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  مسايل، مشکالت و امکانات: زنان
   پنجمفصل

  

  :قسمت پنجم

 جايگاه زن در خانواده و مھاجرت

 

  دلم گرفته است،

  ت،اس دلم گرفته

  به ايوان ميروم و انگشتانم را

  بر پوست کشيدۀ شب ميکشم،

  تاريکند چراغھای رابطه

  پرنده مردنی ست-فروغ فرخزاد

 

  خانواده تغيير جايگاه زن در

انواده  رد در خ ر نقش زن و م انواده و–تغيي صادی خ راه تحول نقش اقت ه ھم ان   ب دين و کودک ط وال ر رواب ايد–تغيي   ش

  .با آن مواجه ميشوند  که خانواده ھا در مھاجرتمھمترين تغييری باشد

در خانواده ايجاد ميکند که ميتواند عواقب عميقی داشته  تغيير نقش زن و مرد تناقضھا، درگيريھا و موقعيتھای جديدی را

رات. باشد ردارد و  نقش زن از طرف ديگر تغيي ای زن و مرد ب يش پ د بعضی محدوديتھای رشد را از پ رد ميتوان و م

  .رشد و تحول جديدی در اختيار زن و مرد خانواده قرار دھد کاناتام
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ستۀ به نظر ميرسد که تغيير ارچوب محدود و ب اھد آن ھستند دور شدن زن از چھ اجرت ش  اساسی که خانواده ھا در مھ

  . کندآنھا را بيشتر مي ًشرايط خاصی اين دور شدن را ضروری ميکند و طبيعتا حضور اجتماعی. درون خانواده است

انواده -١  ر خ شار امور اقتصادی ب د و ف ری در  شرايط اقتصادی جدي ستقيم ت التر و م ه نقش فع د ک ور ميکن ا را مجب زنھ

 اين خروج از خانه. مواردی اين ميتواند اولين تجربۀ کسب درآمد برای بعضی زنھا باشد در. کسب درآمد به عھده بگيرند

  .کندحضور فيزيکی آنھا را در خانواده کمتر مي

د از طرف  خروج از خانه باعث ميشود که زن  -٢ ات کشور جدي به سرعت با مسائل و مشکالت از يک طرف و امکان

د .ديگر آشنا شود اد ميکن انواده ايج را مثبتی در نقش زن درخ ق و اکث اھی عواقب عمي ن آگ ه اي ع  ًشکی نيست ک و در واق

  .باعث افزايش نقش او در خانواده ميشود

د   حتی در–ی که زنھا از آنجاي  -٣ ا –کشورھای جدي ری ب اط عميقت د ارتب ازی ميکنن ان ب ه را در تربيت کودک  نقش اولي

آن طريق فرھنگ کشور  و از آنجايی که کودکان به سرعت در جامعه جديد جا می افتند و زبان و از. خود دارند کودکان

پدران در معرض فرھنگ کشور جديد قرار ميگيرند   بهجديد را ياد ميگيرند و ميپذيرند، مادران با سرعت بيشتری نسبت

 .ًو احتماال آنرا ميپذيرند

ادران نقش اساسی در در  -۴ سياری از م وز ب ه حتی در کشورھای غربی ھن ايل  ھمين رابطه و از آنجايی ک د وس خري

ان و مادران ايرانی زمينۀ  اوليه زندگی و تنظيم مسائل روزمره زندگی به عھده دارند، بسياری از ا زن شتری ب اطی بي ارتب

رد،  به طور اخص. مادران ديگر پيدا ميکنند ه ک شود تھي ا مي انواده را از کج ورد اينکه نيازھای مختلف خ صحبت در م

ايی طبيعی  را کجا ميتوان پيدا کرد، مسائل و مشکالت مدرسه را چگونه ميتوان حل کرد و غيره زمينه اجناس ارزانتر ھ

ه. شتر زنان با ھم ميباشدو منطقی برای ارتباط بي اھی از  اين ارتباطات در نھايت ب د، آگ ان کشور جدي جذب سريعتر زب

 .کشور جديد منجر ميشود با فرھنگ) مادران(قوانين و آشنايی بيشتر زنان 

ه ؤًعمال نقش و مس رغم اين آشنايی سريعتر با فرھنگ کشورھای جديد، زنان علی  -۵ وليت حفظ فرھنگ مادری را ھم ب

  نام نھاده اند" زبان مادری"اول فرد را  بی جھت نيست که زبان. ده ميگيرندعھ

تعداد قابل توجھی از مراجعان من زنان  .وليتھا حالتی اجباری و تحميلی داردؤی بسياری از زنان اين نقشھا و مسالبته برا

س – ه م ستند ک ادرانی ھ هؤم ود را ب دان خ ش وليت فرزن ه شوھران الی ک د در ح ده دارن د و عھ شغول کارن ران م ان در اي

ايجاد  وليت ميتواند فشاری ناخواسته باشد که تنش زيادی بين زن و شوھرؤاين مس. تأمين ميکنند نيازھای مالی خانواده را

کودکان به تدريج ولی به شکل مشخص و  وقتی شوھر برای مالقاتھای چند ماھه به کانادا می آيد متوجه ميشود که. ميکند

ی از فرھن تقطع ه اس له گرفت ی فاص وھر. گ ايران س ش ورد ؤم ق او را م ا ح ه ن دازد و ب ردن زن ميان ه گ وليت را ب

  . جدايی بکشداحتله ميتواند به درگيريھای شديد و يا أمس اين .بازخواست قرار ميدھد

 ود دور وقتی کودکان از فرھنگ مادری خ–ً و احتماال کشورھای متعدد ديگر –کشور ما  حداقل در چھارچوب فرھنگی

سنميشو ادر را م م م ه ھ ه کل جامع در ک ا پ د وؤد و به اصطالح غربی ميشوند نه تنھ د ول ميدان ن . او را سرزنش ميکن اي

ای  فشارھای خانوادگی و اجتماعی ھمانگونه که اشاره کردم زن را ه حافظ فرھنگ و باورھ ًاحتماال به شکل نا خواسته ب

  .سنتی بدل ميکند

سًرک و پذيرش سريعتر و احتماال عماز يک طرف د – مسائل فوق حفظ و  وليتؤيقتر فرھنگ غرب و از طرف ديگر م

ذارد و باعث رشد   ميتواند نقشھای جديد در–گسترش فرھنگ سنتی و زبان مادری را به عھده داشتن  ان بگ ای زن پيش پ

  رگردان کندوجود بياورد و آنان را گيج و س آنھا بشود و در عين حال اضطرابھای زيادی در زنان به

دھای  له شدت ميدھد اين واقعيت است که برای بسياری از زنان مھاجرت بهأعامل ديگری که به مس -۶ معنای از قيد و بن

ا شدن است طايی رھ رون وس وانين ق ه ق ر عادالن ه و غي ارچوب و فرھنگ  .ظالمان اجرت احساس آزاد شدن از چھ مھ
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ۀ غربی. پدرساالرانه ايجاد ميکند ين زن و حداقل در جامع ری ب ارچوب محدود سرمايه داری، امکان رابطۀ برابرت  چھ

خانواده، در نظر  ميکند و نقش اجتماعی بيشتری برای زن و قدرت بيشتری برای زن، چه در جامعه و چه در مرد ايجاد

ه. ميگيرد ر نقش اساسی ب ات برابرت ن امکان ده داشته است مبارزات زنان در ايجاد اي ات در . عھ ن امکان ضمن اينکه اي

د امکان رشد را در خود دارند مسائل و م و در تجارب . مشکالتی را ھم در پی دارن ر خود داري ا در براب ه م تصويری ک

ا ه ب ست روزان ا ني صويری زيب شه ت شويم ھمي رو مي د اوج. آن روب انوادگی ميتوان ای خ شھا و درگيريھ ن  تن رد و اي بگي

  .دارد رد و برای کل خانواده در بردرگيريھا عواقب خاص خود را برای زن، برای م

کار در محيط خارج از . به کار ميشوند ھمانگونه که گفتم بسياری از زنان برای اولين بار در خارج از خانه مشغول  -٧

ن ارتباطات زن . زنان مھاجر و اعضای جامعۀ ميزبان ميشود خانه باعث ايجاد ارتباطی نزديک و مداوم بين از طريق اي

وی با اشکال و ال ق ه احتم شود، و ب نا مي رد آش ل  امکانات جديد روابط خانوادگی و بين زن و م د را قاب ای جدي چھارچوبھ

  .آيد قبولتر ميبيند و درصد تغيير روابط و مناسبات کھنه بر می

انوا  ساله به من ميگفت ھيچ وقت در ايران مشغول به کار نبوده است و۴٢خانمی  ه خاطر شرايط اقتصادی خ ده اکنون ب

شار. مجبور به کار شده است ود، از  او در ضمن اينکه ف ابق ميدانست و از آن ناراضی ب شتر از س ر خود را بي وارده ب

ا ھمسرش  – امکانات جديد حاصله ود–و به خصوص رابطه ای بھتر و برابرتر ب ی.  راضی ب د را عل ن رون  رغم او اي

  .مشکالتش در مجموع مثبت ميدانست

ن،برخورد درمانی با اف راه باشد رادی که برای حل مشکالت خانوادگی مراجعه ميکنند، به نظر م اط ھم ا احتي د ب در . باي

شناسی خواستار تحول قطعی در چھار چوب و ساختار قدرت در  ضمن اينکه ما ميتوانيم و بايد در سطح اجتماع و جامعه

رد ت خانواده باشيم و بايد بر وق زن و م يم، درأبرابری کامل حق د کن ا دقت وکي د ب انواده مشخص باي ارچوب يک خ   چھ

يم االن در ھر. مراقبت بيشتر برخورد کن ای فع ارچوب و محور اساسی دخالتھ ع چھ وانی  درواق شاور و –عن  پزشک، م

 خود اعضای خانواده، با توجه به توانايی. خانواده باشد  بايد در جھت فراھم کردن امکانات رشد خانواده و اعضای-غيره

ند ايد امکان تصميمھايشان، ب ته باش رات را داش ه آن تغيي ابی ب صميم . گرفتن در رابطه با ميزان تغيير و سرعت دست ي ت

ا است گيری از طرف ما و تحميل آن به اعضای خانواده و به خصوص زنان، کودک انگاشتن و ن . ناتوان ديدن آنھ در اي

ری درست را ساالر راستا ما به عنوان درمانگر و مشاور در واقع نقش پدر صميم گي م و ت ده اي ل ش رای خود قائ انه ای ب

م حق خود و در چھارچوب توان رده اي ل ک د. فکری خود دانسته ايم و آنرا به خانواده و به خصوص به زنان تحمي ه چن  ب

  :نمونه ميپردازم

ود ه ب ار. خانمی با سه بچه بارھا مورد خشونت شوھرش قرار گرفت يس را ص ب ا پل سايه ھ د و آخر چون ھم رده بودن دا ک

ود پليس جای کتک زدن شديد را ديده بود ی در طی . شوھر دستگير شده ب ود ول ه ب سانس گرفت يش لي الھا پ ن زن س  ٢۵اي

د و سال زندگی استقالل اقتصادی  زناشويی در خانه اسير بوده و توان حضور در اجتماع و به خصوص توان ايجاد درآم

آمد اين بود که به او کمک کنم تا شوھرش را ھرچه  صلی او ھنگامی که به پيش منلۀ اأدر واقع مس. را از دست داده بود

  .خانه و زندگی مشترک برگرداند زودتر از زندان آزاد کند و به سر

انوادگی و ری خ ا براب ورد در ضمن اينکه ن ن م ن  در اي ن زن مشخص است، و حاصل اي ر اي تم وارد ب م و س شدت ظل

ن زن  اشد،فشارھا افسردگی شديد او ميب تنھا از طريق کار مداوم و دراز مدت است که آن اعتماد به نفس ضروری در اي

سا  به آن بتواند از اين ارتباط نابرابر خارج شود و يا سھم و نقشءميشود تا با اتکا ايجاد شتری در م اعی و حل يبي ل اجتم

صادی نقش. مشکالت خانوادگی پيدا کند ين  ايجاد استقالل اقت اد چن ی ايج د داشت ول ر خواھ اد رابطه براب اساسی در ايج

  .مدت است استقاللی مستلزم کار طوالنی
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د در مقابل خانم ديگری به من مراجعه کرد که به تازگی با ھمسر و بچه ھايش به کانادا رده بودن ه أمس. مھاجرت ک لۀ اولي

رغم اين بی عملی ھمسر  سرعت مشخص شد که علیولی به . بود اين خانم نا اميدی و سرخوردگی از بی عملی ھمسرش

تدريج  اين خانم توانسته بود به. ل اساسی خانواده را به عھده گرفته استيگيريھا در مورد مسا اين خانم کنترل تمام تصميم

رد، شغلی در خارج از١-٢و به شکل منطقی در يک مدت  اال بب وان خود را ب اله ت صاد  س د، استقالل اقت دا کن ه پي ی خان

  .اطالع پيدا کند بيشتری بيابد و از حق و حقوق خود و امکانات موجود

صد جدايی داشت .ًندانستن اين حق و حقوق معموال عواقب وخيمی به بار می آورد اھی ھمسرش ق رای . مردی بدون آگ ب

رد روی صميم ميگي ه ھمسرش ت ران منت ضربه زدن ب ه اي ات آن وام را ب رد و امکان ۀ مشترک وامی بگي دخان ل کن در . ق

الی صورت موفقيت اين د. مرد، اين خانم ميماند و بچه ھايش بدون ھيچگونه امکان م انم بع ن خ از بحث و  خوشبختانه اي

انوادگی دايی خ ه امکان ج اند ک ن . وجود دارد مشاوره با بانک تماس گرفت و به اطالع آنھا رس در نتيجه تقاضای وام اي

رای خود و  ف خريد خانهمرد رد شد و ھنگام جدايی پولی که صر شده بود به زن رسيد تا با آن بتواند زندگی بھتری را ب

لحاظ  شوھر اين خانم بدون فراھم کردن ھيچگونه کمک مالی آنھا را ترک کرد و بعد از جدايی از .کودکانش تضمين کند

سته شود و دولت  بدون حفظ خانۀ فوق الذکر اين خانم ميتوانست به. مالی ھيچگاه ياور آنھا نبود و به خانه ھای دولتی واب

د و در حال حاضر از  .کيفيت زندگی آنھا سقوط وحشتناکی ميکرد دا کن م پي ار مناسبی ھ انم توانست ک خوشبختانه اين خ

  .مناسبی برخورداراستً شرايط نسبتا

د مقاومت شوھر زن مي يادگيری قوانين جديد، يافتن امکانات جديد و در پيش گرفتن روشھای رفتاری جديد از طرف توان

انواده شود نش در خ زد و باعث ت ن مس. را برانگي ه خصوصأاي اعی  له ب رد در نتيجه –اگر موقعيت اجتم  اقتصادی م

ه در . بيشتر ميشود – ً که معموال ميکند–مھاجرت نزول کند  االرانه ای ک شه ھای مردس ه ري ا توجه ب از طرف ديگر و ب

ه  به نظر.  کشيده شدن موقعيت خود به مقاومت دست ميزندزير سؤال به بوده است مرد در مقابل کشور ما حاکم ميرسد ک

رده است انتظار اه داشتن دشوار  از مردی که تمام عمر در اين چھارچوب غلط مردساالرانه عمل ک ر در مدت کوت تغيي

دريجی و طوالنی  - اگر صورت بگيرد–به احتمال قوی اين تغيير . است سيار ت ن. امری است ب الی اي د س ايد چن د ش  رون

جدايی  است در مقابل تغييرات مقاومت کند که اين خود ميتواند به تنش و درگيری و در نھايت اين مرد ممکن. طول بکشد

انواده  از طرف ديگر اگر زن بخواھد چنين تغييراتی را در مدت بسيار کوتاھی. برسد ه خ ا آن را ب انتظار داشته باشد و ي

  .نھايت جدايی زندگی مشترک باشد ند جدايی راھھا و درتحميل کند حاصل ميتوا

انمی  ا۴٧-۴٨خ دگی ب الھای طوالنی زن د از س اله بع شود  س دا ب رد از او ج صميم ميگي ه . ھمسرش ت او اصرار داشت ک

د من. ھمسرش قصد ھمراھی ندارد  .توصيه کردم که آن دو به ھمراه ھم برای درمان و ايجاد تغيير در خانواده تالش کنن

ی. زندگی کرد و حاصل چه است؟ اين خانم به مدت يک سال به تنھايی. و نپذيرفت و خانه را ترک کردا رغم شور و  عل

ی سريع سرخورده شد رغم آزاديھای اوليه ای که پيدا کرد به نشاط اوليه و علی صادی خيل ل مشکالت اقت ا . دلي ه ب د ک دي

ود. پايينتری پيدا کرده است حقوق يک نفر کيفيت زندگی ان ب ه گريب داوم دست ب ايی م ا تنھ  در نھايت. از طرف ديگر ب

ردد دگی مشترک برگ د. تصميم گرفت به زن دگی ميکنن ری زن نش و درگي ا در ت د  ًاگر زوجين دائم جدايی و طالق ميتوان

و داليل ديگری وجود دارد که زندگی مشترک  اگر خشونت مکرر در زندگی وجود دارد. تصميم منطقی و ضروری باشد

رد . نظر گرفت را غير ممکن ميکند، بايد امکان جدايی را در ولی قبل از گرفتن تصميم نھايی بايد با مشاورانی صحبت ک

  ؟امکان بھبود روابط از طريق کار مشترک و درمانی وجود دارد يا نه و ديد که آيا

تن، تل ود داش دگی خ اوت از زن ار متف ان و انتظ ردن کودک زرگ ک اوت ب ھای متف رد، روش ی وم ت زن را در  ق برداش

شود وليتھای جديدؤاز طرف ديگر مس. چھارچوب خانواده و اجتماع گسترش ميدھد ا وارد مي ر زنھ ازه ای ب . وفشارھای ت

ستگی اوت است و ب رای ھر زن متف ن امر ب زان  حاصل اي ی او، حد و حدود استقالل فکری او، مي ای درون ه تواناييھ ب
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ار. ری داردمتعدد ديگ استقالل اقتصادی وعوامل ات فراوانی در اختي  خوشبختانه در بسياری از کشورھای غربی امکان

دتر و. زنان گذاشته شده است شود با استفاده از اين امکانات شرايط رشد زنان در سطح جدي ا مي االتری مھي در مجموع . ب

شوند ری برخوردار مي ه درصد .زنان بعد از مھاجرت از شرايط بھت ا توجه ب االی جدايی در از طرف ديگر ب سيار ب  ب

رای . ال ميرودؤمھاجرت زير س خانواده ھای مھاجر علت اصلی شتر ب ات بي ان و امکان رای رشد کودک اکثر خانواده ھا ب

ان آنھا انواده و کودک اد خ سياری نھ وارد ب ی در م د ول اجرت ميزنن ه مھ اجرت  و برای خانواده دست ب زرگ مھ انی ب قرب

انوادگی و  آمديم، سخت کار کرديم و. ت باشدميشود و اين شايد تراژدی مھاجر د باعث تالشی خ موفق شديم ولی اين رون

  .ولی تنھاييم موفق شده ايم. زندگی زناشويی ما شد

  : در رابطه با مطلب من در مورد مھاجرت مينويسديدنخانمی از سو

رام و ارزش!  مھاجرت کرده اميدنبه سو  سال ھست که۵من " ا، اون احت رای يک زن و بشکر، در اينج ه ب  ِطوره ی ک

انواده خودم ل بود رو ديدم، ارزش و احترام رو بيشتراينجا ديدم تا دريکلی يک انسان بايد قا ار خ و ! کشور خودم، در کن

رين  ھمچين آرامشی که اينجا دارم، در وطن خودم ن بھشت ب دگيم رو در اي ِنداشتم، اما مھمترين وبا ارزش ترين افراد زن
دلم سنگينی ميکنه  غم بزرگی ھر روز به! من اينجا تنھام و تنھا مشکلم دوری از خانواده است. خانواده است ندارم و اون

انواده است ر مھر و محبت خ ودکی و  !ِو تنھا درمان دردم، خانواده و آغوش پ ا خاطرات شيرين ک ا ب ه م ی، ھم از طرف

ا ت، ام ه تلخی داش ن ھرچ م، وط ده اي وانی زن ه ج ايی ھم اطره زيب اکی اش از خ ای خ اغ ھ ه ب م، از کوچ  از اون داري

شيرين  پر ميوه اش، از جوی آبھای پر صداش که از تو کوچه باغ ھا رد ميشد و ھزاران خاطره ديوارھای گلی باغ ھای

  .حال رو نميشه داشت اينجا اين حس و! ديگه که ميدونم ھمه ھموطنان من اين خاطره ھای زيبا رو دارند

 : ھم نظری مشابه داردخانمی از انگلستان

ا . دوستھای فابريک در ايران ھمه چيز داشتم، ماشين، کار خوب،.  بيشتری ميديدم ۀبودم آدمھای افسرد تو ايران که" اينج

مجبور . اونم در اوج تنھايی و دلتنگی. از صفر شروع کردم با ھزار بدبختی دوباره. که اومدم ھمه اونھا رو از دست دادم

ي. تجربيات بسيار تلخی را تجربه کردم. کار سبکی را قبول کنم معاش ھر جورشدم برای امرار  ا عل ا ام ه اينھ  رغم ھم

ری، انصاف و. ارزش ھمه آن سختيھا را داره. االن خوشحالم از راھی که انتخاب کردم ای واقعی  براب ه معن عدالت را ب

من وطنم را .  آزادی به معنای واقعیۀعالوه ست ميارم بده ب تمام چيزھايی که از دست داده بودم دوباره. در اينجا ميبينم

  ".حاضر نيستم حتی يک ثانيه در ايران دوباره زندگی کنم.... خودش بيرون کرد ترک نکردم ، وطنم منو از خاک

  :مينويسد در مقابل خانمی از تھران که پس از چند سال به کشور برميگردد

ا  ٢ -  سال به ايران برگشتم٣٠شايد من يک دختر ايرانی ھستم که پس از سالھا " رديم، تنھ ساله بودم که ايران را ترک ک

رن ه مريضی ق ن ھست ک ا و  ٢٠٠٠ ]در سال[چيزی که ميتونم بگم اي ه اينج م ب سردگی است و ربطی ھ ا اف ام دني در تم

ا ھمين مشکل- ھمه ناراحت ھستند -چھره ھای ھمه مردم را نگاه ميکنم  من در ايران-اونجا نداره    ھم در اونجا ھست ب

يچ قيمت ه ھ ستند ب د و  يک شکل ديگه که فرھنگ اروپايی محسوب ميشه؟؟ خوشحاليشون رو حاضر ني سمت کنن و ق ا ت ب

ن ه اي ه نتيج ه ک اخبر باش سی ب شون ک اراحتی و مشکالت د از ن م  دوست ندارن ار ھ ار در کن ردی -دو رفت ا دوری و س  ب

غربت رو کشيدم و در خانواده ايرانی و با فرھنگ اصيل ايرانی بزرگ شدم  زهبه عنوان يک آدمی که سالھا م.... اجتماع

ردم و بخوام....  برابری -دوستی  - که شامل محبت ا يک روح زخمی برگ ه ب دگی رو  بوده و تمام اينھا باعث شده ک زن

د د .زندگی ھمه جا سخته: اجازه بديد به تمام دوستان بگم ... اينجا پيدا کنم  ه اون اگر ميتوني ه ب ايی ک ون ج ر کشور خودت

دگی  تعلق داريد و رشد کرديد ادامه زندگی ازتون از زن شه ني د ھمي بدھيد سعی کنيد مھاجرت رو فراموش کنيد و سعی کني

  "داشته باشه حد و حدود


