان نشان دهيم.
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