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 مهاجرت  یجامعه شناس
 

 
موقت   ا ی دائم    رییقلمروها منجر به تغ  نیاغلب حرکات گروه از مردم که ب   ی( برا  Emigrationمهاجرت )    اصطالح
  یی به مفهوم از وطن خود بجا  یفارس  –  یو در فرهنگ در  شودی( سکونت شود ، بکار برده مmigrationمکان )

اقامت    گریگفتن و در مکان د  اریترک د  یدر لغت نامه دهخدا به معن  بیترت  نیانتقال کردن، آمده است. به هم  گرید
. در تعریف مهاجرت باید مفهوم عام کلمه را از مفهوم خاص آن جدا کرد: مهاجرت بهمعناى عام کلمه  باشدیکردن م

اصلى و سکونت در سرزمین دیگر بهطور موقت یا دایم است ، و بهمعناى خاص عبارت است از: ترک سرزمین  
. باشدیانفرادى یا جمعى انسانها با تغییر محل اقامت بهطور دایم یا براى مدتى طوالنى م  انآن عبارت است از نقل مک

  ی دها یچ ی پ  دهیهاجرت پددسامبر را بنام روز مهاجرت اعالن نموده است؛ م  18  ونسگویپرابلم   نی به خاطر مهم بودن ا
و شرا با زمان، فرهنگ  که  به عنوان    یاقتصاد  طیاست  مهاجرت  است.  ارتباط  سازگار  قینوع تطب  کیدر    ی و 

و    شودیم  ی ناش  یت یجمع  راتیی تغ  انیکه از جر  یو تحوالت فرهنگ  ی اجتماع  ،یاقتصاد  ،یازها یدر پاسخ به ن  یاجتماع
در مفهوم مهاجرت    ی ، اتفاق نظر کل  ی علوم اجتماع  گری. مانند مقوالت ددیآ یم  دیپد   ینالمللیب  ا ی و    یمل  ، یدر سطح محل

  ف یتعر نیجامعه شناسان متعدد چن دیبتوان مهاجرت را از د دیشا  یبه طور کل یول نداردحوزه وجود  نیا یعلما  نیب
وطن شدن  و مت  نیسرزم کیترک    گریو به سخن د  ییایدو واحد جغراف  نی ب  ییکرد که مهاجرت عبارتست از جابجا 

در تالش خود براي   ن. مهاجرت یا نقل مکان کردن همواره یکي از راه هایي بوده است که به انسا گرید نیدر سرزم
انسان همراه بوده است. از  شیدایو غالب شدن بر پرابلم ها کمک کرده است، پرابلم مهاجرت با پ طیبا مح  یسازگار

خود یعني مرحله گردآوري خوراک را آغاز نمود، براي تامین معیشت خود    یزماني که انسان نخستین مرحله زندگ
به مکان دیگر  یدیگر، ناگزیر از حرکت از مکان یاز سو  یطبیع ادثاز یک سو و جهت مصون ماندن از گزند حو

را اختیار نمود و مکاني ثابت جهت   یولید خوراک است که توانست یکجانشینبود. انسان در مرحله بعد یعني مرحله ت
را تا کنون   یهمچنان کوچ  یاز انسان ها به دلیل زندگي چوپان  یاسکان بیابد. ولي به رغم اسکان عمومي بشر، جمع

  ، یشگرف اقتصاد ، موضوع مهاجرت به دنبال انقالب صنعتي در اروپا به دلیل تحوالت نی ادامه داده اند. گذشته از
سر برآورد. » دورهٔ انتقال جامعه از نظامهاى ماقبل    ،یدر جوامع آن دیار به عنوان یک مشکل اجتماع   ،یاجتماع

از مناطق روستائى به نقاط شهرى و از سرزمینهاى کم توسعه    نصنعتى به نظام مبتنى بر صنعت شاهد حرکتهاى کال
 socialز جوامع شکل حادى پیدا مىکند بهصورت 'مسئلهٔ اجتماعي' )به مناطق توسعه نیافته است که در بسیارى ا 

problem  .».حال رشد پایین جمعیت در اروپا از یک طرف و جذب مهاجران در صنایع   نیدر  1( تبدیل مىشود
در   یبراي جوامع آن ایجاد نکرد. ول یجمعیت، مشکل اساس  یاز جانب دیگر، جا به جای یبه رشد شهر روجوان و 

،   یمیتنظ  یاز یک سو ) جنگها   یمانند کشور مان افغانستان به دلیل رشد سریع جمعیت وجنگها طوالن  ینها یسرزم
دیگر، امواج مهاجرت انسان ها   یکند و نامتوازن از سو ی( و توزیع نابرابر امکانات و رشد اقتصادیطالب– یجهاد

 یبروز نمود. عل  یوان یک مشکل اساسبزرگ به عن  یکوچک به شهرها   یچه از دهات به شهرها و چه از شهرها 
گذار است،  ری تاث انیبه کوچ دهات لیدر م یبیهماهنگ و ترک یبه طور ی،فرهنگی،اجتماع یرغم تمام عوامل اقتصاد

عوامل موثر   نیاز مهمتر  یو کسب درامد در مراکز شهر  یکاریمنجمله رفع ب  یصادو مشکالت اقت  ها یازمندیرفع ن
  گر یو مهاجرت انها به د   انیدهات  یمشکالت اقتصاد  نیب  یارتباط معنادار  نیبر مهاجرت به شهرها بوده است.همچن

را    ییمهاجرتها -  الفنموده اند :    میبه دو نوع تقس  ،یاس یس  یا یسکونتگاه ها وجود دارد. مهاجرت را از لحاظ جغراف
  شود ی(. گفته مMigration) Interna  یداخل  یمهاجرتها   ردیگیکشور صورت م کی  یاسیکه در داخل سرحدات س
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مرزها   ییمهاجرتها   - . ب از  خارج  به  م  کی  یاسیس  یکه  خارج   رد،یگیکشور صورت   (Externalی مهاجرت 
(Migration  دو دسته هدفمند و بدون هدف تقسیم میشوند.    بهاز لحاظ اهداف این مهاجران هم    ی. ول  شودیم  دهینام

كه به آن مهاجرت   یبراي مكان  یهستند كه هدف مشخص براي مهاجرت دارند و ضرر  یمهاجران هدفمند مهاجران 
كه بدون هدف مشخص یا نبود شرایط مناسب و هدفمند هستند، كسانیاند مانند گروه    یمیكنند، ندارند و اما مهاجران 

د كارگران،  از  و زنان فراربزرگ  در    یختران  نشدن  شناخته  یا  بند  و  در صدد زد  اخیر  این عده  و خالفكاران، 
را براي  ینبودهاند و معضالت یتوأم با تغییر هویت هستند كه تحت هیچ ارگان و سازمان مشخص یمیلیون یجمعیتها 
نمیتوانند   یمال  یبود توانایبزرگ و ن یبزرگ میسازند. مهاجران بدون هدف به دلیل اینكه با شرایط شهرها  یشهرها 

كارتنخوابها را تشكیل میدهند و صورت شهر را نیز بر هم میزنند.   ی گاه  یخود را وفق دهند به صورت حاشیهنشین
كارتپخشكن، دادزدن، فال    ،یچون دستفروش  يیاین عده همچنین به دلیل نداشتن هدف مشخص به سمت مشاغل كاذب

قتل و    یباندهاي خالف، باندها   ،یبر  سه یآوردن به كارهاي خالفي چون ک  يمیآورند. رو  یو»خال زدن« رو  ینیب
استفاده از این مهاجران    یافراد سودجو با سو  ی كه حسابشان جداست. نانوشته نباید گذاشت كه در چنین شرایط  یدزد

ومربوط به   گریشوم خود میساختند. مشکل د  یآرزوها   یو آنها را قربان   کردندیم بیبدون هدف، اهداف خود را تعق
حاش پرابلم   ، حاش  ینینش  هیمهاجرت   ، دshanty town)  ینیهنشیاست  از  بطور    دگاهی(  مختلف  نظران  صاحب 

( گرفته شده است.  slumerاز کلمه )    ینیهنشیاز فکر خود به آن پرداختهاند: حاش  یشده و هر گروه  فیگوناگون تعر
 ه یاست. خالصه حاش  یاجتماع   یسطح نازل وانزوا  کیادر    یزندگ  ی  وهیش  کی  ینیهنشیحاش  ،یاز لحاظ جامعهشناس

در نظر گرفتهاند. بطور مثال در کابل   یرمعمولیو غ افتهیمسکن انحطاط    ا ی  فیکث  ی به مفهوم محله، با کوچهها   ینینش
که باعث    یاز عوامل مهم  یکی.  رهیها وغ  ارتگاهیپارک زرنگار واطراف قبرستانها وز   کابل ، پل سوخته  یا یدر

 ن یا دنبوجود آم
 
  ی مخارج زندگ  نیو تام  اتیادامه ح   یاست که فرد مهاجر به علت نداشتن شغل مناسب برا  نیا  شود،یم  یاجتماع  بیآس

 ی گونه کنترل   چ یو ه  شناسندیآنان را نم  یکس  نکهیموجود و به تصور ا  طیتحت شرا   ار،ی و ضعف بس  یناتوان  لیو به دل
. حضور و تجمع  کنندیم  یاجتماع   یها یبه خطا کار  اقدام ،یشتریب  لی بدون ترس و تما   ست،یآنها ن  یرو  گرانیتوسط د

ا  یمهاجران در مناطق غهاها، راه آهن، پارک ها و با   یستگاهها یا  ،یشهر  نیب  ی،بسها   یها   ستگاهیمانند: اطراف 
گردد. در افغانستان مهاجرت    جادیا   یاجتماع   یبها یآس  شیافزا  یمناسب و مساعد برا  طیمح   کیکه    شودیموجب م

 ،یزندگ  یوهها یرا در افکار، ش  یادیز  راتییبزرگ، تغ  یکوچک ودهات به شهر ها   یشهرها   کنانو سا   انیدهات
  ند یاز عوارض ناخوشا   یبعض  شیدا یپ  نهسازیزم  تواندیم  یآورده که گاه  یشان به وجود م  یاخالق و حاالت روان

از نقاط کوچک و محروم هستند، سرما   یاجتماع  یهگذاریو انحرافات شوند. محل تولد ورشد مهاجران که اکثراً 
 یروها ی از ن  یاریکرده، بس  لیجذب افراد تحص   یستمها ینداشتن س  لیبه دل  یخود کردهاند ول   یانسان  یرویبر ن   یمیعظ

از   یمسائل و مشکالت  ینقل   یو هم در محل   یمهاجران هم در مسکن اصل   نی. ادهندیماهر خود را از دست م  یانسان
کمبود   ،یو کمکار یکاریب ،یفشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهر از یمتعدد ناش یها یجمله، بروز نابسامان

از سکنه    ی خال  ،یکار دهقان   یروی سالخورده و زنانه شدن ن  ست،یز  طیهوا و مح   یآلودگ  ،یمیو تعل  یزندگ  یفضاها 
به شهر ،جاذبه  انیدهات یمهاجرت ها  شیدالئل افزا ن یعمده تر کهی. از آنجائآورندیرا به وجود م رهیشدن روستا و غ

ورت  توجه ص دیبا  انیقشالق یازها یقشالقها ون یاست. لذا به کمبودها  یشهر یکسب وکار و فضا  یشتریوامکانات ب
بهره    شیتواند باعث افزا   یم  نیبه دهاق  الت یوام و تسه  یدر بخش زراعت بصورت اعطا   هیسرما   شی. افزاردیبگ
اثر منف   یروین  کهی. از آنجائ  ود کاهش مهاجرت بطرف شهرها ش  جهیزراعت و در نت  یور فعال  بر روند    یکار 

هدف   یب  یتوان از مهاجرت ها  یکار در بخش زراعت م  یروی ن ش یو افزا ی شغل یفرصتها   جادی مهاجرت دارد با ا
سواد خواندن و نوشتن   کهیبخصوص کسان  نی و زارع  انی دهات  انیبا باالبردن سطح سواد در م  نیکرد . بنابرا   یریجلوگ

مؤثر   یعامل   یحاصالت زراعت   ادی در جهت ازد  یریادگی  یبرا  قیو تشو  یسواد آموز  یصنفها   لیرا ندارند با تشک
قبل از آنکه  یو روستائ یشهر یکه تمد نها  مینکته مهم اشاره کن  نیبه ا دیباشد . البته با  یمهاجرت م لیدر جهت تقل

  ط یدو نوع مح  نیا  نیب  یمنف یگونه مرزبند هرو  ندی بحساب آ  گر یکدیکننده  لیدهند ، تکم لیدو قطب متضاد را تشک
معتقدند   یدانشمندان جامعه شناس  یرا به دنبال دارد . برخ  ی جتماعو ا  یاثرات کاملن ناپسند فرهنگ  یانسان  ستیز

  ی ها   انی و ثبات جر  رییاست، تغ  ییها   یقانونمند  یدارا   یجامعه شناس  یها   دهیرپدیو سا   یهمانطور که ساختار سن
از جوامع    یاریاست. چنان که معلوم است در بس  ینظم وقانونمند   یدارا  ،یومکان نقل  یاصل  دگاهزا  نی ب  یمهاجرت

  ند یفرا  کیتوان در اصل به عنوان    یرا م  یاست و مهاجرت داخل  دهیرس  انیبه پا   عیسر  ینیدوران شهرنش  یغرب
ا  یسطح زندگ  یاگر جاذبه درآمد و ارتقا   تا ی اسکان در نظر گرفت نها   رییتغ  ک یمنابع استراتژ  تیتقو  اطنق   نیدر 

به توازن مناسب   ی ابی شود امکان دست  تیو حما   ییممالک مانند افغانستان دارند شناسا   ی برا  یتایزراعت که جنبه ح 
و وضع   یاجتماع  یسازمان  یصورت ب  نیا   ریدر غ  دیآ  یبه وجود م  یادیتاحد ز   حتاجیما   نیو منابع تام  تیجمع  نیب

  ر ی  یبار خواهد شد. پ  بتیوبه خصوص مناطق رو به توسعه پرمخاطره و مص  ا کشوره  یبرا  ش،ی رو به افزا  تیجمع
مطابق   یاقتصاد-یاقدام اجتماع  کیباور است که » مهاجرت را    نیبه ا  ی( دانشمند فرانسو  pierre loury)    بیلرو
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 ک ی ا یم،یقلا کیکشور، کیدائم  ا یموقت  رشیان را پذ یگریداند « ،متفکر د یانسان م یعیطب یازها یبا فطرت و ن
دسته  5( مهاجرت را به W. Peterson. واما ویلیام پترسون )ستیاورد که مختص انسان هم ن ی به شمار م هیناح 
: ابتدائي، اجباري، غیراختیاري، اختیارى و جمعي. مهاجرت ابتدائى کوچ سرگردانان مانند شکارگران،   کندیم میتقس

مهاجرت اجبارى اکثرن انتقال یا جابهجائى مردم بهوسیلهٔ دولت    ،گردآورندگان خوراک و چوپانان را در برمىگیرد
ى بنا بهعللى وادار به مهاجرت مىشوند،  در مهاجرت غیراختیاري، مهاجران قدرت تصمیم دارند ول  ردیگیصورت م

  و مهاجرت اختیارى معمولن به تحرک افرادى که انگیزه یافتن چیزهاى تازه و بهبود زندگى دارند اطالق مىشود،  
جا به سه شکل عمده    نیمهاجرت جمعى زمانى صورت مىگیرد که به شکل یک شیوهٔ و الگوى گروهى باشد. در

  - 1وموقت  یمهاجرت فصل -3مهاجرت اجبارى 2-مهاجرت ارادى و داوطلبانه  -1مهاجرت توجه صورت گرفته : 
به شهر و    هیاز قر  یفرد قشالق  کیباشند. مهاجرت    یو خارج   یتوانند داخل  یود اوطبا نه م  یاراد  یمهاجرت ها 

مهاجرتها بخاطر    نی. ادینام  یتوان مهاجرت داخل   یبزرگ را م   یشهر کوچک به شهر  کیفرد از    کیمهاجرت  
  ی خارج   یمهاجرت ها   لی . دالردیگ  ی صورت م  شتریداشتن به امکانات بهتر و ب  ینبود امکانات به خاطر دسترس

. ردیگ  یصورت م  ییصورت هر دو نوع مهاجرت در اثر کمبودها   هراست. در    یداخل  یمهاجرت ها   لیاز دال  شتریب
به   یابیبا هدف دست  یخارج  یمهاجرتها   یکمبودها. بعض  گریو د  یفرهنگ  ،یاسیس  ،یاقتصاد  ،یامکانات  یکمبودها 
  گونه  نی.در اشودیکه به آن مهاجرت اداوطلبانه گفته م ردیپذیانجام م شتریدستمزد و رفاه ب ا یو ثروت و  یعیمنابع طب

دا و کانا   ا،یاسترال  کا،یبه آمر  انی است. بهعنوان نمونه مهاجرت اروپا   یمهاجرتها کشور مبدا دچار مشکالت اقتصاد
 یاریاخت   یمهاجرتها   زی ن  یبه آلمان غرب  هیاست. مهاجرت کارگران ترک  یاریمهاجرت اخت  کیدر قرن نوزدهم    قا یآفر

افراد    ا یفرد    کهیوقت  یعنی:    یاجبار  یمهاجرتها   -2.    هیوروس  یبعر  یو کشورها   رانیمهاجرت افغانان به ا  ا یهستند.و
 البها ی.س ی) مانند زلزله ، اشفشانیق یحوادث طب ا یبه علت جنگها و

 
ترک    تیونبود امن یداخل ی. در اثر جبر جنگها  گردندیبواسطه دولتها مجبور به ترک زادگاهش م ا ی( و یوخشکسال
  ا یبه شهر مصون تر و  هیاز قر  ا یافغانان    صدیف  70تا امروز در حدود    1980. بطور مثال از سال    کنندیزادگاه م

 یعیمهاجر شدند . وهم در اثر حوادث طب  کا یوامر  اروپا وتعداد هم به   هیپاکستان ، هند، روس  ران،یبه ا  ا یبرخالف و
  ر یدولت در زمان ام نیمخالف  یمهم انتقال جبر لیاز مسا  یکیرابطه  نینقل مکانها هم صورت گرفته است .در نیچن

آوردن ثبات واستقرار    ی: )امیر عبدالرحمن خان برا یستا یمحمد اعظم س  وریسیعبدالرحمان خان است ؛ به قول پروف
آن در آینده ، از سیاست  هٔ از تجزی یجلو گیر یبرا ی کشور وحت ۀوتأمین وحدت دوبار یوامنتي عموم  یمل میتحاک

آمد، به   یاز درخشونت وشدت عمل پیش م  یکه با مردم واقوام شورش  ی»استبداد هدفمند« کارگرفت و درعین حال
پرداخت تا هم جلو شورش ها و   یم  ورجنوب وشرق وغرب به شمال کش   ،یاز والیات مرکز  یام شورشتبعید اقو
در برابر    یکشور، بخاطرایجادسد  یشمال  یرا گرفته باشد وهم اقوام سلحشورجنوب را در مرزها   یبعد  یطغیانها 

تفاوت دیدگاه فرهنگ با    ۲۰۱٧/    ۱/٣۱  یروسها، جابجا کرده باشد« . ) کاندید اکادمیسین سیستان  ی تجاوز احتمال
هم صورت گرفته   گریبه شکل د ی غباردر مورد امیرعبدالرحمن خان(. همچنان در زمان امان هللا خان مهاجرت ها 

  20که » در شش ماه اول بعد از استقالل در حدود    دیافزا  یم  یستانیاعضم س  نیمسیاکاد  دیمقاله کاند  نیهم  نیدر
  ن یرا سرزم افغانستانشروع به مهاجرت به افغانستان نمودند. چون   یند برتانوهزار از مردم مسلمان تحت قلمرو ه

بعد از سقوط خالفت   یمسلمانان هند بر تانو  نی.بنابرشمردندیامن م  یجا   ی نیانجام عبادت د  یو برا  یآزاد اسالم
  شاور یپ  یمردم مهاجر از پشتونها   نیشتریو ب  دندیدیخالفت م  قیشاه آزاد مسلمان وال  گانهیامان هللا خان را    ،شاهیعثمان
  نه یکه ممکن بود به آنها کمک و زم یاستقبال نمود و تا جا  یبا خوش  نیمهاجر نیاز ا یمانآزاد بودند. دولت ا لیوقبا 

آنها    یرا برا  یدولت   یها   نیفرستاد و زم  اتیوال  گری شمال ود  اتیمردم را به وال  نیاز ا  ی اشتغال فراهم نمود. برخ 
افغانستان   یبسو لیرا که مثل س یهند نیمهاجر تواندیاست نم ری آفعانستان کشور فق دانستیکه م سیلکرد. انگ عیتوز

از   بیترت  نیوبد  شودیآنها م  رفتنیمانع پذ  ی و به آنها امکانات فراهم کند ، و بزود  ردیشده بودند تا آخر بپذ  ریسراز
روز افزون است   نیتعداد مهاجر   دی. دولت افعانستان که دشودیمردم مسلمان هندوستان کاسته م  انیشاه در م  تیمحبوب

معذرت بخواهد. بعد از    یهند  نی مهاجر  شتریب  رفتنی جذب و کمک به آنها را ندارد مجبور شد از پذ  نو دولت توا
  ی داده شده بود تخم بذر  نی آنها زم  که به  ی. مردمافتیکه آمده بودند ادامه ن  ین یدولت به مهاجر  یچون کمک ها   یمدت

بر سر   نی مهاجر نیتعداد از ا کیبرگردند و ودخ  یخود را کشت کنند، دوباره مجبور شدند بخانه ها  نینداشتند تا زم
  زهای، ترکمنها ، قرغ  کیمردمان تاج  هیمنوال بعد از انقالب اکتبر در روس  نیبر هم  2ماندند. «  یخود باق  یها   نیزم

مهاجرت بلوچان    ا یبه شمال و  نی«چ   ارقندی  ا یو  ارکندی هجوم مردم »    نیچ   یوبعد از انقالب دهقان  یفرغانچ   ی، ازبکها 
به    یمهاجرت از لحاظ زمان   م یدانی: چنانکه م  یموقت وفصل  ی مهاجرتها   -3نمود.    ادی قندهار و حومه آن    ف بطر  

  ی برا  ابندی   یشغل م  ش یخو  یآورند وبرا  یشهر ها رو م  به   کهیکسان  یعنی  یمی: الف مهاجرت داگرددیم  میدوبخش تقس
سال در   نیمدت مع کیافراد ان که در  قت، مهاجران مو ی.ب مهاجران موقت وفصل نندیگز یدر شهر اسکان م میدا

چوپانان هستند. در مثال    هیاکثرا رمه داران   ی. مهاجران فصل   گردندیبر م شیودوباره به زادگاه خو  کنندیشهر کار م
وبعد   روندیمشابه م یوجاها  ین، پاکستان ، دوب رایمثل ا  یبطور موقت به کشورها  نی مهاجر نی از یکشور مان برخ 
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 یبرا  ابند ی یشغل م  شیخو  یتعداد برا  ی . ول  گریشهر به شهرد  کیدر داخل کشور از   ا ی و    گردندیممدت بر    کیاز  
  ش یخو  یودوباره به اقامتگاه اصل   کنندیسال در شهر کار م  نیمدت مع  کیدر    یا  . عده  نندیگزیدر شهر اسکان م  میدا

است، که در    یزندگ  ینوع  یگری. کوچ دچوپانان هستن  ا ی اکثرا رمه داران    انیو کوچ   ی. مهاجران فصل   گردندیبر م
 ی چراگاه ها  یو در پ کنند،یم یزراعت زندگ یاز فراورده ها  یو با برخوردار وانات،یآن انسانها از راه پرورش ح 

است، که    یساالنه و مرسوم  ییبا بجا   یاز زندگ  یا   وهی کوچند. ش  یم  یگریبه محل د  یهر فصل از محل   یعیطب
نقل مکان    یتابستان  یتا چراگاه ها   یزمستان  یها یها و غژد  مهیخود، ازمحل خ   انی از مردم همراه با چهار پا   یگروه

،    رانیمانند کشور مان در ا  ها ینوع کوچ   نی گردند ، ا  یباز م  ی دوگاه زمستانو در فصل سرما دوباره به ار  کنند،یم
اش   یکه محل مسکون  است   یکس  نی. کوچ نشرسدیبه مالحظه م  گرید  یکشورها   اریوبس  ا یز یهند، پاکستان عراق مال

. کوچ عبارت است از حرکت ندیگز  یبرم  یمحل مسکون  کیشود، و    یچند بار جابجا م  ا یسال، دو    کیرا طول  
 ش یو رو  یمیاقل  ژهی به و  طیو مح   ی عیطب  راتیی که با تغ  ،ییمتفاوت آب و هوا  ط یدو مح   نیب  انه،یسال  ا ی   یمداوم فصل

مهاجران    -۱جامعه شناسان به چهار گروه عمده تقسیم مىکنند:    د ید  از  یمطابق باشد. واما مهاجرتهاى خارج  یاهیگ
( یا مهاجرت صاحبان  brain drainبه برخى از کشورها مىروند. 'فرار مغزها' ) دایمى که در شرایط خاص زمانى
.  ندمهاجران در جستجوى کار که عمدهترین مهاجران بینالمللى را تشکیل مىده  -۲تخصص و علم از این دستهاند.  

 -۴عمل مىکنند.  مهاجران غیرقانونى و بدون مجوز که بهعلت وجود موانع در جهت رفت و آمد مجاز، به این نحو  -٣
آوارگان جنگى و سیاسى و پناهندگان که در شرایط و وضعیتهاى وخیم در برخى از کشورها دیده مىشوند. با وصف 

شده است، همانگونه   ی( سپریالملل   نیب   یمرزها   تیتثب  طه) بواس  کیکالس  یفراموش کرد که دوران مهاجرتها   دیآن نبا 
بتوان ادعا   دیگشته است. شا   یسپر  یالملل   نیشناخته شدة ب  یو اقوام به خارج از مرزها   ریکه در دوران کوچ عشا 
را از دست داده است و هم اکنون مهاجرت بصورت  شیخو  یوجود  تیواقع  گریعام آن د  یکرد که مهاجرت به معنا 

 یو بستگ  وندیتواند پ  ینم  چگاهیه  ،یوقوم  یا  لهیقب  ،ی ری عش  یداریبه پا  که با توجه  ردیگیصورت م  یل یفام ا ی یانفراد
نابسامان جنگ،    تیخواهد بود. وضع  یاصل  گاه یدر ارتباط متقابل با جا   شهیازدست دهد و هم  ی را با وطن اصل  شیخو

از جمله کشورما افغانستان ، به    یاسالم  یشورها از ک  اریدر بس  د یباعث گرد  گریو عوامل د  یکاریفقر ،ب  ،یناامن
 که ندیاروپا مهاجرت نما 

 
آمد، به  شیپ نیمهاجر  نیا یکه در اروپا برا یو تلفات شان در طول راه و مشکالت نیمهاجر ادیروند در اثر ازد نیا

،   کا یامربهتر از افغانستان دارد، مانند اروپا و  تیکه وضع یافغان در اکثر کشور ها   نی. مهاجردیبحران مبدل گرد
بوده است،    شیرو به افزا   ری در چهار دهه اخ   نی. روند مهاجرارندوجود د  ییقا یافر  یتا چند کشور ها   ا ی،آس  ا ی استرال

تسلط    لیدولت به دل  ن،یاست. با وجود ا  شیاست بلکه رو به افزا   افتهیمهاجرت شهروندان افغانستان نه تنها کاهش ن
  نه یمدر کشور مقصد و ز  نیمهاجر  ت یبهبود وضع  یبرا  یگاه برنامه منسجم و مل چیقدرت ه  یبر اهرم ها   ونیجهاد

  ی دوران است . رو  نیمسلط ا  طیشرا  تینیآن دور از امکان ع  یبازگشت آن ها نداشته است واگر دارد امکنات عمل
  ن یباشد، ا  یقوم  ریوغ  یمیتنظ  ریغ  یمل  سیاردو وپول  کی  یدولت وحکومت که دارا  کی  لیتا زمان تشک  لیدل  نیا
  ار یمختلف را در مورد پناهندگان اخت  یشنها یپوز  لفدر مراحل مخت  زین  ییدوام خواهد داشت. ممالک اروپا   یدمیپیا

مورد  نی موقف خود را در ا گرید کباری ییاروپا  یو بروکسل، کشورها  سیپار  ینمودند. بخصوص بعد از انفجارها 
 شتریبود که آنها را ب  یدرقبال افغانها از همان ابتداء طور  ییاروپا   یگفت که موقف کشورها   دیبا   یدادند.ول  رییتغ

  ی نسبتاً بهتر است، به آنها حق پناهندهگ تیدر افغانستان امن  نکهیا   ۀهم به بهان  ا یو    نمودندی قلمداد م  ی ن اقتصادیمهاجر
در داخل   یآزاد  نیا  یول  شود، یشناخته م  یحرکت و کوچ اغلب بهعنوان حقوق فرد  ی. بدون شک که آزاددادندینم

. » بر  ردیگیرا دربر نم گریاست و افراد د کشورکشور وملت است و فقط ، منحصر به شهروندان آن  کی یمرزها 
  ی مشابه  نی قوان  نجایدر ترک کشور خود داشته باشند «.ا  ی ممانعت  دیحقوق بشر شهروندان نبا   هیاعالم  13طبق ماده  

 ندیگویم کنند،یرا رد م یقانون ینهها یکه فرق و تفاوت در زم ییشهروند وجود ندارد. آنها  ریدر مورد ورود افراد غ
را رد    تیبشر  یرفت وآمد و کوچ کردن را رد کنند در اصل حقوق وآزاد  یحق آزاد  نیا  ییو دولتها   شورها اگر ک

مهاجران، کار، مسکن،    یخود برا  یحق ورود، به خود  یبرا  ینکته الزم است که آزاد  نیتوجه به ا  نجا یکردهاند. ا
که اصطالح مهاجر و پناهنده از لحاظ    شتگذا  دی. ناگفته نبا کندینم  ن یو اقامت را تضم  یشهروند  ا ی  یمراقبت صح 

که خودش    شودیگفته م  ی. مهاجر به کسمیبریمقهوم بکار م  کیبه بنابرعادت ، اکثرن به    یفرق دارند، ول  یحقوق
 ک یمهاجرت ممکن است در داخل    د،یبهتر ترک نما   یبدون آنکه جانش در خطر باشد، کشورش را به مقصد زندگ

 ونیکنوانس یها  اریشود که با مع یگفته م یپناهنده به کس کهی. در حال  ردیگ ورتکشور ص کیخارج از  ا یکشورو 
و اعتقادات    نی،زبان،د  تیتبار  لیاست که به دل  یهنده کساساس پنا   نیدر امور پناهندگان آن برابر باشد. بر ا  ویژن
 یهمه مهاجرت وپناهندگ  نیامجبور به ترک زادگاهش شده باشد.با وجود    ،یگروه اجتماع  کیتعلق به    ا یاش و    یاسیس

در   کهیزیآن چ  یعنیتحصل ،کار،    نهیزم  تیقانون  تی هم دارد ، مانند مصون  یا یمزا  کا یوامر  ییاروپا   یدر کشورها 
مختلف است، گرچه   یمردم با فرهنگ و تمدن ها   یی آشنا   ،یعمده مهاجرت  یامدها یاز پ  یکیبود،    الیزادگاهش خ 

همراه    یمنف   یدر ابتدا با مقاومت و عکس العمل ها   یو ساکنان بوم  ران مهاج  لهیگوناگون بوس  یفرهنگ ها   رشیپذ
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  ی م لی تبد یآرام آرام به تعامل ودادوستد فرهنگ د،کنی م ییاست، آنچه که در آغاز به شکل برخورد تمدن ها خود نما 
انسان توانست  کهیاز وقت  ی. انتقال فرهنگدیآ یبه وجود م یتر یمتعال یآنها، فرهنگ ها  یشود و از داد وگرفته ها 

  ق یو از آن طر  ییبه فرهنگ اروپا   یشرق  یاثر مهاجرت ها   زی برود آغاز شد و هم امروز ن  گرید  یبه جا   ییاز جا 
  ی عمده کشورها   اتی از خصوص  یکی  یو فرهنگ  یجهان مشهود است. اختالط قوم  ینگ و تمدن اغلب کشورها به فره

  ، یمیتعل  ،یاقتصاد  طیهمچون شرا  شیخو  طیبهبود شرا  یاز افراد جامعه برا  یادی . امروز تعداد زراستی مهاجر پذ
  ، یدر علوم مختلف اجتماع   ده یپد  نیا   لیدل  نیاست به هم یاجتماع یدها ی. مهاجرت پدکنندیمهاجرت م  یمسکن و آزاد

شوند که از نظر   یمواجه م ییطها یمهاجران با مح رایمهم مطرح است ز یبه عنوان مسأله ا یاز جمله جامعه شناس
  رات یی تغ  رشی که آنها مجبور به پذ  یآنان تفاوت دارد، به طور  ی قبل  یزندگ  طی با مح   یو اقتصاد  یاجتماع   ،ینگفره

بر    زیطرفه نبوده و مهاجران ن  کیموضوع    نیهستند. ا  یحفظ سازگار  یدر رفتار، کردار و گفتار خود برا  یادیز
و   یو روانشناس یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ اترو، بحث انحراف  نیهستند، از ا رگذاری تأث دیجامعه جد یفرهنگ کل

مطرح است. اگرچه کنترل مطلق    زبانیبر فرهنگ م آنها  یرگذاریتأث   ا ی   زبانیمهاجران از فرهنگ م  یریرپذی نحوه تأث
برخوردار است  ادیز تیاز اهم دهیپد نی بر ا حیصح  تیریبحث مد یول رسد،ی به نظر نم ریمهاجرت، امکانپذ دهیبر پد

  ی و فرهنگ  یاجتماع   ،یاقتصاد  یو تفاوتها   یمحل   طیشرا  دیمهاجرت قابلذکر است، نبا   یکه برا  ی و گذشته از اثرات مثبت
مهاجرت بخصوص افعانان چه در سطح   یاساس، تبعات منف  نیرا از نظر دور داشت و بر ا  گریکدیمناطق مختلف با  

برخوردار    یشتریب  تی( از اهم  رانی) بخصوص پاکستان وا  ی( وچه در سطح خارج   گریشهر به شهر د  کی)از    ی داخل
و...موجب اقدام به   زبانیبراي تطبیق پذیري با جامعه ماست ، عدم پذیرش جامعه جدید، نداشتن زمینه هاي الزم  

در نسل دوم با    یانحراف  یجنایت یا اشکال دیگر رفتارهاي ضداجتماعي توسط مهاجران مي شود. این عملگردها 
 یآنچه که بچه ها در بیرون از خانواده آموزش مي بینند در تضاد با آموزش ها  زیراشدت بیشتري ظاهر مي شود، 

ست و در نتیجه آن این خواهد بود که این نسل دوم کمتر از والدین خود پیرو قانون هستند. براساس ارقام خانواده ا
بین   یروان  ی ها   یبیمار  وها    ی منتشره و بررسي هاي شده نتیجه به دست آمده حاکي از آن است که میزان خودکش

به طور قابل    یهاي روان   ین میزان ناراحتاست و در بین مهاجران گروه پناهندگا   یمهاجران بیشتر از جمعیت بوم
که دارد مستلزم   یاسیو س  ی،اقتصادیمالحظه اي بیشتر از سایر مهاجران است. مهاجرت عالوه بر مشکالت اجتماع

 ی . به عبارت کندیم  جاد یفرد و جامعه ا  یرا برا  یبا آنها اغلب مشکالت  یرخاص است که مطابقت و سازگا  یرات ییتغ
مثل   کند،یم  جادیرا ا  یمشکالت  یکشور  یو اجتماع  یاسی، س  یاقتصاد  یها یمهاجرت در پالن گزار  نکهیعالوه بر ا

 یشدن دهات از سکنه ، کاهش کشاورز یبه شهرها که خال  انیمهاجرت دهات
 
  ی ادی فشار ز حاصل راتییبا تغ یسازگار یتا فرد برا شود،یمشاغل کاذب و ... را به دنبال دارد، موجب م شیافزا ،

  ن یبخصوص در ب  ن یمهاجر  نیب  یو روان  یکه حضور مشکالت روح   دهدیرا متحمل شودتجارب مهاجرتها نشان م
آنها بوده است    یمحل سکونت قبل  ا ی  دگاهزا  طیمتفاوت از شرا  اریبس  زبانیکشور م  ا یشهر و  طیکه شرا  ین یمهاجر

است.   رهیآنان از نظر زبان ، عادات و آداب و رسوم ، چهره ، نوع لباس و غ  یدارد. مثلن تفاوتها   یشتریب  وعیش
مهاجرت و افزایش انحرافات اجتماعي از نظر دورکیم » به موازات دگرگوني جوامع، افراد نیز به دنبال تغییراتي  

افزایش    گر یره دبه عبا.  ٣اجتماعي و روابط بین آنها حادث مي گردد، دگرگون مي شوند«    هايکه در تعداد واحد
جمعیت همراه با نتایج اقتصادي واجتماعي، اثراتي رواني بر روي شخصیت افراد دارد. مسئله دیگري که به نظر 

از جامعه سنتي خویش جدا   همي رسد موجب افزایش انحرافات اجتماعي مي شود این است که مهاجران به دلیل اینک
و سنتي خویش دور شده و به عبارت دیگر   یاز پیوندهاي عاطفمي شوند و در یک محیط بزرگتر قرار مي گیرند،  

فاصله مي گیرند و خانواده و آنچه که مانع از بروز انحراف مي شد، دیگر احساس   یاز کنترل اجتماعي محیط قبل 
دست به انحرافات اجتماعي    ا ینمي شود و افرادي که زمینه گرایش به انحراف در وجودشان مي باشد وبدون شرم وح

جنگها وخشونت  یزنند. باوصف همه آنچه که در باال ذکرش رفت تجارب مهاجرتها نشان داده است که به استثنا   مي
.  ردیگ  یرا م  یمورد و دائم  یب  یمهاجرت ها   شتریب  یخوب، جلو  یو اجتماع  یفرهنگ  ،یاسی، س  یاقتصاد  ت ی، وضع

شود افراد از دهات، شهر و کشور خود کمتر   ها برطرف  نهیزم  یانسانها در تمام  ازیمورد ن  یکمبودها   کهیدر صورت
  اد ی   یهرآنچه را که به صورت فرد  دیجد  ۀدر برخورد با جامع  نی باشد که مهاجر  ن یبهتر ا  دی. شا   کنندیمهاجرت م

تضادها  کنند،  تجربه  اند  د   یگرفته  را  پاسخ   دهیموجود  دنبال  به  د  یچراها   یبرا  یو  باشندوبا  تفاوت    دن یموجود 
توان با منطق بدوخوب   ی. فرهنگ را نمافتیدست    یدرست  یابیبه ارز  توانیموجود م  یها   یها،تضادها وناهماهنگ

  ت یّتواند فکر کند، وضع  یم  شیاقتصاد  تیّصرفنظر از وضع  یکه هر کس  یمعن  نیکرد؛ بد  یبررس  دیوسف  اهیس  ا یو  
فارغ   »یفرانسو  لسوفیفوکو، ف  شلی . به قول مردیر گقرا  یفرهنگ  ضیتبع  یبرا  یعامل   دینبا   یاقتصاد  بد  ا یخوب و  

همراه است« . مهاجرت در کل از    ییو رها   یاز احساس آزاد  یزانیمبدا و مقصد کوچ کردن با م  اتی از خصوص
  گاه یاز جا   یدیو ناام  ییا یو رو  تناشناخته که بهتر اس  ییبه جا   دیام  ،یدیناام  گرید  ییاست و از سو  د یسو ام  کی
رود،   یم نیفراهم آوردنش از ب   یحت ا یبه داشتن وضع مطلوب  دیام ی. وقتستین رشیی به تغ یدیو حال که ام نیشیپ

دهد و با  یکه به سبب همه گونه انسداد رخ م یاز احساس ناتوان یشود.خالص یتنها راه ممکن م ییرفتن و جابه جا 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ی م  جادیا  یفراخ را دست کم در سطح روان  باز شده و   ییگذر کردن فضا   نیاست. ا  اهترک مکان مسدود شده همر
 کند. 
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