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 لهمسئبیان و  مقدمه

کا ازدواج اولین عنوان به خانواده تشکیل زيستيو ساخنونجمع تارهایجامعاز تأثیره

کهزيستفردیوجمعيدارددراجتماعي،فرهنگي،اقتصادیبلندمدتتأثیراتوپذيردمي

 موارد ازاين مطاایپايهمباحث اجتماعيدر علوم لعات  فرايند.(1394،)اعزازیاست

اجتماعي، گسترششهرنشینيسیاسينوسازیفرهنگي، مهاجرتو کلیدیبریراتتأثو

(.1389،نیاآزادارمکيوظهیری؛1385،کنعاني)گذاردميازدواجتغییرالگوهایرفتاری

اعالمطبق تولد بدو از انسان سازمانمللمتحد شودميسالگيکودکمحسوب15تا

سالگي18اجقبلازازدواجزودهنگامبهمعنایازدو(و2013،سازمانمللمتحدگزارش)

بردرنوام(.اگرچهاينسازمان2001،متحدگزارشصندوقکودکانملل)شدهاستتعريف

2014 صدور ازدواجکودکانراهمهایقطعنامهبا تا بود متعهدکرده را کشورهایعضو

ممنوعوقوانینالزمبرایپیشگیریمتخلفانراتصويبواجرانمايندامابهطورمیانگیناز

،صندوقجمعیتمللمتحد)گزارش کندميسالازدواج18رسندختريکنفرزي3هر

2016.)

گذشتهتبديلشدههایدههيافغاندرطهامیلیونبرای1زيستهتجربهمهاجرتبه

تجربهراداخليوياخارجي2آوارگيباريکمعیتاينکشورحداقلبرایدرصدازج76و

دردوکشوراصليمهاجرپذيرمانيرانوآلا.(2009،)گزارشصلیبسرخجهانياندکرده

قاره پذيرایدو اروپا و اندبودهافغانمهاجرانمختلفهاینسلآسیا هایجنگ،ثباتيبي.

،نزديکيجغرافیايي،اشتراکاتتاريخي،مذهبيوزبانيازجملهفرسايشيداخليوخارجي

ايرانبودهاست.کشورآلماناخیربههایسالعواملمهاجرتقومهزارهدرطيترينمهم

شهرهامبورگباجمعیتواستمهاجرانافغانجامعهترينبزرگهاروپاداراینیزدرقار

بهکابل(2016،)گزارشسازمانفدرالآلماندرامورمهاجرتوپناهندگيافغانهزار40

ازمحیطسنتيوگذرغیرقانونيقانونيومهاجرت(.2005،هاست)برکمنشداروپامشهور

اجتما ساختارهایمتفاوتفرهنگي، زندگيشهریو با مواجهه اقتصادیو سیاسيو عي،

و آلمان ايران مهاجرانتأثیرات، میان در ازدواج الگوهای و خانواده نهاد بر افغانژرفي

.گذاردمي

هرگون هزاره، مسلمانبودنقوم به توجه با يا ازدواج از روابطجنسيخارج پیراه

قبولغیرقابل3زناشويي ازدواجغیرمتعارفو و است روابطجنسيتنها در مشروع بستر

فردترينمهمبنابراينوشودتعريفمي نهاد نظاميیو اجتماعيبهاستکه يکرسم

فرهنگافغان استمقبولدر شلنکف)تبديلشده يکپیمانواجازد(.2007،برکمنو

قراردادیقانونيبینز بینرسميو تعهداتوحقوقيرا اجتماعهاآنوجین، فرزندانو ،

درقراردادهایاجتماعيشدهپذيرفتهکسنتيافغانازدواجزودهنگامدرمیانجامعه.است

                                                           
1 lived experience 
2 displacement 
3 paramatrimonial 
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استو الگویسنتيازدواجو نمادیاز برایترينمهمهمواره  .است1ازدواجترتیبيراه

 پايهشناختالگوهایپیوترينرايجازدواجترتیبييکياز فرهنگافغانبر ندزناشوييدر

 و يکديگر ایمقولهوالديناز 1977)هريساستایطايفهدرونقوميو طبقگزارش(.

یوکمیس بین افغانستان مستقل بشر حقوق 80تا60ن کشورهاازدواجدرصد اين در

16مادهطبقبندبکهدرحالي(2012،گزارشصندوقجمعیتمللمتحد)است2اجباری

مردرویدهد آزادانهزنو رضايتکاملو ازدواجبايدبا 57.اعالمیهجهانيحقوقبشر

اندبودهسال16دخترانزيردرافغانستان،2008گرفتهدرسالصورتهایازدواجدرصداز

(.2008،صندوقتوسعهسازمانمللمتحدبرایزنانگزارش)

مختلفهاینظاموضعیت حقوقيجوامع عوامل جمله تأثیرگذاراز ازدواجبر نهاد

قانوناسالميتوسعهيافتهاستشرعيامحقوقيکشورافغانستانبرپايهسیستاگرچه .است

ادينيینبتأثیراتهدراينکشورگذشتهایدههمزمندرهایجنگيوسیاسثباتيبياما

بهطورمثالطبقفرمانشمارهت.اشتهاسگذازجملهقانونخانوادهبرقوانینرسميکشور

سالممنوعاعالم18نزيرسالوپسرا16،ازدواجدخترانزير1978قانونمصوبسال7

بعداز.(1997،)کماليشدندميمحکومبهحبسازششماهتاسهسالشدومتخلفین

قوانینمرتبط2004تصويبقانوناساسيجديدافغانستانتوسطلوييجرگهدرسال با،

دستخوشتغییر نیز شدخانواده افغانستان. اساسيجديد تدوينقانون در تالشاگرچه ،

فرا برایواني شدن االملليبینهایکنوانسیونلحاظ بشرالمیهعمانند حقوق جهاني

اعالمیهجهانيحقوقکودک)1948) ازدواج،1959(، کنوانسیونمربوطبهرضايتبا و )

ازدواجزودهنگامشدهاستاماهمچنان(1962)هاازدواجثبتحداقلسنبرایازدواجو

2002قانوناساسيافغانستانمصوبسال6قبندطب.استگستردهدرعرفافغانایرويه

طبقوليسالبرایپسرانمعینشدهاست14سالبرایدخترانو13حداقلسنازدواج

سال10تا8فغانزيرسنقانونيوبینتعدادقابلتوجهيازدختراناغیررسميآمارهای

زناشوييراآمادگيورودبهرابطههاآنبدنيزيستهنوزازلحاظکهدرحاليکنندميازدواج

18ساله،يکنفراولینفرزندشراقبلازسن24تا20نفرزنافغانبین4ندارد.ازهر

مسئسا اين که است آورده دنیا به لهلگي آماده علت کودکبه بدن ونبودن خطرات

پیامد پزشکي، تربیتهایفیزيکي، داردبهداشتي، اجتماعيبههمراه صندوقکودکان)يو

جمعيهایرسانهبخشآگاهياخیرباافزايشنقشهایسالاگرچهدر(.2014،مللمتحد

امااستشدهايجادافغانتچشمگیریدربافتسنتيخانوادهتحوالافزايشسطحسوادو

د.نکلیدیدارتأثیریهمسریکودکتداومدرهمچنانسنتوعرف

2016امادرسالنیستيافتهازدواجزودهنگامامریشايعدرجوامعتوسعهپديده

آلمان استکه1475طبقاعالمرسميوزيرکشور ازدواجکودکانبهثبترسیده مورد

اندبودهسال14موردزيرسن361 ايرانآمارهایرساگرچه. در اينپديده مورد ميدر

                                                           
1 arranged marriage 
2 forced marriage (Zwangsehe) 
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درشدهثبتیهاازدواجدرصداز17بیشازغیررسميآمارهایبراساساماموجودنیست

.(1395،)خبرآنالينهستندسال15درصدازاينافرادزير3سالو18زير2016سال

 مهاجران جامعه مورد در دقیق آمارهای ضعف درصداستچشمگیرتر اززيادیچراکه

وغیررسميصورتبهودرنتیجهازدواجهستندغاندرايرانفاقدمدرکقانونيمهاجراناف

.دهدميرخنشدهثبت

هرقومیتيوفرهنگي،اجتماعيومذهبيهایتفاوتباتوجهبه1سناولینازدواج

وی(.درالگ2010،ترابيوبشیری؛1972،مومني؛2012،لیورسیج)گیردميجامعهشکل

سنتيازدواجوالديننقشاصليرادرسناولینازدواجوهمچنینانتخابشريکزندگي

دارند)فنزنتلیتوهمکاران ناامنيوجنگدرخاک2014،فرزندانبرعهده ترساز .)

فرزندانتمايلداليلعمدهيکيازافغانستان ازدواجزودهنگام بهچراکهاستوالدينبه

.کنندميشوهرآيندهواگذاروسوآبرویدختررابهخانوادهنیت،نامحفظامنوعيوظیفه

مهاجرتبهايرانوياآلماناگرچهمنجربهازبینرفتنترسازتهديدوناامنيدرمیان

 افغان شودميمهاجران هایشاخصهولي تحلیل برای کودکهمسریجديدی بهپديده

.آوردميوجود

پاسخگو درصدد پژوهش اين پرسش اين به برتأثیرگذارهایمؤلفهکهاستيي

ازدواجفرزندانزيرسنقانونين)قومهزاره(درقبالتصمیمبهافغاخانوادهرفتاریالگوهای

درتأثیرگذارچقدرتغییرکردهاست؟عواملالملليبینهایمهاجرتدرنتیجهو؟چیست

توسطجوامعشدهتحمیلغانبهتغییراتافاحتماليخانوادههایپاسخیستواينفرايندچ

 میزباندرخصوصازدواجفرزندانچیست؟



 چارچوب نظری

من به )رفتارهایاينپژوهشنظريههایدادهنظریتبیینظور سطحخرد دو مرتبطدر

وهاارزش.گیرندميتفادهقراراریجوامعمیزبان(مورداسمهاجران(وکالن)الزاماتساخت

استتأثیرگذارآنانرهنگيومذهبيمهاجرانبرفرايندازدواجوالگویباروریهنجارهایف

1388،صادقيوشوازی)عباسي از(. يکي مهاجران میان در ازدواج الگوی تغییرات

هایشاخصهتريناصلي «3يفرهنگ2گردیهمانند»فرايند جامعه با )بریاستمیزبان

نظریهایشاکلهاز(1964)گوردنمیلتونیليتحلالگوی(.2006بریوهمکاران؛2002

يکپارچگيرونددرزندگيآمريکايیانهمانندگردیدرکتابنگورد.استتحقیقپیشرو

                                                           
1
 age at first marriage parameter 

2
هایترجمه  assimilationمتعددیازواژه نگارنده مقالهبریاساسبردرمتونفارسيآوردهشدهاست،

يندهمانندگردی،فردمهاجرترينترجمهبهاصلمفهومديدهاست.درفرا(واژههمانندگردیرانزديک2002)

ازدستدادهوبهفرهنگجامعهمقصدرویمي درهويتفرهنگيخودرا دراينمرحلهفردمهاجر، آورد؛

مي جديد فرهنگجامعه به اولويترا و شده ادغام میزبان فرهنگيفرهنگجامعه مرزبندی و اشبادهد

رود.فرهنگخودازبینمي
3 acculturation 
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درمرحلهاولباعنوانهمانندگردی.کندميمرحلهتبیین7میزبانرادرمهاجرانباجامعه

فرهنگيخاصخودپرورش-محیطاجتماعيتأثیرهرانسانيپسازتولدتحت،فرهنگي

نمادينهاینظام،هنجارها،هاارزشوياناآگاهانهخودآگاهانهودرطيفرايندرشديابدمي

 )زبان( هاینقشو اجتماعي فراگرفتهرا دروني کندميو شرايطههمواج. با مهاجران

کارمیزبانساختاریجامعه بازار به ورود فراگیریزبان، تحرکاجتماعي، باوو تعامل

کارکردیهایدگرگونيطبیعتاًدگرگونيساختاریومنجربههمساالنومحیطپیراموني

هم و درونيچنینخانواده پذيرشو وجديدزندگيوهایشیوهکردنآشنايي، هنجارها

وهنجارهایسنتيهاارزشباختگيرنگو1تأخیریازدواجمیزبانمانندیجامعههاارزش

ميگردینندهما.شودمي رخ گوناگون اشکال به همانندگردی و2ساختاریدهد؛ )ورود

 اجتماعي مهاجرانگستردهمشارکت هادستهبه جامعههاگروه، محافل (،میزبانو

بهسمتانتخابشريکزندگيازمهاجرانتغییرالگوهایازدواجي)3زناشوييگردیهمانند

احسا)4شناساييگردیهمانند(،میزبانعهجام پیوستگي و وابستگي باس اقلیت گروه

جامعه غالب همانندگردی،(میزبانفرهنگ پذيرش 5نگرشجذب جذبگردیهمانند،

عدموجودتبعیضدرچنینمیزبانوهمنسبتبهجامعهداوریپیشنفيهرگونه)6رفتار

 جامعه (مهاجرانقبال )7مدنيهمانندگردیو معنای به جامعهکه بین متعادلي برابری

باتوجهبه(هاارزشقدرتومیزباندرتقسیمعادالنهمعهمهاجرانوجا اينهایپرسش.

جونهادخانوادهدرمرحلهازدواالگوهایپژوهشتغییراترفتاریمهاجرانافغاندررابطهبا

.استقابلتبییناولفرايندهمانندگردی

آموزشي،هایرصتفگسترش(1963وگود)(1980نوسازیاسمیت)طبقنظريه

ازجملهنمادهایمدرنیتهبودهکهدرايجادتغییراتفرهنگيرشهرنشینيوورودبهبازارکا

 افراد میان در اجتماعي .هستندمؤثرو مدرنتوسعه عادات،تأثیرشهرهای بر شاياني

الگهایشیوه از.(1990،)گیدنزگذاردميجایبرهاانسانوهایانديشهواحساسرفتارو

گسترشاختاریجوامعجديدکهدرنتیجهمکتبنوسازی،تغییراتسپردازاننظريهمنظر

خانواده،تغییرشدننهادایهستهمنجربهاخیربودههایسالدراوریفنشهرنشینيورشد

شدهدرمیانزنانودخترانگیریتصمیموعاملیتاعمالافزايشقدرتالگوهایازدواجو

(.1363ز،است)پارسون

 

 
 

                                                           
1
 delayed marriage 

2 structural assimilation 
3 marital assimilation 
4 identification assimilation 
5 attitude reception assimilation 
6 behavior reception assimilation 
7 civic assimilation 
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 پژوهش پیشینه
 اخیرالملليبینهایجائيجابهافزايشبا دهه دو میدر در ازدواج اولین سن انبررسي

 صورت به مهاجران ایگستردهفرزندان قرار توجه است.مورد تحقیقاتگرفته بیشتر

ومیلوسکي؛2011،)دیواکومیلوسکي درکشورهایاروپاييمهاجرانترکبرشدهانجام

2010،همل است( بوده متمرکز عواملفرهنگيمانند. شهرمحلسکونتو سطحسواد،

همچنینشدتتعصبنسبتبههنجارهایسنتيمانندمبدأمیزانوابستگيبهکشور و

برسناولینازدواجوانتخابشريکزندگيتأثیرگذارازجملهعواملوناموسنقشبکارت

و1972هایسالمتولدينبینابررسيازدواجپژوهشيبدر.(2015،ويکوهلند)است

برتصمیمفرزندانمهاجرانبرمؤثریراعاملاسکانديناویدرتأخیریالگویازدواج1989

کشورتباعهمچنینازدواجباا.اندبرشمردهونروژسوئدازدواجدرسنینباالتردردوکشور

انفرزندانمهاجردرايندوکشورازدرصدباالييدرمیسازگاریزناشوييمیزباندرنتیجه

 استبرخوردار (8)همان: ياهیرون. مطالعه2011)سولو با مهاجران( مورد تطبیقيدر

درآمريکامعتقدندبهطورکليتمايلبهمتحدهاياالتترکدرآلمانومهاجرانمکزيکيدر

یهاازدواج.همچنینگرايشبهاستبیشترافرادمحليازدواجدرمیانمهاجراننسبتبه

زکيوهاج.باعجوامعمیزبانباالتربودهاستمیانايندوگروهنسبتبهاتهمسریدرون

ومعتقداستبرمبنایديدگاهپردازدمي(درپژوهشينظریبهبررسيبازارازدواج2015)

مستقیمداردوهرچهارتباطهاآن1درجوامعسنتي،سنازدواجدخترانباکیفیتغالب

باشدترپايینسندختران قدرتنیزخانوادهوهستندیبرخوردارباروریباالترتوانايياز

داردزنيچانه بیشتری بارسوادیکم.اقتصادی زود، داری سالمشکرس، روابطالمتيت ،

هنگامومطرودسازیبیشترزودالقفردی،طپذيرشآزادیوتوسعهجنسياجباری،عدم

.هستندپذيرترآسیبگروهيکهشودميتراندخگیرامند

درمیاناتباعايرانيدرچراييازدواجزودهنگامجامعمعدودیدرحوزههایپژوهش

؛1388،عباسيشوازیوخاني؛1395،صورتگرفتهاست)احمدیکشورایحاشیهمناطق

مصطفوی عمده(1390،ضرابيو تمرکز همبرسناوهاپژوهشاين. چنینلینازدواجو

مستقليهایپژوهشبودهاست.داخلي)روستابهشهر(انمهاجرالگوهایباروریدرمیان

درايرانودرمیانمهاجرانوچراييازدواجزودهنگامهایازدواجالگوتغییرکهبهتحلیل

(1388صادقي)وشوازیعباسي.استموجودشمارانگشتبهصورتپرداختهباشندآلمان

مقاله در ازدواجيمتفاوتاتباعتأثیرگذاراجتماعي-اقتصادیهایمشخصهخود رفتار در

اينپژوهش.اندبررسيکرده1385بااستفادهازآمارسرشماریراهاايرانيافغاننسبتبه

تأخیریبرگسترشازدواجمؤثريکيازعواملرادرايرانافزايشسنازدواججريانمتاخر

می مدر هان افغان مياجران ميمطرح نشان همچنین نسليدرهایتفاوتدهدکند بین

هاجراندرجامعهمفرايندهمانندگردیدرمهمهایمؤلفهازوتمايلبهازدواجبندیزمان

ازدواجزودهنگاممهاجرانافغاندرآلمانمستقلبهصورتبههیچتحقیقيکه.استمیزبان
                                                           
1 quality 
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باکهگفتمقالهپیشروگامينودراينزمینهاستتوانميزاينرو؛اوجودنداردبپردازد

یليلتحدرصدددرنقاطمختلفجهان،پژوهشگرانتوسطسايرگرفتهشکلفادهازبستراست

کشوردردوقومهزاره(عمدتاًدرمیانمهاجرانافغان)ازدواجزودهنگاميدهازپدایمقايسه

.استايرانوآلمان

 

 پژوهش های فرضیه

توجهبهپیشینه با پژوهشمیدانيصورتهایبررسينظریو گرفتهدردوکشورمیزبان،

 :استزيرهایفرضیهپیشرودرصددآزمون

آموزشپايه .1 گسترشاجباری ازدواج افزايشسن در مهمي سطحاستعامل .

ويژهتحصیالتوالدين عواملبه سطحتحصیلفرزنداناز رکلیدیدمادرانو

ازدواج مهاجرافزايشسن میان در افغان آموزشفراگیر،استان در. تحصیل

میزبان اجتماعيوفراگیریزبانوسیستمآموزشيکشور باعثافزايشحضور

يابيقدرت شددختران ه «عاملیت»افزايشقدرتو برایداشتن«زنيچانه»و

 رابهدنبالداشتهاست.حداقلحقوقخود

کردساختارگرايي،اعمالتعهداتقانوني،اجبارهایرسميازسویباتوجهبهروي .2

فراگیری به الزام ازدواج، تعیینحداقلسن امر ودولتدر مقصد کشور زبان

آموزشو دردرنتیجه دختران و زنان برای اجباری و فراگیر پزشکي معاينات

 میزان جواهاازدواجکاهش در زودهنگام توسعهمی ع لهمسئ.استمؤثريافته

بودن حضورغیرقانوني در و مهاجران و ازدواج رسمي ثبتنشدن رواجنتیجه

گسترشپدچند داليلمهمدر جمله میانيدههمسریاز در ازدواجزودهنگام

 .استايرانغاندردوکشورمیزبانبهويژهمهاجراناف

غاندرافدرنوعنگرشخانوادهاتژرفيتغییرالمللبینتحرکمکانيدرعرصه .3

ازدواج،ازبیندرمالحظاتاقتصادیدرمقوله.تغییرکندميايجادقبالدختران

مؤلفهرفتن از دخترانهایناامنيترس قبال در خشونت جنگو و محیطي

وليحاکمبودنساختارسنتياستمؤثریزودهنگامهاازدواجدرکاهشاگرچه

وازمیزبانازادغامکاملباجامعهترسوافغانساکندرآلمانهایخانوادهدر

 رفتن تا1خويشاوندیهایحلقهدست شده تهاازدواجسبب درونی حمیلي

 داشتهباشد.چناننرخباالييهمقومیتي



 روش پژوهش

الگوهای جامع درکعمیقو منظور کودکهمسریهایرفتاریبه موضوع مهاجراندر

روشنگارانهمردمپژوهش است.انتخاببهعنوانروشتحقیقیاسناد-توصیفيو شده

                                                           
1 kinship ties 
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مهایبررسي مشاهده رکتي،شامیداني، عمیق 1ساختاريافتهنیمهمصاحبه هایيادداشتو

هایروشازشخصي و نوشتاریوتحلیليلعهمطاتوصیفيپژوهشبوده مبنایمنابع بر

 استصاسناد اينپژوهش.ورتگرفته آلماآوریجمعبرایدر کشور از داده مصاحبهن

ساختاريافتهنیمهقیعم هامبورگخانواده34با شهر ساکندر هزاره( افغان)قوم مهاجر

خدماتدولتيوغیردولتيدرحوزههایسازمانولینمسئبا2تخصصيمصاحبه5وآلمان

اجتماعيومذهبيبه رواني، پناهندگان3جويانپناهبهداشتي، صورتگرفته5ومهاجران4،

 شاخصاست. وازدتجربهشوندگانمصاحبهانتخاب زودهنگام اج خود، يافرزندان

.دربخشآمدهاستبهدست2015تا2012هایسالطيهادادهو بودکنندگانمراجعه

هایدادهآوریجمع ايران، متخصصيمصاحبه7کشور آموزشپايهبا مراکز اتباععلمان

صورتگرفتبازنانودخترانافغانتاريافتهساخعمیقنیمهمصاحبه24وافغاندرايران

.بودهاست1395تاآذر1394مهرازاند.زمانپژوهشکردهسالازدواج18کهزيرسن

اشتغال،تیوضعالت،یسطحتحص.انجامگرفتهاستگلولهبرفيوهدفمندبافنگیرینمونه

درآمدزانیدرومادر،مپالتیسطحتحص،انتخابهمسرنحوهمحلسکونت،سنازدواجو

نسبتوالد و نيخانواده ازهستندپژوهشمستقلیرهایمتغگريکديبا بعد آوریجمع.

ربطذیهایسازمانآماریهاگزارشمیداني،مصاحبهوهایبررسيازطريقهادادهابتدايي

بهره ازبا گیری و ثانويه محتواروشتحلیل کدگذاریتحلیل و محوریباز وانجام شد

بهدستآمد.«سطحسواد»و«ساختارهایقانوني»،«مهاجرتتأثیرات»هایهمقول

مو حساسیت علت به جامعه دو در همسری کودک ضوع مشکالتايران آلمان و

.معتبربهمنظورمصاحبهوجودداشتدادهودسترسيبهافرادآوریجمعمتعددیدرزمینه

هانمونهدسترسيبهمهاجرانآلمانودهنگامدرجامعهننرخازدواجزباتوجهبهپايینبود

بود نتیجهمشکل در با. برفي مطابقتمعیارهایباکهيهايخانوادهروشگلوله تحقیق

قابلیمارمنابعآنبود،ساکنتهرانافغانمهاجراندرموردجامعه .انتخابشدندداشتند

اداستن موانعترينمهماز بوداين علتب.پژوهش ه جمعیت غیرقانوني ازاقامت بااليي

افغان خصوصمهاجران دربه دایحاشیهمناطق آمار بزرگ تعدادشهرهای از وقیقي

هويتيقانونيمدرکفقداندلیلبه.نداشتازدواجافرادوجودناولینسچنینمیانگینهم

فرايندهایلشچاترينمهمازهدفمصاحبهوراهيافتندرجامعهبرایافرادجلباعتماد

.بودهاستهادادهآوریجمع

 

 

 

                                                           
1 semi-structured interview 
2 expert interview 
3 asylum seekers 
4 refugees 
5 migrants 
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 گذار؛ مرحله المللی بینمهاجرت 
تعريف«همسرومادرخوببودن»،مؤنثجنسنقشآلازهايدالگویدرنگاهسنتيافغان

یتربیتيازهاارزشبرخوردواعمالشیوه(.2001،تاپر؛2003،شدهاست)رستميپوی

دخهمانبد مورد تولددر و پسر و محضاعالمهایتفاوتتر به خانواده و آشکاریدارد

 روند کودک، متفاوتيپذيریجامعهجنسیت جنسیتي پیشميرا بهگیرنددر دختران .

دازهیجاناتدنیایخیليزووشوندتعريفمي،شکنندهومنفعلعنوانموجوداتضعیف

کودکيدستبرداشته پیدا زنانه رفتاری طبقکنندميو و سنتي، رويکرد هماناين از

بايدکهشودميربیتت«مادر -همسر»بانگرشدختران کودکي ،داریخانهامورمرتبطبا

وطلبانهقدرتهایهنجاریپسرانافغانباکهدرحاليفرابگیرندهمسرداریوفرزندآوریرا

؛2010،مولر)آيندميرتاحدودیپرخاشگر،قاطع،نترسومتمايلبهامورخارجازخانهبا

ایوسیلهيعني«کاال»درنگاهسنتيرايجدرفرهنگافغانستان،دختربهعنوان(.2001،نوا

اقتصادیازدواجاهمیتهایجنبهودرنتیجهشودميتاقتصادیخانوادهقلمدادبراینجا

 يابدميبااليي حالتي زناشويي پیوند گونهدادوستدو کسبدرآمدو روند.ابديميعامل

نهاييخواهندگیرندهتصمیموالدينوشودميفرزندانخارجازاختیاروارادهگیریتصمیم

دارريشهيسنتقتلبهایخونويادرازایوادهطلبماليخاندختراندرقبالمعاوضه.بود

بین،درایحاشیهبهويژهدرمناطقلهبامهاجرتبهايران.اينمسئاستغاندرفرهنگاف

ادامهجديدحداقلمعیشتدرجامعهتأمینظوربهمنمهاجرهزارههایخانوادهبسیاریاز

بهایهستهخانوادهموانعپیدايشترينمهمايننوعازدواجخريدوفروشييکياز.يابدمي

سنتيزنومردهاینقشاجباراًزوجین.(1394:104،است)اعزازیشناسانهجامعهمعنای

 پیشپذيرنديمرا اينمعاملهاقتصادیوظايفاز در ایشدهتعیینو ازدواج)قرضدارند.

 بهبرایاجباری دختران کردن )پیشکش هبه مالي(، طلب شدن بهادا هديه عنوان

باهدفرفعکینهبیندوخانوادهوياقبیلهبرای)ازدواجاجباریوکینهجنگجوياننظامي(

استافغانستانازاشکالرايجازدواجدرمیاناقوامگوناگونح(پايانکشمکشوايجادصل

.استممنوعقانونجزایافغانستان517ماده2چنینبنداگرچهطبققوانیناسالموهم

باافزايشنسبيهمراه2وآلماني1اتباعايرانيمیاندرسنازدواجاخیرهایسالدر

ومیانمهاجرانافغاننسبتبههمتايانايرانيهمچنانمیانگینازدواجدروليبودهاست

اشارهترقبلکهطورهمان.استترپايینباالتروهمچنینازمنظرسناولینازدواجآلماني

اينشوندگانمصاحبهدرصد80امااستدرافغانستانبسیارپايینشدمیانگینسنازدواج

اپژوهش دختران برای ازدواج سن بهترين آلمان در بین را 23فغان اعالم27تا سال

بهطورکليمهاجرانافغاندرکشورآلمانمتعلقبهطبقهمتوسطبودهوازسطح.اندکرده

لهبهصورت(واينمسئ2005،)برکمنهستنداقتصادیوسوادمتوسطبهباالبرخوردار

                                                           
1
22.1وبرایزنان27.4،میانگینسنازدواجبرایمردان92ايراندرسالاحوالثبتطبقاعالمسازمان 

بودهاست.
2
 بودهاست.30.9وبرایزنان33.4درکشورآلمانبرایمردان2014میانگینسنازدواجدرسال 
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گرفتهدرصورتطبقمطالعات.استمؤثرسنازدواجگیریدرموردتصمیمبرغیرمستقیم

برافزايشسنازدواجدرمیاننسلدوموسوممهاجرانمؤثریعاملمهاجرتاينپژوهش

بودهاست.قومهزار فوزيهه بعدازرویکارآمدناشخانوادهبههمراهسالهوخیاط38،

درمراکزآموزشکردهاست.دودخترش،فاطمهوحسنامهاجرتبهتهرانازبامیانطالبان

مهاجرتتأثیر.اودرموردنحوههستندحصیلشهرتهرانمشغولتایحاشیهايهدرمناطقپ

:گويدمياشخانوادهبرنگرش
« سن در عموهايم و پدر اجبار به افغانستان در به9من عقدسالگي

يکرسمبودومنهمآگاهيبرایمخالفتباآنرا.ايندرآمدمپسرعمويم

نظربسیارنداشتم. بامیانبهتراستدختردرافغاندهایخانوادهیازاز ر

امديدهدراينجا)شهرتهران(کمترکسيراشوهرشبهسنبلوغبرسد.خانه

جديدیبهايرانوآشناشدنباشیوهکهدرسنپايینازدواجکند.باآمدن

«ازدواجزودبرایدخترانمانهستیماززندگيمنوشوهرممخالف



.افزايشگذاردميمتعددیتأثیراتبرساختاجتماعياقوامالملليبینهایيجايهجاب

سنازدواجبهعلتافزايشسطحسوادومواجهشدنباقواعدجديدزندگيشهری،کاهش

بههایازدواجومراسمهزينه،کاهشسطحهمسریدرونتدريجيتمايلبههنجارسنتي

 نتیجه در اقتصادی فشارهای مهاجعلت اقتصادیرت قواعد -و جامعه وجديداجتماعي

فر باروریو تبعاتندآوریزهمچنینکاهشمیزان جمله مقوالملليبینهایمهاجرتاز

.(2008،)سبوتکااستآلمانوهزارهبهايران

در.استمشهودایگستردهبهصورتافغانبیننسليدرمیانمهاجرانهایتفاوت

روندهمگراهایسال اخیر يينسلدوم سوم ايرانو آلمانمهاجرانافغانساکندر باو

ازرویدنبالهوتمايلبهخويشمنجربهافزايشنسبيسنازدواجوآلمانيايرانيهمتايان

باورالیناو؛1388،صادقي)عباسيشوازیوهاستشدهاآندرمیانتأخیریالگویازدواج

مهاج2007،همکاران سوم و دوم نسل ا(. درجهران میزبان کشورهای در انطباقفغان

خودابعادنسبتبهوالدينامارزشيجوامعمیزباندرکلیهباالتریدرقبالهنجارهاونظ

اينموضوعدارند سیستمآموزشيک. فراگیریزبانجامعهناشياز میزبان، وشور جديد

زايشمعاشرتباهمساالنبهافمنجرکهاستکسبومهارتبهمنظورورودبهبازارکار

 جديد قواعد با مواجهه و مرحلهکامالًو(2012،)ويندزيوشودميجديد فرايندبا اول

 .گوردنمطابقتداردالگویفرهنگيهمانندگردی

وهایسنتيوالگهاارزشمیزبانرتومواجههباهنجارهایجامعهبهطورکليمهاج

موجودهایسنت.دخترافغانکهبرطبقکشدميلشافغانرابهچارايجدرنهادخانواده

اقتصادیخانوادهومايملکبرچرخه1بهعنوانباراضافهورودميشوهردرنهايتبهخانه

تبديلندهرگیوتصمیمرأیصاحبيانسانبهبهتدريجشودمحسوبميامانتوشوهرآينده

                                                           
1
 extra burden 
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تعارضاتارزشيگیریشکلکهبهامریکندميراتجربهيمتفاوت«تصويرازخود»وشده

نه منجردر بازشودميادخانواده با شجنسیتيهنجارهاینقپذيریجامعهتعريففرايند.

بازتعريف-زنانه تجرشوندميمردانه با مهاجرت. تجربهالملليبینبه هنجارهایجديدو

پذيریجامعهمعمیزبانندگيشهریجديددرجواخارجازمرزهایافغانستانومواجههباز

آنوبراساسکندميمهاجرانافغاننفوذدرمیانخانوادهجديدیبهتدريج1دوجنسیتي

ندهاینقشتفکیک اردجنسیتيوجود و جنسخود از فردیفارغ هر مبنایصرفاًو بر

عاليقخود شخصیتو زنانههاینقشارایدتوانمندی، و جنسیتاستمردانه وجود و

افغانشوندگانمصاحبهازسویلهمسئشدهاست.اينمعنيبيرمورداکثرمشاغلخاصد

بیانشدهاست.چراکهطبقهنجارهایحاکمبرایگستردهمقیمدرکشورآلمانبهصورت

اجتماعبرخوردارموقعیتيبرابربامرداندرعرصهزنانازکشورهایاروپاييبهويژهآلمان

ودخترانسعيدرتشويقزنانغیرمستقیموربهصورتمستقیمووساختارهایکشهستند

دارند.بهحضوردراجتماع

موجود اقتصادی و اجتماعي ازدواجتغییراتساختاری امر شخصيشدن به منجر

هفردوادهاستوندرخانوادهگستردههمسرگزينيدراختیارخان.شودميمیاندختروپسر

بهالزاماتمهاجرتوزيستدر.باتوجهدهدميدختروپسررویدرقالبمبادلهعموماًو

.درتعريفجديدازنهاديابدميتغییرایهستهافغانبهخانوادهخانوادهجديدهایچارچوب

اقتدارپدرس مبنای(کهبر1363،یليافتهوهمسرگزينيآزاد)پارسونزاالرانهتقلخانواده،

وطرفاستواروبدوندخالتمستقیمقیودخانوادهاستبهدعشق،امیالشخصيوعالقه

ودرراستایازدواجترتیبيازدواجکودکانکه.کنديمافغاننفوذاتخانوادهتدريجدرادبی

الگوهایپیوندترينرايجآشنادردوخانوادهبهعنوانيکيازیوندمیانفامیلوياطايفهپ

 با است بهمهاجربوده آلمان به ت عالقهسمت بر مبتني 2ازدواج جهت دهدميتغییر

درانتخابهمسراستقاللافراد.(2006،چارسليوشو؛2012،)عباسيشوازیوهمکاران

 زيستشهری در نتیجهشودميبیشتر در و ازدواج کاهش-ترتیبياحتمال خويشاوندی

خويشاوندغیربایمالقواحتبهکنندميکهخودهمسرشانراانتخابیافراديعن،ييابدمي

.کنندميازدواج

برالملليبینهایمهاجرتتأثیراتملهسايرازجکاهشدامنهانتخابشريکزندگي

افغان اگرچه.استروندازدواجدرخانواده آشناييبادربسیاریازمواردتجربهمهاجرت،

بانبهکاهشنرخازدواجکشورمیزایرسانههنجارهایجديدوانتفاعازسیستمآموزشيو

 انجامدميزودهنگام میان ترتیبيدر افزايشازدواج به مواردی در افغانهایخانوادهاما

کهاکثريتاقواماندداشتهاعالمدرآلمانشوندگانمصاحبهقريببهاتفاقاست.منجرشده

مسردرمیاندرنتیجهدامنهانتخابهوکشورهایمختلفمهاجرتکردهبههاآننزديک

 بحلقه اولخانواده استه فامیلبنابراينشدتکاهشيافته از بودن دور هبمهاجرتو

                                                           
1 androgynous socialization 
2 love marriage 
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رمیانمهاجرانهنگامدازدواجزوداجترتیبيوعواملکاهشازدوترينمهمعنوانيکياز

اجتماعيکاهشديگرازسویاستاماهزاره ترسازدستدادنهويتافغان،اعتماد و

افزايشمنجربه1ازازدواجبیرونهمسریجلوگیریوغربيناموسدرجامعهحفاظتاز

قالبازدواج سازگاریفرهنگيدهندهنشانکهشودميهمسریدرونازدواجزودهنگامدر

له.اينمسئ(2014،)کولووگونزالزفرراستمیزبانضعیفباجامعهانطباقپايینودرجه

 در شايع صورتي به افغانجويانپناهمیان باندشودميمشاهده طريق از قاچاقهایکه

مانندترکیه،يونان،درکشورهایترانزيتمدتمیاناقامتبهومجبوراندآمدهانسانبهاروپا

بلغارستان يا چندسالکرواسيو تا الدينبهکنترلمیلوبهدلیل.اندشدهبینيکماه

فرزندان جنسي ناموسروابط حفظ و مقابلبهو در خود دختران از محافظت منظور

 و فحشا کشيبهرهباندهای در همهایکمپجنسي و پناهندگان چنین ودارريشهفقر

هایدشواری در بهازدواجزودهنگامتأمیناقتصادیفزاينده حداقلمعیشتبرایخانواده

دهد.رخميکودکان



 قانونی به عنوان اهرمی بازدارندهراهکارهای 

حداقلسنازدواجتدوي مورد افزايشسنقانو،نقانونرسميدر و االجراالزمنيازدواج

آن کردن جراهکارهایترينمهماز در زودهنگام ازدواج نامطلوب وامعکاهشپیامدهای

اگرچه.استآلمانبهصورتچشمگیرتریقابلمشاهدهلهدرجامعهاينمسئ.استمختلف

آلمانمیزان زندگيشهریدر بر اجتماعيحاکم قواعد به توجه یزودهنگامهاازدواجبا

دراينکشوردهمهاجرانسترباتوجهبهحضورگوليازبسیاریازمناطقجهاناستکمتر

طبقمبدلشدهاست.هارسانهتوجهبهيکيازمباحثاصليمورد«مادرانکودک»لهمسئ

ازدواجکودکانمورد1475درحدود2016سالژوئناهتاميرکشورآلماناعالمرسميوز

مورد361کهجنوبيباوارياگزارششدههایايالتدرعموماًداينمواربهثبترسیدهاست.

هاازدواجموردازاين664وهستندمهاجرانيازخاورمیانهاکثراًواندبودهسال14زيرسن

.(2016،کرن)اندگرفتهموردمهاجرانافغانصورت157وهاسوریدرمیان

 کهايافتهطبق پديده پژوهشعواقبمنفي اين جامعهی دو هر ودکهمسریدر

افسردگي افزايششیوع است. بوده نسبتيکسانيهمراه با آلمان و بیماریايران هایو

مصاحبه.استدهنگامازجملهاثراتمنفيازدواجزوسال15زيرروحيدرمیانعروسان

AWOسازمانمديربا2016گرفتهدرسالصورت
2
درشهرهامبورگمبینباالتربودن  

.اندکردهدرصداختالالتروانيمراجعانيبودهکهدرسنینپايینازدواج


حداقل2015درسالاندکردهسالازدواج15زنانافغانکهزيردرصد42»

سال15درصدازمراجعانزير26.اندداشتهراخشونتخانگيتجربهباريک

                                                           
1 exogamy 
2 Angemessene Bezahlung für Altenpflege 
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مسرکهدرزمانبارداریموردکتکوآسیبجسميتوسطهاندداشتهاعالم

سالمهاجر18میزانشیوعافسردگيدرمیانزنانزيرواندگرفتهخودقرار

18برابربیشتراززنانيبودهاستکهبعدازسن3بهاينمرکزکنندهمراجعه

ازدواجگذشتههایسالباتوجهبهمراجعانمادرطي.اندنمودهازدواجسال

تروانيدرمیانزناناختالالتشديدکنندهعواملترينمهمدرکودکييکياز

«مهاجربودهاست
 

صورتبهثبتیرسميبايددرادارههاازدواجیهکل1حقوقاساسيآلمان6طبقماده

توجه.شوندقانونيثبت بهصورتترپیشهزارهنکاحشرعيبهمسلمانبودنمهاجرانبا

مساجدمعم جماعتولدر توسطامام شودميانجام قانونيدرحداقل. سنبرایازدواج

افرادباالیاستسال18آلمان ثبتنمسال16و ندبايدبهيابرایاينکهازدواجخودرا

فشارهایقانوني.استبهطورکليممنوعسال14دوازدواجزيرکنندادگاهخانوادهرجوع

یزودهنگامدرآلمانهاازدواجدرکاهشمؤثرواملسطساختارکشورمیزبانازجملهعتو

الناجتماعيواحزابداخليدرآلمانبهمنظورکاهشازدواجکودکانا.بسیاریازفعاست

2016.درسالهستندسميیغیررهاازدواجبیشتردرثبتهایمحدوديتخواستاراعمال

دادهارائهيهايسازمانيوروييافرادو1000رآلمانطرحيرابهمنظورجريمهوزارتکشو

.ورندآدرميونيرابهعقدنکاحنزيرسنقاافرادمستقلازقوانینآلمانکهبهصورتاست

ددرصورتيکهنتوانميخانوادهدراينکشورهایدادگاهکلیه2016همچنیندرماهاکتبر

راهاآنقراردادازدواجبرایآنانارزيابيشودیخطرجوپناهسال18زدواجکودکانزيرا

 کنترلجدیمراکزگرفتهصورتهایمصاحبهطي.کنندفسخ از افغان اکثريتمهاجران

قضاييدولتآلماندرقبالسنازدواجبهعنوانعاملي درزمینهتحديدکنندهحقوقيو

هيرفاهایهزينهکمک.ترسازاخراج،قطعشدناندبردهلینازدواجفرزندانخودناماوسن

ازدواجزيرسنقانونيازجملهچنیننگاهمنفيجامعهبهمقولهوهمماهیانهتوسطدولت

بهازدواجزودهنگامبودهاست.ساکندرآلمانرافغانمهاجهایخانوادهکاهشتمايلداليل

اختارهایدولتيواجتماعيموجودبهصورتمستقیموغیرمستقیماگرچهوجودس

میانمهاجرانافغانتأخیریبرگسترشازدواج گذاردميتأثیردر برخياز هاخانوادهاما

به2002سالهازهراتاگرچهدرسال42ودارخانهمحبوبه،سعيدردورزدنقانوندارند.

 قاشخانوادههمراه طريق اچاقباز مهاجرتکرده آلمان به امر دری زبان به تنها تسلطا

داشت


همیشهترسازبیگانهشدندخترانمدرذهنمنهست.برایهمینبهتازگي»

ساله(رابهعقدپسرعمويشدرآوريم.14بهافغانستانبرگشتیمتادختربزرگم)

هاآنالبتهجشنعروسي خانوادهخیالهردواآلنچندسالبعدخواهدبود.

اينجامعهزن بهراحتيدر آلمانراحتاستکهديگر در دگيخواهندکرد.

                                                           
1 the Basic Law (Grundgesetz) 
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اجازه عقد تا هراتبرگشتیم برایهمینبه رسمينداشتیم شانشرعيعقد

«انجامشود



چنینوهممبدأوبهصورتخاصدرکشورازدواجدرخارجازمرزهایکشورآلمان

عدمثبتازدواجبهصورترسميبهداليلمختلفبهعقدبرمبنایشرعوازدواجمعوقه)

 و سن افزايش جرياهایمعذوريتويژه در که بود شايعي موارد جمله از ناقتصادی(

وازآمدميکودکهمسریدرکشورآلمانبهحسابگرفتهازمصاديقصورتهایمصاحبه

رسميپیوندزناشوييتآنجاکهعقدشرعيدرفرهنگافغانازاهمیتباالترینسبتبهثب

غیرمستقیمبابهنوعيباتمرکزبرعرفوالگوهایسنتيازدواجهاخانوادهبرخورداراست

درذهنبرخيازعرفوهنجارهایسنتيغلبه.کنندمقابلهمينرسميکشورمیزبانقوانی

ايجابيأثیرتاينتحقیقمبنيبرهایفرضیهيکيازرافغاندردياسپورامهاجهایخانواده

ترديد دستخوش را زودهنگام ازدواج از جلوگیری بر میزبان کشور قانوني ساختارهای

نفرزندانشاتندکهازدواجزودهنگاممهاجرافغانمعتقدهسهایخانوادهبسیاریاز.کندمي

.داردميشرعيمصونازرابطهدواجوبارداریخارججنسيخارجازازهایرابطهزخطرراا

پايینبودهوجنسيهایفعالیتاماسنشروعدواجرسميدرآلمانباالاستسنازرچهاگ

مسئ که آنجا آبروحفظلهاز بکارتو قبالافهایخانوادههایدغدغهترينمهماز غاندر

وقوعامنیتجنسيدخترانباعثمالحظاتاخالقيبهمنظورتضمیناستدخترانخود

 .شودميکودکهمسریپديده

بنیادينيبرنظامحقوقيبهطورعاموتأثیراتايراننیزتغییراتسیاسيدرکشور

قانون23،طبقماده1353.بهعنواننمونهدرسالگذاشتقانونخانوادهبهصورتخاص

سالتمامومردقبلازرسیدنبهسن18حمايتخانوادهازدواجزنقبلازرسیدنبهسن

درسالکهدرحاليودهاستسالتمامممنوعب20 1361بعدازپیروزیانقالباسالمي،

بآننکاحقبلازبلوغبااجازهوبهموجبرقانونمدنياعمالشدایگستردههایاصالحیه

درماده1381سالپذيرشقرارگرفت.طبقاصالحیهوليوبهشرطمصلحتموليمورد

سال15سالوبرایپسرها13دخترهابرایسنازدواجقانونيقانونمدنيايران1041

شرطرعايتمصلحتبااستشمسي به وليو اذن به اينسنمنوط از قبل ازدواج و

.استتشخیصدادگاه

تابعاحوالدرهمهکنندميرايرانزندگيقانونيدرکشوصورتبهافغانکهمهاجران

 ايران کشور رسمي وهستندقوانین عرف همچنان رونداگرچه بر سنتي هنجارهای

شهرهایبزرگایحاشیهغالبيدارد.مهاجرانافغاندرمناطقتأثیرمهاجرانگیریتصمیم

ازازجملهتهران درعموماًوهستندتحصیالتطبقهپايینجامعهازنظرسطحدرآمدو

ميطبقآماررس.هستندمشاغلخدماتيوساختمانيباحداقلدرآمدمشغولبهفعالیت

رسميوليطبقآمارهایغیرسکونتدارندهزارمهاجرقانونيافغاندرايران950بیشاز

 ايران2بیشاز غیرقانونيافغاندر مهاجرانغیرقانونيمیلیونمهاجر دارند. فاقدحضور
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ازدواج،هويتيهایبرگه.باتوجهبهنداشتنهستندکارتشناساييومدارکهويتيهرگونه

ا میان در افراد غیرغصورتبهين و اينمسئگیردميشکلرسميیرقانوني به. منجر له

افزايشکو ازدواج، تعدد سرپرست، بدون چندهمسریدکان مطالبه امکان عدم حقوقو

 شودميابتداييزوجه . از آگاهي عدم و علتتحصیالتپايین ازهایروشبه جلوگیری

زادوولدباردارینرخ يابدميگسترشغیرقانونيمیانمهاجرانبهصورتتصاعدیدر به.

بهثبتهاازدواجبسیاریازفرهنگشفاهيباتوجهبهغلبهانشورافغانستطورکليدرک

ه.اينمسئلکنندنمينراثبتازدواجدرسنینپايیهاخانوادهوبسیاریازرسندنميرسمي

.عدميابدميهمچنانادامهرکهويتيتدادنمدابامهاجرتغیرقانونيبهايرانوياازدس

اشتنآماردقیقازنرخثبترسميازدواجوطالقبهعلتنداشتنهويتقانونيمنجربهند

ايران دوطرفاستکودکهمسریدرمیانمهاجرانافغاندر بهبرمبنایصیغهصرفاً.

رصدکردنتعدادايندرنتیجهنهتنهاازنظرقانونيامکانآينددرمييکديگرشرعيعقد

بلکههاازدواج ندارد صورتشناساييکودوجود در علتاقامتغیرقانوني کهمسرانبه

معیوبادامهوبهنوعياينچرخهوجودنداردحمايترسميوقانونيازاينافرادکانام

.يابدمي

 

 ملی برای غلبه بر عرفابه عنوان ع سطح سواد

ترانوپسرانمهاجرشدهکهنقطهتحصیلبسیاریازدخازدواجزودهنگاممنجربهترک

اياستالزمهایمهارتبدونآموختندانشوساليبزرگپايانکودکيوشروع لهنمسئ.

درجه رفتن باال به پذيریآسیبمنجر مقابل جسميهایخشونتدر و رواني جنسي،

هلندشودمي دانشالز(.2015،)ويکو دخترانبهعلتنداشتنآگاهيو بسیاریاز م،

درموردگیریتصمیماينددرفرهاآنعاملیتدرنتیجهوفغانازحقوقخوداطالعندارندا

شدتکاهشاتفاقترينمهم خويشبه 2008،)دوسا يابدميزندگي و(. آزاد دسترسي

به فراگیر آموزش، و آموزیمهارتتوانمندسازی کاهدختران به کودکمنجر نرخ ش

پژوهشهايافته .شودميهمسری یاين افزادهدمينشان احتمالمادرالتیتحصشيبا

هم اشودميشتریبیشاونديرخویازدواجغچنینافزايشسناولینازدواجو حالني. يدر

درآماریاينپژوهشیبراينروندندارد.ازجامعهزيادتأثیرپدرالتیاستکهسطحتحص

درصدازمادرانافغانموردمصاحبهدر16کهدرحاليدبودهدرصدمادرانباسوا77آلمان

.اندداشتهابتداييايرانسواد

دختراننوجوانراازخطرازدواجپايهومتوسطههایدورهباریدرقانونتحصیلاج

اماننگه بینرفتنبهبوددسترسيبهآموزش.داردميزودهنگامدر از به کودکانمنجر

ا فردیهایآگاهيفزايشسطحشکافجنسیتيو .شودمياجتماعيو به توجه اعمالبا

شهريه مدارس قانونيايراني مهاجران برای محدودچنینهمو در مهاجراننامثبتيت

انعدمدسترسيبهآموزشدرموردمهاجرانافغهموارهموضوعدرمدارسايرانغیرقانوني

چراکهبهصورتسنتي،گذاردميرانافغانفشارمضاعفيبردختموردتوجهبودهاستکه
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آموختنمهارتهتلقيشدهووظیفهاصليدخترافغانآموزشبرایدخترانامریبیهود

 مادری، فشا(2013،اپن)استدرونمنزلهایفعالیتهمسریو رسمي. رهایقانونيو

آموزشتحديدکننده هزينهفرصت و تحصیل باالی ایتشديدکنندهعامل نشینانهخدر

ودرنتیجهتداومازدواجزودهنگامتهرانایحاشیهساکندرمناطقشدندخترانمهاجر

ايران در میانقومهزاره اينمانعاستدر بر عالوه تلقيسنتيرايجدر،ساختاری. طرز

زنانراشهرتهران،آموزشبرایدخترانوافغانموردبررسيدرحاشیههایخانوادهمیان

قلمدادانيک عبث و پرهزينه امری و نافرماني و سرکشي مشوق عامل اجتماعي، حراف

لآموزشفراگیربهاتباعدولتايراندرقباهایسیاستاخیرباتغییرهایسال.درکنندمي

 غیردولتيهایسازمانيشمدارسآموزشپايهتوسطافزاافغان، کمکماليعموماًکه با

گیریشکلچنینوهمشوندميدولتيادارهغیرخیرينويادسازمانمللمتحهایآژانس

افغان مديريتاتباع میانروندسوادآموزیدمدارسخودگردانبا مهاجرانهایخانوادهر

همچناننسبتبهکههرچنداستافزايشيافتهتعداددخترانمحصلدرنتیجهگسترشو

دارد.ایمالحظهسطحمتوسطکشوریتفاوتقابل

جديدزندگيشهریدرمواجهشدنباتجربیاتدرنتیجهاریازمهاجرانافغانبسی

میزبانو مندیبهرهکشور فرهنگشغليوآموزشيهایفرصتاز از بهصورتناخواسته

(وچهدرايران2009،ومیلرزمهاجرتچهدراروپا)کسل.پذيرندميتأثیرکشورمیزبان

درصدمهاجرانافغاندرمناطق97طبقآماررسمي.شودميمحسوب1شهریپديدهيک

لهکهاينمسئکنندميندگانزندگيپناهشهرهایمهماندرصددر3رانوتنهاشهریاي

اختالطفرهنگيوسیعبادرنتیجهافغانیسنتيخانوادههاارزشتردهدربهتغییراتگس

غاندرکشورپاکستان)يکيازبرخالفوضعیتپناهندگانافمنجرشدهاست.میزبانجامعه

باتوجهبههزارهدرايرانهایخانواده؛اندرجهان(کشورهایمیزبانمهاجرانافغترينمهم

مذهبي)زباندری(اشتراکاتزباني فرهنگيو جامعه)شیعه(، تجربهبا گيزندمیزبانو

فرهنگايراني با تعامل بیشتریبرایتجديدنظرشهریو هويتامکان در هایکلیشهو

دارند.سنتيخويش

رکارارتباطمعکوسداردسوادومشارکتدربازاحسطازدواجزودهنگاموباروریبا

2012،)لیورسیج .) در دستهایدادهمورد هامبورگبه شهر در گفتآمده بايد آلمان

نبهبازارراانعورودمهاجمترينبزرگمهارتندانستنزبانآلمانيدرکنارکمبودتخصصو

آلمان در جامعهراهترينمهمتفاوتزبانبهعنوانبهدلیل.استکار میزبان،ارتباطيبا

لهکهاينمسئکنندمينيرااحساسزبانآلمانیازبهآموختنورودابتداینازاافغمهاجران

 فرايند تسريع فرهنگيپذيریجامعهبه سازگاری تسهیل دو میان نافغاهایخانوادهر

تأثیراتجمعيهایرسانه.انجامدمي هانگرشفراوانيبر بازو تعريفتمايالتدختراندر

هم و خود نقشاجتماعي تقويتحضور و تشويق درچنیندر ونظامدختران آموزشي

شودميکهمنجربهافزايشسنازدواجاندگذاشتهآلمانجامعه

                                                           
1 urban phenomenon 











89نگارانهازدواجزودهنگامدرمیانمهاجران...مردمبررسي

 گیری نتیجه
چرخاز يک عنوان به زودهنگام )مظفريانهدواج معیوب در1395،زيستي همچنان )

بلوغجسميرفرايجدراينکشورچراکهطبقعرواجداردایگستردهصورتبهافغانستان

.درشودميهبيقلمدادمذ-وازدواجزودهنگاميکهنجاراجتماعيدانندميشرطازدواجرا

ایحاشیهويژهدرمناطقفرهنگحقوقيمردمبهعرفبخشعمدهجامعهسنتيافغانستان

.ناامني،داردوحقوقعرفيوهنجارهایاجتماعينقشيغالبدهدميوروستاييراتشکیل

ريخيازجملهتامذهبيوهایسنتورواجیتيفقر،پايینبودنسطحسواد،نابرابریجنس

درهاگرچ.استمختلفدرافغانستاندرمیاناقوامکودکهمسریعواملگسترشپديده

 کودکان ازدواج قرار معرضآسیب در دختر و جنسپسر دو گیرندميهر طوربهولي

 پديده اين قربانیان بیشترين دختران افزايشباشندميچشمگیری موالید، ازدياد .

روانيواجتماعيودرنتیجهافزايشطالق،افزايشهمسرآزاریوخشونتهایناسازگاری

افزايشابت افزايشايدزالبهخانگيوتنبیه، زايمانيازجملهپیامدهایاينهایخونريزی،

.استلهمسئ

هزارهاز قوم میان در زودهنگام ازدواج محافظت برایحمايتو عاملي عنوان به

گرددميدخترانچهدرافغانستانوچهدرکشورهایمیزبانقلمداد درکودکهمسری.

نابرابریجنسی خشوفقر،تأثیرتيتحتزنجیره هنجارهاینتفرهنگيتوقعاتاجتماعي، ،

همچنانبهعنوانيکالگویسنتيزناشوييدرمیانمهاجرانافغان،يیتجنسایکلیشه

ترسازدتوضعفيمتفاوتتداوميافتهاست.)هزاره(درجوامعمیزبان)ايرانوآلمان(باش

تمايلوالدينبخشتداوموعيادغاماجتماعينسلدوموسوممهاجرانبافرهنگغربيبهن

 اروپا به مهاجرت از بعد ترتیبي ازدواج و زودهنگام ازدواج تاريخي .استبه انباشت

جنسیتي -هنجارهای از بسیاری ذهن در سنتي رويکرد و وهایخانوادهفرهنگي افغان

داومبهتالملليبینهایمهاجرتدرقبالانحرافازهنجارهایغالب،علیرغمکاریمحافظه

 پديده زايمانزوجنینسقطيشريسکافزاازدواجزودهنگامدامنمیزند. افزايش، درسو

نوزادانومیرمرگ و مادران ، رفتن بین اسهایفرصتاز آموزشو از ،آموزیمهارتتفاده

پذيریجامعه قواعدپیچیدههبهنداشتنمهارتمواجنامناسب، افزايشزندگيزناشوييا و

.استازجملهعواقبازدواجزودهنگامافسردگيمشکالتروحيو

فراوانيبرساختتأثیراتافغانجامعهمهاجرتبهعنوانتجربهزيستهدرحقیقت

.گذاردميافغانهایخانوادهالگویسنتيازدواجدرمیانواجتماعي وهانگرشتغییردر

وکیفریمناسببرایحقوقي،ييساختارهایفرهنگيجامعهدرکنارتعیینضمانتاجرا

افزايشسنقانونيازدواج،نقضمقرراتمربوطبهحداقلسنازدواجونیزعدمثبتنکاح،

ازدواجاجبار امکاناتثبترسميقرارداد دسترسيمناسببه و گسترشآموزشفراگیر ،

کودکهبهمنظورکاهشنرخپديدایپايهآموزشيومهارتيبرایمهاجرانازجملهعوامل

.استهمسری ضمانتاجراييباال، الزاماتقانونيبا ارزشي،هایتفاوتازجمله فرهنگي،

 سالمتروانيجامعه، اقتصادی، جمعيوهایرسانهفراگیرتوسطهایآموزشاجتماعيو
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هایفرصتامکاناتوتوزيعمناسبوعادالنهدرسطحمدارس،جنسيمدونهایآموزش

يدرزندگ درمناطقشهرهمه زودهنگام ازدواج روند کاهشچشمگیر روستاييدر یو

هرچنددربرخيازموارد،تمسکبهاستازجملهآلمانقابلبیانکشورهایتوسعهيافته

راهفرارازقوانینرسميکشوردرامرعقدشرعيدرخارجازمرزهایکشورمیزبانبهعنوان

استدرذهنمهاجرانیسنتيهاارزشرفوعغلبهکهبیانگراستازدواجزيرسنقانوني

تشديدالزاماتقانونيمنجربهحصولنتیجهنخواهدشد.دهدميونشان

سطحسوادبهويژهسطحداردکودکهمسریپديده معناداربریکهاثرييرهایمتغگريازد

مادران توجاستسواد )با رايگان و فراگیر آموزش به دسترسي افزايش وضعیت. به ه

مناطقاقتصادیپايینجامعه در ويژه وایحاشیههدفبه پايه سطح حداقلدر ايران(

گسترش جامعهآموزیمهارتهایبرنامهمتوسطه، میان رفتندر باال به منجر مهاجران

چنینازعوارضازدواجزودهنگامگشتهوهمدرباره اجتماعيوفردیافرادهایآگاهيحسط

کهمنجربهکاهشايننوعازدواجشودميفرايندازدواجکاستهدیدادوستنقشاقتصادیو

 افغان مهاجران میان گرددميدر ازتوانمندسازی. يکي عنوان به ترينمهمدختران

 راهکارهایکاهشپديده باگرددميکودکهمسریقلمداد نوعيکهدخترانخانواده به

 هایمهارتفراگیری از بخشي شغلي، درهایههزينزندگيو و پوششدهند را خانواده

کارواشتغالمنجربهنینورودبهچرخهچ.همشودمينتیجهمانعيبرایازدواجزودهنگام

هنجاریاحضور تغییرات اجتماع، در -فراد فراگیری و ای جديدهایايدهانديشه

 .رددگميافغانمهاجرودرنتیجهافزايشسنازدواجدرمیاندخترانتوانمندسازی
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