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 سپاس
گستردگی بیابان خشک و برهوت پژوهش درکنار دریـایی از آبهـاي مـتالطم و پرتـوان در          

هاي محیرالعقول علمی ما بوده اسـت. علـوم انسـانی    ، یکی از دالیل عدم پیشرفتنیازمندکشور 
دنبال غرب راه خـود را همـوار دیـده    ه قربانی نخست این ماجراست، چه علوم تجربی همواره ب

 است.
روش و پژوهش در خانواده علوم انسـانی بـه معنـاي دانشـگاهی آن در حـال زایـش اسـت.             

ها نقش قابله را به عهده دارند. پژوهشی که زیر نظر دارید یکی ها در دانشگاهاستادان این رشته
م دنیا بیاید. از این بابت، پیشاپیش از استاد راهنماي خوده از نوزادانی است که امیدوارم امروز ب

کـه   سـایر اسـتادانم  که مرا به خـط تحقیـق کشـانید و از    دکتر ناصر فکوهی جناب آقاي 
کنم ونتیجۀ زحمـاتی را  کنند، در همین جا تشکر میهاست راز علم را درگوشم زمزمه میسال

 :که در این راه متحمل شدم به پاس زحماتی که خانواده خودم نیز براي من کشید به
 مادرم 
 دارم. تقدیم می 

 
 حسین میرزایی

 1386/ اردیبهشت/15                                                                                                                       
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 » .شناسی حکم خون شهدا را براي مذهب داردپژوهش میدانی براي انسان«
 1ك.گ. سلیگمن

 
 مقدمه

ر کلی و علوم اجتماعی به طور ویژه در کشور ما مهجور و مظلوم به حال علوم انسانی به طو

خود رهاست. علوم تجربی ما دیانت و علوم انسانی معنویات، ذهنیات و روحیـات مـا را سـامان    

بخشند. این دسته از علوم دست کم به اندازه علوم دسته اول در سرنوشت کشـور وملـت مـا    می

 تشکیل روابـط جدیـد  هاي انسانی، درگی، در حراست پایگاههاي فرهندخیلند: در حفظ ارزش

هاي سیاسی و برقـراري  هاي مردمی، در موفقیتاجتماعی، در بقاي سالمت روانی و خوشبختی

 روابط بین المللی، ...

پژوهش حاضر به پرسشی از هزاران پرسش جامعه ایران در زمینه روابـط بـین المللـی پاسـخ     

هـا بلکـه   هاست. نه همه افغانستانیسایه ما افغانستان و افغانستانیآورد. موضوع آن کشور هممی

کـه در پـی   هـایی  هـا وگـروه  هـا.... نـه همـه آنهـا بلکـه افـراد خـانواده       قومی از میان آنها: هزاره

اند،.... نه به همـه جـاي   شانه دشمن،به میهن ما پناه بردهنامالیمات و تهاجمات زورمندانه و ددمن

انـد؛ بـه   اي از ایـن فضـاي قدسـی اقامـت گزیـده     اند و در گوشههر قم آمدهسرزمین ما که به ش

هـاي  از دیار، به سـبک آدم و دار ولی بیگانه از خود هاي مثل ما ریشهسبک خود، به سبک آدم

 مظلوم ولی در جست و جوي رهایی و خوشبختی،...

                                                 
05: 5.Copans 20 -١  
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کنـیم و از چنـد و    را شناسـایی بر آن قرار داشته که ایـن قـوم مهـاجر    ما را مأموریت علمی، 

کم و کیف زیست آنها مطلع شویم. بدیهی است کـه مطالعـات سـبک زنـدگی یـک       چون ، و

قوم مهاجر از زاویه دید انسان شناختی به مطالعـه پیشـین موضـوعاتی از قبیـل مهـاجرت و قـوم       

هـا وقـت بیشـتري نیـاز دارد.     شناسی و شهرنشینی و حاشـیه نشـینی و فقـر و بیکـاري ونیـز سـال      

هـاي بعضـاً   بدو امر، بیشـتر از یـک سلسـله داده   هاي مهاجر، در در مورد افغانستانیات ما اطالع

هـاي کـم و بـیش     هـا و داوري  اي مردم کوچه و بازار ما نبود، با همه پیشداوريقالبی و کلیشه

هایی کوشـا و هوشـیار بـا    منصفانه نسبت به جماعتی پناهنده، مردمانی نجیب و ظلم دیده، انسان

معه آماري یا بهتر بگویم جامعه ابا مردمانی که ج ب مانده ولی پسندیده، ... آشنایی ماعقآدابی 

و از اند از همه سـنین، از همـه طبقـات، از همـه مقـاطع تحصـیلی       دادهمطالعاتی ما را تشکیل می

هاي انسانی و مردمـی بـوده و   شاغل ضروري زندگی اجباري و با همه خلق و خويمهمه گونه 

مـان  عاشق رشـته ومـردم میزبـان و مهمان    تا آنجا پیش رفت که ما را شیفته تحقیق که هیچ بلکه

نشست، امیـدوار   ما کرد و ما را در مردم شناسی نشانید. عشق به این رشته، با کار چند ماهه، در

 به ما روي بیاورد.هستیم علم آن هم 

بـه طـور    ،با این کار بود که فهمیدیم کشور ما تا چه پایه نیازمند و تشنه رشـته علـوم انسـانی   

کلی است و راه تا کجا باز است وتا چه حد هموار. بسیار پـیش آمـد کـه مـا در کوچـه و پـس       

بـه بـاال قـدم     هاي شهرك قائم قم پرسه زدیم،از باالي خیابان به پائین و از پـائین خیابـان  کوچه

هـاي معـامالت ملکـی،    دارهـا، بنگـاه   طرف خط آهـن رفتـیم؛ بـا مغـازه     طرف و آن زدیم؛ این

 بـه  هو خـورده شیشـه و پالسـتیک خاکروبـ     گردآورنـدگان نـان خشـک    ،ین آب شیرینممنقس
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صحبت نشستیم. از نمازگزاران مسجد و تکایا، از جوانان و نوجوانان موتـور سـوار و دوچرخـه    

ردیم و به جمع دوستان سرگذر و ویدئوکاران و نوار فروشـان و مـواد فروشـان و    سوار دیدن ک

 ها پیوستیم.ورزشکاران و بیکاران و کپسول گاز پر کن

م. با اهـالی شـهرك   یشهرك را به تصویر کشید صبح و عصر، شب و نیمه شب، شفق و فلقِ

م و دعوت شـدیم؛هدیه  زندگی نکردیم ولی میل به زندگی با آنان را پیدا کردیم.دعوت کردی

هـا، در و دیوارهـا و حیـاط    دادیم و تحفه گرفتیم؛ شیرینی بـردیم و شـیرینی خـوردیم. از خانـه    

هـا و بیـرون ودرون   هـا و پـرده  ها و فرشها و زر و زیورهاي طاقچهها و سربخاريها، اطاقخانه

زیـرین زنـدگی ایـن     هايها عکس برداشتیم. با این که بسیار آموختیم ولی هنوز از الیهیخچال

چیـز   ،دیـدیم چشـم مـی  ه همسایگان مهاجر خود که اثرات رفتاري و منشی و شخصیتی آن را ب

 را براي مقاطع برتر تحصیلی گذاشتیم و به آینده موکول کردیم. م و آنیزیادي نفهمید

ما در تهیه این رساله کارشناسی ارشد که موضوع کلی آن مطالعه سبک زنـدگی مهـاجران   

هـایی از زنـدگی ایـن قـوم مهـاجر کـه بیشـتر قابـل         ناچار به بخـش  م بود،انی شهرستان قافغانست

دسترسی و مشاهده بود روي آوردیم و در حد توان خود و حوصلۀ کار موضوعات زیر را کـه  

برگزیدیم و کار خود را بر پایه آن  زندگی آنها را به نمایش بگذارد، توانست سبکبخوبی می

ا مسکن و خوراك و پوشاك و بهداشت آنها را به دسـت مطالعـه سـپردیم و    بنا نهادیم: در ابتد

ســپس بــه فضــاهاي کــاري و تحصــیلی و فراغتــی وزیــارتی آنهــا پــرداختیم، آنگــاه بــه روابــط  

مـرزي آنهـا    عی آنها توجه کردیم و سرانجام همهاي سیاسی و اجتماخویشاوندي، و مشارکت
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ها  و عرب و عجم مورد مداقه قرار دادیم و همه این با ایران و همسایگی آنها را با قمی و ترك

 و با توجه به گذشته و حال و آینده آنها زیر نظر گرفتیم. را در پرتو افکار و اعمال 

مطالعه موضوعات باال در فضاهاي روش شناختی فردي و گروهی و اجتماعی و در شـرایط  

تناسب صورت پذیرفت و اعتقاد ما را به اعتماد و اطمینان متقابل و با ایجاد بسترهاي مطالعاتی م

 اهمیت روش درکار پژوهش راسخ تر کرد و تحکیم بخشید.

ما امیدوار هستیم توانسته باشیم کاري ارایه دهیم که ما را در میزبانی بهتر و مهمانان ما را در 

 تر یاري دهد.زندگی راحت

ون مـرزي شـهرت دارد و   هاي برهاي درون قومی و همسایگیمیهن ما به سرزمین همزیستی

این واقعیت بود که ما را در انتخاب این موضـوع تشـویق کـرد. اسـتقبال اسـتادان گـروه انسـان        

نشـانه   ، شناسی، مقامات محلی، مسئوالن سیاسی و نیز خود مهاجران افغانسـتانی از موضـوع مـا   

 اهمیت مطالعات انسان شناسی سیاسی، شهري و قومی درکشور ماست.
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 بخش اول:
 معرفی کار پژوهش
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 طرح مسئله
ها نفر به جمعیت  گزینند و میلیونآورند و در جاي جاي آن اقامت میهاست به کشور ما روي میاقوام بیگانه سال

کنند. هویت و زیند و با مشکالت و معضالت خودي و بیگانه دست و پنجه نرم میافزایند و با این جمعیت میآن می

سازش درون قومی و برون قومی آنها در این اقوام، کار و بیکاري آنها، قهر و آشتی آنها با خود و میزبانان خود، ملیت 

ختی آنها در زندگی، رضایت و عدم رضایت آنها از زندگی، آمد و شد آنها به میهن بمحیط نا آشنا، خوشبختی و بد

هایی ایی آنها به سرزمین آباء و اجدادي، همه اینها پرسشبازگشت نه ،نفع و ضرر آنها براي کشور مهمانپذیر ،اصلی

شوند. این است مسئله پردازي بستري کارما. حال هستند که در مورد هر قوم مهاجر به کشور ما خود به خود مطرح می

 موضوع را محدود کنیم و فقط از یک قوم سخن بگوییم.

این  اي ازسالهاست درگوشه ،ه شهر مقدس قم در ایران پا نهادهساکن شمال افغانستان ب جماعاتی از قوم هزارهو افراد 

 هاي مختلف، ...اند، .... به دالیل مختلف و با انگیزهشهر استقرار یافته

هایی ایم با مطالعه سبک زندگی آنها شناختی از آنها بدست بیاوریم و در حد بضاعت خود پاسخما در صدد بر آمده

 دانیم منظور خود را از سبک زندگی بگوئیم وبهتر می ،زیم. ما براي طرح دقیق تر مسئلههاي باال فراهم سابه پرسش

شناختی وجوه مختلف این سبک را بررسی کنیم. سبک زندگی از مفاهیم کلیدي در علوم اجتماعی و به ویژه انسان

ذیرد. نوزادان در دامان پسبک زندگی دیرینه و سنتی خود را دارد که با گذشت زمان تحول می ،است. هر فرهنگ

  اتر محالت شهر و سرانجام همه افرادها، دانش آموزان در فضاي مدرسه و جوانان دمادران، کودکان در آغوش خانواده

 گذرانند.روزگار می ،گور به این سبک در حال تحوللب 

برحسب شرایط اقلیمی، ها است که ها و آزمایشها، آموزشها، الگوها، ارزشاي از روشمجموعه ،سبک زندگی

هاي نژادي آداب و عادات ارتباطی از یک قوم به قوم دیگر تفاوت هاي تاریخی، احساساتامکانات سرزمینی، گذشته

هاي خود تحمیل می هاي زیست خود را به انسانکند، شهر و روستا، کوه و دریا، جنگل و کویر شمال و جنوب شیوهمی

هاي عینی و ذهنی، باورهاي و ساختوزند مآرفتارهاي مربوط به خود را به آنها می دهند وکنند و آنها را پرورش می

دادو  ،زنند و تجانس و یکدستی، تفهیم و تفاهیم بین فرديهاي محلی خود را رقم میها و برداشتفرهنگی، بینش

کلیت سبک «نند: کفرهنگ را چنین توصیف می 1تربخشد. کفاستدهاي درون قومی مخصوص به خود را تداوم می
هاي مشترکی است که آنها را به عنوان اعضاي ها و برداشتها، ارزشزندگی مردم یک جامعه شامل رسوم، گرایش

 2».دهدیک جامعه به هم پیوند می
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