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  چکیده

گیري ازدواج زودهنگام در میان زنان مهاجر  ي شکلپژوهش حاضر به کاوش در بسترها

  پردازد که در شهر یزد اقامت دارند. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریۀ افغانی می

ازدواج   عمیق، تجربۀ  اي انجام شده است. براي این منظور، از طریق مصاحبۀ زمینه

هاي  طالعه شد. دادهنفر از زنان افغان مقیم شهر یزد م 20زودهنگام در میان 

 17ها شامل  کدگذاري باز، محوري و گزینشی تحلیل شد و یافته  وسیلۀ شده، به گردآوري

نظري ارائه شد. نتایج حاکی   وارة هسته، الگوي پارادایمی و طرح  اصلی و یک مقولۀ  مقولۀ

مردان دهد که برتري قدرت  از آن بود که ازدواج زودهنگام در بستري مردساالرانه رخ می

زدایی از  هاي سراسربین، ارزش تاباند و با خشونت شده بازمی صورتی مشروع و پذیرفته را به

شود. زنان در برابر  زنان و درمقابل، تعریف ارزش افزوده براي پسران، برساخته می

مردساالري مسلط، راهبردهایی همچون فرار از خانه، سازگاري ابتر و مقاومت پوشالی 

عواطف، نارضایتی از زندگی و -رسانی، آوار آرزوها که فرایند خودآسیبکنند  اتخاذ می

  عوارض جسمانی ازدواج زودهنگام از پیامدهاي آن است.

  : مردساالري، ازدواج زودهنگام، زنان مهاجر، زنان افغان، شهر یزد. واژگان کلیدي
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  مقدمه و طرح مسئله

نیاز آن،  از در زندگی است که پیشس هاي سرنوشت ازدواج و تشکیل خانواده یکی از تصمیم

ها، مستلزم  هاي جسمانی، روانی و اجتماعی است. کسب این آمادگی برخورداري از آمادگی

هاي ازدواج است.  هاي اجتماعی براي انجام مسئولیت رسیدن به سن مناسب و کسب مهارت

ساز در زندگی  هاي مهم اجتماعی و در عین حال، سرنوشت سن ورود به ازدواج، یکی از جنبه

فردي است. به همین جهت، در قوانین حقوقی بسیاري از کشورهاي جهان، حداقل سنی براي 

). در 178: 1398آن در نظر گرفته شده است (عسکري ندوشن، روحانی و قرقچیان، 

سالگی در نظر گرفته 18ترین سن مناسب براي ازدواج  المللی، معموالً پایین استانداردهاي بین

اند،  آن دسته از پیوندهاي زناشویی را که قبل از رسیدن به این سن رخ داده شود و می

  کنند. هاي زودهنگام قلمداد می ازدواج

هاي اخیر داشته است، اما  ازدواج زودهنگام، در تمام دنیا، روند رو به کاهشی در دهه  پدیدة

مؤید آن است که در ، 2018-2012زمانی   )، مربوط به دورة2019آخرین برآوردهاي یونیسف (

درصد آنان قبل از 21سالگی و 15درصد از زنان قبل از رسیدن به 5جهان، همچنان   گسترة

نفر از زنان و دخترانِ  میلیون 650همین برآوردها، حدود   اند. بر پایۀ سالگی ازدواج کرده18

  لق به منطقۀدرصد متع44اند که از این تعداد،  هاي زودهنگام داشته اکنون زنده، ازدواج هم

نفر)  میلیون 115صحراي آفریقا (  درصد مربوط به حاشیۀ18نفر) و  میلیون 285جنوب آسیا (

حال، در  اند؛ بااین ). دالیل مربوط به ازدواج زودهنگام متنوع و پیچیده2019اند (یونیسف،  بوده

سیتی، از عوامل ویژه هنجارهاي نابرابري جن بسیاري از موارد، باورهاي فرهنگی و اجتماعی، به

  ).2020 1المللی تحقیقات زنان، رود (مرکز بین شمار می اي و بنیادین آن به  ریشه

حاضر کانون توجه خود را به بسترهاي مردساالرانه و هنجارهاي جنسیتی نابرابري   مقالۀ

ازدواج   معطوف کرده است که بر زندگی زنان افغان مهاجر به ایران سایه افکنده و تجربۀ

هاي  ازدواج  نگام آنان را برساخته است. در قوانین حقوقی کشور افغانستان، که با پدیدةزوده

سال و براي پسران  16است، کمترین سن قانونی براي ازدواج دختران   زودهنگام دختران مواجه

حال، آمار  ). بااین17: 2018 2سال تعیین شده است (دولت جمهوري اسالمی افغانستان، 18

افغانستان در دست نیست و آمارهاي موجود نیز در   هاي زودهنگام در جامعۀ زدواجدقیقی از ا

هاي مختلف جمعیتی و مناطق جغرافیایی تفاوت زیادي دارد. برآوردهاي صندوق کودکان  نمونه

هاي ملی موجود از پیمایش  )، با استناد به آخرین داده2019 3سازمان ملل متحد (یونیسف،
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درصد از زنانِ 9دهد که در افغانستان  ، نشان می2015در سال  1معیتیج-هاي بهداشتی ویژگی

اند. با وجود روند رو   اند ازدواج کرده سال داشته 18درصد از زنانی که کمتر از 35سال و  15زیر 

اي مرتبط با این پدیده که از  هاي جغرافیایی و منطقه به کاهش ازدواج زودرس دختران، تفاوت

افغانستان قوام یافته و در حال حاضر سطح پایین   اي جامعۀ هاي کهن عشیره تسن  دیرباز برپایۀ

تحصیالت، تنگناهاي اقتصادي و فقر نیز مزید بر آن شده است (مجمع نمایندگان مجالس 

براین، وجود خألهاي  )، همچنان وجود دارد. عالوه2012 2آسیایی پیرامون جمعیت و توسعه،

هاي زودهنگام در آمارهاي  شود که تعداد زیادي از ازدواج ها سبب می قانونی و گاه تبانی خانواده

دهی کمیسیون مستقل حقوق رسمی ثبت و منعکس نشود (بخش نظارت، ارزیابی و گزارش

شوند؛ چراکه در  هاي زودرس، اجباري نیز محسوب می ). البته این ازدواج1395بشر افغانستان، 

شود. در افغانستان، ازدواج بسیاري از دختران از  حرز نمیها غالباً اراده و رضایت دختران م آن

توان گفت از  شود و اجباري است. می داده می ویژه پدران، ترتیب جانب خانواده و والدین، به

 3ازدواج زودهنگام در کشورهاي مختلف، ازجمله افغانستان، فرهنگ است (ریوبین،  دالیل مهم

2014 :16.(  

هاي دهد و جنبهرخ می 4تان، بیشتر در بستر نابرابري جنسیتیازدواج کودکان در افغانس

شود  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي دارد. این مسئله براي زنان نیز ارزش اجتماعی محسوب می

  همین  شود. به و درمقابل، تجرد و ازدواج دیرتر، نوعی ننگ اجتماعی براي دختران ارزیابی می

ار تلقی نشوند، باید از آداب و رسوم سنتی پیروي کنند. دلیل، دختران براي اینکه نابهنج

هایشان را به ازدواج  ها و هنجارهاي مبتنی بر ضرورت تشکیل خانواده، دختران و خانواده سنت

  ).495-494: 1395زاده و نیکدل،  کند (عباس در آغاز جوانی تشویق یا مجبور می

هاي سنتی و  افغانستان و نگرش  جامعۀ 5 هاي اجتماعی و ساختار مردساالرانۀ طورکلی، سنت به

هاي ناخواسته و  آمیز علیه دختران و زنان باعث شده است که دختران قربانی ازدواج تبعیض

هاي عرفی و سنتی سن ازدواج در افغانستان، گریبان نسل دوم مهاجران و  این الزام زودهنگام شوند.

هاي مهاجر و پناهنده، تا حدي در فرهنگ  اینکه افغانپناهندگان افغان در ایران را نیز گرفته است. با 

؛ 2015اند (عباسی شوازي و صادقی،  اند و الگوهاي رفتاري مشابه ایرانیان اتخاذ کرده ایران ادغام شده

ها در  رود الگوهاي ازدواج این مهاجران و نسل دوم آن ) و انتظار می2012عباسی شوازي و همکاران، 
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میزبان انطباق تدریجی یافته باشد، شواهد همچنان حاکی از   تاري جامعۀایران، با هنجارهاي رف

  هاي افغان است. ازدواج زودهنگام و اجباري دختران در خانواده

هاي مهم جریان مهاجرت و پناهندگی از کشور افغانستان است (صادقی،  ایران از کانون

نفر افغان در  1,584,000، تعداد 1395). طبق آخرین آمار رسمی در سرشماري 48: 1385

نفر است و از نظر توزیع جنسی،  51,743اند که سهم استان یزد از این تعداد،  کشور ایران مقیم

  دهند. نفر از این جمعیت را زنان تشکیل می 23,457

پردازد که در زمان تحقیق در شهر  زنان مهاجر و نسل دومی می  پژوهش حاضر به مطالعۀ

هاي  ها زودهنگام بوده است. ازآنجاکه این پدیده در بستر سنت دواج آناند و از یزد ساکن بوده

هاي اجتماعی هنجارمند شده، کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. درنتیجه،  مسلط بر مراوده

پژوهش حاضر درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که ازدواج زودهنگام در میان دختران افغان 

طور ویژه بسترهاي مردساالرانه)  بسترهاي اجتماعی و فرهنگی (بهکدام   مقیم یزد از دریچۀ

  برساخته شده است. 

  

  تجربی پژوهش  پیشینۀ

) در مطالعات 1394) و افتخارزاده (1394)، نیازي و همکاران (1396مقدادي و جوادپور (

از  خود به این نتیجه رسیدند که عوامل اجتماعی و فرهنگی، حفظ آبرو و شرف خانوادگی، ترس

کنند که به  آینده، و انحرافات اجتماعی و اخالقی زمینۀ وقوع ازدواج زودهنگام را فراهم می

شود و عامل خشونت خانگی، ترك تحصیل دختران و مصداق  تضییع حقوق کودك منتهی می

              .شود شکل کار خانگی، می آزار جنسی کودکان است که باعث استثمار زن، از جمله به

) نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که میزان نابرابري جنسیتی، 1394ئی (بخارا

پذیري و نابرابري جنسیتی  نفع مردان است و میان جامعه ویژه در ابعاد فرهنگی، بیشتر به به

اند که متغیرهاي  ) به این نتیجه رسیده1391شود. مرادي و صفاریان ( معناداري دیده می  رابطۀ

ترتیب  نفس، به الدین، سبک فرزندپروري، نابرابري جنسیتی و میزان اعتمادبهمیزان دخالت و

  اند. بیشترین میزان اهمیت را در تبیین متغیر سن ازدواج داشته

ترین عوامل مؤثر بر نابرابري جنسیتی در  اند که مهم ) نشان داده1383احمدي و گروسی (

د، محل سکونت، تعداد اعضاي خانواده، خانواده شامل میزان تحصیالت زن و مرد، سن زن و مر

 1و عقاید قالبی جنسیتی 3ایدئولوژي مردساالر 2ایفاي نقش جنسیتی، 1پذیري جنسیتی، جامعه

_______________________________________________________ 
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اند که تا  روستاهاي تانزانیا به این نتیجه رسیده  ) در بررسی2019( 2است. شافنیت و همکاران

کسب موقعیت اجتماعی، تأمین هاي مناسبی براي دستیابی به تحصیل،  وقتی دختران گزینه

  اقتصاد خانواده و غرور خانوادگی نداشته باشند، ازدواج زودهنگام جذاب خواهد بود.

که حکومت جمهوري اسالمی افغانستان » ازدواج کودکان در افغانستان: تغییر روایت«پژوهش 

ها و تأثیر  سکند که نابرابري زیاد بین جن صورت داده است، به این موضوع اشاره می 3)2018(

ازدواج دختران را موضوعی   گیري دربارة هاي جنسیتی بر ارزش دختران، تصمیم قوي نقش

نابرابري جنسیتی و فقدان نقش   ها، راهبردهاي حل مسئلۀ جانبه کرده است. طبق یافته یک

ت باید تواند صرفاً دخترمحور باشد، بلکه خانواده، اجتماع و دول دختران در تصمیم به ازدواج، نمی

  ساختارهاي الزم جهت حمایت از تغییرات مثبت در نظر گرفته شوند.  در ارائۀ

اش نشان داده است که اکثر زنان هنجارهاي سنتی ازدواج را  ) در مطالعه2017( 4آلویدینانی

اول، زنانی هستند که با نظام   ازدواج دارند. دستۀ  هاي متفاوتی دربارة اند، اما نگرش درونی کرده

بردن تأثیر منفی شوهران بر تحصیالت زنان، خواهان  اند و براي ازبین ساالري مقابله کردهمرد

التحصیلی از دانشگاه، با نظام  تأخیرانداختن ازدواج بعد از فارغ دوم، با به  طالق هستند. دستۀ

رانه زنی، از هنجارهاي مردساال سوم، زنانی هستند که بدون چانه  مردساالر سروکار دارند و دستۀ

  پذیرند.  دادن فرصت تحصیل، ازدواج و این نظام را می کنند و در سن کم، با ازدست پیروي می

هاي ناصحیح اجتماعی و  دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی، یعنی سنت شواهد نشان می

هاي سنتی و ابزاري به دختران، باعث شده است که کودکان  ساختار مردساالر جامعه و نگرش

گیري که به ازدواج زودهنگام  هاي زودهنگام و ناخواسته شوند. فرایندهاي تصمیم دواجقربانی از

وجود   تواند خشونت بین همسران و دیگر اعضاي خانواده را در آینده به شود، می منتهی می

بیاورد و به افسردگی، ناامیدي، رنج و خشونت منتهی شود. گزارش کمیسیون حقوق بشر 

درصد 38دهد که بیش از  ) نشان می2010و همکاران ( 5یز گزارش یوناما) و ن1395افغانستان (

درصد زنان از زندگی خود رضایت 50اند و بیش از  زنان افغانستان برخالف میلشان ازدواج کرده

ترین دلیل رسم و  دهند که مهم هاي اجباري نشان می دالیل ازدواج  ندارند. این مطالعات دربارة

                                                                                                                                               
1. Gender Stereotypes 
2. Schaffnit 
3. The Government of the Islamic Republic of Afghanistan 
4. Alwedinani 

 United Nations Assistance) یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA. یوناما (1

Mission in Afghanistan از طرف شوراي امنیت به درخواست دولت افغانستان و با هدف  2002) در سال

پایدار در این کشور شکل گرفت.  تثبیت صلحدم افغانستان براي کمک به دولت و مر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A.  
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  نقش و جایگاه زنان در جامعه و در درجۀ  آمیز دربارة ، باورهاي تبعیضباورهاي نادرست جامعه

سوادي است که سبب فراگیرشدن این عرف و رسوم ناپسند  ها، فقر و بی دوم، ناآگاهی خانواده

  در میان تمام جوامع افغانستان اعم از شهري و روستایی شده است.

تبعیض و خشونت علیه دختران و   ستردةگ  مسئلۀ  ) دربارة2010گزارش یوناما و همکاران (

جنسیت، «) در پژوهشی با عنوان 2006( 1لونگ- هاي کانوي افغانستان و نیز یافته  زنان جامعۀ

ها اقتدار دارند.  گیري تصمیم  ، نشان داد که مردان در همۀ»قدرت و تغییر اجتماعی در مراکش

این مسئله، مردان اقتدار خود را  شود و با سکوت در مقابل این قدرت نسل به نسل منتقل می

این  کنند؛ به  ها حفظ می داشتن منزلت آن نگه با محدودکردن زنان به کارهاي خانه و پایین

  گیرد. آمیز علیه زنان تحت حمایت قرار می هاي تبعیض ها و نظام گذاري ترتیب، سیاست

) 2003( 5ثورنتون و 4) و جنسن2006( 3فایندر اینترنشنال پس)، 2006و همکاران ( 2فیلد

علل و عواقب «، »ازدواج زودرس و تحصیالت زنان در بنگالدش«هایی با عنوان  در پژوهش

، به »ازدواج زودرس در کشورهاي در حال توسعه«و » آمهاراي اتیوپی  ازدواج زودرس در منطقۀ

گیري  پیامدهاي ازدواج نابهنگام، همچون نابرابري جنسیتی، خشونت علیه زنان، قدرت تصمیم

  اند.  ثباتی ازدواج و بیماري زنان و فرزندانشان، اشاره کرده کم، ترك تحصیل، بی

ازدواج کودك در «اي تحت عنوان  ) در مطالعه2012( 6صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

دریافت که ازدواج کودکان در » ها براي اقدام گذاري آسیاي جنوبی؛ متن، شواهد و سیاست

روست.  ی از موانع بزرگ توسعه است که امروز منطقه با آن روبهکشورهاي جنوب آسیا یک

ترکیب خطرناك فقر و هنجارهاي فرهنگی که عمیقاً در سنت پدرساالري ریشه دارد، همچنان 

شوند؛  شوند و مجبور به ازدواج  زند که دختران همچنان از مدرسه خارج  به این پدیده دامن می

  اند. دواج را تعیین کردهحتی در کشورهایی که سن قانونی از

رخداد ازدواج زودهنگام دختران و پیامدهاي   گرفته درزمینۀ هاي انجام طورکلی، پژوهش به

آن حاکی از آن است که این پدیده از وجود نابرابري جنسیتی در قالب هنجارهاي فرهنگی 

یل، عدم تواند پیامدهایی منفی، همچون بازماندن دختران از تحص جامعه متأثر است و می

ثباتی ازدواج و... را  مشارکت اجتماعی، خشونت علیه زنان، تحقیر، ناامیدي، عوارض جسمانی، بی

دنبال واکاوي این پدیده با تمرکز بر عامل فرهنگی از   در پی داشته باشد. پژوهش حاضر به

_______________________________________________________ 
1. Conway-Long  
2. Field 
3. Pathfinder International  
4. Jensen 
5 . Thornton 
6. UNFPA (United Nations Population Fund) 
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ضر زنان مهاجر افغان مقیم در شهر یزد است. نوآوري پژوهش حا  زیستۀ  طریق بررسی تجربۀ

ها  و همچنان سنت  زیستی داشته مهاجرانی است که سالیان سال با ایرانیان هم  مربوط به مطالعۀ

دنبال  حاضر به   طور مشخص، مطالعۀ اند. به شان را حفظ و تقویت کرده و هنجارهاي اجتماعی

گام افغانستان و چگونگی تأثیر آن بر رخداد ازدواج زودهن  جامعۀ  کشف بسترهاي مردساالرانۀ

و تمرکز خاص بر این ساختار،  1رو، با محور قراردادن مردساالري مسلط دختران است. ازاین

اي در میان زنان  تر آن بپردازد. خأل چنین مطالعه تر و جامع کند به واکاوي دقیق تالش می

  مهاجر افغان مقیم استان یزد و نیز بسیاري از نقاط دیگر ایران مشهود است.

نوسازي (مدرنیزاسیون) و رهیافت   رسی ازدواج دختران، با نظریۀ یشرهیافت اجتماعی پ

 3؛ اسمیت،1963 2نوسازي (گود،  شود. طبق نظریۀ برابري جنسیتی تبیین می  فرهنگی، با نظریۀ

-اقتصادي  تأثیر فرایند توسعۀ )، تغییر ساختار اجتماعی جوامع، تحت1948 4؛ دیویس،1980

ونقل، رشد  ارتباطات و حمل  شدن، شهرنشینی، توسعۀ تیاجتماعی و مظاهر آن، نظیر صنع

هاي مهم این  دهد. یکی از جلوه آگاهی و تحصیالت و...، روابط و الگوهاي خانواده را تغییر می

ندوشن  است (عسکري 5یافته هاي ترتیب تغییرات ساختاري، افزایش سن ازدواج و کاهش ازدواج

) دستیابی به امکانات 1980). اسمیت (1396؛ صباغچی و همکاران، 1397و همکاران، 

آموزشی، مشارکت فعال در جامعه در جایگاه نیروي کار و نیز شهرنشینی را از عوامل مؤثر در 

  هاي فرهنگی و مذهبی جامعه برخاسته است. به داند که این عوامل از زمینه سن ازدواج می

دهند. اسمیت به نوسازي  ییر میعبارت دیگر، نیروهاي اجتماعی الگوهاي سنتی ازدواج را تغ

داند. او معتقد  اي با آثار انکارناپذیر بر خانواده و ازدواج می کند و آن را پدیده جوامع اشاره می

مستقیمی   است حضور فعال زنان در جامعه (اشتغال زنان) و میزان آموزش و تحصیالت، رابطۀ

اد در زمان تشکیل خانواده از مفهوم با سن ازدواج دارد. برخی محققان براي تبیین تفاوت افر

شود.  محوري به فردمحوري تبدیل می اند. در جریان نوسازي، خانواده نوسازي استفاده کرده

اي، بهبود موقعیت زنان، گسترش تحصیالت عمومی،  هسته  فرایند نوسازي یا ترجیح خانوادة

شود  االتر تشویق میهاي با انتخاب آزاد و تشکیل خانواده در سن ب شهرنشینی، ازدواج

اي، فردگرایی حاکم است و فرد بخش بزرگی از  هسته  ). در خانوادة1383(محمودیان، 

ازدواج، خود اتخاذ   گیري دربارة هاي مربوط به زندگی اعضاي خانواده را، مانند تصمیم تصمیم

_______________________________________________________ 
1. Hegemonic Patriarchy 
2. Good 
3. Smith 
4. Davis 
5. Arranged Marriage 
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یازي و هاي فردي هماهنگ است (ن رو، شروع نوسازي با تأخیر در تحقق تصمیم کند. ازاین می

  ). 76: 1394همکاران، 

برابري جنسیتی، بیشترین بحث، برابري فرصت بین دو جنس است؛ برابري از   در نظریۀ

کنند  لحاظ آموزشی، اشتغال، مشارکت اجتماعی و... . با توجه به این دیدگاه، زنان سعی می

این   . در نتیجۀپاي مردان پیش بروند هاي دیگر هم هاي شغلی، آموزشی و فرصت فرصت  درزمینۀ

بودن  سوادي والدین، پرجمعیت افتد. فقر مالی، بی برابري جنسیتی، ازدواج زنان به تأخیر می

زنند (احمدي  و عقاید قالبی جنسیتی، همه به این نابرابري دامن می 1هاي سنتی خانواده، کلیشه

نابرابري پردازان فمینیست  )، نظریه1389( 2تعبیر ریتزر  ). به83: 1394(احمدي و رضایی، 

جنسیتی معتقدند که توزیع امکانات و مزایاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی میان مردان و 

زنان، متفاوت و نابرابر است. زنان میزان کمتري از منابع مادي، منزلت اجتماعی، قدرت و 

ه ها از سازمان جامع آورند. این نابرابري دست می  بخشی را به هاي خودفعلیت طورکلی، فرصت به

شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان. اینکه  هاي زیست شود، نه صرفاً از تفاوت ناشی می

لحاظ موقعیت، براي تحقق آزادي در   معناست که زنان، به  نابرابري جنسیتی وجود دارد به این

  ها دارند.  هاي مشترك با مردان، اختیارات کمتري نسبت به آن زمینه  همۀ

) 1972( 4برنارد  اثر جسی زناشویی،  آیندة 3نقد در فمینیسم لیبرال، یکی از آثار کالسیک

موضوع ازدواج است. از منظر برنارد، ازدواج هم نظامی فرهنگی از باورها و   است که دربارة

هاي تعاملی  اي از تجربه ها و هنجارها و هم مجموعه ها، هم نظم و ترتیبی نهادي از نقش آرمان

تقدیر و منبع خرسندي   مثابۀ لحاظ فرهنگی، ازدواج، به  دان است. بهتک زنان و مر براي تک

عبارت  دهد. به  لحاظ نهادي، ازدواج، به نقش شوهر اقتدار و آزادي می هاست و به  براي خانواده

کند و حکم  اقتدار مردانه را با توانایی جنسی و قدرت مردانه هماهنگ می  دیگر، ازدواج ایدة

لحاظ هنجاري اجباري،  یع و وابسته باشند و وابستگی و نداشتن قدرت به کند که زنان مط می

خدمات خانگی، عاطفی و جنسی و نیز کاهش آزادي و اختیار در تصمیمات و امور   به وظیفۀ

). از منظر گیدنز، تفاوت 344: 1389شود (ریتزر،  زندگی و درنتیجه شخصیت وابسته منجر می

آید.  هاي زن و مرد پدید می از طریق یادگیري اجتماعی هویت در رفتار مردان و زنان اساساً

گوید که زنان کودکان را به  شود، می مردان که پدرساالري نامیده می  چرایی سلطۀ  گیدنز دربارة

کننده دارند، در  مادر و مراقبت  منزلۀ نقشی که به  واسطۀ دهند و به آورند و پرورش می دنیا می 

_______________________________________________________ 
1. Traditional Stereotypes  
2. Ritzer 
3. Liberal Feminism 
4. Jessie Bernard 
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توانند  تري که مردان می ها و اختیارات عمومی شوند و از فعالیت می هاي خانگی جذب فعالیت

  ).205- 194: 1376شوند (گیدنز،  ها بپردازند، کنار گذاشته می آزادانه به آن

اي از باورها  )، مردساالري را مجموعه2004و دوباش ( 2) و دوباش590: 1996( 1گرینستین 

هاي مختلف چگونه باید رفتار کنند. در این  ر موقعیتاینکه مرد یا زن د  اند دربارة تعریف کرده

  شوند که مرد داراي اقتدار و زن در خدمت او باشد؛ به اي اجتماعی می گونه نظام، مردان و زنان به

گیرند. هرچه فرد از این  ترتیب، مردان در جایگاه فرادست و زنان در جایگاه فرودست قرار می  این

کند (دوباش و دوباش،  شود و بیشتر احساس گناه می رمنده میهنجار اجتماعی تخطی کند، ش

ها و رعایت هنجارها به  )؛ بنابراین، زنان براي حفظ ارزش590: 1996؛ گرینستین، 328: 2004

  کنند. گیري را به شوهران و پدرانشان واگذار می دهند و فرایند تصمیم مصالحه تن می

 3گذار جمعیتی دوم (لستهاق  ا ازدواج، نظریۀشناختی مرتبط ب هاي جمعیت در میان نظریه 

اي از  ) یادکردنی است که خود نسخه1987 5دکا، ؛ ون1995؛ لستهاق، 2006 4و نیدرت،

رود. این نظریه، بر تأثیر  شمار می نگرشی مرتبط با ازدواج و خانواده به -هاي فرهنگی نظریه

هنجاري و افزایش استقالل ویژه تضعیف کنترل  هماهنگ عوامل اقتصادي و اجتماعی (به

شدن) و فناوري مدرن (جلوگیري از حاملگی) در  اقتصادي زنان)، عوامل فرهنگی (دنیوي

سوي فردگرایی، آزادي و  کند. این عوامل، ترجیح افراد را به افزایش سن ازدواج تأکید می

دوم، افزایش گذار جمعیتی   اند. طبق نظریۀ استقالل سوق داده و باعث افزایش سن ازدواج شده

گرفته در تشکیل خانواده است.  هاي صورت استقالل فردي در زندگی اساس دگرگونی

تابی  نهادها و افزایش بی  گرایی، تردید دربارة بخش، گسترش فرامادي شدن، جنبش رهایی دنیوي

ها  هاي مختلف تحول در ارزش در مقابل دخالت افراد بیرونی در زندگی شخصی، جزو جنبه

اش تصمیم بگیرد (نیکوکار و  آزاد خود براي زندگی  اند فرد بر طبق ارادة باعث شده هستند که

منافع والدین از مجردماندن یا   ) دربارة1976( 6کالدول  ). همچنین، نظریۀ21: 1392همکاران، 

نسلی در تبیین انتقال باروري، بررسی و  جریان ثروت بین  توان با نظریۀ ازدواج فرزندان را می

که والدین قادر به کسب سود  یح کرد. از نظر او، باروري زیاد در جوامع سنتی، مادامیتشر

فایده نخواهد بود. این سود از طریق  خالصی از تملک و کنترل بر کار فرزندان باشند، بی

شود. از  زناشویی تضمین می  بندي خانواده و جامعه برحسب سن، جنس، پایگاه و رابطۀ بخش

_______________________________________________________ 
1. Greenstein 
2. Dobash 
3. Lesthaeghe 
4. Neidert 
5. Van de kaa 
6. Caldwell 
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حفظ  1اي یافته زیادي از طریق ازدواج ترتیب  تا اندازة» روساخت فرهنگی« نظر کالدول، این

  ).127-125: 1392کند (حسینی،  شود که کنترل والدین بر منابع خانواده را تضمین می می

ازدواج زودهنگام نگریسته و این پدیده را   پژوهش حاضر مطابق چارچوبی مفهومی به پدیدة

وري و تحلیل اطالعات نیز از پارادایم تفسیري گرفته شده که با تحلیل کرده است. مبانی گردآ

هاي نوسازي، برابري جنسیتی، فمینیستی،  عام و خاص دارد. نظریه  چارچوب مفهومی رابطۀ

  مردساالري، گذار دوم جمعیتی و... به پژوهش حاضر جهت بخشیده و ذهن محققان را دربارة

اند و در ارزیابی مقوالت مربوط  احاطه و هوشیار کرده ازدواج زودهنگام  وجوه مشخصی از پدیدة

هاي  ها، از نظریه منظور تفسیر یافته اند. در ادامه، به کار رفته ها به  ازدواج و تفسیر یافته  به حوزة

هاي علمی با سرعت بیشتر و صرف انرژي کمتر  گفته همچون چراغی براي رسیدن به یافته پیش

  استفاده شده است.

  

  سیشنا روش

انجام شده است. مطابق اهداف تحقیق،  2اي زمینه  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به روش نظریۀ

سالگی یا قبل از آن 16هدف پژوهش زنان مهاجر افغان مقیم شهر یزد هستند که در   جامعۀ

نفر از زنان مصاحبه شد. فرایند مصاحبه، تا رسیدن به  20اند. در این مسیر، با  ازدواج کرده

درمانی که زنان جهت مسائل بهداشتی و پزشکی خود -اع نظري، در یکی از مراکز بهداشتیاشب

  کردند، ادامه یافت. به آن مراجعه می

در این تحقیق، مالحظات اخالقی، همچون رضایت آگاهانه، رعایت حریم شخصی و حفظ 

هایشان گفتهشوندگان اطمینان داده شد که  گمنامی و رازداري مراعات شده است. به مصاحبه

منظور، فقط با کسانی مصاحبه شد که براي   این اي براي آنان ایجاد نخواهد کرد. به مسئله

انجام تحقیق،   مصاحبه رضایت کامل داشتند و اطالعاتی نظیر موضوع پژوهش، هدف، شیوة

ها قرار داده شد. براي حفظ  گزارش تحقیق در اختیار آن  تضمین گمنامی و رازداري و نحوة

هاي مستعار استفاده شد و براي رعایت معیار رازداري از انتشار اطالعات  معیار گمنامی از نام

هاي پژوهش نیز به یافته 3کنندگان جلوگیري به عمل آمد. قابلیت اعتماد خصوصی مشارکت

 4نظر همتایان، مستمر در میدان تحقیق، تبادل  روش تماس طوالنی با محیط پژوهش و مشاهدة

_______________________________________________________ 
1. Arranged Marriage 
2. Grounded Theory 
3. Credibility or Trustworthiness 
4. Peer Debriefing 
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تحقیق نیز  4تضمین شد. تأیید پایایی 3کنندگان و تأیید مشارکت 2توصیف غنی 1اجع،کفایت مر

سازي کامل رخدادها انجام گرفت و تحلیل مطلوب و ثبت و پیاده  با رعایت اصول مصاحبۀ

  ها آغاز شد. داده

 5ها، با استفاده از روش کدگذاري صورت گرفت. فلیک زمان با گردآوري داده تحلیل، هم

کند که منظور از کدگذاري،  )، بیان می1990نقل از استراوس و کوربین ( )، به 329: 1394(

اي کنار یکدیگر  شکل تازه شوند و به  سازي می ها تجزیه و مفهوم عملیاتی است که طی آن داده

منظور،  آورد. براي این  ها را در قالب مفاهیم درمی یعنی اینکه محقق ابتدا داده گیرند؛ قرار می

بندي  شوند و عبارات و مفاهیم برمبناي واحدهاي معنایی دسته ها از هم تقطیع می ابتدا داده

ها ضمیمه شوند. قدم بعدي آنکه این کدها و مفاهیم با  شوند تا تعلیقات و مفاهیم به آن می

شوند که مستقیماً به پرسش تحقیق  بندي می ها دسته شده در داده هاي کشف دهتوجه به پدی

تر از  شوند که اکنون انتزاعی آمده مجدداً به کدهایی تبدیل می دست هاي به اند. مقوله مربوط

کنند که به  روشنی محتواي مقوله را نمایان می بعد، کدها به  اند. در مرحلۀ قبل  کدهاي مرحلۀ

). در این مرحله است که محقق به شرح 330: 1394کند (فلیک،  هسته کمک می  ایجاد مقولۀ

  پردازد. هاي خود، با استناد به مقوالت فرعی، اصلی و مرجع می یافته

  

  کنندگان (نام مستعار، سن، سن ازدواج) . مشخصات مشارکت1جدول 

سن   سن  نام  ردیف

  ازدواج

محل 

  ازدواج

سن   سن  نام  ردیف

  ازدواج

محل 

  جازدوا

  ایران  12  30  آویز گل  11  ایران  13  27  گلی  1

  ایران  14  19  گلپونه  12  ایران  13  19  گالب  2

  ایران  13  26  گلزاد  13  ایران  14  20  گالبتون  3

  ایران  12  21  گلبیز  14  ایران  15  23  گلنار  4

  ایران  14  19  بهار گل  15  ایران  14  27  بانو گل  5

  افغانستان  12  28  آذین گل  16  ایران  16  22  گلچهره  6

  ایران  12  24  دانه گل  17  ایران  15  17  گلباران  7

  ایران  15  26  افشان گل  18  ایران  15  21  گلرخ  8

  ایران  16  23  سیما گل  19  افغانستان  13  24  گلدخت  9

  ایران  14  23  آرا گل  20  ایران  12  26  افروز گل  10

_______________________________________________________ 
1. Referential Adequacy 
2. External Audit 
3. Member Checking 
4. Dependability 
5. Flick 
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  هاي پژوهش یافته

بسترهاي اجتماعی رخداد ازدواج زودهنگام عمیق، سعی شد    با استفاده از ابزار مصاحبۀ

شان است. پرسش  زیسته  کنندگان از تجربۀ آمده، روایت مشارکت دست واکاوي شود. اطالعات به

  اصلی پژوهش این بوده است که ازدواج زودهنگام در میان دختران افغان مقیم یزد از دریچۀ

پاسخ به این پرسش، متن  کدام بسترهاي اجتماعی و فرهنگی برساخته شده است؟ براي

هسته برساخت   اصلی و یک مقولۀ  مقولۀ 17فرعی،   مقولۀ 51ها تحلیل شد و در قالب  مصاحبه

هاي معنادار در جدول  دلیل محدودیت حجم مقاله، مقوالت فرعی، مفاهیم و گزاره شد. البته به 

  اند. ارائه نشده

  

  هسته  . فرایند استخراج مقولۀ2جدول 

  هسته  مقولۀ  مقوالت اصلی

  هاي موازي برابرگرایانه رشد قدرت  پسران  ارزش افزودة

  افزوده مردساالري: آوار ارزش

  

  مردساالري مسلط  زدایی از زنان ارزش 

  فرار از خانه  هاي سراسربین خشونت

بخشی  آگاهی زنان از منزلت

  اي شغلی/سرمایه
  سازگاري ابتر

  مقاومت پوشالی  یافته ازدواج ترتیب

  نارضایتی از عوارض جسمانی ازدواج  پیرساالري

  آوار آرزوها/عواطف  تحقیر و کاالانگاري زنان

  رسانی فرایند خودآسیب  قانون حامی/غیرحامی

    تابوي طالق

  

  پسران  ارزش افزودة

  پسران، ارزش افزودة 2فرعی ترجیح جنسیتی  از سه مقولۀ 1پسران  ارزش افزودة  مقولۀ

نواده و وابستگی میراث خانوادگی به پسران شکل گرفته و برمبناي دوازده مفهوم پسران براي خا

هاي جنسیتی است  ها و کلیشه سنتی، مردساالري محصول انگاره  برساخت شده است. در جامعۀ

سازد. این نبود تساوي میان دو جنس از طریق الگویابی  که نابرابري جنسیتی را دائمی می

آموزند که پسرها قوي و  گیرد. افراد از کودکی می کودکی شکل میجنسیتی افراد از اوان 

بندي جنسیتی  اند. پسرها توانایی انجام کارهایی را دارند که دخترها ندارند. طبقه دختران ظریف

_______________________________________________________ 
1. Added Value of Boys 
2. Gender Preference 
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فرودست، ثانوي و پست پنداشته   فرادست، برتر و طبقۀ  ابزاري براي جداسازي است. طبقۀ

که کار زنان خصوصی،  و عامل توسعه و دگرگونی است، درحالی شود. کار مردان همیشه برتر می

کنندگان نیز به منفعت اقتصادي فرزندان پسر  حاضر، مشارکت  تکراري و عادي است. در مطالعۀ

ویژه در زمان کهولت سن، حمایت  براي والدین اشاره کردند که والدین را از نظر مالی، به

که  همی نیز در حفظ میراث خانوادگی دارند؛ چنانکار پدر هستند و نقش م کنند و کمک می

  گوید:  باره می گالب دراین اي براي خانواده هستند. گویی پسران داراي ارزش افزوده

  کند. کار تواند نمیکار باباست، اما دختر که  گویند پسر کمک می

  

  زدایی از زنان ارزش

طور که  ثروت و احترام، همان افغانستان، مزایاي اجتماعی مردان همچون قدرت،  در جامعۀ

 1تبعیض جنسیتی طورکلی  هاي زودهنگام و اجباري، خشونت علیه زنان و به عاملی براي ازدواج

از زنان را نیز در بر بگیرد. در این مطالعه، مقوالتی  2زدایی تواند بحث ارزش شده است، می

هاي  ی به مردان و نیز ناتوانیمنزلت  زدایی، وابستگی ، سرکوب زنان، ارزش امربودگی همچون تحت

دهد. در نظام مردساالري، مرد  زدایی از زنان را شکل می اصلی ارزش  عمومی حقوقی زنان، مقولۀ

توان گفت یکی از اشکال ستم بر زنان، نظام مردساالري و  محور خانواده و ستون آن است. می

زنان در خانواده و جامعه فرودست است که از طریق تسلط مردان بر   منزلۀ نگرش به زن به

  مردساالر، به  زدایی است. زنان جامعۀ تسلیم زنان یکی از اشکال ارزش  یابد. روحیۀ تحقق می

امربودگی و قدرت مردان،  هاي اجتماعی مناسب و قدرت، در مقابل تحت علت نداشتن فرصت

  ساالري در حوزةکنند که سرکوب احساسات و عقالنیت زنان از نمودهاي مرد منفعالنه عمل می

کنندگان، یکی دیگر از علل ناتوانی زنان در دفاع از حقوق خود  مشارکت  فردي است. طبق گفتۀ

علت نرسیدن به بلوغ فکري، عقلی و اجتماعی قادر   هاست. زنان به در برابر مردان، سن کم آن

  دهد:  گونه شرح می به دفاع از حقوقشان نیستند. براي مثال، گلچهره این

 توانستم میگویم اگر سن من بزرگ بود،  خودم میبه 

ام از خودم دفاع کنم که شوهرم تا این  اول زندگی

  اندازه با من بدرفتاري نکند. 

  گوید:  گونه می سیما نیز این گل

گویند تو دختري  دهند. می به دختر اهمیت نمی

ارزش است دیگر.  چیزي نگو. خب این یعنی دختر بی

_______________________________________________________ 
1. Gender Discrimination 
2. . Devaluation 
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تحت امر مرد است. وقتی باباي  خاطر این است که  به

کاري   کرد، ما هیچ زد و دعوا می من ما را می

  کردیم. نمی

  

  1هاي سراسربین خشونت

اصلی، از مقوالت فرعی نظارت و کنترل مستمر بر دختران، اعمال قیدوبندهاي   این مقولۀ

، اعمال 3سیتیاز جانب مردان، فقدان مهارت ارتباط در دوران نامزدي، تقسیم کار جن 2اجتماعی

هاي قیدوبندساز برساخت شده است. خانواده مانند هر نظام  خشونت فراگیر علیه زنان و کلیشه

اجتماعی دیگري داراي نظامی اقتداري است و هرکسی که به منابع مهم خانواده بیش از 

هاي خود  تواند اعضاي دیگر خانواده را به فعالیت در جهت خواسته دیگران دسترسی دارد می

هاي افغان، پدران و مردان صاحب اقتدارند و در نقش رهبر و رئیس ظاهر  وادارد. در خانواده

  دانند که مسیر زندگی حال و آیندة خود می  هاي تاریخی وظیفۀ ها با تکیه بر سنت شوند. آن می

د وآم ها نظارت کنند. این مردان نظارت و کنترل مستمري بر رفت زنان را تعیین و بر اعمال آن

امور جمعی   زنان و دختران به بیرون از خانه دارند که به محدودشدن حضور زنان در عرصۀ

ها و قیدوبندهاي شدید اجتماعی، به هنجار تبدیل شده است و  انجامد. اعمال این محدودیت می

که اگر زنان هنجارهاي  اي گونه کنند؛ به ها و عقاید قالبی با زنان رفتار می مردان مطابق نگرش

آورند.  بار می  خود بدنامی به  شده را نقض کنند، براي خانواده و طایفه و حتی جامعۀ پذیرفته

  گوید: گلچهره می

جا  برویم. هیچ توانستیم نمیشد ما  عروسی می

اش توي خانه بودیم. بابایمان  رفتیم، همه نمی

گذاشت. قوممان بزرگ هستند، زیاد هستیم،  نمی

آیند  بعدش دعوا. می آورند، پشت سر ما حرف درمی

رود بیرون و  گویند چرا خانمت می کنند. می دعوا می

  آبروي تمام قوم ما رفته.

  

  اي بخشی شغلی/سرمایه آگاهی زنان از منزلت

_______________________________________________________ 
1. Panoptic Violence 
2. Social Constraints 
3. Gender Division of Laber 
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اند.  ها، زنان افغان، خود به تأثیر شغل و درآمد در منزلت اجتماعی دختران واقف طبق یافته

ورود به بازار کار را   سادگی اجازة جامعه، به زنان بهکه سنت و ساختار فرهنگی حاکم بر  ازآنجا

شوند و پسران و مردان، از نظر اقتصادي و  دهد، زنان از داشتن جایگاه منزلتیِ باالتر منع می نمی

نظران بر اهمیت اشتغال و استقالل مالی در رشد شخصیت فرد  یابند. صاحب منزلت، برتري می

ت تابعیت و وابستگی زنان در خانه و خانواده جزئی از نظام کنند و معتقدند که وضعی تأکید می

ارزش  اند. در بیشتر جوامع، کار خانگی زنان کم اي است که در آن زنان تابع مردان اجتماعی کلی

وري  هاي مادي و انسانی، بهره علت برخورداري کمتر از سرمایه شود. زنان افغان، به تلقی می

هاي مربوط به اشتغال زنان در  و اجتماعی، همچون کلیشه کمی دارند؛ زیرا عوامل فرهنگی

اساسی زنان،   وظیفۀ  منزلۀ داري که به بیرون از خانه، ازدواج زودهنگام و پرورش کودك و خانه

ها شده است.  اي آن هاي شغلی و حرفه محصول برساخت اجتماعی است، مانع کسب مهارت

  گوید:  باره می بانو دراین گل

ها جایی برویم، کاري بکنیم و شغلی  اگر ما خانم

داشته باشیم، کارهاي بیرون از خانه را بکنیم، ما هم 

  اهمیت داریم. 

  

  یافته ازدواج ترتیب

اصلی، از مقوالت فرعی همسرگزینی زودهنگام، ناآگاهی عمیق از درك فرایند   این مقولۀ

در زندگی برساخت شده است. در  یافته و نابالغی اجتماعی دختران ازدواج، ازدواج اجباريِ ترتیب

محض رسیدن به سن بلوغ، متداول است و این یک امتیاز  افغانستان، ازدواج دختران، به

هاي نابهنگام اجباري، که یکی از دو  ویژه پدران است. ازدواج دختران، به  پسند براي خانوادة عامه

مردساالرانه، بدون رضایت، وادار ها تحت ارعاب، فشار افراد، جامعه و ساختار  طرف یا هردوي آن

یافته  وم و باورهاي جامعه است. ازدواج ترتیبسدلیل ر  شوند، به به ازدواج برخالف میلشان می

نیز شکلی از ازدواج اجباري است که رضایت دختران قطعی و کامل نیست، بلکه ناشی از فشار 

باره  شود. گلدخت دراین اجتماعی و احساسی است که از طرف والدین به دختران تحمیل می

  گوید:  می

چیز  دوازده سالم بود شوهر کردم، اصالً هیچ

   .شد نمیچیز سرم  فهمیدم. هیچ نمی
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  پیرساالري

  کنندگان به رسم زندگی خانوادگی گسترده در افغانستان اشاره کردند؛ به این مشارکت

پدري   ا همسر خود در خانۀشوند و ب خود جدا نمی  از خانوادة  صورت که پسرها پس از ازدواج

پدري به   که کمبود فضا احساس نشود، در خانۀ کنند و تا زمانی  زندگی مشترکشان را آغاز می

گرفته از ارزشی است که  احترام به پیران نشئت  دهند. سنت دیرینۀ زندگی مشترك ادامه می

توانند در  مسن نیز میاند. در سنت افغانستان، زنان  پسران براي بزرگان و والدین خود قائل

ها بیان  کنندگان در مصاحبه ازدواج دختران سهمی از اقتدار داشته باشند. تعدادي از مشارکت

اند و از  ویژه مادران خود قائل کردند که مردان و پسران افغان احترام زیادي براي والدین، به

سر براي پسران نقش دلیل، مادران در انتخاب هم همین   شنوي دارند. به مادران خود حرف

  در جامعۀ 1هاي حاکمیت ایدئولوژي پیرساالري کنند. یکی دیگر از مصداق بسیاري ایفا می

اند، اعمال قیدوبندهاي اجتماعی از سوي  کنندگان به آن اشاره کرده افغانستان که مشارکت

مادران مادران است. در بعضی موارد اندك که دختران کمتر تحت کنترل و نظارت پدر هستند، 

  گوید:  باره می آذین دراین این نقش را بر عهده دارند. گل

خواستیم برویم  گفت. می چیز نمی پدر خودم هیچ

  گیر بود. نرویم، ولی مادرم سخت خواستیم میبیرون 

  

  تحقیر و کاالانگاري زنان

شوند، نگاه ابزاري به  شان متحمل می دلیل جنسیت هاي مضاعفی که زنان به  یکی از چالش

انگاري زنان است که با  تبع آن، خودنادیده آنان و حقارت ناشی از آن و به 2زنان، کاالانگاري

مسلط امکان   جنسیتی، به طبقۀ  در حوزة 3شود. خشونت نمادین، مردان بر آنان اعمال می  سلطۀ

دهد که با تعریف واقعیت به دلخواه خود، زنان را ابزاري براي منافع خود بدانند. شکل  می

، یا در اصطالح عامیانه، فروش 4تر نگاه ابزاري به زنان، منوط به سنت طویانه شدیدتر و گسترده

شوند که  دختران به همسر است و دختران همچون کاال در بازار خرید و فروش می

  گوید: باره می آرا دراین اند. گل وضوح از تحقیر ناشی از آن خبر داده کنندگان به مشارکت

فروشند. دختر  میلیون می70ایشان را ها دختره بعضی

شود. داداشم به  مثل یک گوسفند خرید و فروش می

_______________________________________________________ 
1. Ideology of Gerontocracy  
2. Commodification 
3. Symbolis Violence 

  کند. پسر دریافت می  دختر از خانوادة  مقدار پولی که در امر ازدواج، خانوادة. 4
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شوهرم گفت چرا خواهرم را زدي؟ شوهرم گفت شما 

  اید. خواهرتان را فروخته

  

  قانون: حامی/غیرحامی

مردساالر، که زنان در   حال، باید دید که نقش و عملکرد قانون در قبال زنان افغان در جامعۀ

ا نابرابري جنسیتی و نمودهاي آن، همچون خشونت مردان، ازدواج زودهنگام و اجباري، آن ب

کنندگان  رو هستند، چگونه است. مشارکت ترجیح جنسیتی و اعمال قیدوبندهاي اجتماعی روبه

در پاسخ به این پرسش که نقش دولت و قانون در وضعیت زنان چگونه است دو گونه پاسخ ارائه 

کنندگان به حمایت دولت و تصویب قوانین مربوط به مسائل زنان  مشارکت دادند: گروهی از

اشاره کردند که شامل خشونت علیه زنان و ازدواج زودهنگام و اجباري است و گروهی دیگر 

  گوید: باره می  معتقد بودند چنین رخدادهایی نادر است. گلزاد دراین

مثالً مسئله وجود ندارد که   تو افغانستان که اصالً این

هایی را  قانون از دخترهاي جوان حمایت کند، مثالً آن

دهند.  اند، به پیرمردان شوهر می که خیلی کوچک

دهند،  ساله می65ساله باشد به آدم 12دختري که 

  ها ندارد.  آن  اصالً کسی کاري به

  

   1تابوي طالق

پیامدهاي منفی  نگرش به طالق در این جامعه، حتی در صورت ازدواج نابهنگام و اجباري و

طورکلی، نگرش به طالق در سطح فردي، با  و... بسیار منفی است. به 2هاي خانگی آن، خشونت

تأثیر  گیرد که تحت هاي اجتماعی صورت می شدن ارزش هاي متفاوت درونی توجه به درجه

  یعبارت بهتر، نگرش به طالق اکتساب  عواملی همچون سنت، قومیت، جنسیت و... قرار دارد. به

که در سطح کالن، تغییر نگرش به  شود، درحالی هاي اجتماعی ایجاد می است و از طریق آموزش

عوامل   مثابۀ شدن و نوسازي به اي اجتماعی است و از عواملی همچون جهانی طالق پدیده

شدن،  )، نوسازي و صنعتی1377( 3اینگلهارت  عقیدة  شود. به زمینه یاد می  تأثیرگذار در این

نوایی  دهد؛ بنابراین، در جوامع سنتی، بر هم تغییر می 4هاي عرفی هاي سنتی را به ارزش ارزش

_______________________________________________________ 
1. Divorce Taboo 
2. Domestic Violence 
3. Englehart 
4. Secular 
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شود و مردم در این ساختار، براي اقتدار ارزش بیشتري  تأکید می 1اجتماعی بیشتر از فردگرایی

طالق، برخاسته از فرهنگ و   شود. ناپسندي و قبح شدید پدیدة شدت رد می اند و طالق به قائل

آبرویی خانوادگی و قومی در نظر گرفته  بی  منزلۀ ها طالق به هاي سنتی است که در آنباور

  گوید: باره می افروز دراین شود. گل می

شد،  کار نمی  شد مامانم طالق بگیرد. این اصالً نمی

کار را کند، پدر و  دانست اگر این  چون مامانم می

ازه کنند. ت مادرش پشتش نیستند و از او مواظبت نمی

کنند، دیگر  زنند و بیرونش می باز هم دخترشان را می

  رود. بدتر آبروي مامانم می

  

  هاي موازي برابرگرایانه رشد قدرت

افغانستان و وضعیت زنان شد، در   تفاسیري که از ساختار سنتی و مردساالر جامعۀ  با همۀ

دست یافتیم که از مقوالتی  هاي موازي برابرگرایانه اي با نام رشد قدرت این مطالعه، به مقوله

هاي موازي در خانواده، فرسایش  جنسیتی، قدرت  همچون پدرمهربانی نادر، باورهاي برابرگرایانۀ

تواند  اصلی می  زدایی رسانه از مردساالري برساخت شده بود. این مقولۀ اقتدار پدري و قدرت

الر نشان دهد. این موضوع هاي ناهمسو را در کاهش یا جلوگیري از رشد ساختار مردسا جریان

دقیقاً ناشی از فرسایش اقتدار پدري است. در مواقعی که پدران یا مردان بیمار، پیر و ازکارافتاده 

هاي موازي در  دالیلی در خانواده حضور ندارند یا حضورشان کمرنگ است، قدرت  شوند یا به می

هاي  شود و تصمیم د خارج میقدرتی پدر و مر کنند و خانواده از نظام تک خانواده رشد می

صورت، ما شاهد مادرساالري نیز در  گیرند. در این  اساسی را اعضاي دیگر خانواده می

  گوید: هاي افغانستانی هستیم. نارگل می خانواده

به  مامانمها  وقت گفت، ولی بعضی بابام همیشه چیزي می

گفت این حرف تو درست نیست؛ چون بابام پیر  بابام می

  است.

افغانستان نیز همانند دیگر جوامع، تلویزیون   هاي حاضر، در جامعۀ طبق یافتهسوي دیگر،  از

هاي نابهنگام  ویژه ازدواج و رسانه در تعدیل سنت مردساالري و تضعیف باورهاي سنتی اشتباه، به

از  رسانی، ها، آموزش و اطالع ها، گزارش برنامه  و اجباري دختران، نقش محوري یافته و با تهیۀ

  گوید: باره می هایی جلوگیري کرده است. گلباران دراین دادن چنین ازدواج رخ

_______________________________________________________ 
1. Individualism 
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مادرم از افغانستان زنگ زده بود و گفته بود چندنفري 

ساله، این 70دختر جوانشان را داده بودند به مرد 

دختر رفته اعتراض کرده و توي تلویزیون او را نشان 

ادند و او را ها پشت دختر ایست روستایی  دادند و همۀ

حمایت کردند. مثالً دولت هم حمایت کرده. حاال این 

ولرز رفته چند تا خبرنگار گیر آورده و  دختر با ترس

  اند. او رسیدگی کرده  شکایت کرده و به

  

  مردساالري مسلط

اصلی   افغانستان، مقولۀ  نقش زنان در تداوم و تقویت حاکمیت مردساالر در جامعۀ

با مقوالت فرعی » مردساالري مسلط«اصلی   ا برساخته است. مقولۀر» مردساالري مسلط«

برساخت شده است که بنابر آن، مردان  1»مردساالري و قدرت انتخاب«و » مردساالري مسلط«

  ها، ازجمله ازدواج، قدرت انتخاب دارند. یکی از نمودهاي آن پدرساالري در جامعۀ زمینه  در همۀ

کنند. این در  در غیاب پدر، برادران، همسر دختر را انتخاب میافغانستان است که پدر و حتی 

ها، اکثر زنان افغان  اند و طبق یافته حالی است که خود زنان و دختران این موضوع را پذیرفته

واره،  ) از عادت1395( 2مردساالري دارند. طبق تعریف بوردیو  آمیزي با پدیدة زندگی مسالمت

جزئی از ساختار زندگی   منزلۀ امربودگی را به ند، این تحتزنانی که تحت امر مردان هست

اند. در ذهن زنان، تصویر یکدستی از استبداد رأي مرد در خانواده ایجاد و نهادینه شده  پذیرفته

هاي ساختارهاي مردساالرانه، مدارا و  است. درواقع، زنان، با همسویی و عمل به ایدوئولوژي

خود و انطباق با موقعیت، به   اند و با تغییر سلیقه و عالقۀ ر دادهرواداري را سبک زندگی خود قرا

ها گرایش دارند که با الزامات و  اند. عادت عامل تعمیم و تکثیر این پدیده تبدیل شده

هاي افغان، انتخاب همسر براي دختر، بدون  هاي اجتماعی انطباق یابند. در خانواده محدودیت

ده است و انتخاب همسر از سوي پدر و والدین، هنجار و الزام والدین، نکوهی  رضایت و عالقۀ

  گوید:  باره می اند. گلرخ دراین اجتماعی است که دختران خود این سنت را پذیرفته

  تر باباست و هرچی بابا بگوید همان است. بزرگ

  

  

  

_______________________________________________________ 
1. Power of Choice 
2. Bourdieu 
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  فرار از خانه

زنند؛  از خانه میشود، گاه دست به فرار  زندگی بر زنان تنگ می  ها، وقتی عرصۀ طبق یافته

هاي همسر از خانه  پدر. زنان متأهل گاهی جهت رهایی از خشونت  شوهر و خانۀ  فرار از خانۀ

طور که دختران در صورت داشتنِ زندگی  برند. همان پدري پناه می  کنند و به خانۀ قهر می

ند از مصادیق توا بسا ازدواج زودتر می گریزند. چه شان می پدري، از محل زندگی  سخت در خانۀ

  گوید: فرار از خانه باشد. گلنار می

بابایشان شکنجه شوند از خانه   ها اگر در خانۀ سري یک

کنند. دخترها توي خانه هرچه ببینند سکوت  فرار می

ها شاید توي ذهن خودشان بگویند  کنند. بعضی می

  من ازدواج کنم بروم و راحت شوم.

  

  سازگاري ابتر

برساخت شده است.  1»سازگاري اجباري«و » حل ابتر مسئله«فرعی   این مقوله از دو مقولۀ

حل ابتر مسئله به این اشاره دارد که زنان به مسائل خانوادگی ناشی از قدرت نامشروع مردان 

هاي ذهنی و عینی در زندگی مشترك  حل اعتنایی ناشی از فقدان راه کنند. این بی اعتنا نمی

سفیدان (حل  ها، گاهی با پادرمیانی بزرگان و ریش یافته براي حل مسائل است. همچنین، طبق

مطلوب و   پردازند که نتیجۀ مسائل) به حل مسائل و اختالفات خانوادگی می  کدخدامنشانۀ

  گوید: مانند. گلپونه می دلخواه آنان را ندارد و در حل مسئله ناکام می

خاطر ازدواج  دانم [به من ول کردم. من اصالً نمی

و اجباري در کودکی و عدم عالقه به همسر] زودهنگام 

قدر که  کار کنم. این چه کار کنم، شما بگویید من چه 

  ترکد. فکر کردم مغزم دارد می

 
  2مقاومت پوشالی

دهند.  رو هستند، ناچاراً به سازش تن می وضوح، زنانی که با حل ابتر مسئله روبه به

معه از زنان انتظار دارد که در مقام زن، در آید، ساختار جا ها برمی گونه که از مصاحبه همان

مقابل مردساالري و رفتارهاي تحقیرآمیز، از خود گذشت، مدارا و سکوت نشان دهند. زنان با 

گذرند و رسیدن  مثل می به هاي مردان، از حق خود براي مقابل تطبیق خود با اخالق و خواسته

_______________________________________________________ 
1. Forced Compatibility 
2. Coating Resistance 
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کنند.  هاي خود محقق می تهگرفتن خواس به آرامش و نشکستن هنجار را با نادیده

اند؛ یعنی  اند، به مقاومت پوشالی نیز روي آورده کنندگان که مجبور به انتخاب شده مشارکت

اي نخواهد  مطلوب، مؤثر و دائمی  کنند که درواقع پوشالی است و نتیجۀ راهبردهایی را اتخاذ می

ادرست در نظام تأخیرانداختن خشونت و رفتارهاي ن داشت و صرفاً جهت کاهش یا به

  گوید: دانه می گیرد. گل مردساالرانه صورت می

اگر دختر پسر را نخواهد، مجبور است که بسوزد و 

ها بروند دادگاه یا  جوري نشده که زن بسازد. حاال این

  اند. اند ولی نرفته شوراي حل اختالف. اسمش را آورده

  

  نارضایتی از عوارض جسمانی ازدواج زودهنگام

هاي  تصمیم  امربودگی و اینکه مردان در همۀ حاضر، زنان از تحت  اي مطالعۀه طبق یافته

این   اند. دامنۀ اساسی مربوط به خانواده، زنان و دختران، قدرت و حق انتخاب دارند، ناراضی

  گوید:  بهار می رسد. گل نارضایتی حتی به مرزهاي خانوادگی و پدر و مادر می

   م.کن نفرین می رامن پدر و مادرم 

زمان فرزندآوري و   که زنان در سن کم دربارة اي گونه جسمانی نیز دارد، به  ها جنبۀ این نارضایتی

گیري ندارند و طبیعتاً یکی از نتایج ازدواج زودهنگامشان،  تعداد فرزندان قدرت انتخاب و تصمیم

  گوید: میباره  باروري زودهنگام، متوالی و عوارض جسمانی بعد از آن است. گلبیز دراین

ساله زایمان کند؛ 13خودت فکر کن یک دختر 

ساله بودم یکی به 14دنیا آوردم،  ساله بودم یکی به 13

  ساله بودم یکی.16ساله بودم یکی آمده، 15دنیا آمد،  

  

  آوار آرزوها

ریزي عواطف منفی مثل خستگی روحی، تروماهاي  آوار آرزوها از مقوالت فرعی، مانند برون

هاي  خشونت فیزیکی، شکست  واسطۀ کاف نسلی/احساسی با همسر، گریه بهزندگی مشترك، ش

فکنی خشم مادران بر  مستمر (از نظر زیبایی) و وابستگی زن به فرزندان همسر اول، برون

شده و رنج درونی فرزندان برساخت شده  خاطر ایفانکردن نقش ادراك دختران، رنج درونی به

شوند.  کند که زنان با ازدواج زودهنگام متحمل می ه میاست. این مقوله به پیامدهایی اشار

  دهد:  گونه شرح می افروز آوار آرزوهاي خود را این گل

 عروسیساله، اصالً برایم 63ساله بودم و شوهرم 16من 

و... نگرفتند. من از بچگی آرزویم این بود که لباس 
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 عروس  عروس بپوشم. االن هم هروقت از جلوي لباس

روم عروسی حسرتش را دارم.  شوم یا می فروشی رد می 

  کدام از آرزوهایم نرسیدم. من کالً به هیچ

  دهد: گونه توضیح می زمینه، گلی این در همین 

من یک سال و شش ماهم بود (نامزدي در 

شیرخوارگی) که شوهرم دادند. شوهرم بیست سال از 

تر است. تا االن هم من دوستش ندارم.  من بزرگ

او که  ام. خاطر همین افسرده م، به هشت تا بچه دار

جوري  کند، این آید مثل اینکه دارد مرا خفه می می

شوم. فقط او که توي خانه است و من هستم، سرم  می

ترکد. اصالً دوست ندارم با او حرف بزنم، وقتی با او  می

خواهم موهایم را  شوم، می زنم دیوانه می حرف می

گیرد. هی  میشود نفسم  بکشم. ساعت که چهار می

آید. اصالً دیوانه شدم. من  آید االن می گویم االن می می

  کنم. شکسته شدم، گریه می

  

  

  رسانی فرایند خودآسیب

کند که طی آن، برخی از این زنان، در بعضی مواقع گرایش  این مقوله به فرایندي اشاره می

نان به خودکشی، اقدام به دارند به خودشان آسیب برسانند. در این میان، براي مثال، گرایش ز

نارضایتی زنان از زندگی است.   هاي اجتماعی متعاقب آن، نتیجۀ خودکشی، خودسوزي و آسیب

  گوید: گلزاد می

هاي مادرشوهر و پدرشوهرم  خاطر اذیت  خواستم به می

بام پرت  خواستم خودم را از پشت خودکشی بکنم. می

  کنم پایین.
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  ري مسلطالگوي پارادایمی پژوهش: مردساال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دهد که در بستر مطالعه  هایی را نشان می الگوي پارادایمی تحقیق، جریان فرایندها و فعالیت

کدگذاري محوري قرار گرفته و   شده در مرحلۀ اتفاق افتاده است. مفاهیم و مقوالت استخراج

از پنج بخش شرایط علی،  اند. این الگو، متشکل الگوي پارادایمی پژوهش حاضر را شکل داده

مرکزي قرار   گر، راهبردها و پیامدهاست. در مرکز آن نیز پدیدة اي، شرایط مداخله شرایط زمینه

» مردساالري مسلط«مرکزي این پژوهش   گیرند. پدیدة دارد که فرایندها حول آن شکل می

  یافته . ازدواج ترتیب1

بخشی  . آگاهی زنان از منزلت2

  اي شغلی/سرمایه 

 مسلط مردساالري

 هاي سراسربین خشونت .1

 ز زنانزدایی ا ارزش .2

 ارزش افزودة پسران .3

  . قانون: حامی/غیرحامی1

  . تابوي طالق2

  . پیرساالري 3

  هاي موازي برابرگرایانه . رشد قدرت4

 . کاالانگاري زنان5

. فرار از خانه1  

. سازگاري ابتر2   

. مقاومت پوشالی3  

  . آوار آرزوها/عواطف   1

  . نارضایتی از عوارض جسمانی ازدواج زودهنگام2

 رسانی فرایند خودآسیب. 3

 شرایط علی

شرایط مداخله ايشرایط زمینه
 پدیده

 راهبردها

 پیامدها
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  گر برسازندة اخلهاي و مد هاي تحقیق، شرایط علی، زمینه است؛ یعن اینکه مطابق تحلیل داده

  طور عینی و ذهنی با آن درگیرند. کنندگان به اي که مشارکت مردساالري مسلط هستند، پدیده

هاي  . خشونت1اند از:  مردساالري مسلط است، عبارت  دهندة شرایط علی که برساخت

وردارند؛ ها از اهمیت زیادي برخ پسران. علت  . ارزش افزودة3زدایی از زنان؛  . ارزش2سراسربین؛ 

گیرد. این  لحاظ ذهنی و عینی صورت می ها، درك مردساالري مسلط به  چراکه با بررسی آن

دنبال نظارت و کنترل مستمر توسط مردان، اعمال قیدوبندهاي   شود زنان، به عوامل باعث می

هاي قیدوبندساز، تقسیم کار جنسیتی، فقدان ارتباط در دوران  اجتماعی علیه زنان، کلیشه

امربودگی زنان، سرکوب زنان،  هاي ساختار مردساالري، تحت اعمال محدودیت  واسطۀ زدي بهنام

شان،  زدایی از زنان، وابستگی منزلتی زنان به مردان، ناتوانی زنان در دفاع از حقوق عمومی ارزش

پسران براي خانواده، ترجیح جنسیتی پسران و وابستگی میراث   شدن ارزش افزودة قائل

  خود درك کنند.  به پسران، مردساالري مسلط را در جامعه و زندگی روزمرة خانوادگی

کند که کامالً منوط به خود زنان و افراد است؛ زیرا هم  اي در بستري ظهور می شرایط زمینه

. 1اند از:  دهد. این شرایط عبارت بر پدیده اثرگذار است و هم راهبردهاي زنان را شکل می

اي بیشتر در  یافته. شرایط زمینه . ازدواج ترتیب2اي؛  خشی شغلی/سرمایهب آگاهی زنان از منزلت

مردساالري   دهندة هاي برساخت دست خود زنان و افراد وارد میدان اند و به سطح خُرد مطرح

یکی از   منزلۀ اشتغال، درآمد و ثروت به  واسطۀ شوند. آگاهی زنان از برتري مردان به مسلط می

وچراي میدان  چون دهد که به پذیرش بی ی، آنان را در موقعیتی قرار میعناصر منزلت اجتماع

شده  داده مردساالري واداشته شوند. همچنین، همسرگزینی زودهنگام و ازدواج اجباري ترتیب

تبع آن، ناآگاهی عمیق آنان از درك فرایند ازدواج و نیز نابالغی اجتماعی آنان  براي دختران، و به

  مردساالري مسلط است.  گیري پدیدة هاي فردي در شکل نشانه  ۀمنزل در زندگی، به

بر اینکه خارج از اختیار زنان و افراد، به مردساالري مسلط منجر  گر، عالوه  شرایط مداخله

گذارد. این شرایط  شود، بر راهبردهاي کاربردي آنان براي مقابله با مردساالري مسلط اثر می می

هاي موازي  . رشد قدرت4. پیرساالري؛ 3. تابوي طالق؛ 2ی/غیرحامی؛ . قانون حام1اند از:  عبارت

  منزلۀ . کاالانگاري زنان. حمایت یا عدم حمایت قانون از حقوق عمومی زنان، به5برابرگرایانه؛ 

عاملی خارج از اختیار خود زنان، ممکن است در تثبیت، تقویت یا تضعیف میدان مردساالري 

هاي فردي و اجتماعی، همچون تحصیل، اشتغال، مشارکت  در حوزه مؤثر باشد. حمایت از زنان

  افغانستان، در پدیدة  هاي اجتماعی، ازدواج و...، همچنین، تابوي طالق در جامعۀ در فعالیت

تأثیر مردساالري، در معرض  گر دارد. تابوي طالق به زنانی که تحت مردساالري نقش مداخله
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خروج از میدان   سمی، روحی و...) هستند، اجازةفشارهاي زندگی (فردي، اجتماعی، ج

  زند. دهد و حتی به گسترش این پدیده دامن می مردساالري را نمی

از مصادیق دیگر سنت مردساالرانه، احترام و ارزش زیادي است که براي بزرگان و 

ینی اند. دختران و زنان جوان از منزلت و جایگاه اجتماعی و خانوادگی پای سفیدان قائل ریش

هاي مختلف زندگی، ازجمله ازدواج و  که نداشتن اختیار و قدرت در حوزه اي گونه برخوردارند، به

کند و گویی زنان ابزار و  انتخاب همسر، به تثبیت و حتی رشد ساختار مردساالرانه کمک می

ست. ضرر زنان ا سود مردان و به  شوند که ازدواج زودهنگام آنان به  کاالیی در نظر گرفته می

هاي مختلف زندگی، ناشی از  اختیاري زنان در حوزه براي مثال، رسوم مربوط به طویانه یا بی

هاي  ها، رشد قدرت سنت مردساالرانه است و سبب تحقیر زنان شده است. البته، طبق یافته

گر، نقش مؤثري در تضعیف مردساالري ایفا  عامل مداخله  مثابۀ تواند به موازي برابرگرایانه می

جنسیتی، فرسایش اقتدار پدري،   کند. روابط مطلوب پدر/دختري، وجود باورهاي برابرگرایانۀ

زدایی از مردان و در بعضی مواقع  هاي تأثیرگذار در قدرت ازکارافتادگی، بیماري و...، رسانه

هاي عاشقانه و آزادي  مادرساالري، آگاهی والدین از ارزش حمایت عاطفی دختران و ازدواج

ترس والدین از اشتباه مجدد (ترس از تکرار سرنوشت شوم   واسطۀ در انتخاب همسر به دختران

هاي موازي برابرگرایانه  تر)، عواملی هستند که به رشد قدرت تر براي دختر کوچک دختر بزرگ

  کنند. هاي ساختار مردساالري را نیز سست می کنند و پایه کمک می

هاي  صورت  مردساالري مسلط، به  در مقابل پدیدةکنندگان  راهبردهاي کنش/واکنش مشارکت

. فرار از 1اند:  دهد. زنان در مقابل این پدیده سه راهبرد در پیش گرفته گوناگون خود را نشان می

. مقاومت پوشالی. زنان در مقابل خشونت پدر، اجبار به ازدواج زودهنگام 3. سازگاري ابتر؛ 2خانه؛ 

کنند  پدر یا همسر خود فرار می  او، از خانۀ  سوي همسر و خانوادة از جانب پدر و خشونت و آزار از

دهند. زنانی هم که از اقدام به چنین راهبردي  و جدایی مکانی از همسر خود را ترجیح می

دانند و با تحمل مشقت، سکوت، گذشت و مدارا به  عاجزند، سازگاري اجباري را راهبرد خود می

ها، حل ابتر مسئله که یکی از مصادیق راهبرد سازگاري ابتر  تهدهند. طبق یاف زندگی ادامه می

کنند و  کند که زنان مسائل خانوادگی خود را براي والدین بازگو نمی است، به این موضوع اشاره می

هاي ذهنی و عینی مناسبی در زندگی مشترك  حل اعتنا هستند، چراکه راه به مشکالت خود بی

مسائل خانوادگی و انتخاب ابتر (نبود جایگزین   ز حل کدخدامنشانۀیابند. در بعضی مواقع نی نمی

شان و ترجیح ماندن در وضعیت کنونی) راهبرد زنان است.  تري نسبت به وضعیت کنونی مطلوب

معنا که   این  ایم؛ به همچنین، زنان به راهبردهایی اشاره کردند که آن را مقاومت پوشالی نامیده
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دلخواه و   آورند که نتیجۀ هایی روي می حل راهبردهاي مؤثر، به راه زنان از سر عجز در اتخاذ

  مطلوبی ندارد؛ همچون تهدید صرفاً لفظیِ مردان به طالق.

مرکزي (مردساالري مسلط)،   راهبردهاي کنش/واکنش در مقابل پدیدة  پیامدها نتیجۀ

. 1اند از:  دها عبارتگرند. در این الگوي پارادایمی، پیام اي و شرایط مداخله شرایط زمینه

. فرایند 2شان و عوارض جسمانی ازدواج زودهنگام؛  نارضایتی زنان از زندگی و مردان زندگی

توان گفت سازگاري اجباري زنان دو پیامد براي  . آوار آرزوها/عواطف. می3رسانی؛  خودآسیب

اج زودهنگام و امربودگی، ازدو . نارضایتی دختران و زنان از تحت1آنان در بر داشته است: 

هاي متوالی، زودرس  تبع آن، بارداري ویژه پدران، و به قدرت انتخاب والدین، به  واسطۀ اجباري به

ریزي عواطف منفی که  . آوارشدن آرزوهاي زنان و برون2سن کم مادر؛   واسطۀ جنین به  و سقط

، خستگی روحی، دلیل خشونت مردان دهد؛ همچون گریه به خود را به اشکال متفاوتی نشان می

شده، رنج درونی فرزندان، تروماهاي زندگی مشترك،  رنج درونی از عدم ایفاي نقش ادراك

فکنی خشم مادر بر دختر و  مشاجره با همسر، شکاف نسلی/احساسی با همسر، برون

اي،  ترکیب شرایط زمینه  هاي مستمر (از نظر زیبایی ظاهري). پیامد دیگري که نتیجۀ شکست

رساندن به خود، اقدام به خودکشی،  طورکلی، مردساالري مسلط است، آسیب و بهگر  مداخله

  هاي اجتماعی متعاقب آن براي والدین و فرزندان است.  خودسوزي و آسیب

  

  گیري بحث و نتیجه

ها از اهمیت کلیدي برخوردار است. ازدواج در این جامعه، هم  ازدواج در اجتماع افغان

هاي مربوط به آن،  ست و هم تولید هنجار اجتماعی. ازدواج و تصمیمسازوکاري براي تولیدمثل ا

هاي اجتماعی  ها و آرزوهاي دختران نیست، بلکه مبتنی بر راهبردها و ضرورت خواست  نتیجۀ

کند که دختران در سن کم و بدون  افغانستان، ساختارهاي اجتماعی ایجاب می  است. در جامعۀ

اصلی آن مردساالري است. در    اي که مؤلفۀ ؛ ساختار اجتماعیقدرت انتخاب، به ازدواج تن دهند

(مشارکت  2گیري)، نابرابري اجتماعی (قدرت تصمیم 1هاي نابرابري نمادین این ساختار، مؤلفه

پسران) و نابرابري   (مالکیت و ارزش افزودة 3هاي اجتماعی)، نابرابري اقتصادي زنان در فعالیت

رهنگی) بسیار محسوس است. در چنین وضعیتی، ارزش افزوده کارگیري وسائل ف (به 4فرهنگی

_______________________________________________________ 
1. Symbolic Inequality 
2. Social Inequality 
3. Economic Inequality 
4. Culture Inequality 
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ارزش  1داري کنند، سرمایه طور که متفکران چپ بحث می بیان دیگر، همان یابد. به  معنا می

گیرد. در میدان ازدواج زودهنگام زنان افغان مقیم  کارگران را در اختیار منطق سود می  افزودة

شود. اما، در این  نواده، قربانی نظامی تقریباً مردساالر میتمام اعضاي خا  ایران، ارزش افزودة

پسران،   قدرت ارزش مضاعف و افزودة 2داري، میدان، همانند کژکارکردهاي نظام سرمایه

دهد و پیامدهاي  الشعاع قرار می شود که پویایی خانواده را تحت درنهایت به آواري تبدیل می

  آورد. منفی فراوانی به همراه می

توان ازدواج زودهنگام دختران و پیامدهاي منفی آن را یکی از نمودهاي  تر، می ر واضحطو به

رسی  افغانستان دانست. رهیافت فرهنگی پیش  نابرابري جنسیتی در جامعۀ  بسیار مشخص

برابري   پذیر است. در این نظریه، بیشترین بحث دربارة نابرابري جنسیتی تبیین  ازدواج، با نظریۀ

نس، از لحاظ برخورداري از قدرت، آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و... است فرصت دو ج

زند. عقاید قالبی زنان را ضعیف،  ها دامن می که سنت و عقاید قالبی جنسیتی نیز به این نابرابري

  داند. صالحیت و احساساتی محض می وابسته، ناتوان، بی

زنان به تولید و   عتقدند عقاید قالبی دربارةهمسوست که م 3بوردیو و چافتز  ها با نظریۀ یافته

: 1386شود (نبوي و احمدي،  هاي جنسیتی در سطح کالن و خرد منجر می بازتولید نابرابري

هاي فرهنگی، همچون حفظ آبرو و شرف خانوادگی، مردساالري و  ). وجود این عقاید و زمینه59

تماعی علیه زنان، همسرگزینی قدرت انتخاب، تقسیم کار جنسیتی، اعمال قیدوبندهاي اج

پسران، رسوم مربوط به   امربودگی زنان، ترجیح جنسیتی و ارزش افزودة ترتیبی و اجباري، تحت

  هاي زودهنگام منجر شده است. ارزش افزودة و...، به شیوع ازدواج 4ازدواج همچون طویانه و بدل

نسلی کالدول  ثروت بین جریان  پسران که جزء مقوالت اصلی پژوهش حاضر بود، با نظریۀ

دادن جنس پسر، سود و ارزش  مستقیم، باروري زیاد و ترجیح  همسوست. این نظریه، به رابطۀ

شود که  یافته حفظ می پسران اشاره دارد. این روساخت فرهنگی، از طریق ازدواج ترتیب  افزودة

درآمد دارند و از نظر  کنند و کند: پسران کار می کنترل والدین بر منابع خانواده را تضمین می

اقتصادي حامیان خوبی براي والدین در زندگی هستند. قدرت فیزیکی پسران و نقش جنسیتی 

  هنجارمند جامعه، این برتري و امتیاز را به پسران و مردان داده است.

هاي جنسیتی در رفتارها و تجارب زندگی روزمره تأثیرگذار است،  نگرش سنتی به نقش

هاي جنسیتی، در تدوین و تفسیر قوانین،  گرش سنتی مردان و جامعه به نقشن که اي گونه به

_______________________________________________________ 
1. Capitalism 
2. The Functions of the Capitalist System 
3. Chafetz 

  کار نکاح دختر در عوض پول با فرد طلب. 6
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هاي قالبی  ها و کلیشه گذارد و به بازتولید نابرابري حقوق اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تأثیر می

هاي جنسیتی نیز  شود. این نابرابري ها در اجتماع و... منجر می ارزش زنان، نقش آن  ةدربار

گیرد که تمامی پذیرندگانش آن را طبیعی، دائمی و حتی الزم قلمداد  چنان قوت می آن

کنند. برتري اقتصادي و اجتماعی مردان در سطح کالن و پذیرش تعاریف جنسیتی، صرفاً در  می

ماند، بلکه پذیرش این باورها، خصوصاً از سوي زنان،  هاي کالن زن و مرد باقی نمی رقابت

آورد که وضعیت فرودست زنان را در روابط اجتماعی  میاي فراهم  شناختی-موقعیت ذهنی

  پذیري جنسیتی و باورهاي قالبی در پدیدة رسد نقش جامعه نظر می به دهد.  مقبول جلوه می

پذیري جنسیتی از طریق خانواده، اجتماع و...،  ازدواج زودهنگام دختران تأثیر بسیار دارد. جامعه

انجامد که عمل بر طبق این  قالبی جنسیتی میهاي جنسیتی و باورهاي  به پذیرش نقش

شود (نبوي و احمدي،  مردساالري و تابعیت زنان می  باورهاي جنسیتی، باعث پذیرش سلطۀ

که دختران در انتخاب همسر خود هیچ نقش و حق انتخابی ندارند و  اي گونه )؛ به66- 61: 1386

کنند. در  تران و زنان هم اطاعت میگیرند و دخ هاي اساسی زندگی را پدران و مردان می تصمیم

  شود. زنی، طرد از خانواده و جامعه فراهم می برچسب  صورت تخطی فرد از این هنجارها، زمینۀ

هاي مهاجر و  چنین ساختاري، مانع حرکت جریان نوسازي در افغانستان و حتی افغان

توقعات اجتماعی آنان تبع آن، افزایش  دومی نیز شده است. افزایش تحصیالت دختران و به نسل

انتخاب همسر، موافقت با تسهیل   در انتخاب همسر و سن ازدواج، قدرت انتخاب همسر، شیوة

  روابط دختر و پسر قبل از ازدواج و اختالف ازدواج مادران و دختران در زمان و شکل، از جملۀ

  یافته است.افغان هنوز گسترش ن  ها و پیامدهاي جریان نوسازي است که در جامعۀ مؤلفه

خصوص پدران، در  اي دیگر نیز به این موضوع اشاره کرد که والدین، به توان از زاویه می

کسی ازدواج کند، نقش اساسی ایفا  سن ازدواج و اینکه دختر با چه  ساختار پدرساالري، دربارة

به  کنند، بدون اینکه نظر دختران را بپرسند؛ چراکه اصالً خود دختران در سن کم قادر می

گیري در این زمینه را ندارند.  وتحلیل مسائل مربوط به ازدواج نیستند و قدرت تصمیم تجزیه

نتایج نشان داد که بسیاري از زنان از چگونگی فرایند ازدواج و رخداد آن آگاهی ندارند و گویی 

که خود  گیرند. شاید بتوان گفت والدین و پدران راهی جز این ندارند شده قرار می در عمل انجام

دست گیرند؛ زیرا باید از هنجارهاي ساختاري جامعه تبعیت کنند.  زمام ازدواج دختران را به 

افغانستان، حتی در مقایسه با   این موضوع از حاکمیت قوي سنت و هنجارهاي اجتماعی جامعۀ

آن   طور خاص سن ازدواج و شیوة قوانین، حکایت دارد؛ چراکه قوانین مربوط به حقوق زنان و به

  افغانستان وجود دارد، ولی در برابر سنت و عرف متزلزل و ضعیف است.   در جامعۀ
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هاي زودهنگام زنان و همچنین پیامدهاي مترتب بر  گیري ازدواج ازآنجاکه در فرایند شکل

کنند و مردان بازیگران مهم این  آن، ساختارهاي اجتماعی مردساالرانه نقش مهمی ایفا می

تواند به بررسی چگونگی تأثیر ساختار مردساالرانه بر رخداد  ات بعدي میاند، تحقیق میدان

ازدواج پسران   ازدواج زودهنگام دختران و پیامدهاي آن توجه کند. انجام مطالعات مشابه دربارة

تواند در دستورکار مطالعات آینده  در سن کم و مسائل و پیامدهاي آن نیز موضوعی است که می

ترها در تعیین زمان و سن ازدواج  براین، با توجه به اهمیت نقش والدین و بزرگ قرار گیرد. عالوه

کننده و  مشارکت  منزلۀ کسی ازدواج کنند، انتخاب والدین به و اینکه دختران با چه

تاباند. با  اي بر بخشی از زوایاي پنهان موضوع می هاي بعدي، نور تازه شونده در پژوهش مصاحبه

کاهش ازدواج   پژوهش حاضر، ازجمله ضرورت اتخاذ سیاست مناسب درزمینۀهاي  توجه به یافته

کشیدن هنجارهاي نابرابري جنسیتی و درعوض،  پرسش زودهنگام دختران افغان، به

ویژه از طریق تسهیل دستیابی آنان به تحصیل، ضروري است. فعالیت  توانمندسازي دختران، به

ها،  بخشی اجتماعی به بزرگان طایفه آگاهی نهاد در جهت هاي غیردولتی و مردم سازمان

هاي زودهنگام  کنند، به کاهش ازدواج روحانیان و افرادي که در ازدواج دختران نقش ایفا می

  کند. کمک می
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