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نویسندگان: تام شاه و احسان الله غفوری 

در  مهم  سفارشات  و  ها  تحلیل  معلومات،  مصئون  معیشت  تحقیقاتی  کنرسسیوم  نرشات 

مصئونیت  و  ابتدایی  خدمات  معیشت،  به  مربوط  موضوعات  باره  در  را  پالیسی  به  رابطه 

اجتامعی در اوضاع متاثر شده از جنگ ارائه می کند. این نرشیه و سایر نرشات کنرسسیوم 

 www.securelivelihoods.org انرتنتی  آدرس  در  مصئون  معیشت  تحقیقاتی 

قابل دسرتس می باشند. این تحقیقات با کمک مالی دولت انگلستان، ایرلند و کمیسیون 

اروپا متویل می شود.

کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون 

انستیتوت انکشاف خارجی

تلفن    0031 3817 20(0) 44+  

فاکس: 03۹۹ 7۹22 20(0) 44+

 slrc@odi.org.uk    :ایمیل

www.securelivelihoods.org

 @SLRCtweet 

پشت جلد: مارکیت حواله، افغانستان.

(CC BY-SA 2.0) 2010 ،انستیتوت پول، تکنولوژی، و فراگیری مالی

http://www.securelivelihoods.org
mailto:slrc@odi.org.uk
http://www.securelivelihoods.org
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نظریاتی که در این مقاله ابراز گردیده مربوط به نویسنده می باشد و منعکس کننده نظریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نیست.

۹78-۹۹3۶-۶41-2۹-7 شامره استندرد بین املللی کتاب 

کد نرشیه:   1۹03 د

عزیزالله اسفندیاری مرتجم: 

© 13۹8 واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

ایــن نرشیــه میتوانــد فقــط بــرای اهــداف غیــر تجارتــی و درصــورت یــادآوری نویســنده و منبــع نقــل وقــول اســتناد و یــا تکثیــر گــردد. نظریــات ذکــر شــده در 

ایــن نرشیــه مربــوط بــه نویســنده میشــود و انعــکاس دهنــده نظریــات AREU منیباشــد. متــام حقــوق نــارش محفــوظ اســت. هــرگاه ایــن نرشیــه چــاپ مجــدد، 

ذخیــره و یــا بــه صــورت برقــی بــه دســرتس گذاشــته میشــود، بایــد خــط ارتباطــی بــه ســایت انرتنتــی AREU(www.areu.org.af)  در آن چــاپ و یــا روی صفحــۀ 

انرتنتــی گذاشــته شــود. بــرای هــر گونــه اســتفاده کــه در بــاال مشــخص نگردیــده اســت، بایــد اجــازه قبلــی بــه صــورت تحریــری از رشکــت نــارش، واحــد تحقیــق 

و ارزیابــی افغانســتان بــا ارســال ایمیــل بــه areu@areu.org.af  یــا بــا متــاس گرفــن بــا 1۵ 34 221 20 (0) ۹3+ اخــذ گــردد.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

مقاله مقدماتی

زندگی با قرضه

محدودیت های قرضه ی غیر رسمی مصئونیت معیشتی در والیت 

هرات، افغانستان

تام شاه و احسان الله غفوری



5

در مورد نویسندگان

تام شاه به عنوان مدیر ارشد تحقیق در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کار منوده است. وی مدیریت تیم پروژه های مسیر معیشتی افغانستان (ALT) را از 

سال 2008 تا 2010 به عهده داشت. تام دارای تجربه گسرتده  در زمینه تحقیقات معیشتی در موزامبیک و گینه بیسائو میباشد، جایی که تحقیقات وی روی 

کاهش خطر حوادث و موضوعات مایکرو فایننس متمرکز بوده است.

تام نویسنده کتاب "مسیر معیشتی افغانستان" قضیه موردی والیت رس پُل، برای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میباشد نرشیه   اخیر وی، در زمان قرض 

گرفن "محدودیت های قرضه  غیر رسمی مصئونیت معیشتی در والیت هرات، افغانستان" است.  

وی همچنان به عنوان مشاور تحقیق وارزیابی در کمیته بین املللی نجات (IRC) در جمهوری دموکراتیک کانگو کار کرده است. او دارای مدرک لیسانس در 

مطالعات توسعه بین املللی از پوهنتون اوترخت هالند میباشد.

احسان الله غفوری تجربه وسیع در جمع آوری اطالعات و همچنان در قسمت تجزیه و تحلیل تحقیق کیفی و کمی دارد و مدرک لیسانس خویش را از رشته 

رشعیات بدست آورده است. از سال 200۹ بدینسو، وی روی پروژه های تحقیقاتی که متمرکز با معیشت بوده است، در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان فعالیت 

منوده است. احسان در قسمت تهیه سه مقاله روی این تحقیقات، نویسندۀ همکار بوده است. عالوه بر این، وی در زمینه حکومتداری محلی، حکومتداری 

شهری، مصئونیت اجتامعی و تحقیقات دیگر در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همکاری منوده است. 

نرشیه  اخیر وی، زندگی با قرضه "محدودیت های قرضه  غیر رسمی مصئونیت معیشتی در والیت هرات، افغانستان" است. 
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقل تحقیقاتِی مستقر در کابل می باشد که در سال 2002 با همکاری جامعه بین املللی در افغانستان تاسیس 

گردید. هدف این نهاد تحقیقاتی انجام و عرضۀ تحقیقات با کیفیت عالی، مبنی بر شواهد، مرتبط با پالیسی و انتشار نتایج حاصلۀ آنها و همچنان ترویج فرهنگ 

پژوهش و مطالعه می باشد. طبق گزارش دانشگاه پنسیلوانیا، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان منحیث یک نهاد پژوهشی دارای جایگاه عالی در افغانستان 

بوده و در بین نهاد های پژوهشی درآسیای میانه در رده پنجم قرار دارد. این نهاد با پالیسی سازان، جامعۀ مدنی، محققان و محصلین به منظور تحقق اهداف 

خویش ارتباط برقرار می مناید تا استفاده از نرشات مبنی بر شواهد و کتابخانۀ این واحد ترویج یافته، ظرفیت تحقیقی آنها تقویت شود و فرصت ها برای بازتاب 

اندیشه ها، مناظره ها و تحلیل ها ایجاد گردد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توسط هیأت مدیره اداره می شود که متشکل از منایندگان ادارات متویل 

کننده، سفارتخانه ها، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه، جامعه مدنی و کارشناسان مستقل می باشد. 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برنده جایزه بهرتین نهاد تحقیقاتی بین املللی سال 2018 مجله پراسپیکت بریتانیا (Prospect Magazine) گردیده است.

 

متویل کننده اساسی: 

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) نهاد انکشافی بین املللی سویدن

متویل کنندگان برنامه ها:

پروژه های مشخص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 201۹ توسط  نهاد های بین املللی ذیل متویل گردیده است:

European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), Save the Children, EUNPACK, and UN Women.

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:

the RESOLVE Network, Global Challenge Research Fund (GCRF), The School of Oriental and African Studies (SOAS), Secure Livelihoods Research 

Consortium (SLRC), A Conflict Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict

and Crisis Mechanism (EUNPACK), ADB- Asian Think Tanks Network (ATTN) and The Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC).
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پیشگفتار

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به سلسله نرشات خویش در مورد معیشت مصئون، مقاله ای را در مورد قرضه  های غیر رسمی و تاثیرات آن باالی زندگی مردم 

روستانشین هرات، منترش منوده است. این مقاله به نقش محوری و مؤثر قرضه های غیررسمی در راستای تامین معیشت روستایی میپردازد.

در این مطالعه، شیوه های استفاده از قرضه های غیر رسمی و میکانیزم های داد و ستد این نوع قرضه ها، در دو قریه والیت هرات که از لحاظ مساحت و 

اقتصاد نابرابر اند، بررسی گردیده است. از ُبعد جنسیت نیز به بررسی صالحیت های زنان در گرفن قرضه پرداخته شده و نیز بیان شده است که تحت رشایط 

مشخص، زنان میتوانند قرضه های نسبتا کمرت، از فامیل و یا همسایگان خویش اخذ منایند. 

این تحقیق دریافته است که هرچند دریافت قرضه های غیررسمی در سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته است، اما هنوز به عنوان عاملی برای ساخن 

روابط اجتامعی استفاده میشود و تنظیم و یا رسمی سازی فعالیت های قرضه های غیررسمی مؤثر نخواهد بود. زیرا قرضه های غیر رسمی توانسته است در 

ایجاد روابط اجتامعی و دست آوردهای معیشتی، مثمر باشد. 

این تحقیق توسط تام شاه  و احسان الله غفوری، و با همکاری سخاومتندانه دولت انگلستان، ایرلند و کمیسیون اروپا از طرف کنرسسیوم تحقیقات معیشت 

مصئون تهیه گردیده است.

امیدوارم این مقاله به عنوان یک منبع بتواند در حامیت از میکانیزم های مصئونیت اجتامعی در راستای تامین معیشت مصئون کمک مناید.

با احرتام

داکرت اورځال نعمت 

رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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دولت  باره  در  دارد  نظر  در   (SLRC) مصئون  معیشت  تحقیقات  کنرسسیوم 

سازی، عرضه خدمات و بهبود معیشت در رشایط شکننده و متاثر از جنگ، 

شواهد تحقیقی قوی ایجاد کند. این کنرسسیوم با کمک مالی اداره انکشاف 

 Irish) برنامه بین املللی کمک انکشافی ایرلند ،(DFID) بین املللی انگلستان

Aid)  و کمیسیون اروپا (EC) در سال 2011 آغاز گردید. 

مرحله ۱: ۲۰۱۷-۲۰۱۱

فعالیت های تحقیقی کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون در دو مرحله می 

دولت،  مرشوعیت  باره  در  تحقیقی  پرسش  سه  محور  بر  اول  مرحله  گنجد. 

ظرفیت دولت، و معیشت استوار بود. این مرحله به عنوان مرحله آغازی فرشده 

در جریان یک سال تدوین شد. خالصه نتایج تحقیقات مرحلۀ اول در قالب 

پنج گزارش ترکیبی در سال 2017 نرش شد که تجارب گسرتده ای را در اختیار 

پالیسی سازان، متخصصان و محققان قرارداد.

مرحله ۲: ۲۰۱۹-۲۰۱۷

در روشنایی سه  مرحله دوم تحقیقات کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون 

پرسش تحقیقاتی اصلی مربوط به مرشوعیت دولت، ظرفیت دولت و معیشت، 

به پرسش های باقی مانده تحت سه موضوع ذیل پاسخ می دهد: 

موضوع 1: دالیل اساسی ادامه بی ثباتی معیشتی در رشایط بهبود پس  ■

از جنگ چیست؟

موضوع 2: برداشت ها، تعاریف و تجارب از طریق کدام میکانیزم ها به  ■

رفتارهایی تبدیل می شوند که ممد یا مانع بهبودی پس از جنگ می شود؟

در  ■ شکننده  وضعیت  دارای  کشورهای  در  می توان  چگونه   :3 موضوع 

کنار کمک به افزایش توافقات سیاسی به عرضه خدمات جامع تر و با 

کیفیت تر دست یافت؟ 

موضوع ۱: بی ثباتی معیشتی

در  که  است   1 موضوع  باره  در  تحقیقی  سند  هشت  از  یکی  تحقیق  این 

این  است.  شده  انجام  اوگاندا  و  رسیالنکا  پاکستان،  نیپال،  افغانستان، 

و  تجزیه  مرکز   ،(AREU) افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  توسط  تحقیق 

تحلیل فقر – رسیالنکا (SEPA)، مرکز بین املللی فاین استاین (FIC، پوهنتون 

نیپال  زیستی  محیط  و  اجتامعی  تحقیقات  انستیتوت  اوگاندا)،   – تفتس 

انکشاف  پالیسی  انستیتوت  و   (ODI) انکشاف خارجی  انستیتوت   ،(NISER)

را واگیشا گوناسیکارا  ریاست تحقیقات  اجرا شد.  پاکستان)   -SDPI) دومدار

به عهده داشت.

 

چکیده

مطالعات شامل در موضوع 1 فرضیه های موجود در باره ماهیت داد و ستد و 

رفتار اقتصادی در اقتصاد روستایی را تحت سوال قرار می دهد. این مطالعات 

نشان می دهند که معیشت در رشایط جنگ و پس از جنگ در اقتصاد اجتامعی 

مبتنی بر روابط حامی - پیرو  و مقررات غیر قراردادی ریشه دارد.

ما در تحقیق کنونی که در باره افغانستان نوشته شده است، نقش استقراض 

غیر رسمی را منحیث وسیله ی تامین معیشت بررسی می کنیم. در رسیالنکا، 

میزان مفیدیت ترویج کارآفرینی منحیث اقدام توسعه یی برای مردم در ساحات 

جنگ زده را مطالعه می کنیم. در نیپال، در باره الگوهای کار و معیشت زنان 

در خانواده های مهاجر تحقیق می کنیم. تحقیق بخش پاکستان به مطالعه 

می  خانواده ها  بر  قرضداری  اثرات  و  قرضه  به  خانوارها  دسرتسی  چگونگی 

اثرات  و  مقدار قرضداری خانواده ها  کند که  ایجاد می  را  و چارچوبی  پردازد 

داخلی  مهاجرت  بر  اوگاندا  در  تحقیق  بخش  نهایت،  در  دهد.  توضیح  آن را 

جوانان و تجارب آن ها از اشتغال، واقعیت های معیشتی مجروحین جنگ، و 

چگونگی تاثیر منحنی معیشتی افراد متاثر از جنگ بر تصامیم مربوط به تعلیم 

و تربیه جوانان مترکز می کند. 

شواهد به دست آمده از طریق این تحقیقات مسایل آتی را تبیین می کند: 

چرا افراد در رشایط جنگی قادر به تامین زندگی از طریق دسرتسی مستقیم 

به دستمزد نیستند، چرا پالیسی ها و اقدامات کمکی برای بهبود اجتامعی- 

اقتصادی ناکام می مانند و بررسی میکانیزم هایی را که مردم برای نجات در 

چنین رشایط اقتصادی استفاده می کنند.

برای کسب آگاهی بیش تر در باره ی ما و فعالیت های ما، به صفحه ی انرتنتی 

www.securelivelihoods.org/about-slrc :زیر مراجعه کنید

http://www.securelivelihoods.org/about-slrc
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سپاسگزاری 

در  مصئون  معیشت  تحقیقات  کنرسسیوم  تالش  اثر  به  تحقیق  این  نرش 

املللی  بین  انکشاف  اداره  مالی  حامیت  با  و  خارجی  انکشاف  انستیتوت 

میرزاده  گلثوم  و خانم  از خانم مسعوده کوهستانی  انگلستان ممکن گردید. 

به خاطر تالش جدی شان در قسمت جمع آوری معلومات ساحوی و از محرتم 

مجیب احمد عزیزی و خالد بهزاد به خاطر کمک به تهیه رونوشت سپاسگزاری 

مرور  و  برای طراحی  پین  آدام  از تالش های  گزارش  نویسندگان  کنیم.  می 

گزارش و از نظریات مفید خانم انیکا اشمیدنگ و رشکت کنندگان کنفرانس 

از  کنند.   می  قدردانی  نیز   (IHSA) مطالعات برشدوستانه  املللی  بین  انجمن 

پاسخ دهندگان این تحقیق که سخاومتندانه تجارب و وقت خویش را با ما 

رشیک ساختند نیز صمیامنه قدردانی می کنیم. نویسندگان تحقیق امیدوار 

اند معلومات فراهم شده به پالیسی سازی آگاهانه تر برای بهبود زندگی آن ها 

کمک کند. یاد خانم هوسی را که در ترکیب هیات تحقیق در والیت قندهار 

پوال  از  و  داریم،  ایفا کرد، گرامی می  معلومات  آوری  در جمع  نقش مهمی 

کانتور که به عنوان مربی دانای نویسندگان گزارش نقش ایفا کرده اند، تشکر 

می کنیم.
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مخففات

واحد پول افغانی     AFN

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان   AREU

شورای انکشافی محل    CDC

انستیتوت انکشاف خارجی    ODI

کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون    SLRC

مرحله اول تحقیقات کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون    1 SLRC

واژه نامه

بزرگ و رهرب سنتی قریه  ارباب  

اصطالح محلی به معنای زمین گروی  گروی  

یک اصل اسالمی که قرض دهندگان را مکلف می سازد  حق همسایه   

به دوستان و همسایگان نیازمند خویش قرضه یا کمک 

پرداخت کنند.

سیستم غیر رسمی انتقال پول که از طریق شبکه های  حواله  

قرض دهندگان پول به کار انداخته می شود. 

شخص دالل که به منایندگی از کارفرمایان، کارگران را  جمه دار  

در بدل مزد استخدام می کند. 

واحد اندازه گیری زمین که تقریبا یک پنجم هکتار می  جریب  

باشد. 

داشن شخصیت قابل اعتامد یا اعتبار خوش حساب   

از  اکرثا  را  ای  آن یک طرف رسمایه  در  که  ای  معامله  مضاربت  

قبیل مواشی، به طرف دیگر قرض می دهد یا به امانت 

می سپارد. طرف دیگر رسمایه سپرده شده را پرورش یا 

انکشاف می دهد، یا در مقابل سودی که بعدا بین طرف 

ها تقسیم می گردد به نرخ از قبل توافق شده به فروش 

دوم  طرف  عهده  به  احتاملی  رضر  مسئولیت  می رساند. 

می باشد.

قرضه ای که با مکلفیت بازپرداخت گرفته می شود. این  قرض فرضی  

اصطالح بر غیرخیریه بودن ماهیت معامله قرضی تاکید 

دارد. 

های  دوره  نظرداشت  در  با  و  سود  بدون  که  ای  قرضه  قرض الحسنه 

بازپرداخت قابل انعطاف پرداخت می شود. 

هر  اینکه  به  منوط  و  بازپرداخت  رشط  بدون  ای  قرضه  قرضه خداداد  

زمان خداوند توانایی بازپرداخت را به قرضه گیرنده فراهم 

کند، قرض ادا می شود.

اجر و پاداش یا رحمت معنوی   ثواب  

مخففات و واژه نامه 
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قرضه ی غیر رسمی در تحقیقات ده ساله ی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 

کنرسسیوم تحقیق معیشت بدیل و انستیتوت انکشاف خارجی همواره به عنوان 

منبع اساسی مصئونیت اجتامعی – و یکی از شایع ترین ساختارهای اجتامعی 

– در افغانستان  مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود، در پالیسی سازی 

و برنامه ریزی ها شناخت و درک اندکی از قرضه رسمی وجود دارد (مینویا و 

پین، 2017). قرضه ی غیر رسمی در اقتصاد شدیدا اجتامعی افغانستان، یک 

میکانیزم حیاتی است که بازارهای کار بر مبنای آن عمل می کند (هامنجا) 

و اقتصاد توزیعی از همین مجرا دسرتسی مردم به زمین، کار و درآمد را برای 

خانوارهای روستایی فراهم می کند.  تحقیق کنونی روش های قرضه ی غیر 

رسمی را در دو قریه ی والیت هرات که از نگاه مساحت و اقتصاد باهمدیگر 

متفاوت اند، به گونه عمیق بررسی می کند. به صورت مشخص، این تحقیق، 

با دگرگونی  شیوه های استفاده از قرضه و مذاکره در باره ی آن،  تعامل آن 

معیشت، چگونگی ایجاد میکانیزم های قرضه و حدود حامیت قرضه ی غیر 

رسمی از روابط اجتامعی را بررسی می کند.

یافته های تحقیق

به  اخیر   در سال های  به قرضه  نشان می دهد که دسرتسی  تحقیق حارض 

با کاهش فرصت های  این موضوع  یافته است.  صورت چشمگیری کاهش 

به  خشک سالی  دلیل  به  خانوارها  که  منبعی  دارد،  ارتباط  ایران  در  کارگری 

گونه فزاینده به آن وابسته اند. مساله دسرتسی به آب، تقسیامت دراز مدت 

از  تر زمین به افراد بیش تر و روندهای جمعیت شناختی که امکان استفاده 

محدودیت  در  نیز  دهد  می  کاهش  را  معیشت  اصلی  منبع  عنوان  به  زراعت 

دسرتسی به قرضه نقش دارد (پین و هوت 2017 الف). داشن کارگر مرد در 

ایران، در میزان مشارکت در شبکه های قرضه ی غیر رسمی، مذاکره در باره 

روابط  در  توقعات قرضداری  برآورده ساخن  توانایی  و  اعطای قرضه  قابلیت 

داد و ستد متقابل موجود و جدید عامل تعیین کننده محسوب می شود. با این 

همه، با وجود بعضی استثناآت (مشخصا، افراد معتاد به مواد مخدر) مردم به 

گونه وسیع به قرضه دسرتسی دارند. از سوی دیگر، وجود هنجارهای مذهبی 

که سبب می شود قرضه بدون سود انجام شود  و اغلب دوره های بازپرداخت 

آن نامعین است، به اکرث خانواده ها امکان می دهد قرضه های کالن حدود 

2۵00 دالر را از این طریق به دست آورند.  با این وجود، تحقیق حارض حاکی 

از آن است که سیستم قرضه با محدودیت شدید مواجه است، خانوارهای فقیر 

مجبور به گرو گذاشن زمین شان می شوند، رسمایه های قابل فروش خویش 

را مرصف می کنند و میزان مصارف خود را نه تنها در کوتاه مدت بلکه برای 

سال های دیگر نیز کاهش می دهند.

خالصه اجرایی 

ابعاد اجتامعی قرضه 

علی رغم رشایط همدالنه اعطای قرضه، قرضه باعث اضطراب شدید خانوارها 

منبع  - که یک  پیوندهای اجتامعی  و  اعتبار  بلکه  تنها پول  نه  زیرا  می شود 

بسیار ارزشمند است- در معرض خطر قرار می گیرد. یکی از دالیل رسمایه 

گذاری خانوارها روی این روابط استفاده از قرضه دادن به مثابه نوعی از بیمه 

است، بدین معنی که این روابط متقابل برای ایجاد زمینه استقراض در زمان 

نامشخص آینده شکل می گیرد. اکرث خانواده ها از وابستگان نزدیک یا دور 

قرضه طلب می کنند، زیرا احتامل اعطای قرضه از سوی آن ها باالتر است، 

بهرتین رشایط را برای قرضه مد نظر می گیرند و خطر صدمه دیدن اعتبار 

قرضه گیرنده در صورت تاخیر در پرداخت قرضه، بسیار اندک است. برعکس، 

خانوارهایی که از بزرگان محل، دوکانداران و افراد بیگانه قرضه می گیرند با 

خطر بیش تر آسیب اعتبار مواجه می باشند. به همین دلیل، تا حد ممکن از 

این  بازپرداخت  اخذ،  و در صورت  گرفن چنین قرضه ها خودداری می شود 

نوع قرضه در اولویت قرار می گیرد. در اولین قریه از دو قریه مورد مطالعه، 

جایی که توزیع زمین بیش تر نابرابر بود، این موضوع ثابت شد و خانوارها در 

باره سابقه اقدامات خصم آمیز بزرگان محلی حکایت کردند. اما بر عکس در 

قریه دوم، جایی که توزیع زمین و رسمایه در آن مساویانه تر است، بزرگان 

محلی در رشایط بحران، به صورت منظم، برای خانوارهای فقیر قرضه فراهم 

می کند.

جنسیت و قرضه 

زنان  مساله جنسیت در سیستم های قرضه ی غیر رسمی بسیار مهم است. 

و دستیابی  کنند  اشرتاک می  نقدی  غیر  و ستدهای کوچک  داد  در  بیش تر 

به خاطر کار در  نقدی محدود است. عدم حضور مردان  به داد و ستد  آن ها 

ایران تا حدودی دسرتسی زنان به قرضه را بیش تر کرده است زیرا مردان قبل 

از مسافرت به خانواده های خویش اجازه می دهند تا بتوانند قرضه بگیرند. با 

این وجود، مالکیت قرضه و مسئولیت بازپرداخت آن به عهده مردان می باشد 

به دلیل عدم استقالل در کسب عایدات محدودیت دارند،  زنان، چنانچه  و 

اند. عوامل خانوادگی به شمول جنسیت و  از این جهت نیز دچار محدودیت 

عاملیت زنان و توانایی کار آن ها، در موارد اندک زنان را قادر می سازد از این 

هنجارها عبور کنند. با این حال، منی توان عوامل ایجاد کننده این وضعیت را 

به صورت گسرتده بر همه تعمیم داد زیرا این عوامل به ترکیب، سطح تعلیم 

و نگرش هر خانوار و نیز فرصت های کوچک و محدود برای زنان در فضای 

عمومی، بستگی دارد.
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قرضه و معیشت 

به نظر می رسد سیستم های قرضه ی غیر رسمی تا حد زیادی سبب محافظت 

ثباتی می شود و شبکه مصئونیت  و بی  برابر دگرگونی  از معیشت خانوار در 

و  فامیلی  روابط  در  عمیقا  که  می سازد  فراهم  خانواده ها  برای  را  نظیری  بی 

دگرگونی   ،(2017) دیگران  و  ماکسویل  تعبیر  به  دارد.  ریشه  آن ها  قرابتی 

غذایی  مصئونیت  در  منفی  یا  مثبت  دوامدار  تغییر  از  است  عبارت  معیشت 

زندگی  وضعیت  و  متوسط  درآمد  دارای  خانواده های  اکرث  منونه.  خانوارهای 

بهرت، به طور موفقانه از قرضه برای یک سلسله اهداف مرصفی و تولیدی از 

ادامه رسمایه گذاری های الزم در فعالیت های معیشتی استفاده می  قبیل 

کنند و خانواده های ثرومتندتر از قرضه برای دسرتسی به فرصت های درآمدزا 

و سودآور مانند کشت زعفران استفاده می کنند. سیستم های قرضه ی غیر 

رسمی در خانواده های فقیرتر، اکرثا به آن ها کمک می کند از بحران های 

مریضی، مرگ و مشکالت مرصفی نجات پیدا کنند اما عواقب آن این است 

که این خانواده ها در دام قرض گرفتار می شوند. در نتیجه، فروش رسمایه، 

به گرو گذاشن زمین و مهاجرت برای کار، ظرفیت و توانایی بهبود خانواده ها 

را از آن ها سلب می کند و آن ها را مجبور می سازد به میکانیزم های ویران گر 

رو آورده و در رویه های مخرب قرضداری گرفتار شوند. 

قرضه در ساختار اجتامعی 

با در نظرداشت این که میکانیزم های قرضه ی غیر رسمی به طور عمیق و غیر 

قابل تفکیک در ساختار اجتامعی نهادینه شده است، منی توان به آسانی از 

این تحقیق سفارشات مستقیمی را برای پالیسی سازی استخراج کرد. هرگونه 

تالش برای رسمی سازی، نهادینه سازی یا تنظیم فعالیت های قرضه ی غیر 

رسمی مشکل ساز و ناخوشایند خواهد بود.  نقطه قوت سیستم های قرضه ی 

غیر رسمی ناشی از دستاوردهای موفق معیشتی می باشد. به همین دلیل، 

این گزارش با چارچوب بندی قرضه ی غیر رسمی در ساختار وسیع تر اقتصادی 

و نهادی، مخصوصا به لحاظ رضورت عاجل ایجاد فرصت برای نیروی کار 

مازاد روستایی در افغانستان به هدف رسیدگی به نیازمندی های مهاجرین و 

عودت کنندگان از ایران، به پایان می رسد.
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در  دیرینه  و  رایج  بسیار  اجتامعی  ساختارهای  از  یکی  رسمی  غیر  قرضه ی 

افغانستان می باشد. نقش قرضه ی غیر رسمی در تسهیل مرصف و اهمیت آن 

در اقتصاد روستایی جهت تامین دسرتسی به زمین و تسهیل تجارت از مدت 

ها قبل  دارای اهمیت بوده است (نارول 1۹72). در تازه ترین مورد، تحقیقات 

غیر  قرضه ی  باره ی  در  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  گذشته  سال   1۵

رسمی، نقش قرضه ی غیر رسمی را به عنوان یکی از میکانیزم های مصئونیت 

اجتامعی قابل دسرتس برای افراد فقیر، آشکار ساخته است (کانتور و پین 

2010 ، پین و هوت 2017 الف). دسرتسی به قرضه ی غیر رسمی در رسارس 

افغانستان بسیار وسیع  است و معموال بدون سود و با دوره های بازپرداخت 

افراد فاقد رسمایه های  برای  ارائه می شود و اکرثا  نامعلوم  و  انعطاف پذیر 

جانبی مادی قابل دسرتس می باشد (کالین و پین 2007). 

که  است  همگانی  تقریبا  کالن  پولی  مبالغ  به  رسیع  نسبتا  دسرتسی  امکان 

کمک فوق العاده ای را برای خانواده های که با کمبود یا بحران مواجه اند، 

با این وجود، اهمیت قرضه ی غیر رسمی منحیث میکانیزم  فراهم می سازد. 

مصئونیت اجتامعی و نقش آن در فعالیت بازارها، در سطح پالیسی سازی مورد 

توجه واقع نشده است (مینویا و پین 2017). این تحقیق می کوشد با بررسی 

دقیق فعالیت های قرضه ی غیر رسمی و پیامدهای آن در دو محل مشخص 

این  گیری  بر شکل  ساختاری  و  نهادی  عوامل  تاثیر  و جستجوی چگونگی 

رویه ها، این وضعیت را اصالح کند. تحقیق حارض قبل از پرداخن به نکات 

اصلی، قلمرو و روش تحقیق، با بحث در باره دانش و درک فعلی از قرضه ی 

غیر رسمی آغاز می شود و برای این کار از  کارهای تحقیقی تازه کنرسسیوم 

تحقیقات معیشت مصئون استفاده می کند.

 قرضه ی غیر رسمی در افغانستان ۱.۱

این گزارش بر بنیاد تحقیقات جدی که در طی یک دهه توسط واحد تحقیق و 

ارزیابی افغانستان در باره قرضه ی غیر رسمی انجام شده است، استوار است 

اهداف  و  تنوع اشکال  ثبت  با  پین 2007). تحقیق حارض همچنان  (کالیو 

تفاوت  آن،  العاده  فوق  و شمولیت  توضیح گسرته  و  غیر رسمی  قرضه های 

وضعیت اقتصادی منطقه یی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که 

الگو های اخذ و اعطای قرضه، و حتی تعاریف انواع قرضه در والیت های 

مورد مقایسه، متفاوت است. این تفاوت ناشی از عواملی چون توزیع مالکیت 

زمین، شهری سازی و فرصت های کاری است. تحقیق سال 2007  نشان داد 

که قرضه جدا از تسهیل مرصف و کاهش صدمه، برای کمک به رویدادهای 

مهم  زندگی، رسمایه گذاری در ایجاد فارم های زراعتی یا توسعه و ایجاد تنوع 

در فعالیت های معیشتی استفاده می شود.  به طور عموم، اکرث قرضه ها بدون 

سود است (قرض الحسنه) و تنها زمانی بازپرداخت می شود که خانواده ها قادر 

به انجام آن باشند (قرضه خداداد). یافته های این تحقیق بیانگر آن است که 

اکرث خانواده ها همزمان هم قرضه می دهند و هم قرضه می گیرند، امری که 

متایز قرضه گیرنده و قرضه دهنده را کمرنگ می سازد. بر مبنای این تحقیق، 

خانوار ها در شبکه ای از روابط باهم دیگر وصل اند. این روابط سبب می شود 

قرضه منحیث بخشی از چارچوب وسیع تر اقتصاد اخالقی که بازتاب دهنده 

هم  و  حقوق  هم  است،  محلی  اجتامعی  های  شبکه  متقابل  وابستگی  ای 

مسئولیت هایی را به بار آورد. انگیزه اعطای قرضه از سوی خانواده ها نه تنها 

به منظور  متقابل  استقراض  روابط  در  گذاری  بلکه رضورت رسمایه  همدردی 

حصول اطمینان از دسرتسی به قرضه در آینده ای نامعلوم است.

جایگاه اجتامعی قرضه ی غیر رسمی یکی از ابعاد کلیدی شیوه عملکرد قرضه 

با  مقایسه  در  سنتی  صورت  به  قرضه  ی  جنبه  این  و  است  جامعه  سطح  در 

مقدمه. 1
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جنبه ی پولی توجه کمرتی را بخود جلب کرده است (سای 2004). به گفته 

کانتور (200۹)، "اهمیت قرضه در ایجاد و حفظ روابط فراتر از ارزش پولی 

آن است". از این رو، قرضه ی غیر رسمی میکانیزمی است که از طریق آن 

افراد و خانواده ها خطرات احتاملی را کاهش می دهند و تالش می کنند بین 

نیازمندی های فردی خویش و مکلفیت های اجتامعی و مردمی توازن ایجاد 

کنند (گیورین 200۶). تحقیق سال 2007 واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

روش های استقراض 'افقی' را در برابر استقراض 'عمودی' توضیح می دهد 

و نشان می دهد که چگونه روابط نابرابر تحت الحامیگی (patronage) برخی 

ای  معامله  بپذیرند،  را  فاوستی"  "معامله  است  ساخته  مجبور  را  خانوار ها  از 

که در آن رفاه و استقالل درازمدت قربانی بقای کوتاه مدت از طریق گرفن 

بعضی  در  وابسته  امنیت  چنین  های  منونه   .(2003 (وود  شود،  می  قرضه 

کارگران و دوکانداران در والیت قندهار دیده شده است، جایی که اکرثا این 

آنچه فهم  بودند (پین و دیگران 201۶).  افراد قرضدار مالکان بزرگ زمین 

از سوی  نوع  این  از  رابطه  آن دشوارتر است شیوه مدیریت همزمان چندین 

خانوارها و میزان تاثیر و تاثر متقال قرضه و روابط بر همدیگر است.

اینکه  ارتباط  به  تنها  نه  را  غیر رسمی  قرضه ی  تحقیق محدودیت های  این 

چه کسی از شبکه های قرضه محروم می شود بلکه به ارتباط رشایط حامیت 

متقابل نیز بررسی می کند.  این تحقیق وابستگی، مکلفیت و استثامر را در 

روابط مبتنی بر قرضه در سطح جامعه مطالعه می کند. 

آنچه بازارها در باره قرضه ی غیر رسمی می گویند ۲.۱

زمینه ی اعطا و اخذ قرضه که در این گزارش مورد تحقیق قرار گرفته است 

اقتصاد روستایی می باشد که دارای ریشه های عمیق اجتامعی است (کانتور 

سطوح  متام  در  ها  فرصت  و  خدمات  منابع،  به  دسرتسی   .(2012 پین  و 

اقتصادی از طریق شبکه های پیوند اجتامعی اعم از افقی و عمودی  امکان 

اقتصادی،  حوزه  این  در  قرضه  کارکرد  نحوه   .(201۶ (جاکسون  است  پذیر 

راه های مختلف تعامل آن با قدرت، هویت و ساختارهای نهادی را توضیح 

می دهد. به طور منونه، مطالعه تجارت فرامرزی پیاز در ننگرهار که در همه 

نژادی  هویت مشرتک  اهمیت  است،  قرضه  به  متکی  عرضه  زنجیره  مراحل 

و  (مینویا  نشان می دهد  در شبکه های قرضه  در سهم گیری  را  و سیاسی 

دیگران 2014). نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتامد و داد و ستد مکرر، 

به جای داشن دارایی، در قابلیت اخذ قرضه و ادامه دسرتسی به قرضه عامل 

کلیدی است (هامنجا). پیوند های اجتامعی عمودی در تسهیل دسرتسی به 

قرضه ی مورد نیاز برای کشت زعفران در والیت هرات دارای اهمیت شناخته 

زعفران  بازار  در  اشرتاک  که  شد  روشن   .(201۶ پین  و  (مینویا  است  شده 

با اشخاص رسمایه دار  بر موجودیت روابط اجتامعی  تا حدود زیادی متکی 

است که از قبل در بازار بوده اند (هامنجا) برخالف بیعانه و قرضه های که 

در اقتصاد تریاک به طور وسیع از سوی تاجران به دهقانان داده می شود که 

نیازمند چنین روابط منی باشد (پین 2008).

رویه های قرضه ی غیر رسمی موجود در اکرث بازارها منی تواند تعداد زیادی را 

که در ساختار و حاکمیت این بازارها قرار دارند از فقر نجات دهند. قرضه ی 

غیر رسمی در قندهار زمینه را برای مهاجرین ساحات روستایی مساعد کرده 

است به عنوان خرده فروش در بازارهای عمده شهر کار کند و از طریق آشنایی 

و همبستگی در مسیر تجارت گام بردارند (مینویا و پین 201۵). اما به دست 

ترقی در آن  و  این شیوه پرمخاطره است و دورمنای رشد  به  آوردن معیشت 

محدود می باشد زیرا عدم دسرتسی به قرضه کالن تر مانع ترقی و انکشاف 

است. برخورد خشن مامورین دولتی با تاجران کوچک و خطر احتاملی سلب 

مالکیت توانایی آن ها برای اخذ قرضه را تضعیف می کند (هامنجا) و عمال 

سطح اعتامد و تعامل مداوم را که زمینه استقراض را فراهم می سازد، محدود 

می کند. از این جهت، رشایط اقتصادی و سیاسی موجود که اکرثا به رضر 

افراد فقیر می باشند (پین و هوت 2017 الف) نه تنها به مصئونیت معیشت 

کمک منی کند بلکه زمینه توامنند شدن افراد فقیر از طریق قرضه را تضعیف 

می کند. بنا بر این، بازار اجناس اکرثا نقش نهادهای اجتامعی را از طریق 

عیان سازی و تقویت روابط قدرت موجود در آن، تحکیم می بخشد (مونیا و 

پین 2017). این موضوع در ارتباط با شیوه ی کار قرضه ی غیر رسمی در این 

بازارها نیز صدق می کند.

این وضعیت به این معنا است که قرضه می تواند با فقیر نگهداشن مردم از 

در  اقتصادی  استیالی  و  سلطه  ای  وسیله  منحیث  وابستگی،  ایجاد  طریق 

بازارها عمل مناید. به طور منونه، دستیابی به کار در کوره های خشت مزار 

رشیف در والیت رسپل از طریق دالل های معروف به جمعدار صورت می 

گیرد. جمعدارها افراد محلی هستند که به منایندگی از مالکان کارخانه های 

خشت سازی به خانواده ها و همسایه های مورد اعتامد قرضه می دهند. مردان 

در  کار  طریق  از  را  زمستان  در  شده  مرصف  های  قرضه  فقیر  خانواده های 

تابستان بعدی بازپرداخت می کنند (شاه 2010). معنای این روند این است 

که با فقر رو به افزایش، فعال متام خانواده ها در این والیت منحیث کارگران 

بیگار و ملزم به خدمت کار می منایند (هوت و پین 2017). در موارد دیگر، 

والیت  در  باف  قالین  زنان  به  تاجران  طریق  از  که  رسمی  غیر  های  قرضه 

فاریاب داده می شود نیز به گونه ای است که آزادی و انتخاب قرضه گیرنده 

نقدی،  های  قرضه  بر  عالوه  می سازد.  وابسته  را  آن ها  و  می کند  محدود  را 

مصارف و مواد نیز به زنان داده می شود که اکرثا قبل از به دست آوردن درآمد 

فروش قالین به مرصف می رسد و زنان را قرضدار ساخته و توانایی جستجوی 

این  اینکه  با   .(2010 کانتور  و  (نظامی  کند  می  آن ها سلب  از  را  بدیل  کار 

بازارها مترکز ندارد اما به شیوه کاربرد قرضه ی غیر رسمی  تحقیق اساسا بر 

برای استثامر یا تامین منافع افرادی که در اقتصاد روستایی موقف های ممتاز 

را تصاحب کرده اند، توجه می کند. 

فرصت های رو به کاهش و اقتصاد توزیعی  3.۱

معلومات تازه بانک جهانی در باره فقر و اقتصاد روستایی در افغانستان نگران 

کننده است. بر اساس گزارش وضعیت فقر در افغانستان: پیرشفت در معرض 

خطر، به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی و از بین رفن فرصت های کارهای 

زراعتی فقر در روستاها از 38.3 فیصد در سال های 12/2011 به 42.۶ فیصد 

این   .(2017 جهانی   (بانک  است  یافته  افزایش   14/2013 های  سال  در 

گزارش بیانگر آن است که بر اساس معیارهای بین املللی، عموم خانوارهای 

برند  رنج می  برابر صدمات'  در  پذیری شدید  'آسیب  از  افغانستان،  روستایی 

و توانایی مقابله با آن به دلیل ماهیت همگرد اکرث صدمات، در این جوامع 

محدود است. تحقیق قبلی کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون با تایید این 

معیشتی  برای مصئونیت  روستایی  افغان های  که  نشان می دهد  مشاهدات 

درازمدت تالش کرده اند. زراعت به تنهایی برای تامین نیازمندی های رضوری 

و  روستایی  جمعیت  افزایش  وجود  با  مخصوصا  روستایی  های  افغان  اکرث 

باشد  می  اتکا  غیرقابل  و  غیرکافی  زراعتی  های  زمین  ملموس  توسعه  عدم 

(پین و هوت 2017 الف). مساله 'جمعیت مازاد روستایی افغانستان' (پین و 

هوت 2017 ب) توام با ناتوانی بازار کار در جذب نیروی کار در حال رشد و 

اکرثا فاقد زمین،  مشکل را تشدید می کند. مقدار نسبتا کمی از درآمدهای 

اقتصادی در والیت هرات  (30 فیصد) از طریق زراعت تامین می شود و پول 

های حواله شده از ایران که اکرث خانوارها به آن متکی اند به خاطر تحریم 

اقتصادی ایران که باعث کاهش شدید دستمزد کار و افزایش اخراج افغان ها 
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از آن کشور شده است، تهدید می شود (لیزلی 201۵).

در رشایطی که فرصت ها در حال کاهش و ناامن شدن است، نقش قرضه ی 

بیش تری  اهمیت  مردم  اقتصادی  زندگی  در  توزیعی  اقتصاد  در  رسمی  غیر 

یافته است. در حالی که فرصت های زراعتی،  اشتغال روستایی و شهری در 

رسیدگی به نیازمندی ها ناکام است، قرضه ی غیر رسمی تنها وسیله ای است 

که خانواده ها می توانند از طریق آن به زمین و فرصت های مهاجرت کاری 

و سایر منابع دست پیدا کنند. اسناد و شواهد به دست آمده از تحقیق مرحله 

اول کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون نشان دهنده آن است که دسرتسی 

به قرضه به جای روابط بازار، از طریق خصوصیت شدیدا غیر کاالیی دارایی 

های مولد و سلطه روابط اجتامعی تنظیم می شود. (پین و هوت 2017 الف). 

در  و کمیابی فرصت  اقتصادی  نابسامانی  و  رکود  اساس، در رشایط  این  به 

اقتصاد مولد، ممکن است نقش قرضه ی غیر رسمی – از طریق میکانیزم هایی 

مانند گرو، پرداخت های با تاخیر و قرضه نقد – در اسرتاتیژی های معیشتی 

برجسته تر شود. به همین دلیل، مطالعه قرضه ی غیر رسمی به هدف شناسایی 

فرصت های بهرت برای کمک به معیشت های ناپایدار و بهبود سیستم های 

فعلی حامی این معیشت ها بیش از پیش اهمیت می یابد. 

آشفتگی و مصئونیت معیشت  4.۱

تحقیق قبلی کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون نشان می دهد که در رشایط 

جنگ، ناامنی و بی ثباتی اقتصادی معیشت ها هرگز ثابت نیست (مالیت و پین 

2017). نیروی اقتصادی قدرمتند و رشایط سیاسی خارج از کنرتل خانوارها، 

توام با خطر نسبتا باالی آسیب ها به این معنی است که بخت خانوار ها در 

تالطم رشایط به گونه ی مثبت یا منفی دگرگون می شود، مفهومی که ما آن 

 (panel research) را "دگرگونی معیشت" می نامیم. مرحله اول تحقیق پنلی

بین سال های 2002 و 200۹  را  تغییر معیشت  معیشت چندین عامل عمده 

افزایش  و  تریاک  زراعتی، ممنوعیت کشت  تولیدات  شناسایی کرد. کاهش 

کارهای غیر زراعتی از جمله دالیل اساسی و عمده کاهش عمومی درآمد و 

افزایش بی ثباتی معیشتی به شامر می رود (کانتور و پین 2011). پیوندهای 

اجتامعی و سیاسی به چند دلیل از جمله آغاز و ادامه دسرتسی به قرضه، در 

 .(2010 پین  و  (کانتور  است  برخوردار  کلیدی  اهمیت  از  خانوارها  موفقیت 

رضورت مصئونیت وسیع تر اجتامعی به خوبی تثبیت شده و نقش قرضه ی غیر 

رسمی به مثابه شبکه مصئونیت به حیث یک منبع مهم مشخص شده است 

(کالین و پین 2007). قرضه ی غیر رسمی به عنوان میکانیزم مقابله درونی، 

در دوره های رکود گسرتده اقتصادی به صورت طبیعی تحت فشار قرار می 

گیرد زیرا قرضه به ندرت در دسرتس است و کاهش دارایی خانوارها قابلیت 

اخذ قرضه را کاهش می دهد (کانتور و پین 2011).

با این حال، چگونگی و تاثیر متقابل اخذ و اعطای قرضه با دگرگونی معیشت 

در خانوار ها، کمرت شناخته شده است. قرضه ی غیر رسمی تا چه اندازه مایه 

مقاومت است و در مقابل آسیب ها و اثرات بی ثبات کننده رشایط زمینهای 

که در باال مطرح شد، از خانوارها محافظت می کند؟ با توجه به نقش حیاتی 

از  گروه  دو  بررسی  با  تحقیق  این  معیشت،  تامین  در  اجتامعی  پیوندهای 

خانوارها در یک محل، شیوه اعطای قرضه از طریق پیوندهای اجتامعی را 

نیازمند مطالعه بیش تر  مطالعه می کند. فهم بهرت پدیده دگرگونی معیشت، 

است (مالیت و پین 2017) و این تحقیق از طریق بررسی چگونگی و چرایی 

تغییر درآمد خانوارها در زمان اخذ یا اعطای قرضه ی غیر رسمی به درک این 

پدیده کمک می کند. با توجه به تغییرات متعدد زمینه یی در ده سال پس از 

تحقیق  پین2007)،  و  (کالین  رسمی  غیر  قرضه ی  باره  در  پیشین  تحقیق 

حارض فرصتی را برای شناسایی تغییرات به وجود آمده در فعالیت های قرضه 

در سطح محلی، مهیا می سازد.

پرسش های مهم تحقیق عبارتند از: 

گروه های اجتامعی- اقتصادی مختلف چگونه از قرضه ی غیر رسمی  ■

استفاده و در باره ی آن مذاکره می کنند؟ 

روابط اجتامعی تا چه حدی بر قرضه ی غیر رسمی استوار است؟  ■

قرضه ی غیر رسمی چگونه بر دگرگونی معیشت تاثیر می گذارد و با آن  ■

تعامل می کند؟ 

موجودیت، رشایط و مقدار قرضه ی غیر رسمی چگونه تحت تاثیر زمینه  ■

کالن تر اقتصادی و نهادی تغییر می کند؟

جنسیت چرا و چگونه در میکانیزم های قرضه ی غیر رسمی اهمیت می  ■

یابد؟

بخش های بعدی این گزارش شیوه تحقیق، یافته های تحقیق، روش های 

استقراض و چگونگی مذاکره (و چگونگی و چرایی پیامدهای آن را) بررسی 

می کند. بخش پنجم معانی و آثار نتایج تحقیق را مورد بحث قرار می دهد. 
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غیر  قرضه ی  و  معیشت  باره ی  در  گذشته  تحقیقات  از  دقیقا  تحقیق  روش 

رسمی پیروی می کند و به لحاظ ماهیت تحقیق کیفی است. از این جهت، 

سنت تحقیق معیشت پایدار به صورت گسرتده چنین بوده و بر بنیاد مشاهدات 

ادراک  اهمیت  باره  در  لوین  مشاهدات  است.  شده  طراحی   (2014) لوین 

زندگی  ساختاری  های  محدودیت  با  متناسب  که  است  چیزی  از  خانوارها 

آن ها و اهداف ایشان در زمینه اینکه فهم معیشت، ممکن یا ناممکن است، 

مصاحبه ی   42  ،  2018 می  ماه  و   2017 نوامرب  ماه  بین  گوید.  می  سخن 

زرغون  پشتون  ولسوالی  مشخص  قریه  دو  در  خانوار   1۶ با  ساختارمند  نیمه 

والیت هرات انجام شد. والیت هرات از این جهت انتخاب شد که اقتصاد 

روستایی آن به خاطر مهاجرت کاری گسرتده به ایران نسبتا بر داد و ستد نقد 

استوار است، دارای اقتصاد شهری بزرگ (هرچند در حال کاهش) است و 

دیگر   دلیل  ساخت.  ممکن  را  ساحوی  مناطق  به  دسرتسی  امنیتی  وضعیت 

باره خانوارها در  زیادی در  بود که قبال اطالعات  این  انتخاب والیت هرات 

آوری شده  معیشت مصئون جمع  تحقیقات  پنلی کنرسسیوم  تحقیقات  زمان 

بود. دلیل سوم این انتخاب این است که تحقیق 2007 کالین و پیننیز در 

این والیت انجام شده بود (هرچند در یک ولسوالی متفاوت). این تحقیق از 

آشنایی دو محقق ساحوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با قریه ها و پاسخ 

دهندگانی که این دو تن در مدت چهار سال حین انجام چندین دوره تحقیقات 

پنلی در باره معیشت با آن ها چندین بار مالقات کرده بود به صورت جدی بهره 

از  با پاسخ دهندگان  برده است. بدین جهت، تحقیق کنندگان رابطه خوبی 

قبل ایجاد کرده بودند و از سوابق خانوارها آگاهی عمیق داشتند و بر بنیاد آن 

مصاحبه را انجام دادند. 

ساحات تحقیق  ۱.۲

و  قریه  اقتصاد  روستایی،  زندگی  در  ها  تفاوت  بیش ترین  توضیح  به منظور 

سه  مجموع  از  قریه  دو  معیشت  پنلی  تحقیقات  در  زمین،  مالکیت  نابرابری 

قریه انتخاب شده بود. تحقیق قبلی نشان می دهد که این عوامل در شکل 

گیری فعالیت های قرضه ی غیر رسمی مؤثر می باشد (کالین و پین2007). 

عامل اخیر (نابرابری مالکیت زمین) در تشخیص سطح همبستگی اجتامعی 

و میزان فعالیت خیریهی بزرگان و نهادهای قریه دارای اهمیت است (پین و 

کانتور 2010). نابرابری مالکیت زمین می تواند در ماهیت شبکه های قرضه ی 

غیر رسمی مردم و به صورت مشخص رشایطی که آن ها بر مبنای آن می توانند 

تحقیقات  باشد. مشاهدات  گذار  تاثیر  بگیرند،  از چه کسی  یا  بگیرند  قرضه 

پنلی قبلی پیشنهاد می کند که هرگاه مالکیت زمین نابرابر باشد و تعداد زیادی 

از مردم فاقد زمین باشند، در چنین رشایطی روابط مبتنی بر قرضه ممکن است 

بیش تر عمودی باشد، و در مقایسه با موردی که مالکیت زمین بین خانوارها 

مساوی تر است روابط حامی- پیرو حاکم می باشد، اما بین اشخاص دارای 

موقف اجتامعی – اقتصادی مشابه اکرثا روابط افقی معمول می باشد. 

روش شناسی. 2
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قریه 1 و قریه 2 1 هردو در دره حاصلخیز رود هریرود در فاصله 40 کیلومرتی 

دارند.  موقعیت  زرغون  پشتون  ولسوالی  مرکز  کیلومرتی   20 و  هرات  شهر 

قریه ها از نگاه جغرافیایی در دسرتسی به آب از همدیگر متفاوت می باشند 

طوری که قریه 1 در کنار دریا و قریه دوم در باالی رود که در معرض سیل 

و تشکیل الی کانال های آبیاری است، قرار دارد. مالکیت زمین در قریه 1 

(تقریبا دارای 300 خانوار) کامال غیرمنصفانه است. اکرثا خانوارها در قریه 

رصفا مالک یک یا دو جریب زمین می باشند یا هیچ زمین ندارند و از سوی 

دیگر یک مالک صاحب دو سوم زمین قابل آبیاری و قابل زرع در قریه می 

باشد (هوت و دیگران 201۶). انگور که دارای عواید نسبتا باالتر می باشد در 

قریه 1 به طور وسیع رشد می مناید که می تواند حین برداشت حاصالت و تولید 

کشمش کار محدودی را برای زنان فراهم کند.  

قریه 2 (حدود ۵0 خانوار) در مقایسه با قریه 1 کوچک تر و فقیرتر می باشد 

که در موقعیت دور تر از مرکز ولسوالی قرار دارد. حدود 30 – 3۵ خانوار مالک 

این  از  مالک کمرت  دیگر  تعداد کم  و  باشند  زمین می  الی چهار جریب  سه 

مقدار می باشند. کدام مالک عمده ای زمین در این قریه وجود ندارد. به طور 

کلی میزان برداشت حاصالت زمین پائین است. مشکالت آب ناشی از تغییر 

مسیر آب توسط قریه دیگر می باشد که بزرگان قریه از مدت ها به این سو 

برای چندین سال  نتوانسته اند این مشکل را حل کنند. پول های که از خارج 

حواله می شوند منبع کمک عمده معیشت نسل ها در قریه 2 می باشد. اما این 

پول ها به دلیل اثرات کمبود آب باالی زراعت برای اکرث خانوارها بسیار حایز 

اهمیت می باشند. به طور کلی، در تحقیق قبلی بر مبنای نظریه پین و کانتور 

نشان  قرضه،  بر سیستم های  زمین  مالکیت  نابرابری  تاثیر  باره  در   (2010)

داده شد که بزرگان قریه 2 نسبت به بزرگان قریه 1 بیش تر در جهت منافع 

قریه کار کرده اند. بحث کامل تر در باره اقتصاد و تاریخ قریه را می توان در 

تحقیق هوت و دیگران (201۶) دنبال کرد: منحنی معیشت در افغانستان: 

شواهد از سه قریه در والیت هرات. 

1        قریه 1 و 2 در مطالعه موردی پنلی هوت و دیگران به ترتیب با عنوان قریه الف و ج یاد شده است.

مصاحبه ها و انتخاب پاسخ دهندگان ۲.۲

از مجموع 2۹ خانواری که در سال 201۵ در هر یک از 2 قریه مورد رسوی 

قرار گرفتند به تعداد هشت خانوار برای مصاحبه انتخاب شدند (هوت و دیگران 

خانوارهای  ثروت،  میزان  لحاظ  به  خانوارها   ، انتخاب  هنگام  در   .(201۶

نظر  مد  متفاوت قرضداری  تاریخ  دارای  و خانوارهای  اناث  دارای رسپرست 

گرفته شد. معلومات به دست آمده از مصاحبه با روسای ذکور و اناث خانوار 

که بیش تر در تصمیم گیری های خانوار نقش داشتند، مرور و بررسی شد و 

مصاحبه بعدی با هفت خانوار دیگر صورت گرفت که در مجموع در هر قریه با 

21 خانوار مصاحبه انجام شد. سه مصاحبه با دوکانداران محلی نیز انجام شد 

زیرا معلوم شد که آن ها فراهم کنندگان اصلی قرضه ی غیر رسمی می باشند.

پس از مصاحبه، به گروه های جدید ثروت وظیفه سپرده شد به منظور تسهیل 

و تحلیل دگرگونی معیشت و چگونگی کمک قرضه ی غیر رسمی در  تجزیه 

ایجاد تغییر، مصاحبه های ذیل را انجام دهند. این گروه های ثروت، دارایی 

های عادی خانوارها از قبیل زمین و مواشی که در تحقیق کالین و پین2007 

نیز مد نظر گرفته شده بود و نیز تعداد مردان کارگر را در مقایسه با افراد وابسته 

خانوار بررسی کردند. در صورتی که از دست رفن دارایی دراز مدت محسوب می 

شود، مانند فروش زمین یا گروی درازمدت، البته نه دوره های موقت دشواری 

به نسبت تعداد  (تعداد اعضای خانوار  یا رفاه، و مواردی که نسبت وابستگی 

کارگر) به دلیل فوت، مریضی یا اعتیاد تغییر می یابد و منابع درآمد از بین می 

رود، خانوار مورد نظر در گروه خانوارهای کم ثروت دسته بندی می شود. در 

مواردی که خانوارها به اندازه کافی خوش بخت اند و منابع درآمد آن ها باال رفته 

است، مانند متلک زمین، ایجاد تنوع و دریافت طویانه عروس، خانوار مورد نظر 

بندی می شود. طوری که تحقیقات  دوباره در گروه خانوارهای ثرومتند دسته 

قبلی معیشتی نشان می دهد، گروه های ثروت در خانوارها در هر قریه نسبی 

است و هیچ سنجه مطلقی برای این کار وجود ندارد.

شکل ۱: نقشه موقعیت تقریبی قریه ها
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جدول ۱: مصاحبه با خانوارها

مرحله دوم     مرحله اول    

مجموع اناث ذکور اناث ذکور خانوار 

4 111 1  1 الف 

1112 ب 

111114 ت

1112 ث

111 ث

11113 ج

1112 ح 

3 1111 خ

21 ۶843مجموع 

2112 الف 

211114 ب 

2112 ت 

211114 ث 

21113 ج 

2112 ح 

2112 خ 

2112 د 

۶84321مجموع 

این بخش حاوی چند مطالعه موردی خانوارها از جمع گروه های ثروت و از 

به گروه های مختلف  مربوط  خانوارهای  مذاکره  تا چگونگی  است  قریه  هر 

نتایج  و  آن  به  دسرتسی  و  رسمی  غیر  قرضه ی  باره  در  اقتصادی  اجتامعی- 

به  ارائه شده،  بررسی شود. منونه های  دقیق  گونه  به  مذاکرات  این  نهایی 

جای تدوین یک نوع شناسی رسمی، به هدف مقایسه و توضیح دستاوردها 

و جنبه های مختلف استفاده از قرضه ی غیر رسمی انتخاب شده است. در 

قسمت های بعدی این گزارش به چندین خانوار، البته با تغییر نام، اشاره می 

شود.
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مطالعات موردی. 3

خانوارهای فقیر   ۱.3

قریه ۱ – ۱ ج: رسیدن به آخر خط 

احمد یک کارگر میان سال و سمیرا خانم وی با شش فرزند کم تر از 18 سال 

خویش زندگی می کنند. دخرت بزرگ آن ها گاهی خیاطی می کند تا به عاید 

خانوار کمک کند. فرزند و عروس احمد به ایران مهاجرت کرده بود اما به خاطر 

نواسه  به قریه برگشتند. عروس و دو  به تریاک دوباره  معتاد شدن فرزندش 

وی فعال با خانواده احمد زندگی می کند و به همین دلیل تعداد آن ها بیش تر 

شده است. صحت سمیرا خانم احمد نیز به خاطر بیامری قلبی و مشکل شکر 

که به خاطر آن به تازگی مبلغ 1۶ هزار افغانی قرض گرفته است، رو به وخامت 

است.  احمد مبلغ 13000 افغانی را از پنج داماد خویش قرض گرفته و زمین 

خود را نیز به گرو داد تا برای تداوی فرزند معتادش مرصف کند، اما اعتیاد 

فرزندش دوباره تازه شده و فعال در هرات زندگی می کند. فرزندش دیگر تحت 

حامیت مالی خانواده نیست اما خانم و اطفالش با احمد و خانم او زندگی می 

کنند. فعال این خانوار مبلغ 2۶0000 افغانی قرضدار اند. 

احمد در طول سال در ساختامن سازی و زمین های زراعتی کار می کند. وی 

برای وی فراهم می  آبرومندانه ای  باشد که عاید  انگور می  مالک چند تاک 

کند و برای برخی مصارف دیگر خود قرضه می گیرد. در سال های اخیر آن ها 

قرضدار شده اند و قرضه خویش را با یافن کار بازپرداخت می کنند. احمد 

به خاطر کار منظم و اعتبار خوب در بازپرداخت مبوقع قرضه حداقل می تواند 

که  دامادش  باشد.  می  قرضدار  نفر  از هشت  فعال  و  بگیرد  نفر قرض  ده  از 

در قریه دیگر زندگی می کند یکی از قرضه دهندگان مهم می باشد. آن ها 

برنج، روغن و سایر مواد غذایی الزم را از دوکاندار آشنا در هرات به قرض می 

گیرند که فعال هم از آن ها خواسته شده است قرض خویش را تصفیه کنند. 

آن ها به شکل های مختلف و برای اهداف متعدد به شمول مرصف، ازدواج و 

بازپرداخت، قرضه گرفته اند. 

این خانوار تا همین اواخر قرضداری خویش را مدیریت کرده اند اما کار آن ها 

هر روز مشکل تر می گردد. احمد به تازگی به خاطر بازپرداخت قرض کارفرمای 

خود در زمین زراعتی باید مبلغ ۵0000 افغانی را از کس دیگری قرض می 

گرفت و همین اواخر باقیامنده زمین خود را نیز به گرو داده است تا به قرض 

دهنده که از وی میخواست به طور مفت و رایگان باالی زمین اش کار کند 

بازپرداخت مناید. در نتیجه، این خانوار بیش تر از این مالک زمین نیست اما 

با وجود قرضداری زیاد هنوز اطمینان دارند که قادر به گرفن قرض می باشند: 

گیرند.  منی  مدنظر  را  گیرنده  قرض  شخص  رسمایه  "مردم 

برعکس، من کدام زمین ندارم، تنها یک باغ کوچک تاک انگور 

دارم که اکرثا در گرو است. اما هنوزهم اگر بخواهم از کدام 

کسی قرضه بگیرم، آن ها به من قرضه خواهند داد زیرا آن ها مرا 

منحیث یک انسان خوب می شناسند و فکر می کنند اینکه من 

زمین دار می باشم یا منی باشم زیاد مهم نیست. من می توانم 

کار کنم و پول بازپرداخت را برای آن ها پیدا منایم."
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قریه ۲ - ۲ ث: عاید در حال کاهش، گزینه های در حال کاهش

مبارک خان و خدیجه یک زوج نسبتا کهن سال دارای چهار پرس جوان و دو 

دخرت جوان می باشند. دو پرس مبارک خان همواره در ایران کار می کنند و 

برای تکمیل عاید خانوار از طریق کشت گندم و بعضا از مزد کارگری از ایران 

پول حواله می کنند، اما فعال تنها یک پرس وی در ایران کار می کند. این 

خانوار به خاطر پرداخت مصارف عروسی پرسانش پول زیادی را قرض گرفت. 

نه سال قبل یکی از نامزد عروسان وی که قرار بود در آینده عروس این خانوار 

شود نامزدی اش را فسخ کرد که به اثر آن این خانوار مبلغ 400000 افغانی 

آغاز گردید. سه سال  از همین جا  آن ها  و مشکالت قرضداری  قرضدار شد 

از حاال متام  باشند و  بازپرداخت قرضه ی خود منی  به  است که آن ها قادر 

زمین خودرا به گرو گذاشته است و تنها با پولی که یک پرسش از ایران حواله 

می کند امرار معاش می منایند. مجموع کلی قرضه پرداخت نشده ای آن ها 

فعال مبلغ 2۵0000 هزار افغانی می باشد. 

این خانوار با رسمایه کم و عاید در حال کاهش خود منابع ی بسیار کمی را در 

قریه برای قرضه گرفن در اختیار دارد و معموال از قریه های دیگر به اساس 

پرداخت  برای  که  ایران می خواهد  در  از پرسش  یا  گیرند  قرارداد قرض می 

مصارف عروسی و باز پس گیری زمین از گرو پول قرض بگیرد. مبارک خان 

وثیقه  به  زمین  است  مبالغ کالنرت، الزم  به خاطر قرض گرفن  که  گوید  می 

قرض  پول  آسان تر  رشایط  مقابل  در  دهندگان  قرضه  از  وی  شود.  گذاشته 

می گیرد. مثال، شخصی در قریه دیگر در مقابل قرضه ۵000 افغانی از وی 

۶00 کیلو گندم خواسته بود. از آنجایی که مبارک خان معتقد است قرضه های 

از ایران حواله می شود قرضه  کالن خطرناک است، وی از طریق پولی که 

های کوچک اخذ می مناید.

برای پرداخت مصارف عروسی  افغانی  به مبلغ 200000  "من 

پرسم رضورت دارم. اگر این مقدار پول را به قرض می گرفتم، 

ماه  یک  مدت  در  را  مبلغ  این  نبودم  قادر  که  بودم  مطمنئ 

پرداخت کنم. اگر بعد از یک ماه منی توانستم پول را بازپرداخت 

کنم عواقب آن بسیار مصیبت بار می بود.

فعال، اکرث قرضداری های آن ها که برای مرصف خود می گیرند غیر نقدی 

قرضه  گرفن  برای  که  کند  می  فکر  وی  باشند.  می  نقدی  کم  مقدار  به  یا 

زیرا می تواند  باشد  تر می  به گرو گذاشن زمین یک گزینه مصئون  کالن، 

وقت بیش تر در اختیار داشته باشد تا این مبلغ را بازپرداخت کند. 

خانوارهای دارای درآمد متوسط ۲.3

قریه ۱ – ۱ ت: کارگر مهاجر دارای روابط خوب شبکه یی

می  زندگی  خود  مادر  و  آن ها  اطفال  و  زن ها  برادر،  دو  کنار  در  رشیف  مال 

کند. برادران عواید کارگری خویش را با هم رشیک می سازند. دخرت وی مبلغ 

۵000 افغانی را به طور ماهوار از معاش معلمی به دست می آورد. در چند سال 

اخیر، آن ها بعضی از تاک های انگور خویش را در بدل 80000 افغانی به گرو 

گذاشته اند تا یک مقدار زمین خریداری مناید. یکی از برادران وی به خاطر 

پرداخت قرض و کمک به خانوار در ایران کار می مناید. 

مردان خانوار تاکنون از طریق مهاجرت به ایران و کار در آن قرضه های را 

که به خاطر تداوی گرفته بودند و مبلغ 100000 افغانی را که برای عروسی 

مصارف  برای  آن ها  است.  کرده  پرداخت  را  بودند  گرفته  قرضه  به  برادرش 

زراعتی نیز پول قرض گرفته اند. در گذشته مجبور شدند به خاطر بازپرداخت 

قرضه ای که قرض دهنده آن نیاز عاجل به پرداخت طویانه عروسش داشت، 

زمین خودرا فروختند، اما همیشه توانایی این را داشته اند که جهت رسیدگی 

به مصارف غیر متوقعه بدون توسل به فروش رسمایه های سودمند خود پول 

تن  در حدود 20  فعال قرضه  و  بگیرند. مال رشیف یک شبکه کالن  قرض 

به شمول یک دوکاندار در هرات دارد که پدرش به وی معرفی کرده بود. وی 

در برقرار کردن روابط خود محتاط است و به خاطر ایجاد اعتامد قبل از اینکه 

قرضه های نقدی اخذ مناید اقدام به گرفن قرضه های غیر نقدی می کند. 

دخرت مال رشیف به خاطر عایدی که دارد می تواند تاحدود ۵000 افغانی را از 

دوستان نزدیک خود قرضه بگیرد. این خانوار مبلغ 24000 افغانی را به خاطر 

کشت زعفران در زمین تازه خرید خویش قرض گرفته بودند که از این مجموع 

مبلغ ۶000 افغانی آن تاکنون بازپراخت نشده است. با اینکه آن ها اکرثا برای 

مشکالت صحی، مرصف و نیازمندی های تولیدی قرضه های زیادی گرفته اند، 

اما همیشه توانایی این را داشته اند که قرضه های خود را بازپرداخت منایند و 

بدین جهت اعتبار خوبی کسب کرده اند. در حال حارض آن ها مبلغ 100000 

افغانی قرضدار می باشند. این خانوار با چهار منبع عایداتی خود قادر اند گاهی 

مبالغی در حدود ۵000 الی 10000 افغانی را به دوستان خویش نیز قرض بدهند. 

قریه ۲ – ۲ د: نجات از قرضه 

غالم اکرب دو جریب زمین را گندم می کارد تا محصول آن را بفروشد و در حال 

حارض به پرورش گاو و گوسفند مرصوف است. این خانواده ی هشت نفری دارای 

تاریخ طوالنی مهاجرت به ایران می باشد و خود وی شش بار به ایران مهاجرت 

کرده است که هر بار  یک یا دوسال طول کشیده است. فعال سه تن از پرسان 

وی که اکنون بزرگ شده اند وقتا فوقتا در ایران کار می منایند تا خانوار خویش 

را حامیت کنند. بعد از این که پدر غالم اکرب هشت سال قبل در نتیجه مرض 

رسطان فوت کرد، این خانوار مبلغ 130000 افغانی که برای تداوی وی گرفته 

بودند قرضدار گردید و تالش کردند آن را بازپرداخت کنند زیرا دیگر قادر به اخذ 

قرضه ای بیش تر نیستند.  اکنون این خانوار به خاطر داشن کارگران صحتمند 

می توانند خوب تر کار کنند. آن ها با پولی که قرض گرفتند توانستند موفقانه زمین 

بخرند و آن را به گرو بدهند، و با استفاده از پول حواله پول قرضه گرفته شده را 

بازپرداخت منایند. آن ها به دلیل متلک زمین بیش تر اکنون می توانند بیش تر از 

قبل عاید داشته باشند. اکرثا با فروش عاجل مواشی می توانند قرضداری خویش 

را بازپرداخت کنند و در نتیجه کدام قرضداری غیرپرداخت شده ندارند. 
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صورت  در  می توانند  درآمدی  چنین  داشن  به خاطر  1ت،  چون  خانوارهای 

می  که  های  قرضه  اکرث  بگیرند.  قرض  پول  آسان  نسبتا  به صورت  رضورت 

گیرند به خاطر مشکالت صحی، مرصف و رسمایه گذاری می باشند. موفقیت 

آن ها به طور فزاینده سبب شده است دیگران از آن ها درخواست قرضه منایند. 

غالم اکرب مبلغ 13000 افغانی را به دوست پرس کاکای خود که در قریه دیگر 

زندگی می کند قرض داد. وی بعد از گذشت شش ماه قادر به گرفن قرض 

به خاطر  وی  منی داد.  جواب  وی  تلفون  به  دیگر  گیرنده  قرض  و  نشد  خود 

به  دیگر  که  است  متعهد شده  آینده  در  کار  این  احتاملی  از خطر  جلوگیری 

اشخاصی خارج از قریه پول قرض ندهد.

خانوارهای ثرومتند  3.3

قریه ۱ – ۱ح : گرفنت قرضه برای رسمایه گذاری 

شاکر و سلام خامنش مالک زمین نسبتا زیاد می باشند: شش جریب زمین و 

تعدادی تاک های انگور. هرچند هفت پرس آن ها کامال جوان می باشند، دو 

دخرت آن ها هرکدام مبلغ ۵000 هزار افغانی از معاش معلمی خویش در قریه 

به خانوار کمک می منایند و دو پرس آن ها به خاطر کمک به آن ها در کار فارم 

طویانه  بابت  از  را  افغانی   300000 مبلغ  به تازگی  آن ها  اند.  داری مرصوف 

عروسی یکی از دخرتان خود دریافت کرده اند و عین این مبلغ را ده سال قبل 

از بابت طویانه عروسی دخرت بزرگ تر خویش دریافت کرده بودند. شاکر مانند 

اکرث افراد دیگر، در گذشته برای مصارف تداوی و مراسم فاتحه پول قرض 

گرفته است، اما وی برای اهداف رسمایه گذاری نیز چندین بار قرضه گرفته 

است. وی رضورت به رفن به ایران برای کار پیدا نکرده است. 

او به تازگی مبلغ 100000 افغانی را از برادر زن و همچنین از یک هم قریه 

رسمایه دار مشهور خود به خاطر باز کردن دوکانی در نزدیکی رسک تازه کار 

شده به طرف هرات قرض گرفته است. اکرثیت قرضه های 220000 افغانی 

اند. شاکر می تواند   وی در جهت رسمایه گذاری سودمند به مرصف رسیده 

مبالغ کالنی را از تقریبا ده نفر خارج از قریه به شمول افراد رسمایه دار شهر 

و تاجرانی که با آن ها ارتباط کاری دارد دریافت مناید. خشوی شاکر که یک 

وی  باشد.  می  وی  برای  قرضه  منظم  منبع  یک  است،  ثرومتند  نسبتا  خانم 

قرضه های خویش را از طریق عاید قابل مالحظه و قابل اعتامد خود که از 

رشد تاک های انگور به دست میاورد بازپرداخت می مناید. قرضه دهندگان او 

نیز از منتظر ماندن تا زمان برداشت محصول جهت بازپرداخت پول خویش 

ناراحت منی شوند.

قریه ۲ – ۲خ:  خانوارهای آسوده بدون قرضه 

عتیق الله قبال بزرگ و رئیس یک خانوار مشرتک 18 نفری بود. عتیق الله 

را  برادر درگذشته اش  برادرش چندسال قبل رسپرستی خانواده  از فوت  بعد 

به دوش گرفت. وی به خاطر این کار مقدار سه جریب زمین از اموال برادر 

متوفای خود به ارث برد که به سه جریب زمین خودش اضافه شده و مقدار کل 

حاصالت گندم او را افزایش داد. وی با استفاده از پاسپورت و ویزه خود در 

فصل زمستان به ایران می رود تا با پرسش یکجا کار مناید. توانایی وی برای 

سفر قانونی نسبتا غیر معمول است و با مردان اکرث خانوارهای دیگر تفاوت 

دارد. مردان سایر خانوارها در معرض خطر، استثامر و رشایط کار شاقه اند. 

عتیق الله با رفن به این سفر توانسته است شامر مواشی خود را افزایش دهد 

و خانه ای را در شهر هرات اعامر کند. عتیق الله اکرثا نیازمند گرفن قرضه 

منی باشد، اما وقتی قرض می گیرد ترجیح می دهد که قرضه را از افراد خارج 

از قریه بگیرد زیرا به گفته وی مردمی که اکرثا شام را منی بینند کمرت به خاطر 

بازپرداخت بر شام فشار وارد می کنند. عتیق الله عضو شورای انکشاف محلی 

(CDC) است و از گروه قومی خود در قریه منایندگی می مناید. هرچند وی 

در باره منافع این کار به ارتباط قرضه چیزی منی گوید، اما احتامال این کار 

منحیث یک موقف قدرت و مسئولیت ممکن است به توسعه شبکه اجتامعی 

با افراد دیگر را بیش تر سازد. در حال  وی کمک مناید و قدرت تعامل وی 

حارض، وی کدام قرضداری ندارد اما در گذشته چندین بار به شمول ۵0000 

افغانی برای کشت زعفران از یک شخص رسمایه دار پول قرضه گرفته است. 

زمانی که وی در ایران برس می برد، خانم او می تواند بدون گرفن اجازه قبلی 

شوهرش مبلغ ۶000 الی 7000 افغانی را از دوستان و همسایگان قرضه بگیرد 

یا اجناسی را از دوکاندار قریه به قرض بگیرد.

 



23

خانوارهای تحت رسپرستی زنان 4.3

قریه ۱ – ۱ ب: مقاومت در مقابل مشکالت

پروین شوهر خویش را که یک مدیر متقاعد مکتب بود به خاطر ابتال به مرض 

رسطان بعد از مریضی طوالنی از دست داد. 12 عضو باقی مانده خانوار وی 

متشکل از دو پرس، چهار دخرت، دو عروس و اطفال شان می باشد. پروین 

مقدار  خود  زمین  جریب   3.۵ از  گرفت  تصمیم  شوهرش  مریضی  دوران  در 

1.۵ آن را بفروشد. به هر حال، وی مبلغ 1.4 میلیون افغانی به خاطر تداوی 

مبلغ ۵00000  و  فاتحه  و  جنازه  تشیع  مراسم  برای  و  پاکستان  در  شوهرش 

قرض  شد  حامله  نامزدش  ازین که  بعد  پرسش  عروسی  به خاطر  را  افغانی 

گرفت. این تصمیم خانم پروین بود که متام این قرضه را اخذ مناید نه تصمیم 

شوهر مریض یا پرسانش. اما با آنهم مسئولیت بازپرداخت این قرضه به عهده 

به دلیل  بود.  پروین به خاطر موقفی که شوهرش داشت و  پرسانش خواهد 

اینکه چهار عضو دیگر خانوار معلم بودند با وجود رشایط دیگر تاحدودی به 

سادگی قادر به گرفن قرضه شد (قرضه خدادادی). پرسانش عالوه بر گرفن 

کار عایداتی خود باالی زمین نیز به حیث کارگر با مزد کار می منایند و ممکن 

است در صورت نداشن توانایی بازپرداخت قرضه به ایران بروند. مقدار کلی 

قرضه وی مبلغ 300000 افغانی باقی مانده است. این خانوار قبال پیش از 

مرگ پدر خانوار کمرت قرض گرفته بود. هرچند این خانوار کاهش مخترصی را 

در اقتصاد شان تجربه کرده اند، اما توانسته اند منابع عایداتی متعدد و قرضه 

دهندگان دلسوزی را پیدا منایند که رضورت به توسل به فروش رسمایه های 

با اینکه این قرضه های بسیار مهم قطعا باعث  سودمند خویش پیدا نکنند. 

نگرانی خانواده پروین  شده اند اما وی از این ناحیه آسیبی بر اعتبار خانوار 

اش احساس منی کند.

"بازپرداخت پول بسیار مشکل است به خاطریکه ما کدام عاید 

مناسب نداریم. بدین جهت، هریک از اعضای خانوار نگران 

است و به این فکر است که چگونه می توانیم این مقدار پول را 

به دست آورده و قرضه را بازپرداخت کنیم."

قریه ۲ – ۲ خ: فرو رفنت در فقر عمیق تر 

مسعود شوهر بهاره پنج سال قبل فوت کرد. شوهر بهاره از قبل به دلیل رسازیر 

شدن سیل سنگینی که محصوالت آن ها را تخریب کرد و آن ها را مجبور به 

اخذ قرضه برای خانواده اش منود، در یک موقف بی ثبات قرار داشت. بهاره 

بعد از مریض شدن مسعود و مرگ وی مبلغ 200000 افغانی را از شش تن 

از اهالی قریه قرض گرفت. 1۵0000 آن را از دو نفر رسمایه دار که آن ها را 

ارباب قریه تشویق به کمک به این خانواده کرده بود قرضه گرفت. این خانوار 

قبل از این زیاد قرضدار نشده بود. 

کار  برای  ایران  به  قرضه  از  مقداری  پرداخن  به منظور  سال  هر  بهاره  پرس 

می رود، اما وی امسال نتوانسته است کار پیدا کند. بهاره بر عاید پرس جوانش 

که بعد از رخصتی از مکتب کارگری می کند، منحیث منبع عمده عاید خانوار 

متکی است. آن ها تاکنون توانسته اند مبلغ ۵0000 افغانی را بازپرداخت کنند. 

بی حوصله شدن قرضه دهندگان است. وی یک جریب زمین  نگران  بهاره 

خود را به منظور بازپرداخت پول یکی از همسایه های خود که می خواهد برای 

پرس جوانش عروسی راه بیندازد به گرو داده است. وی تاهنوز قادر به گرفن 

قرضه از دوستان و اقارب خود بوده است، طوری که در زمستان سال 2017 

مبلغ ده هزار افغانی را از پرس کاکای خود و مقداری گندم از سه تن دیگر 

قرض گرفت. وی قادر به گرفن قرضه نقدی نیز می باشد زیرا مردم می داند 

که پرس وی دور از خانه به رس می برد. چشم انداز بازپرداخت قرضه وی در 

آینده نزدیک خوب به نظر منی رسد و قرضه هم آن ها را در موقفی قرار داده 

است که شاید در صورت وقوع کدام رویداد منفی یا صدمه، آسیب ببینند. در 

حال حارض حتی خریدن غذای کافی برای آن ها چالش برانگیز است. 

این بخش مجموعه ای از فعالیت های خانوارها را در ارتباط اخذ و اعطای 

قرضه در هردو قریه بررسی می کند تا اشکال قرضه ی غیر رسمی و چگونگی 

تغییر رویه استقراض واضح گردد. 
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دسرتسی گسرتده ۱.4

متام  تاکنون  است  شده  انجام   201۵ سال  در  که  ای  مصاحبه  آخرین  از 

خانوارهای شامل این تحقیق، البته نه متام افراد (به طور منونه دخرتان و افراد 

معتاد به تریاک) دسرتسی به قرضه نقدی داشته و به اشکال مختلف قرضه 

گرفته اند. جدول 2 نشان می دهد اکرث این خانوارها قرضه های غیرپرداخت 

شده دارند که به طور متوسط بالغ بر 180000 افغانی یا معادل 2۵00 دالر می 

گردد2. به استثنای خانوار 1ث که به طور استثنایی از کدام دوست خویش در 

ثروت  به گروه  توجه  بدون  دیگر  اکرثیت خانوارهای  ایران قرضه می گیرد، 

کرده  دریافت  نقدی  قرضه  دهنده  قرضه   10 الی   ۵ از  معموال  گیرنده  قرضه 

اند. خانوارهای ثرومتندتر (1ت، 1خ، 2 الف و 2 د) گفته اند آن ها از بیش تر 

از 10 تن قرضه گرفته اند. از آغاز تحقیق در سال 201۵ به این سو، متام 

خانوارها به استثنای عده ای کمی از آن ها (1ت، 2خ ، 2 د) به دلیل بسیاری 

از عوامل مشابه که در تحقیق (2017 هوت و دیگران 2017) مطرح گردید، 

مرگ،  بیامری،  قبیل  از  خاص  های  آسیب  محلی،   راکد  اقتصاد  مشخصا 

کمبود شدید آب در قریه 1 و سیل های متوالی در قریه 2، همواره از نگاه 

اقتصادی در وضعیت دشواری قرار دارند. در نتیجه، تعداد زیادی از خانوارها 

جهت رسیدگی به این مصارف،  قرضه ی غیر رسمی می گیرند و بسیاری از 

آن ها قادر به بازپرداخت قرضه های موجود نیستند. 

قرضه های غیر رسمی دارای اشکال متعدد است. طوری که جدول 3 نشان 

یک  تقریبا  همسایگان  و  دوکانداران  از  نقدی  غیر  قرضه  گرفن  می دهد، 

موضوع عام است و اکرث خانوارها قادر به گرفن مقدار کوچک قرضه های 

نقدی باالتر از 10000 افغانی می باشند. مضاربه که یک فعالیت اشرتاکی 

مربوط به مواشی است و به اساس آن قرضه گیرنده مواشی را پرورش می دهد 

و از محصول و همچنین ۵0 فیصد قیمت نهایی حیواناتی که بفروش می رسند 

مستفید می شوند نیز یکی از انواع قرضه غیر نقدی است. تعداد پنج خانواری 

که رسوی شده اند به این کار مشغول اند. به طور کلی آن ها خانوارهای کالن 

در  زمین  گذاشن  گرو  به  اند.  حیوانات  پرورش  برای  کافی  کارگر  دارای  و 

میان خانوارها یک کار معمول می باشد اما معموال تنها زمانی اقدام به این 

معمول،  به طور  باشند.  نداشته  ها دسرتسی  گزینه  به سایر  که  کنند  کار می 

زمین را برای مدت یک سال به گرو می دهند و در صورت رضایت جانبین قابل 

متدید نیز می باشد. از این میان تنها خانوارهای که تحت رسپرستی مردان 

از گرفن  به طور وسیع  و  ندارند  را  قابلیت گرفن قرضه  اند  تریاک  به  معتاد 

قرضه به صورت مستقیم مستثنی می باشند. این گونه خانوارها به طور عموم بر 

حامیت خویشاوندان و والدین، کمک های خیریه یا قرضه ای که فامیل آن ها 

به منایندگی از آنان می گیرند وابسته می باشند. مجموعه ای کامل فعالیت 

های قرضه خانوارها در ضمیمه قابل دسرتس می باشد. 

2        در زمان نوشن این گزارش، هر دالر معادل 72 افغانی است

روش های قرضه ی . 4

غیر رسمی
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جدول ۲: گروه ثروت و قرضه ی خانوارها

قرضه سنگین(افغانی)اعضای خانوار           تعداد منابع عایداتیگروه ثروت 2018      گروه ثروت 201۵قریه 1

342427۵000 1 الف 

133124300000 ب 

132134100000 ت 

133731۵0000 ث 

144۵1۶0000 ج 

144822۶0000 ح 

111103220000 خ 

400000 11342 د 

قریه 2

31۶۵000 22212 الف 

30۵۵۶3000 234 ب 

242844000 ت

234۹32۵0000 ث 

233731۹0000 ج 

2341311۶0000 ح 

242730 خ 

0 24383 د 

جدول 3: نوع قرضه ی اخذ شده توسط خانوار

مضاربتگروینقدی (10000 افغانی)نقدی اندکهمسایه – غیر نقدیدوکاندار- پرداخت نشدهقریه 1

1 الف  
1 ب  
1 ت 
1 ث
1 ج 
1 ح 
1 خ 
1 د 

قریه 2

2 الف 
2 ب 
2 ت 
2 ث 
2 ج
2 ح 
2 خ 
2 د 
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دسرتسی زنان به قرضه  ۲.4

دسرتسی زنان به قرضه شدیدا محدود است. موانع فرهنگی فرا روی استقالل 

مالی زنان و حرکت آزاد آن ها و همچنان فعالیت عایداتی محدود زنان مانع 

آن ها از داد و ستد های نقدی و غیر نقدی کوچک در حدود 1000 افغانی با 

همسایگان می شود. تحقیقی که در دوره های قبلی صورت گرفت بیشرت بر 

نقش زنان در گرفن قرضه متمرکز نبود. به نظر می رسد میزان دسرتسی زنان 

آن ها  اند  گفته  زنان شامل رسوی  نکرده است. متام  زیادی  تغییر  به قرضه 

قادر به دریافت قرضه های غیر نقدی کوچک از دوکانداران می باشند. این 

کار معموال از طریق فرستادن اطفال یا زنان مسن در نزد دوکانداران منحیث 

رابط انجام می گردد زیرا محدودیت های که بعضا زنان برای گشت و گذار 

توسط  قرضه  مستقیم  درخواست  مانع  دارند  کردن صورت  پنهان  و همچنان 

خود آن ها می گردد. این داد و ستدها هرچند که به پیامنه کم می باشند اما 

نقش مهمی را در مصئونیت غذایی روزمره خانوارها دارد. معموال گزارش زنان 

نشان می دهد که آن ها اقالم و پول زیادی را به قرض می گیرند، و به طور 

این قرضه ها  و می گویند  باره قرض مطرح کرده  در  را  زیادی  نگرانی  کلی 

فرضی می باشند- به عبارت دیگر، اینها قرضه هایی اند که بازپرداخت آن ها 

الزامی می باشد. اکرثا دخرتان باسواد در ثبت و یادداشت قرضه های روزمره 

نقش اساسی دارند، چنانچه خانوار 2 ث می گوید: " من هرگز قرضه ای را 

فراموش نکرده ام؛ زیرا دخرتم مقدار قرضه حتی برنج، منک، شکر، و غیره 

را در دفرتچه خود ثبت می کند. "  در خانوار 1 ح هم پدر مسئولیت ثبت و 

یادداشت قرضه را مستقیام به دخرتش سپرده بود: "شوهرم بعد از فوت عمه 

خود به دخرتم گفت که باید متام قرضه های که از مردم اخذ می کنیم ثبت 

و یادداشت مناید. " 

معموال قرضه ای که توسط زنان گرفته می شوند نیز مشمول قرضه خانوار می 

باشد و مسئولیت بازپرداخت آن را مردان خانوار متقبل می شوند. اکرثا قابلیت 

و سفرهای کاری  آن خانوار  به عاید مردان  زنان مستقیام  توسط  اخذ قرضه 

آن ها ارتباط دارد. با این حال، مصاحبه با برخی از خانوار ها نشان داده است 

داشته  خانوار  قرضه  بازپرداخت  در  مهمی  نقش  می تواند  نیز  زنان  عاید  که 

از عاید کار  را  افغانی  باشد. به طور منونه، دخرتان خانوار 1 د مبلغ 40000 

خویش منحیث معلم برای بازپرداخت قرضه 100000 افغانی پرداخت کرده 

اند. زنان در هر وقت و زمان که تصمیم به اخذ قرضه نقدی می گیرند، اکرثا 

آن را از دوستان و معموال خانواده خویش اخذ می کنند. به هر حال، باتوجه به 

اینکه مسئولیت بازپرداخت به عهده مردان است، کسب اجازه ی  شوهر قبل 

از قرضه گرفن مبالغ کالن نقدی رضورت است. بیش تر شدن دفعات و مدت 

مسافرت شوهران  یا اغلبا پرسان در موارد رسپرستی خانوار توسط زنان مقدار 

قرضه ای دریافت شده توسط زنان را افزایش داده است.  به ارتباط خانوار 1 

الف، مردان از قبل به زنان خویش صالحیت می دهد تا در دورانی که آن ها از 

خانوار دور اند بتوانند در صورت رضورت تا حدود 10000 افغانی قرضه بگیرند، 

مبلغ می  این  از  تاحدودی کمرت  در سایر خانوارها  به طور عموم  کار  این  اما 

باشد (به طور مثال، ۶000 الی 7000 افغانی در خانوار 2 خ). طوری که قبال 

ذکر شد، خانوارهای تحت رسپرستی زنان از قبیل خانواده بهاره (2 ح) به دلیل 

با  و  به صورت مستقیم  باشند می توانند  از خانوار دور می  آن ها  اینکه پرسان 

اراده خود قرضه بگیرند. مریضی و فوت رئیس مرد خانوار به طور وسیع باعث 

به پیامنه ای وسیع قرضه  از طریق پرسان خویش  بتوانند  زنان  تا  می گردد 

اخذ کنند. به طور مثال، خانوار 1 ب و 2 ح مبلغ 1.4 میلیون افغانی و مبلغ 

200000 افغانی قرضه را از همین مجرا به دست آورده بودند. اکرثا قرضه ها 

در چنین موارد از طریق بزرگان جامعه سازماندهی و  با نیت خیرخواهانه اعطا 

می گردد که قضیه قریه 2 مشخصا از همین نوع بود. با وجود عامل مثبتی که 

در این کار نهفته است و باعث می شود مصارف تداوی مریض را بپردازد، این 

کار سبب می شود سایر مردم با احساس اینکه این کار تعداد زیادی از افراد 

جامعه را در حامیت مالی این خانوار سهیم می سازد، مقدار زیاد پول را در 

مراسم تشییع و کفن و دفن مرصف منایند.

موارد خاصی از خانوارهای شامل رسوی منونه های جالبی را نشان می دهد 

که در آن ترکیب عاملیت زنان و رشایط باعث شکل گیری وضعیتی می شود 

که آثار هنجاری متفاوتی را به بار می آورد. رئیس خانوار 2 ت یک مرد بود و 

نشانه ها حاکی از این بود که ممکن وی از نظر روانی ناتوان باشد. رسپرست 

واقعی این خانوار خانم این مرد می باشد و از فعالیت های مختلف اقتصادی 

استفاده می مناید تا به قرضه حدود ۵000 افغانی از شبکه بزرگ قرضه شامل 

دریور تکسی و دوکاندار شهر دسرتسی پیدا کند. وی برخالف سایر زنان از 

کود،  مصارف  برای  بلکه  اهداف مرصفی  برای  تنها  نه  رسمی  غیر  قرضه ی 

دارای رشایط  استفاده می کند. هرچند وی  نیز  زراعتی  بذر و سایر مصارف 

زندگی نسبتا منحرص به فرد خودش می باشد، اما درک و برداشت از شخصیت 

خودش را مبنی بر توانایی و اعتامد وی در جستجو و یافن قرضه طوری که 

ذیال ابراز داشته بسیار مهم می داند: " قابلیت من برای گرفن قرضه ارتباط 

به شخصیت خودم دارد زیرا من با هرکس رابطه بسیار نزدیک و دوستانه دارم 

و ارتباط خوبی را در قریه بر قرار کرده ام." وی در عین حال فکر می کند که 

سایر زنان "ضعیف، خجالتی و مطیع مقررات پدرساالری" می باشند. وی از 

طریق کار سختی که خودش انجام می دهد تا حدی که رشایط به وی اجازه 

می دهد به اقارب خود قرضه پرداخت می مناید.  در موارد دیگر به طور منونه 

در خانوار 1 د، دو دخرتی که به حیث معلم کار می منایند گزارش داده اند که 

آن ها به دلیل داشن معاش معلمی قابلیت گرفن قرضه را دارند و می توانند 

به معاش پیش پرداخت در حدود ۵000 هزار افغانی دسرتسی داشته باشند یا 

این مقدار را قرضه بدهند. طوری که رئیس خانوار 2 خ ابراز می دارد، عوامل 

زناشویی خانوارها نیز می توانند موجب پیدایش اشکال گوناگون توازن قدرت و 

سطح نفوذ  بر منابع مالی و خودمختاری خانوارها گردد، چنانچه رئیس خانوار 

2 خ می گوید: "زنان رشیک زندگی ما می باشند و آن ها نیز صالحیت اخذ 

و اعطای قرضه را دارند. من وظیفه ای اخالقی دارم که به خانم خود در باره 

اینکه روزانه به چه کسی و چگونه قرضه پرداخت می کنم اطالع دهم."

دادن  و  قرضه  بازپرداخت  در  عروس  طویانه  از  استفاده  به خاطر  نیز  ازدواج 

قرضه ها با قرضه ی غیر رسمی نقش مشابه دارد. تعدادی از خانوارها از قبیل 

خانوار ثرومتند 1 ح گفته اند خانوارها بعد از دریافت طویانه عروس احتامال 

به خاطر بازپرداخت قرضه اقدام می کنند. به هر حال، خانوارها به طور عموم 

اند. خانوار 1 ث  بازپرداخت قرضه ها استفاده کرده  برای  از طویانه عروس 

بخش اعظم 10000 افغانی قرض خویش را از طویانه دخرت خود تصفیه کرده 

است. این در حالی است که خانوارهای تحت رسپرستی زنان از قبیل 1 ج و 

2 ح مقدار زیادی از قرض خویش را تقریبا به عین شکل پرداخته و پالن دارد 

که بپردازد. اما کدام شواهد و اسناد واضحی در این تحقیق مبنی بر اینکه 

دخرتان عروسی شده قرضه ای را بازپرداخت کرده باشند وجود ندارد و ارباب 

قریه 2 وقوع چنین رویداد را انکار منود. ازدواج جدا از طویانه عروس در ایجاد 

منابع جدید قرضه دارای اهمیت می باشد. خانوار عروس منابع ابتدایی قرضه 

می باشند که از نگاه اجتامعی به ارتباط  نزدیکی و فوریت رابطه مشخصا برای 

زنانی که در جستجوی یافن قرضه می باشند به حد کافی اهمیت دارد. بدین 

جهت، ازدواج میکانیزم بسیار مهمی است که خانوارها از این طریق شبکه ها 

را ایجاد و توسعه می دهند و سپس توانایی پیدا می کنند تا از راه های معمول 

اکرثا به شکل قرضه ی غیر رسمی ازمنابع افراد دیگری که  متامیل و مکلف 

به حامیت از آن ها می باشند درخواست همکاری منایند.
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کاربرد گوناگون  3.4

طوری که کالین (200۶) مطرح منوده است، از قرضه ی غیر رسمی می توان به 

اشکال مختلف استفاده کرد. خانوارهای فقیرتر بیش تر بر قرض های غیر نقدی 

و قرضه های کوچک نقدی که از اقارب و دوستان خویش اخذ می کنند متکی 

می باشند. در صورت رضورت به قرضه های کالن در موارد مریضی و فوتی، 

این نوع قرضه ها اکرثا به شکل خیرخواهانه توسط یک تعداد افراد قریه در مقابل 

و  ترحم  با  ثرومتندتر  خانوارهای  توسط  یا  خدادادی)  (قرضه  اندک  بازپرداخت 

دلسوزی که بازپرداخت آن بعد از توانایی یافن خانوار صورت گیرد (قرض الحسنه) 

داده می شود.  به هرحال، خانوارهای فقیرتر برای اهدافی مانند پرداخت پول 

مهاجرت پرسان خویش به ایران (1 الف، 1 ج، 2 ج) و ازدواج آن ها (به دلیل 

احساس رشم از پرداخت نکردن طویانه عروس و غیرعملی بودن دستیابی عاجل 

به مبلغ کالن) نیز قرضه اخذ می منایند و همچنان به خاطر رسیدگی به سایر قرضه 

ها (طوری که در هفت خانوار مشاهده شده است) نیز متوسل به گرفن قرضه 

می شوند. خانوارهای دارای رسمایه متوسط، طوری که در همه خانوارها معمول 

است)، برای تسهیل مصارف، نیازمندی های صحی و مصارف خانوار در شبکه 

های افقی قرضه گرفته اند. آن ها برای مصارف ازدواج، زراعت و اهداف رسمایه 

گذاری از قبیل توسعه خانه نیز اقدام به گرفن قرضه منوده اند. رسمایه گذاری 

جهت خرید یا گرو کردن زمین، تغییر معیشت از قبیل بازکردن دوکان (1 ح) و 

کشت زعفران (1 ت) از فعالیت های مربوط به خانوارهای ثرومتندتر می باشد. 

جدول 4: موارد کاربرد قرضه ی غیر رسمی*

مهاجرترسمایه گذاری       مصارفبازپرداخت قرضهازدواج         مصارف       مصارف صحی      

قریه 1

۶0000 1 الف (4) 
1400000 1 ب (3) 
14۵0000 ت (2) 
1100000 ث (3) 
۶0000 1 ج (4) 
30000 1 ح (4) 
1110000 خ (1) 
1 د (3) 

قریه 2

2۵000 2 الف(2)
2300000 ب (4) 
21200 ت (3) 
20 ث (4) 
20 ج (3)
2200000 ح (4)
0 2 خ (2)

278000 د  (3) 
* گروه های ثروت در کنار کد خانوار نشان داده شده است

تغییرات در قرضه: کاهش قرضه، کاهش اعتامد 4.4

اکرث پاسخ دهندگان در هردو قریه گزارش داده اند که هرچند آن ها در صورت 

رضورت قادر به گرفن قرضه می باشند، اما دسرتسی به قرضه از طریق قرضه 

دهندگان که تنها قادر به ارائه 2000 الی ۵000 افغانی می باشد در مقایسه 

به گذشته که قادر به پرداخت حدود 10000 الی 1۵000 افغانی بودند به شدت 

کاهش یافته است. این خانوارها ابراز داشتند که عوامل دراز مدت قویا بر این 

کاهش اثر گذار بوده اند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش قرضه، کاهش 

میان  در  وراثت  جریان  در  زمین  زیرا  باشد  می  زمین  مالکیت  میزان  اوسط 

پرسان به بخش های کوچک تر تقسیم می شود؛ به این معنا که عواید زراعتی 

خانوار کمرت از گذشته می باشد. در کنار این عوامل، کاهش قرضه با خطرات 

محیطی در دو قریه متذکره که فرصت های کار روزمزد باالی زمین را کاهش 

از  آن ها  تعداد  افزایش طبیعی  با  می دهد، تشدید می گردد. عواید خانوارها 

دارای  خانوارها  اکرث  و  گردد  می  پراگندگی  دچار   بیش تر  ولد  و  زاد  طریق 

کمرتین پول مازاد می باشد تا بتواند به دیگران قرضه بدهند. از زمان تحقیق 

قبلی (کالین و پین 2007) نبود فرصت قرضه با افزایش مهاجرت پرسان به 

ایران به عنوان یکی از ابزارهای محدود مقابله با صدمه، جربان شده است. 

بر خالف گذشته که این مهاجرین می توانستند مبالغی را برای ازدواج پس 

انداز کنند، پس از کاهش فرصت های قرضه، وابستگی شدیدی به این درآمد 

ایجاد شده است.
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خانوارهای متعدد در هردو قریه کاهش موجودیت قرضه را به ضعیف شدن 

احساس همبستگی میان اهالی قریه و نیز حس پایین اعتامد به دیگران به 

ارتباط بازپرداخت مبالغ کالن ربط داده اند. خانوار 1 ب در قریه 1 گفته است: 

مهربان  و  دلسوز  بسیار  همدیگر  به  نسبت  مردم  گذشته  "در 

همدیگر  با  هنوز  مردم  هرچند  گذشته  سال  ده  در  اما  بودند. 

باشد.  می  خود  خانواده  فکر  به  هرکس  ولی  کنند  می  کمک 

مردم بیش تر از همدیگر فاصله گرفته اند." 

خانوار 2 الف در قریه 2 دارای اظهارات مشابه می باشد: 

بود؛  آسا  ن تر  گذشته  در  قرضه  آوردن  به دست  می کنم  "فکر 

مردم  میان  روابط  و  داشتند  بیش تر  تاحدی رسمایه  مردم  زیرا 

در مقایسه با امروز به مراتب بهرت بود. هرکس می توانست به 

سادگی باالی دیگری اعتامد کند، اما فعال مردم فقط می توانند 

بر اقارب، دوستان و همسایگان نزدیک خود اعتامد منایند."

میان  روابط  در  تغییرات  آمدن  به وجود  معنای  به  لزوما  اعتامد  کاهش  این 

شخصیت  باره  در  دهندگان  قرضه  که  منی شود  دلیل  یا  باشد  منی  خانوارها 

احتاملی  خطرات  است  ممکن  اما  باشند،  داشته  اخالقی  قضاوت  دیگران 

داشته  آن  نکردن  بازپرداخت  و  قرضه  مبالغ کالن تر  اعطای  بر  را  بیش تری 

باشد.  

هستند  زمین  کوچک  بخش  مالک   2 قریه  در  خانوارها  اکرث  اینکه  وجود  با 

بیش تر  کاهش  شاهد   1 قریه  به  نسبت  اما  باشند،  می  زمین  فاقد  اصال  یا 

اقتصاد محلی داشته است.  بر  تاثیر زیادی  اند که  بوده  محصوالت زراعتی 

برای به دست آوردن پول بیش تر، رضورت است که تعداد زیادی از مردم از 

به  را  زمین خود  که  اند  این صورت مجبور  غیر  در  بگیرد،  قرضه  تن  چندین 

گرو بگذارند چنان که 11 خانوار از مجموع 1۶ خانوار مجبور شدند این کار را 

انجام دهند.

در بعضی موارد رکود اقتصادی در هردو قریه مدت قرضه ها مخصوصا قرضه 

های کالن را کاهش داده است. به هر حال، این کاهش در حد سایر موارد 

نبوده است، مانند والیت رسپل در سال 2008 الی 200۹ در زمان بی ثباتی 

شدید غذایی که قرضه ها تنها برای چند روز داده می شد (شاه 2010). به 

می  قرضه  قبلی  شناخت  بدون  قریه  دوکاندار  و  افراد  از  کسانی که  استثنای 

رشایط  باشد،  داشته  به دنبال  را  غیرمطلوب  عواقب  است  ممکن  که  گیرند 

قرضه برای خانوارهایی که به صورت افقی یا عمودی قرضه می گیرند بدون 

تغییر باقی مانده است. به نظر می رسد تفاوت های زیادی بین قریه ها وجود 

ندارد زیرا اقتصاد هردو قریه بیش تر بر پول های که از ایران حواله می شوند 

متکی می باشد. خانوارها در هر دو قریه گزارش داده اند که بر خالف گذشته 

از قرضه بیش تر برای مرصف استفاده می کنند نه اهداف ازدواج و رسمایه 

گذاری. در رشایط اقتصادی که فرصت های کارگری محلی در قریه ها و در 

شهر هرات به طور وسیع رو به کاهش اند، اتکا بر مهاجرت پرسان به ایران 

چشمگیر و در حال افزایش است.  

اخذ قرضه از دوکاندار  5.4

دوکانداران هردو قریه و اکرثا در هرات منابع مهم قرضه غیر نقدی و نقدی 

برای تعداد زیادی از پاسخ دهندگان بوده اند. پرداخت معوقه (دیر مدت) در 

مقابل اجناس به قرضه گرفته شده برای خانوارهای دارای عواید نامنظم مانند 

خانوار 2 ب، یک موضوع حیاتی به شامر می رود: 

"ما بیش تر از ده بار از دوکاندار قریه قرضه گرفته ایم، اما وی 

هر زمان تذکر داده است که ما باید قرضه قبلی را بازپرداخت 

منائیم. هر زمانی که پرس یا شوهرم پول به دست میاورد، این 

دوکاندار اولین نفری است که ما قرضه اش را بازپرداخت می 

کنیم."

این نوع قرضه های غیر نقدی که به طور وسیع قابل دسرتس اند و درخواست 

آن را می توان از طریق تلفون انجام داد و توسط تکسی به خانه رساند کار 

دسرتسی به قرضه را برای خانوارهای تحت رسپرستی زنان و خانوارهای که 

کمرت در بیرون گشت و گذار دارند آسانرت کرده است. قرضه غیر نقدی که 

بدون سود می باشد توسط افراد تجار پرداخت می شود تا مشرتیان فعلی و 

آینده به نزد تاجران رقیب آن ها مراجعه نکنند. یک دوکاندار توضیح داد که 

در موارد خیریه در قرضه های غیر نقدی بیش تر از قرضه های نقدی یا جنس 

های اهدا شده تخفیف داده است.  

توانایی گرفن قرضه نقدی از دوکانداران بستگی به آشنایی، صداقت و قابلیت 

اخذ قرضه دارد. وقتی خرید نقدی و بازپرداخت اجناس خریداری شده بر مبنای 

قرضه به طور منظم راه بیفتد، خانوارها اکرثا می توانند از طریق دوکانداران، 

در مقایسه به دسرتسی به قرضه در قریه مخصوصا در شهر هرات، به مبالغ 

بیش تر قرضه های نقدی دسرتسی پیدا کنند. این ارتباطات بسیار ارزشمند می 

باشند و به دقت توسعه پیدا کرده اند. به گفته یکی از دوکانداران، مشرتیان 

از  منایندگی  به  و  کنند  عمل  مشرتیان  سایر  برای  ضامن  به حیث  می توانند 

شخص دیگر قرضه به دست آورند. به طور منونه، خانوار 2 الف گفته است: 

"زمانی که پرسم در شهر هرات بود و در مکتب درس می خواند، وقتی برایم 

تلفون می کرد که به پول نیاز دارد، من معموال او را به حاجی صفر راجع می 

کردم و او برای پرسم پول قرض میداد." 1 ب یکی دیگر از خانوارهای رسمایه 

دار در باره چگونگی معرفی پرس توسط پدرش را با دوکاندار مورد ارتباطی اش 

به منظور این که دوکاندار در آینده به فرزندش قرض بدهد توضیح داد. 

به هر حال، قرضه ای که از طرف دوکانداران داده می شود اکرثا برای مدت 

کوتاه تر می باشد که سبب می گردد بعضی خانوارها از قبیل خانوار 2 ج برای 

فروش  به  را  خود  مواشی  درخواست  صورت  در  دوکاندار،  به  آن  بازپرداخت 

در هرات مصاحبه گردید،  با وی  برساند. طبق گفته های یک دوکاندار که 

تنها  کلی  به طور  را  برداشت محصوالت  زمان  الی  بازپرداخت  تعویق  توانایی 

خانوارهایی دارند که دارای رسمایه بیش تر و مازادهای زراعتی منظم باشند 

که مجموع آن ها بیش تر از ده خانوار منی باشند. قرضه های نقدی مخصوصا 

دوکاندار  دارد.  رو  در  رو  و ستدهای  داد  دفعات  به  بستگی  نیز  مبالغ کالنرت 

هراتی فوق الذکر ابراز داشت: 

"بعضی افراد در این قریه ها هستند که هر یک هفته یا دو هفته 

به بازار میایند. من میتوانم به آن ها به هراندازه ای که بخواهند 

قرضه بدهم. با این وجود، من مشرتی های دیگر نیز دارم که هر 

ماه یا هر دو ماه یک بار مراجعه می کنند. مقدار  قرضه ای که هر 

یک از آن ها دریافت می کنند متفاوت می باشد."

بر بنیاد نتایج مشابهی که از تحقیق در ننگرهار به دست آمده است، نسیه عملی 

است که بیش ترین داد و ستد ها بر بنیاد آن  صورت می گیرند؛ البته خطر 

احتاملی انکار آن تا حد اندکی نیز وجود دارد زیرا فشار ناشی از قرار گرفن 

شفاهی  به صورت  دوکاندار  اینکه  چه  دهنده،  قرضه  دید  مستقیم  معرض  در 

و  رشمندگی  سبب  ندهد  یا  دهد  قرار  فشار  تحت  بازپرداخت  به خاطر  را  وی 

خطراحتاملی به آبرو و اعتبار می گردد.  
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رشایط قرضه و مذاکره در باره ی آن  6.4

ای عمیق  ریشه  قرضه  فعالیت های  در متام  مذهبی  و  فرهنگی  هنجارهای 

داشته و بر رشایط عرضه آن و شیوه ای مذاکره در باره ی آن حاکمیت دارد. 

حق همسایه منحیث یک هنجار اجتامعی قرضه دهنده را مکلف می سازد تا 

به اقارب یا همسایه های نیازمند خود قرضه یا کمک خیریه پرداخت مناید. 

حق همسایه به این شکل خانوارها را قادر می سازد تا از طریق تحکیم عمل 

در  همکاری  انتظارات  زیرا  مناید  کمک  درخواست  دیگران  منابع  از  متقابل 

میان خانوارها در اکرث رابطه های افقی مبتنی بر قرضه، به طور منونه رابطه 

میان خانواده های دارای موقف اجتامعی- اقتصادی مشابه، به صورت متقابل 

می باشند. اعطای قرضه ای بدون سود یعنی قرضه حسنه همراه با انعطاف 

در  قرضه  ستد  و  داد  قاعده ی  منحیث  آن  بازپرداخت  های  دوره  در  پذیری 

میان این شبکه ها به شامر می رود. قرضه خدادادی، قرضه ای است که وقتی 

خداوند اسباب و رشایط الزم را برای قرضه گیرنده فراهم مناید باید بازپرداخت 

گردد، نیز اساسا از سوی قرضه دهندگانی که نسبتا دارای رسمایه ای بیش تر 

از قرضه گیرنده می باشند به خاطر منافع و امتیازات مذهبی آن اعطا می شود. 

یا  باشند  می  آشنا  کمرت  گیرندگان  قرضه  با  که  دهندگان  قرضه  اینکه  با 

با  قرضه  اعطای  به  به قرضه می دهند کمرت حارض  را  مبالغ کالنرت  آنهائیکه 

رشایط بازپرداخت انعطاف پذیر می باشند، هر یک از این قرضه ها به صورت 

عموم در رابطه های عمودی مبتنی بر قرضه موجود می باشد. برداشت پاسخ 

دهندگان این است که اکرثیت زیادی از داد و ستدهای قرضه مثبت بوده اند 

که منحیث میکانیزم افزایش اعتامد، همبستگی و وابستگی متقابل عمل می 

منایند. پاسخ دهندگان معموال قرضه را، مخصوصا زمانیکه پاسخ دهندگان 

پرداخت  برشدوستانه  های  انگیزه  با  و  توقع  کدام  بدون  ها  قرضه  که  بدانند 

می شوند، منحیث عامل توسعه دهنده روابط توصیف می کنند. به هر حال، 

عملکرد متقابل در قرضه یکی از ارزش های پنهان قرض گرفن می باشد. 

این انتظارات ممکن است از سوی قرضه دهنده ترصیح نگردد اما طوری که 

آن ها  هرگاه  می منایند:  درک  آن را  مردم  می دهد، متام  توضیح  د   1 خانوار 

آن ها حامیت  از  آینده  در  قطعا  نیز  نکنند، من  با من همکاری  در مشکالت 

منیکنم. این یکنوع توافقنامه اجتامعی ما می باشد. وقتیکه خانوار 2 د نیازمند 

به دست  به خاطر  تا گوسفند خودرا  کرد  ها تالش  از همسایه  یکی  بود،  پول 

آوردن پول نقد جهت دادن قرضه به این شخص به فروش برساند. در حالیکه 

این کار ممکن است به ظاهر یک مهربانی غیرعادی جلوه مناید اما شخص 

قرضه دهنده ممکن خواسته باشد که روابط خویش با خانوار 2 د را به امید 

گودمن  طوری که  مناید.  حفظ  آینده  در  ها  همکاری  سایر  یا  متقابل  عمل 

(2017) در هندوستان یادآور شده است، قرضه دهی فعال و عمل متقابل از 

پیش نیازهای مهم عضویت در شبکه های قرضه می باشد. متام خانوارها ابراز 

داشته اند که استثامر به صورت علنی وجود نداشته و رشایط ضعیف قرضه کم 

بوده اند. تنها یک خانوار گزارش داده که در مقابل قرضه از وی سود خواسته 

شده است. یک عضو خانوار 1 ح  گزارش داده است که از سوی قرضه دهنده 

تحت فشار قرار گرفته تا قرضه را به اشکال دیگر جربان مناید. وی گفت که 

قرضه دهنده از قریه دیگر از وی خواست تا باالی زمین هایش به طور رایگان 

کار مناید، وی خودرا به خاطر سایر خواست های که این قرضه دهنده از وی 

داشت تحت فشار احساس می کرد.  به منظور جلوگیری از مواجهه با چنین 

خواست ها، این خانوار زمین خودرا به گرو گذاشت تا هرچه زودتر قرضه را 

بازپرداخت مناید. 

انتظارات فرهنگی در باره عمل متقابل به این معنا است که اکرثا کار قرضه 

ح:   1 خانوار  گفته  به  گردد.   می  محسوب  انداز  پس  بیمه  نوع  یک  دادن 

"قرضه دادن به کس دیگر و کمک به وی به نوعی کمک به خود می باشد... 

من باید به خاطر جلب کمک دیگران به آن ها کمک منایم." زمانی خانه ی 

قابل مالحظه ای  نقدی  اقارب قرضه  از  بود، یکی  این شخص آتش گرفته 

را به این خانوار کمک کرد. "حاال من میخواهم در صورت نیاز اولین کسی 

باشم که به آن ها کمک میکنم." این سخن را یک صاحب خانه در باره اینکه 

چگونه وی میخواهد حتی به خاطر کمک به این شخص پول به قرضه بگیرد 

اظهار داشته است. در بسیاری موارد مریضی و فوت عضو یک خانوار سبب 

شده است تا اقارب و همسایگان بالفاصله به آن ها قرضه بدهند. ارباب قریه 

2 مبلغ 78000 افغانی قرضه را از خانوارهای رسمایه دار به منایندگی از خانوار 

2 د به خاطر فوت کالن این خانوار جمع آوری کرد که درارسع وقت در مدت 

گونه  این  قریه  ارباب  گردید.  بازپرداخت  مواشی  فروش  از طریق  هفته  سه 

برای  خیرخواهانه  به صورت  دهنده  قرضه  چندین  از  شکل  عین  به  را  قرضه 

خانوارهای فقیر از قبیل 2 د بدون کدام توقع بازپرداخت جمع آوری کرده است 

که به هر حال خانوار قرضه را از طریق مزد کار پرسش در ایران بازپرداخت 

کرده است. این کار اهمیت دادن به آبروی یک شخص از ناحیه حفظ اعتبار 

وی یا احساس گناه از فوت کردن وی در حالت مقروضیت می باشد. خانوار 

فقیر 1 ح در مورد دیگر مبلغ ۵000 افغانی را از پرسکاکای رئیس خانوار که 

بعدا فوت کرد قرضه گرفت که فعال انتظار منی رود بازپرداخت گردد. اما با 

وجود این، این خانواده در نظر دارد تا به این منظور پول را به شکل خیریه جمع 

آوری مناید که بیانگر اهمیت دادن به آبروی یک شخص از ناحیه اینکه یک 

"قرضه دهنده خوب" است می باشد. 

قابلیت اخذ قرضه  ۷.4

متام خانوارهای شامل این تحقیق، به استثنای خانواری که پرسانش در ایران 

کار می کرد و به تریاک معتاد شده بودند، قادر به گرفن قرضه نقدی یا غیر 

نقدی می باشند. اعتبار قرض گیرنده و اعتامد بین دو طرف به حد کافی زمینه 

قرض  کمی مشکالت  با  را  کوچک  مبالغ  تا  می کند  فراهم  خانوارها  برای  را 

بگیرند، و توانایی دسرتسی به قرضه های بالغ بر 10000 از حداقل یک قرضه 

دهنده را برای اکرث خانوارهای دیگر فراهم می کرد. برای دسرتسی به قرضه، 

قرضه)  اخذ  قابلیت  برای  اعتبار  یا  خصوصیت  (داشن  بودن  حساب  خوش 

نسبت به داشن سایر رسمایه ها برای اکرث مردم دارای اهمیت بیش تر می 

باشد. اکرثا ابراز اراده و تالش شخص قرض گیرنده برای بازپرداخت قرضه 

اعتبار وی کدام  به  تا  این کار نشود کفایت می کند  به  حتی اگر موفق هم 

لطمه ای وارد نگردد (به طور منونه، خانوار 1 ح). به هر حال، جهت دسرتسی 

به قرضه های کالنرت یا به دست آوردن قرضه های بزرگ از دوکانداران برای 

بر  یا عاید مبتنی  ایران  مدت های طوالنی، داشن زمین، پرسان کارگر در 

معاش در هردو قریه رضوری می باشد. بسیاری از پاسخ دهندگان گفته اند 

که قدرت بازپرداخت قرضه قبل از زمان تعیین شده قابلیت اخذ قرضه توسط 

بر  قرضه  اخذ  قابلیت  حال،  به هر  می دهد.  افزایش  بیش تر  را  شخص  یک 

مبنای اعتبار و سابقه بازپرداخت به تنهایی در دسرتسی به قرضه نقش ندارد. 

میزان و چگونگی شبکه اجتامعی خانوارها به اشکال مختلف دارای اهمیت 

بیش تر می باشند.
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طوری که تحقیق موردی در بخش 3 نشان می دهد، اکرث خانوارها در تالش 

دوستان  و  همسایگان  اقارب،  طریق  از  مثال  افقی،  به شکل  قرضه  گرفن 

دارای موقف اجتامعی- اقتصادی مشابه، می باشند. این موضوع مشخصا در 

خانوارهای دارای عاید کم یا متوسط صدق می کند3. بدین جهت، طوری که 

مشاهده شده است از سال 200۶ به این سو تغییرات نسبتا کمی در پولی شدن 

اقتصاد روستایی هرات به وجود آمده است که معموال باعث افقی شدن اخذ 

و اعطای قرضه ی غیر رسمی می گردد (کالین 200۶). طبعا، اقارب زمانی 

حارض به قرضه دادن می باشند که موضوع شفقت یا احساس وظیفوی مطرح 

انتخاب  را  هایی  گزینه  دهی  قرضه  در  معموال  خانوارها  بدین جهت،  باشد، 

این  غیر  در  باشد،  رابطه  ترین  نزدیک  دارای  اجتامعی  نگاه  از  که  می کنند 

است،  محلی شده  بسیار  به شکل  عمدتا  قرضه  ندارند.  توجه  آن  به  صورت 

مثال، از همسایگان بسیار نزدیک در قریه  1 قرض گرفته می شود، اما به 

اقارب ساکن در هرات و ایران نیز می رسد. این کار زمینه را برای برقرار منودن 

مدت  برای  را  قرضه  مبالغ کالنرت  تا  مساعد می سازد  خانوار  بین  بهرت  رابطه 

کوتاه مثال از طریق دالل های حواله پول (1ت، 2 د) رصف نظر از اینکه 

کجا فعالیت دارند، به دست آورند.  خانوار در بسیاری موارد به دالیل مختلف از 

جمله فقدان گزینه اخذ مبالغ واقعی از خانوارهای فقیر و گاهی به دالیلی که 

بیش تر راهربدی می باشند؛ موضوع قرضه گرفن را در میان تعداد خانوارهای 

دارای روابط اجتامعی افقی گسرتش می دهند. فرصت های بازپرداخت بعد از 

گسرتش قرضه که همزمان شامل متام قرضه ها می گردد کم است و به این 

با گرو گذاشن یا فروش رسمایه های اصلی  اساس خطر احتاملی مواجهه 

خانوار را پائین می آورد4. معنای اخذ قرضه به این شیوه این است که فشار 

کمرتی بر رابطه مشخص در یک زمان یا خود آن شخص جهت بازپرداخت 

به صورت قسط وار  بازپرداخت  مبلغ کالن در یک مرتبه وارد می شود.  یک 

به طور کلی یک موضوع منفی تلقی می گردد زیرا در حقیقت این کار توافق 

به عمل آمده بین دو طرف در زمان گرفن قرضه را نقض می کند و توانایی 

بازپرداخت کامل توسط قرضه گیرنده را مورد تردید قرار می دهد.   

جهت  آشنا  کمرت  افراد  و  عمودی  اجتامعی  روابط  به  دهندگان  پاسخ  متام 

نوع  این  که  مواردی  اند.  داشته  کم  بسیار  قرضه عالقمندی  اعطای  و  اخذ 

مبلغ  که  د   2 خانوار  مانند  ثرومتند  خانوارهای  به  مربوط  بوده  موجود  قرضه 

۵0000 هزار افغانی را از دالل حواله پول برای خرید زمین قرض گرفت می 

باشد. خانوارهای دیگر از قبیل 2 ح قرضه را از یک رسمایه دار کشت کننده 

زعفران که با وی به خاطر کشت زعفران توسط خودش رابطه داشت به دست 

آورد. در میان خانوارهای دارای رسمایه کمرت، رئیس بزرگسال خانوار 2 ث 

مبلغ  و خانوار 2 ج  انکشاف محلی  رئیس شورای  از  را  افغانی  مبلغ ۵0000 

بردن  به خاطر  قاچاقرب  به  پرداخن  دوکاندار جهت  از یک  را  افغانی   40000

پرسش به ایران به قرض گرفت. قرضه ها در متام این سه مورد بدون سود 

اما بازپرداخت آن ها فوری بود. خانوار 2 د و 2 ث این پول را از طریق عاید 

حواله پول تنظیم کردند و خانوار 2 ج مجبور گردید آن را از کس دیگری قرض 

بگیرد و بازپرداخت مناید. 

دارای  افراد  و  دوکانداران  محلی،  بزرگان  از  گرفن  قرضه  حین  خانوارها 

ساختار اجتامعی دورتر با سطوح باالی خطر احتاملی نسبت به اعتبار و آبروی 

3        رشح کامل قرضه خانوارها در بخش ضمیمه آمده است

4        رسپرست خانوار 1خ از این روش استفاده می کند، همزمان از چند داماد و وابستگاه خویش قرض می گیرد، 

بازپرداخت قرضه های شان منی شوند یا در عین زمان خواهان  و اطمینان می یابد که آنها هیچ گاهی خواستار 

بازپرداخت نخواهند شد.

خویش مواجه می شوند و بدین جهت تا حد امکان از گرفن این نوع قرضه 

ها دوری می کنند و بازپرداخت این قرضه ها را در صورت داشن توانایی در 

اولویت قرار می دهند. به طور منونه،  زمانی که رئیس خانوار 1 د بعداز اختالف 

با ارباب قریه به خاطر رقابت در باره ریاست قریه اختطاف شده بود، این خانوار 

مبلغ 400000 افغانی برای نجات وی قرضدار گردید و مجبور شد خانه خود 

در تالش  هنوز  تا  خانوار  این  که  بود  رویدادی  این  دهد.  انتقال  به شهر  را 

جربان خسارات مالی آن می باشد. این نوع رویدادها بازتاب دهنده "خشونت 

خاموش" در درون یک قریه و روابط اقتصادی آن می باشد که در آن بزرگان 

می  خودخواسته  محلی  حاکمیت  ساختارهای  دارای   1 قریه  مانند  قریه  آن 

باشند و قویا از قدرت خود محافظت می منایند. رئیس این خانوار فعال در باره 

گرفن قرضه از بزرگان قریه احتیاط می مناید و می گوید: 

"من هرگز از کدام شخص رسمایه دار در قریه خود درخواست 

از  اگر  زیرا  ام و هرگز منی خواهم درخواست کنم  نکرده  قرضه 

آن ها قرضه بگیرم، آن ها توقعات دیگر از من دارند و پول را برای 

مدت کوتاه قرضه می دهند. در صورتی که نتوانم قرضه آن ها را در 

وقت معین آن بازپرداخت کنم، رابطه ام با آن ها خراب می شود."

از سوی دیگر، چندین خانوار در باره ی تابوی فرهنگی مقروضیت به اقارب 

دارد  قرار  سنگین  قرض  تحت  اینکه  با  ح)   2) بهاره  اند.  گفته  سببی سخن 

خانواده های خرس  از  قرضه گرفن  دورمنای  از  اما  کنند  کار می  و پرسانش 

پرسانش احساس رشم می مناید و می گوید: "خوب نیست از آن ها درخواست 

قرضه منایم. این کار اعتبار ما را پایین می آورد، زیرا ممکن است آن ها فکر 

کنند که ما پول نداریم و مجبور شده ایم از آن ها درخواست قرضه کنیم."

خانوارها روابط مبتنی بر قرضه را به شیوه های متعدد توسعه می دهند. قرض 

نگهداشن  فعال  راه های  از  یکی  مبالغ کوچک  منظم  بازپرداخت  و  گرفن 

روابط مبتنی بر قرضه می باشد. اکرث خانوارها در واقع بر اهمیت بازپرداخت 

زودهنگام قرضه های کوچک تر بعضا به دلیل آسان بودن این کار از طریق 

عاید مازاد و کاهش مصارف و همچنان به خاطر حفظ منابع قرضه ای که نقش 

زنجیره  حفظ  همینطور  و  دوکانداران  قبیل  از  دارند  مصارف  تسهیل  در  مهم 

بازپرداخت  بندی  اولویت  در  همچنان،  دارند.  تاکید  قرضه  اعطای  گسرتده 

قرضه های کوچک از طریق روابط اجتامعی افقی، به موقف اقتصادی قرضه 

دهنده توجه می گردد. میزان کمی از خانوارها ترجیح می دهند تا منبع قرضه 

ای واحد داشته باشند و بازپرداخت آن را به شکل منظم و صادقانه انجام دهند 

تا در آینده به مبالغ بیش تر دسرتسی داشته باشند. بیش تر خانوارها ترجیحا 

به خاطر تحکیم قابلیت اخذ قرضه از یک یا دو دوکاندار پیش خرید می کنند. 

تعداد زیادی از زنان وقتی از دوکانداران قرض می گیرند عین این کار را می 

کنند اما گزینه های آن ها جهت توسعه و تحکیم روابط مبتنی بر قرضه حتی 

باشند  داشته  هم  را  معلمی  معاش  عاید  از طریق  گرفن  قرض  توانایی  اگر 

به هر حال محدود می باشد. رئیس خانوار 2 ت که یک زن می باشد، استثنائَا 

نقش خود را در جامعه از طریق تنظیم مراسم عروسی، غسل و کفن جنازه 

قبل از تشیع و اجرای واکسیناسیون ها تحکیم کرده است. وی از این طریق 

در جامعه مشهور شده است و قادر است عالوه بر دوستان و همسایگان خود 

از دریوران تکسی قرضه  از دوکانداران محل و شهر و همچنین  از بسیاری 

بگیرد. وی با اینکه گاهی اقدام به گرفن قرضه آنهم اکرثا قرضه غیر نقدی 

می مناید، اما به این باور است که وی به خاطر معارشت خوب و شخصیت 

مورد اعتامد و اعتبار خود منحیث یک زن که با وجود معلولیت روحی شوهرش 

توانایی مدیریت امور خانوار را دارد قادر است به مقدار وسیع قرضه دسرتسی 

داشته باشد.  
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پیامدهای قرضه و دگرگونی معیشت  ۹.4

مشکالت آبیاری، سیل و زیرآب شدن زمین ها در قریه 2 تاثیرات بدی را بر 

معیشت متام پاسخ دهندگان قریه 1 گذاشته است. به طور کلی، کاهش در 

کشت و آسیب به محصوالت، تقاضا برای کار روزمزد را کاهش داده است که 

بر عایدات خانوارها در متام کتگوری ها اعم از کتگوری محصوالت مربوط 

زیادی خانوارها  تعداد  تاثیر گذاشته است.  و فرصت های کارگری  زمین  به 

کار  به  توان  دیگر  بسیاری  و  اند  کرده  بیش تر  ای  قرضه  گرفن  به  رشوع 

انداخن قرضه های موجود را ندارند. به هر حال، هرچند ممکن است قرضه 

ها بسیار زیاد باشند، اما وقتی موضوع بازپرداخت مطرح می گردد تنها قرضه 

های کالن لزوما مشکل ساز منی باشند زیرا رشایط بازپرداخت در اکرث موارد 

انعطاف پذیر و خیرخواهانه باقی مانده اند. بسیاری از خانوارها به این نتیجه 

رسیده اند که باید به دلیل کاهش اقتصادی، قرضه های خویش را بازپرداخت 

منایند. آنهایی که نیازمندی های عاجل خویش را از طریق قرضه ی غیر رسمی 

مرفوع می منودند مجبور شده اند راهکارهای معیشتی مخاطره آمیز را روی 

دست بگیرند.

جدول 5: پیامدهای قرضه ی غیر رسمی به تفکیک گروه ثروت 

مرفهدر حال مدیریت در حال تقالگروه ثروت  

1 خ 1 

2 خ 1 ت، 2 الف، 2ت 2 

2 د 1 ب، 1 ث، 1 د 2ج 3

1 الف، 1 ج، 1ح، 2ب4 

2ث، 2ح 

   

در حال تقال

خانوارهای دارای قرضه های همیشگی و غیرقابل مدیریت که دارایی های 

آن ها در معرض خطر و روابط آن ها تحمیلی یا از هم پاشیده می باشد، دارای 

خصوصیات مشخص و مشرتک هستند. پرسان سه خانوار در قریه 1 که به 

اعضای  تعداد  افزایش  عاید،  دادن  از دست  بودند سبب  معتاد شده  تریاک 

گردیدند.  تداوی  به خاطر  ها  قرضه  بردن  باال  و  خانوار  در  خانواده  نان خور 

روسای خانوار مجبور شدند که به منایندگی از پرسان معتاد و خانوارهای آن ها 

قرض بگیرند، از منابع قرضه های موجود برای اهداف مرصفی استفاده منایند. 

همینگونه که مریضی و مرگ خانوارها را متاثر می سازد، از دست دادن کار و 

قدرت عایداتی نیز توانایی این خانوار را برای بازپرداخت قرضه متاثر میسازد. 

به هر حال، همچنانکه اعتیاد توان عایداتی خانوار را از بین میربد، یک کار 

ننگین نیز می باشد و رضر سنگین آن در صورت تداوم از دست دادن اعتبار 

و اعتامد می باشد که ممکن است بعداز تداوی اعتیاد نیز ادامه داشته باشد. 

به طور مشخص قریه 2 دارای کارگران زیاد می باشد – خانوارهای در حال 

تقال و دارای اقتصاد وابسته اکرثا آنهایی بودند که بیکار بودند. پرسانی که در 

ایران کار می کنند با فشارهای متضادی چون فرستادن حواله و در عین حال 

افزایش طویانه های باالی عروس، و همچنان بازپرداخت پول قاچاقربانی که 

آن ها را به ایران می رسانند مواجه می باشند. متام خانوارهای در حال تقال 

دسرتسی خود به قرضه را هنوزهم حفظ کرده اند، هرچند که در بعضی موارد 

مانند 2 ث در حال کاهش می باشد. 

مطابق با نتایج تحقیق ماکسویل و دیگران (2017) که در چندین کشور اجرا 

عدم  و  معیشت  دگرگونی  عمده  عوامل  از  یکی  معیشتی  آسیب  است،  شده 

در  آسیب  این  است.  بوده  تقال  حال  در  خانوارهای  برای  غذایی  مصئونیت 

بسیاری از خانوارها به شکل اعتیاد، مریضی یا فوت رئیس خانوار بوده است. 

سیل و تخریب زمین در قریه 2 نیز از عوامل عمده ای بوده اند که منجر به 

مشکالت قرضی وسیع برای خانوارها به شمول خانوار 2 ث و 2 ح گردیده اند. 

در مواردی که اعتیاد، مرگ و کهولت سن میزان وابستگی خانوار را باال برده 

نجات  زمینه  رسمی  غیر  قرضه ی  گردید،  تضعیف  زایی  درآمد  ظرفیت  و  اند 

بی درنگ و افزایش میزان ثبات را مساعد کرد، اما این کار با هزینه های دراز 

مدت صورت گرفت. چرخه قرضه زمانی به وجود آمد که در کنار مصارف باال و 

کاهش توانایی کسب عایدات در این خانوارها قرضه نیز عالوه گردید. بدین 

جهت، در اکرث موارد پول های حواله شده قبل از اینکه دریافت شوند به طور 

کامل به مرصف می رسد. اقدام دسته جمعی مردم در باره اعطای قرضه به 

از بحرانی که یک تعداد خانوارها  تعقیب یک رویداد فوتی در قریه 2 قطعا 

به شمول خانوار 2 ح به رسپرستی یک خانم که مبلغ 200000 افغانی قرضه 

انتظار کسانی  به وی داده شد، را تهدیدی می کرد جلوگیری منود. هرچند 

توانایی  خانوارها  اگر  نهایت  در  که  بود  این  بودند  داده  را  ها  قرضه  این  که 

ها  قرضه  اما مجموع  ببخشند،  را  ها  قرضه  این  باشند  نداشته  را  بازپرداخت 

زیاد بود و فشارهای مختلف طوالنی مدت را بر خانوارها تحمیل می کرد، زیرا 

خانوارها با این وجود هم خودرا مکلف به  بازپرداخت می دانستند تا مبادا در 

صورت عدم پرداخت مردم در باره آن ها قضاوت منفی کنند. 

از  امکان  در صورت  را  قرضه های خویش  تقال  در حال  خانوارهای  معموال 

طریق فرستادن فرزندان خویش به ایران برای کار، یا از طریق گرو گذاشن 

کردن  بیرون  در  قبلی  اسرتاتیژی  آنجایی که  از  کردند.  می  مدیریت  زمین 

عدم  مثال  به طور  ها  بدشانسی  اکرثا  بود،  غیرموفق  قرضداری  از  خانوارها 

توانایی در یافن کار، گرفتار شدن در دام مقامات و اخراج از ایران در عدم 

موفقیت آن ها نقش داشتند. برای خانوارهای که این افراد تنها کارگر آن ها 

بودند و گاهی مجبور میشدند عواقب اخراج به شمول گرفن قرضه ای بیش تر 

از  نقدی  عاید  منبع  این وجود،  با  است.  نیز سخت  پیامدها  کنند،  تحمل  را 

گرفن  قرضه  توانایی  احتامل  افزایش  و  قرضه  اخذ  قابلیت  تقویت  با  ایران 

دوباره، زمینه استقراض را برای خانوارها فراهم می کند. خانوارهای در حال 

تقال به منظور جمع آوری پول برای ازدواج، مصارف کالن صحی و بعضا برای 

مرصف زمین خود را به گرو می گذارند. اکرث خانوارهای شامل در کتگوری در 

حال تقال زمین هایی داشتند که بعد از قرارداد یکساله برای سال ها در گرو 

نداشتند.   را  آن ها  باز پس گیری  برای  بازپرداخت  توانایی  آن ها  و  بود  مانده 

خانوار 1 ح ده سال قبل تصمیم گرفت تا زمین خودرا به گرو بگذارد و حاال 

متام زمین به گرو داده شده است، و خانوار 1 ج یکی دیگر از خانوارها به خاطر 

هرچند  رساند.  فروش  به  خودرا  های  زمین  متام  هرات  شهر  به  مکان  نقل 

خانوارهای رسمایه دار تاحدی به آسانی قادر به متدید گروی ها، رصف نظر 

کردن از ظرفیت عایداتی ناچیز زمین و سپس قادر به بازپرداخت قرضه می 

باشند، اما به طور کلی، قادر به جمع کردن رسمایه های چون مواشی جهت 

محافظت از صدمات آینده و مصارف غیرمتوقعه نبوده و اکرثا فاقد کار و منابع 

الزم برای باز پس گیری زمین به منظور افزایش عاید از طریق محصول آن یا 

ایجاد تغییر در وضعیت زندگی به شکل دیگر بوده اند. بدین جهت خانوارهای 

در حال تقال عواید فردا را برای امروزش مرصف کردند که سبب شد آن ها در 

مقابل صدمات یا تقاضاهای بازپرداخت آینده آسیب پذیرتر باشند.
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در حال مدیریت

به طور کلی خانوارهای در حال مدیریت آنهایی بودند که دارای چندین منبع 

عایداتی از طریق معاش و کار بودند (به طور مثال، خانوارهای 1ب، 2 الف، 

2 ت). معموال این خانوارها دارای قرضه هایی به پیامنه وسیع می باشند و 

می  بازپرداخت  وقت  زودترین  به  خورد  یا  از کالن  اعم  را  ها  قرضه  معموال 

منایند. عواید ثابت و چندگانه در طول سال قابلیت اخذ قرضه های هرچند 

کالن را برای آن ها تضمین کرده است (از قبیل خانوار 2 د). تعداد زیادی از 

این خانوارها به قرضه های درازمدت دسرتسی داشتند و متعهد بودند که بعد 

از برداشت محصوالت زمین، قرضه دوکانداران را بازپرداخت منایند که این 

گزینه رصفا برای قرضه گیرندگان مورد اعتامد میرس است. وضعیت بعضی 

خانوارها با دریافت طویانه ی  عروس بهبود پیدا می کند (خانوار 1ب، 2 ت، 

برای  را  قرضه  بازپرداخت  و رشایط  مالی  منبع  در صورت رضورت  که  2 ج) 

آن ها فراهم می کند. اقساط منظم برای این پرداخت ها در طول چندین سال 

منحیث منبع مصئونیت معیشتی (دیکر و هوگوین 2002) هم برای مرصف 

و هم جهت رسمایه گذاری کالن تر به طور مثال عروسی پرسان، جمع آوری 

مواشی یا اعامر خانه ها کاربرد داشت ( 2ت). معنای دیگر خانوار در حال 

مدیریت این است که آن ها به احتامل زیاد به خاطر منافع بالقوه ای که برای 

حفظ و توسعه شبکه های قرضه دارند، منحیث منبع قرضه دهنده کار منایند. 

اما منابعی  اند،  نبوده  لزوما دارای منابع بیش تر قرضه  خانوار مدیریت کننده 

که داشتند بیش تر قابل اعتبار بودند به این معنا که این خانوارها به طور کلی 

دلیل  به  که   – نداشتند  خانوارها  از  بسیاری  از  کمک  درخواست  به  رضورت 

مرَجح  رشم،  احساس  از  جلوگیری  و  وقت  در  جویی  رصفه  قرضه،  مدیریت 

پنداشته می شود. 

اکرث خانوارهای در حال مدیریت از طریق استفاده موفقانه قرضه در تسهیل 

مصارف کوتاه مدت و رسمایه گذاری مراحل مهم دگرگونی معیشت را تغییر 

جهت داده اند.  دو گروه در این خانوار به دسته باالتر ثروت صعود کرده اند. 

هر یک از این خانوارها (1ت و 2 ت) یک سلسله روابط مبتنی بر قرضه را اعم 

از عمودی و افقی به منظور حصول اطمینان از توانایی جذب قرضه اختیاری 

به صورت آگاهانه و موفقانه توسعه دادند. شبکه های قرضه گیرنده کالن و 

عاید نقدی منظم به این معنا بود که خانوارها کمرت نیازمند توسل به اسرتاتیژی 

های بازپرداخت که ممکن اساس رسمایه خانوارها را از بین بربند بودند. خانوار 

خانوار  این  اما  بودند  و پرسکاکاها  دامادان  قرضه  د  هرچند شدیدا تحت   1

هنوزهم بازپرداخت ها را از طریق برداشت محصوالت مدیریت می کرد. این 

خانوار دارای ظرفیت بهبود کامل مالی از رخداد آدم ربایی است که منجر به 

مقروضیت برای آزادی فرد ربوده شده بود.

خانوارهای مرفه 

طوری که تحقیق کالین و پین در سال 2007 نشان داده است، خانوارهای 

مرفه، یعنی کسانی که قرضه ی غیر رسمی به بهبود وضعیت آن کمک کرده 

است، دارای وضعیت نسبتا خوب و مالکین بزرگ زمین اند. عالوه بر این، 

خانوار 1 ح به خاطر کشت انگور دارای عاید چشمگیر بود و از دریافت طویانه 

عروس هم بهره برده است. این خانوار بعضی از تاک های انگور خویش را 

به منظور اعامر چند دوکان در مجاورت رسک به گرو گذاشت و با اهالی و افراد 

رسمایه دار قریه در هرات ارتباط خوبی برقرار کرده و ارتباط کاری نیز دارد. 

عوامل انفرادی از قبیل کالن شدن پرسان و همکاری آن ها با عاید خانوار از 

طریق کار همراه با دریافت طویانه دو دخرت به مصئونیت اقتصادی مورد نیاز 

خانوار جهت استفاده از قرضه در رسمایه گذاری کمک کرده اند. همچنان، 

خانوار 1 ت در قریه 1، و خانوار 2 خ در قریه 2 نیز از یک هم قریه رسمایه دار 

خود قرضه گرفت تا زمین به گرو گرفته و در آن زعفران کشت مناید. یکی از 

پرسان خانوار 2 خ موفق گردید تا به طور قانونی به ایران مهاجرت کرده و به 

پیش پرداخت مزد کار خود در آنجا دسرتسی پیدا مناید و خانوار اش نیز قادر 

گردید از زمین های زیادی که در اختیار داشت محصوالت زیاد گندم برداشت 

کند.  بدین لحاظ، با اینکه تخمینا این خانوار به خاطر ارتباط خوب رئیس آن با 

اعضای شورای انکشاف محلی قادر بود در صورت رضورت از 20 منبع قرضه 

دریافت کند، اما این خانوار به حد کافی عواید داشت و به طور عموم رضورت 

از  چندگانه  عواید  داشن  به خاطر  که  د   2 خانوار  نداشتند.  قرضه  گرفن  به 

ایران و داشن توان تصفیه قرضه به طور نسبتا رسیع و آسان از اعتبار خوب 

برای اخذ قرضه برخوردار بود. این خانوار از ناحیه زمین نیز دستآوردهای کالن 

داشت. 

خانوارهای مرفه تنها مشکالت جزئی مالی را در سالهای اخیر تجربه کرده اند. 

در کنار عوامل آماری تعداد نفوس خانوار از قبیل کالن شدن پرسان یا یکجا 

شدن خانوارهای فرعی که در ثبات و بهبود خانوار کمک کرده اند، عواید زیاد 

و منابع بزرگ قرضه ی غیر رسمی با رشایط خوب آن ها را از اکرث صدمات دور 

نگهداشته اند. خانوار 2 خ در هنگام مریضی و سپس فوت رئیس خانوار مبلغ 

78000 هزار افغانی را از اقارب، هم قریه های رسمایه دار و حواله داران که 

خانوارها معموال از طریق آن ها پول های حواله پرسان کارگر خویش از ایران را 

دریافت می کنند قرض گرفت. این قرضه طی سه هفته از پول فروش مواشی 

بازپرداخت گردید و تعداد مواشی هم از طریق پولی که پرسان کارگرش از ایران 

حواله کرد دوباره به حد نصاب قبلی خود رسید. این خانوار، نقش ارباب قریه را در 

همبستگی مردمی و حامیت متقابل مهم دانست. هرچند موفقیت این خانوار در 

بازپرداخت قرضه بیش تر به دلیل داشن چندین منبع آبرومندانه ی  عواید نقدی 

از ایران بود، همکاری ارباب در توامنند ساخن این خانوار برای اخذ رسیع مبالغ 

کالن  قرضه نیز سهم داشت. به طور کلی، زنان و مردان در خانوارهای دارای 

کارکرد خوب اکرثا نسبت به خانوارهای دارای مدیریت و پرتالش کمرت رضورت 

به گرفن قرضه دارند.  
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یافته های این تحقیق دقیقا مانند تحقیق سال 2007 نشان دهنده رویه های 

حد  تا  که  هایی  رویه  است،  رسمی  غیر  قرضه  زمینه  در  تاثیرگذار  و  فراگیر 

زیادی همه شمول،  هم افزا، و منبع حیاتی است که خانوارها را قادر می سازد 

به امنیت معیشت، هرچند در درجات مختلف، دست یابد. بیش تر خانوارهای 

که مورد تحقیق قرار گرفتند قرضدار بودند، و این واقعیت که این خانوارها قادر 

بوده اند قرضه های کالنی را باوجودی که شانس بازپرداخت آن ها بعید به نظر 

به معنای جامعیت و گسرتدگی سیستم قرضه ی غیر  میرسید مدیریت کنند، 

رسمی است. طوری که آشکار است، با وجود اینکه قرضه های کالن در ذات 

باشند. هرچند که خانوارهای  لزوما مشکل ساز منی  اما  اند  خود غیرمطلوب 

فقیرتر اغلب در تقال بوده و به احتامل زیاد مشکالت قرضه را تجربه کرده و 

به راهکارهای منفی متوسل می شوند اما اکرث خانوارها قرضه های خویش را 

مشخصا از طریق کارگری در ایران موفقانه مدیریت کرده اند. اکرثا هامن 

حضور آن ها در شبکه های قرضه ی غیر رسمی و داشن توانایی اخذ قرضه 

می تواند یگانه راه جلوگیری از سوق یک خانوار بسوی محرومیت، تنگدستی 

و ترک قریه به هدف شهر به خاطر دوری از بحران بعدی باشد.

قرضه ی غیر رسمی و روابط اجتامعی از همدیگر جدایی ناپذیر است و وجود 

قرضه کامال به این روابط وابسته است. ممکن است پرداخت قرضه های غیر 

رسمی از طریق روابط مستقیم که با داد و ستدهای متقابل توسعه یافته یا 

از راه های دیگر ایجاد گردیده صورت گیرد، اما وقتی موضوع قرضه مطرح 

می شود، قرضه به طور بسیار معمول از طریق رابطه مستقیم به دست میاید. 

چرا  اینکه  دلیل  و  باشد  می  استوار  اعتامد  بر  قرضه  به  مربوط  روابط  متام 

مجاورت اجتامعی عامل اساسی دسرتسی به قرضه می باشد نیز همین اعتامد 

نزدیکی  معنای  به  افغانستان  در  قریه  ساختار  در  اجتامعی  مجاورت  است. 

فیزیکی می باشد زیرا اقارب اکرثا همسایه اند و ازدواج های که بین خانوارها 

صورت می گیرد شبکه های به شدت محلی قرابت و پیوند را ایجاد می مناید. 

قرضه شیوه ای برای رشیک سازی خطراحتاملی است و حفظ کردن آن در 

معوقه  قرضه  احتاملی  خطر  نزدیک،  اجتامعی  مجاورت  دارای  افراد  روابط 

را که تبدیل به یک الزام و مسئولیت می شود و رضرهای حیثیتی را متوجه 

خانوار می سازد یا خانوار را در معرض استثامر قرار می دهد، کاهش می دهد. 

خانوارهای دارای پیوند نزدیک به احتامل زیاد به اساس دلسوزی یا احساس 

مکلفیت، حارض به اعطای قرضه به خانوار دیگر می باشند، و عالقه مند اند 

این کار را با رشایط مناسب و خوب انجام دهند زیرا طوری که تحقیق قبلی 

مربوط به قرضه ی غیر رسمی نشان داد، خانوار در مورد روابط متقابل خویش 

رسمایه گذاری می منایند و از دید آن ها آنکه امروز قرضه گیرنده است ممکن 

فردا قرضه دهنده باشد (کالین و پین2007). در حالی که مطالعات در مناطق 

روستایی هندوستان نشان داده که قرضه دهندگان ترجیح می دهند به افراد 

خارج از دایره روابط خانوادگی خویش قرضه بدهند تا از فشار یا مداخله آن ها 

در باره موارد مرصف قرضه جلوگیری منایند (جیورین و دیگران 2012)، قرضه 

گیرندگان در این تحقیق قویا ترجیح می دهند تا از اقارب خویش قرضه بگیرند، 

برای هدف  قرضه  دادن  به  متامیل  غیراقارب  از  بیش تر  اقارب،  و همچنان 

مشخص بوده اند. عالوه بر این، به اساس برداشت آن ها، درخواست قرضه 

از افراد دارای روابط اجتامعی  با درخواست آن  از اقارب نزدیک در مقایسه 

دورتر، کمرت رشم آور می باشد. این گونه روابط نسبت به روابط معارشتی کمرت 

در معرض رسد شدن می باشند، و با قرضه گیرندگان ممکن است بیش تر با 

انعطاف، مالیمت و متدید قرضه درصورت درخواست آن برخورد صورت گیرد. 

برود،  بین  از  آن  یادداشت  یا  گردد  فراموش  قرضه  در صورتیکه  نهایت،  در 

رضر آن کمرت از موردی است که قرض گیرنده دارای رابطه مبتنی بر مجاورت 

اجتامعی می باشد.   

بحث. 5
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به نظر می رسد سطح باالی اضطرابی که توسط اکرث قرضه گیرندگان به طور 

واضح بیان شده است با این واقعیت که اکرث قرضه ها بدون سود، انعطاف 

پذیر اند و تعداد زیاد قرضه های کوچک تر همچون  قرضه های خدادادی را 

که می توان بعد از فراهم شدن زمینه پرداخت آن از طرف خداوند بازپرداخت 

روابط  خود  ارزش  بیانگر  اصوال  اضطراب  این  باشد.  می  ناسازگار  منود، 

اجتامعی است که ارزشمند تر از قرضه معیشت است. در صورتی که خانوارها 

یا آسیب زدن به  با از دست دادن روابط اجتامعی  بپردازند،  نتوانند قرضه را 

قابلیت اخذ قرضه،  با رضر بزرگ تری مواجه خواهند بود. چندین خانوار گفته 

اند که همچنان که قرضه گیرندگان باید قابل اعتامد باشند خوب بودن قرضه 

دهنده نیز دارای اهمیت می باشد تا بتوان به کمک وی اعتامد کرد. قرضه ی 

غیر رسمی برای افراد نیازمند مشخصا به منظور دریافت قرضه متقابل، بخودی 

خود به همین شکل پرداخت می شود. قرض دادن افراد را همچنان توامنند 

می سازد تا موقف اجتامعی خویش را تقویت منوده و امتیازات معنوی (ثواب) 

را به دست آورند و همچنان روابط خویش را حفظ یا توسعه دهند.

بررسی رویه های مرتبط به قرضه ی غیر رسمی از دید بازار، دالیل شیوع قرضه 

را واضح می سازد، مثال، امکان دسرتسی زیاد به قرضه، کم بودن مصارف اخذ 

قرضه و موانع اندک دسرتسی به قرضه. با این حال، دید بازار قادر به توضیح 

حجم فعالیت اخذ و اعطای قرضه نیست. توضیح کامل را می توان بر مبنای این 

واقعیت ارائه کرد که قرضه ی غیر رسمی ریشه عمیق در سنت های فرهنگی 

اسالمی دارد که مکلفیت ارائه آن به افراد نیازمند بر مبنای اصل "حق همسایه" 

لحاظ، قرضه ی غیر رسمی یک  بدین  باشد.  آن می  با رشایط غیراستثامری 

بخش کالن و مهم اقتصاد معنوی را تشکیل می دهد و میکانیزم اساسی برای 

همکاری متقابل می باشد. محروم کردن یک شخص از قرضه نه تنها به دلیل 

ضعف قابلیت اخذ قرضه یا عدم توانایی کامل بازپرداخت، بلکه همچنان به دلیل 

نوعی ناکامی اخالقی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر یا اعتیاد به قامر نیز صورت 

می گیرد. در واقع، طوری که مینویا و پین (2017) گفته اند 'ناتوانی در دسرتسی 

به قرضه غیر رسمی نشانه واقعی محرومیت و فقر است.'

نقش سیستم قرضه ی غیر رسمی در اقتصاد توزیعی یکی دیگر از مشخصات 

این سیستم می باشد. رابطه ها به شمول روابطی که به اثر ازدواج ایجاد می 

دیگران  منابع  از  گرفن  قرضه  طریق  از  تا  می سازد  توامنند  را  انسان  گردد 

درخواست کمک مناید. در این تحقیق، اقارب سببی منبع عمده قرضه به شامر 

می رود هرچند که در بعضی موارد مثال در موردی که پدران برای گرفن قرضه 

به پرسان خویش مراجعه می کنند، رشم آور توصیف شده است. خانوارها به 

این باور است که به جز این گزینه که آن ها با در اختیار داشن امکانات جهت 

اطمینان از توانایی درخواست قرضه مورد نیاز از دیگران بجای تکیه بر کمک 

های خیریه در داد و ستد های متقابل اشرتاک منایند، گزینه کمرتی را برای 

دسرتسی به قرضه نقدی یا غیر نقدی در اختیار دارند. از موقف اجتامعی باال 

می توان در جهت گرفن قرضه به منایندگی از دیگران استفاده کرد و منونه 

های وجود دارد از قبیل اینکه شخص اعتبار و رابطه خود را با دوکاندار از پدر 

به ارث برده باشد یا در موردی که مردم منحیث ضامن رفیق خود جهت گرفن 

قرضه از دوکاندار عمل مناید که نشان دهنده این است که می توان از موقف 

یک شخص برای دیگران استفاده کرد. روابط قرضه ی استثامری بر مبنای 

قدرت نابرابر که در آن استقالل و آسایش درازمدت قربانی بقای کوتاه مدت 

می شود (طوری که در تحقیقات دیگر از قبیل تحقیق پین و دیگران 201۶ 

توضیح داده شده است)، به ندرت در جریان تحقیق دیده شده است. زیاد 

احتامال  نتیجه مهاجرت وسیع  در  روستایی هرات  اقتصاد  در  نقد  پول  شدن 

شانس خانوارها برای دست یافن به قرضه های زیاد از طریق روابط افقی 

قرضه دهی موجود را افزایش می دهد. 

بر  مبتنی  روابط  از  می شود،  استفاده  احتیاط  به  قرضه  خود  از  که  همچنان 

قرضه نیز استفاده محتاطانه صورت می گیرد. تقسیم مبالغ قرض میان چندین 

معمول  های  از شیوه  یکی  بیان شد  قبلی  بخش  در  دهنده طوری که  قرضه 

کاهش خطر احتاملی در روابط افقی است. در زمانی که دیگران در موقعیت 

اجتامعی-اقتصادی مشابه قرار دارند، نباید با گرفن قرضه کالن، یک منبع 

نفوذ،  با  یا  افراد ثرومتند  از  با قرض گرفن  یا  داد  را تحت فشار قرار  قرضه 

اعتبار خود را در معرض آسیب گذاشت. به طور منونه، زمانیکه قرضه دهنده 

توقعات خویش مبنی بر کار رایگان و دیگر توقعات مشابه را به احمد گفت، 

وی (خانوار 1 ح) قرضه خود را با گرو گذاشن زمین بازپرداخت منود و خود 

مانند سایر خانواده  احمد،  نظر می رسد  به  بیرون کشید.  بار قرضه  زیر  از  را 

های دارای وضعیت مشابه، هزینه تفقد و مالطفت را به حیث بخشی از قرضه 

محاسبه کرده است و آن را در برابر هزینه درازمدت گرو زمین سنجیده است. 

حکایت های قرضه استثامری یا طفره رفن مقروضین از پرداخت آن معموال 

مربوط به داد و ستد قرضه با افراد خارج از قریه و اشخاص کمرت آشنا است. 

آشنایی قرضه دهنده با قرضه گیرنده و همینطور با جامعه به حیث انگیزه قوی 

بجز  توقع  کدام  بدون  و  قبول  قابل  عرفا  و  مطلوب  با رشایط  قرضه  اعطای 

از پرداخت بوده، و همچنان رفتار خوب قرضه گیرنده را تضمین می مناید. 

هزینه نیت بد یک فرد در اعطا و اخذ قرضه فراتر از رضرهای مالی عاجل آن 

که سبب وارد کردن زیان غیرقابل جربان به قابلیت اخذ قرضه و اعتبار یک 

شخص (خوش حساب) می گردد، می باشد.

داشن  و  کارگر  وجود  یعنی  خانوار  ترکیب  است؟  متفاوت  پیامدها  چرا  پس 

شاید  هرچند  است.  پیامدها  تفاوت  عمده  عوامل  از  ازدواج  در سن  دخرتان 

می توان  قرضه  طریق  از  شود،  ایجاد  مشکل  و  آُسیب  قرضه  بازپرداخت  در 

از صدمات خاص مانند مریضی و مرگ نجات یافت. به هر حال، موجودیت 

کافی  مبالغ  تا  قادر می سازد  را  خانوار  فعال، یک  افقی  روابط قرضه  چندین 

روستایی  فضای  در  بگیرد.  قرض  به  مدیریت  قابل  رشایط  مقابل  در  پول 

نسبتا پولی شده، روابط قرضه افقی عام تر از روابط عمودی است (کالین و 

پین2007). حتی خانوارهای فقیر با داشن نیروی کار کافی در ایران قادر 

به بازپرداخت قرضه های به پیامنه ای وسیع می باشند و می تواند از افتادن 

در مشکل جلوگیری مناید. مدیریت این روابط مستلزم بازپرداخت های عاجل 

مبالغ کوچک تر می باشد که احتامال در دراز مدت نقش مبالغ کوچک تر در 

تسهیل مرصف و مدیریت رویدادهای مربوط به مریضی برای اکرث خانوارهای 

باشد.  از مبالغ کالن قرضه  یا خانوارهای دارای عاید متوسط مهمرت  فقیرتر 

که  است  مهم  بسیار  آینده،  در  قرضه  به  دسرتسی  شانس  افزایش  به منظور 

روابط مبتنی بر قرضه با اقارب نزدیک فعال نگهداشته شوند و این چیزی است 

را موفقانه مدیریت می  به قرضه  و ستد های مربوط  داد  که خانوارهای که 

منایند آن را به بهرتین وجه انجام می دهند. به هر حال، معنای ماهیت متقابل 

این داد و ستدها این است که درخواست آن متضمن هزینه است. طوری که 

در سایر بخشهای جهان (به طور منونه در غنا (اسکیندلر 2010)) دیده شده 

است، مشکل مسرتد کردن قرضه ها درصورت درخواست، فشارهای بیش تری 

را بر عواید خانوار وارد می سازد.

حال،  این  با  است.  زده  جنسیت  شدیدا  رسمی  غیر  قرضه ی  های  میکانیزم 

مواد  ستدهای  و  داد  اهمیت  از  نباید  نقدی  قرضه  به  زنان  اندک  دسرتسی 

غذایی با مبالغ کوچک غیر نقدی بین همسایگان که ممکن بیش ترین داد 

برنج،  به کمرتین مبالغ غیر معین  باشد، بکاهد. دسرتسی  و ستدهای آن ها 

نان در کوتاه مدت، در پر کردن خالی عایداتی و تسهیل مرصف  روغن و 

زندگی  و  بوده  معمول  شیوه  این  به  قرضه  گرفن  دارد.  حیاتی  نقش  روزانه 

اجتامعی محدود زنان، کانالی برای این نوع قرضه می باشد، و برعکس، در 
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بعضی شیوه ها به زنان فرصت داده می شود با همسایگان و اقارب مالقات 

با وجود اینکه استقالل اقتصادی زنان در اکرث موارد محدود است،  منایند. 

آورند،  به دست می  از معلمی  و معاشی که  از خیاطی  زنان  اندکی که  عواید 

سبب می شود زنان بتوانند مبالغ بیشرتی را از اقارب خود قرضه بگیرند. عدم 

حضور روسای ذکور در رأس خانوارها، زنان را بیش از پیش قادر ساخته است 

با کسب اجازه قبلی و در برخی موارد به صورت مستقل - در صورتی که رئیس 

خانوار زن باشد و پرسانش در ایران کار مناید – از اقارب و دوستان خویش 

قرضه بگیرد. خانوار 2 تحت رسپرستی یک زن که رشایط موجود زمینه را برای 

نقشهای  اکرث  بشکند،  را  جنسیتی  شدید  های  هنجار  تا  ساخت  مساعد  وی 

تنظیم  قبیل  از  را  قریه  زندگی عمومی  در  زنان  برای  پذیرفته شده  اجتامعی 

کننده محافل عروسی و قابلگی را پذیرفت.  بدون شک احساس عاملیت وی 

و برداشت های وی از محدودیت های تحمیل شده بر او، در پیشربد این نقش 

ها به وی کمک کردند و شبکه قرضه وی را توسعه بخشید. اما سایر زنان از 

شکسن عین هنجار ها به عین شکل، به هدف دستیابی به این نقش ها که 

هم شامر و هم طیف آن محدود است، باز داشته می شوند.

از  که  باشد  می  قریه  زندگی  در  مهم  نقش  دارای  نهادی  به صورت  مساجد 

گرفن  برای  جدید  های  فرصت  ایجاد  نیز  و  منظم  اجتامعی  تعامل  طریق 

از قریه جات  را مستحکم می سازد. حضور مردان  استقراض  روابط  قرضه، 

مختلف در مناز جمعه در مساجد بزرگ ایجاد روابط جدید استقراض را تسهیل 

مبلغ  مناید  می  کار  دیگر  قریه  در  که  ث   2 خانوار  رئیس  چنانچه  کند،  می 

100000 افغانی را به همین شکل قرض گرفت. آموزه ها و مواعظی که در 

مساجد ارائه می شود نیز نقش مهمی را در تنظیم رفتار قرضه دهی و جلوگیری 

از فعالیت های استثامری دارند. نهادهای دیگر از قبیل شوراهای انکشافی 

شورای  مناینده  باشند.  می  محلی  قدرت  موجود  روابط  دهنده  بازتاب  محلی 

انکشافی محلی در خانوار 2 خ دارای شبکه وسیع قرضه می باشد که قادر به 

پرداخت مبالغ کالنرت قرضه برای اهداف رسمایه گذاری می باشد و از طریق 

رئیس  منازعه  دیگر،  از سوی  گردد.  می  تسهیل  نهاد  این  در  وی  عضویت 

خانوار 1ح با بزرگ قریه که در شورای انکشافی محلی عضویت داشت سبب 

شد رئیس خانوار اختطاف گردد، و خانوار را مجبور ساخت برای رهایی وی  

قرضه های کالن بگیرد و سپس اورا به هرات منتقل کند. بعد از این ده سال 

می شود که این خانوار مبلغ 400000 افغانی قرضدار می باشد. قابل یادآوری 

است که این کار بیش تر از اینکه توسط خود این شورا انجام شود با اعامل 

قدرت از طریق سلسله مراتب اجتامعی موجود انجام شد که پیامدهای فوق 

را به بار آورد. رئیس خانوار 1 د عینا مثل رئیس خانوار 1 ح که وی نیز مقیم 

هرات می باشد به جز از پیش خریدهای وی از دوکانداران، کدام رابطه قرضه 

در شهر ندارد و با اینکه چندین سال از نقل مکان وی به شهر می گذرد برای 

قرض گرفن به قریه مراجعه می مناید. با اینکه برخی از عنارص قدرمتند در 

قریه بر خالف وی می باشد، اما وی می تواند از طریق همسایگان قبلی و 

ارتباط با افراد رسمایه دار به قرضه دسرتسی داشته باشد که این نشاندهنده 

منحیث  قریه  اهمیت  و  نزدیک  اجتامعی  روابط  بنیادی  اهمیت  و  شکیبایی 

نهاد اجتامعی بسیار مهم در زندگی درازمدت مردم می باشد (پین و استورج 

 .(201۵

در ده سال گذشته، قرضه در دو قریه مورد تحقیق، آشکارا کمیاب شده است، 

اما در عین حال خانوارهای در حال تقال و خانوارهای دارای وضع نسبتا خوب 

به طور فزاینده بر آن متکی بوده اند. این امر دالیل متعدد دارد که عمده ی  

تقسیم  به  مرتبط  که  خانوار  نفوس  میزان  افزایش  آبرسانی،  مشکالت  آن ها 

باشد، کاهش فرصت های کار روزمزد در سطح محلی و در شهر  زمین می 

هرات، اعتیاد و افزایش مشکالت کاری در ایران می باشند. آنچه را که این 

راه  منحیث  ایران  به  کاری  مهاجرت  که  است  این  سازد  می  آشکار  تحقیق 

دستیابی به معیشت و نیز راهکاری برای مدیریت خطرات احتاملی است. از 

آغاز تحقیق کالین و پین (2007) تاکنون  مجموعه ای عوامل فوق الذکر 

سبب شده اند تا خانوارها بیش تر بر مهاجرت رئیس و پرسان آن ها به ایران 

(چه مهاجرت اتفاقی، چه فصلی و چه دوره ای) که مزد کار در آن تا همین 

اواخر به طور چشمگیر باال بود متکی باشند. مردان خانوار به خاطر رسیدن به 

ایران ممکن است قرضدار قاچاقربان شوند اما با آن هم مهاجرت می کنند تا 

در بازگشت از ایران قرضه های خانوار را بازپرداخت منایند. پول های به دست 

آمده از این مهاجرت نه تنها برای تامین معیشت خانوارها به مرصف می رسند 

باز می  افغانستان  در  برای خانوارها  به سطح محلی  را  راه های قرضه  بلکه 

منایند. در عین حال، فرصت های کاری در ایران به صورت فزاینده کاهش 

یافته و ارزش واحد پول ایران به دلیل افزایش تحریم های بین املللی بر این 

کشور در حال سقوط می باشد. نتیجه این است که خطرات احتاملی مربوط 

به سفر مخاطره آمیز کنونی به شمول اخراج ، خشونت و رد مرز شدن توسط 

قرضداری  با  خانه  به  برگشت  شانس  که   (2018 (گلنسکی  ایرانی  مقامات 

بیش تر را افزایش می دهد، تشدید می گردد.  

دارای  قطعا  اجتامعی  مصئونیت  میکانیزم  منحیث  رسمی  غیر  قرضه ی 

محدودیت های مختص به خودش است. نکته مهم اینکه، به اساس گفته 

 –  10000 حدود  از  موجود  مبالغ  اخیر  سال های  در  دهندگان،  پاسخ  های 

20000 به 2000 – ۵000 تنزل چشمگیری داشته است. برداشت ها نیز در 

حال تغییر اند. پاسخ دهندگان در قریه 1 گفتند که رفتارها بیش تر در حال 

فردی شدن است و قرضه دهندگان به عوض افزایش دادن وجوه کمکی از 

طریق فروش دارایی ها، نیازمندی دیگران به گرفن قرضه را زیر سوال می 

از  مازاد مصارف خویش مشخصا  از  زیاد  احتامل  به  دهندگان  قرضه  برند.  

طریق به اجاره دادن زمین با وجود کمبود زمین در هردو قریه مخصوصا در 

قریه 2 جهت توسعه رسمایه تولیدی خود استفاده می منایند. قرضه تقریبا برای 

متام خانوار قابل دسرتس می باشد اما برای مدت طوالنی کافی منی باشد. 

با توجه به اینکه دسرتسی به مبالغ بیش تر سخت تر است، به گرو گذاشن 

با آن ها مصاحبه انجام  زمین نسبت به ده سال قبل در میان خانوارهای که 

شده به طور قابل مالحظه بسیار معمول شده است. گرو گذاشن زمین منحیث 

رابطه استقراضی متقابال سود بخش و درازمدت در مقایسه با استقراض مبالغ 

گرو  هرچند  شود،  می  شناخته  تر  کم خطر  اسرتاتیژی  عنوان  به  پول  بزرگ 

گذاشن زمین ظرفیت خانوارها برای برآورده کردن نیازهای شان و بازپرداخت 

قرضه های شان در درازمدت را تضعیف می کند در وضعیت کنونی، امکان 

پس گرفن زمین های گروی برای اکرث مردم بعید به نظر می رسد.
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نتایج این تحقیق بار دیگر بر نقش محوری و بی مانند قرضه ی غیر رسمی بر 

اقتصاد توزیعی افغانستان و تامین مصئونیت اجتامعی به سطح قریه تاکید 

کرده است. به اساس این تحقیق، در نبود قرضه، دگرگونی معیشت در میان 

بدین  بود.  خواهد  جدی  زیاد  احتامل  به  روستایی  جوامع  فقیر  بخش های 

از طریق قرضه ی غیر رسمی فراهم می گردد  لحاظ، شبکه ی مصئونیت که 

اکرثا بخش های وسیع جمعیت روستایی را از رضورت توسل به راهکارهای 

مخرب مقابله با صدمات احتاملی ناشی از اوضاع آشفته و دارای خطرات باال 

فقیر  خانوارهای  که  قرضه  به  مربوط  معضالت  دارد.  می  باز  افغانستان،  در 

زیان  درازمدت  در  خانوار  اقتصادی  سالمت  برای  می تواند  اند  کرده  تجربه 

بخش باشد هرچند که راه های بدیل آن نیز بسیار بدتر ازآن خواهد بود. 

عالوه بر این، واضح است که قرضه ی غیر رسمی در ساختار زندگی اجتامعی 

قریه دارای نقش محوری می باشد. قرضه فراتر از داد و ستد پولی، انجام یک 

عمل معنوی و اخالقی است که هم به منظور بازآفرینی پیوندهای اجتامعی از 

طریق اصل "حق همسایه" و هم در ایجاد اعتامد بین قرضه دهنده و قرضه 

گیرنده کاربرد دارد. به دست آوردن و حفظ کردن اعتامد نه تنها برای رابطه آنی 

مرتبط به قرضه بلکه برای موقف یک شخص در متام شبکه قرضه مهم می 

باشد. از آنجایی که قرضه ی غیر رسمی نقش مهم در تقویت همبستگی و هویت 

قریه دارد، اهمیت آن فراتر از حصول اطمینان برای ادامه و بقای همکاری 

متقابل است. این امر مشخصا در قریه 2 (که رئیس قریه در راستای توسعه 

عمل کردهای جمعی و امور خیریه کار می کند) که در آن برابری مالکیت زمین 

منجر به تساوی بیش تر توزیع رسمایه گردیده است، صدق می کند. از سوی 

دیگر، شبکه های قرضه در قریه  وسیع 1 دارای شکل افقی بوده و در محدوده 

همسایگی متمرکز شده است. بزرگان قریه ای 1 به دلیل داشن این برداشت 

که خطر احتاملی آسیب حیثیتی و مکلفیت کار بدون مزد یا سایر کمک ها باال 

می باشد به ندرت حارض به گرفن قرضه می شوند. به خاطر همین موضوع (و 

طوری که وود در سال (2003) مطرح کرده بود)، مهاجرت و همگانی شدن آن 

بدیل معقول "وفاداری تحمیل شده" به بزرگان بر مبنای تفقد و مالطفت است، 

مخصوصا زمانی که دسرتسی به قرضه وجود ندارد. 

قابل  های  قرضه  میزان  اجتامعی  تاحدودی،  و،  اقتصادی  کالن  روندهای 

دسرتس در ده سال اخیر را به طور قابل مالحظه کاهش داده است. طوری که 

مطالعه موردی نشان داده است، این موضوع برای هر خانوار به معنای گرفن 

قرضه از افراد بیشرت برای تامین نیازها است، که گاهی شامل افراد خارج از 

حلقات اجتامعی نزدیک است. در چنین مواردی، قرضه ها به دلسوزانه ترین 

رشایط پرداخت می شود. نتیجه این کار احتامال کاهش ظرفیت خانوارهای 

سبب  که  امری  باشد،  می  آن ها  از  نجات  و  صدمات  با  مقابله  برای  فقیرتر 

بر  سختگیری  حال،  به هر  شود.  می  مهاجرت  به  بیش تر  وابستگی  افزایش 

کارگران مهاجر افغانی در ایران و کاهش رسیع ارزش واحد پول ایران این 

منبع مهم عایداتی را به طور چشمگیر محدود می سازد. 

نیز در سال های 2017 و 2018 اکرث  در کنار این فشار، خشکسالی شدید 

این  توجه  مورد  قریه  دو  که  (هرچند  است  کرده  متاثر  را  افغانستان  مناطق 

تحقیق تا حد زیاد از خشکسالی متاثر نشده اند). خشکسالی اکرث خانوارهای 

فقیر را با بحران شدید مواجه کرده است. به اساس گزارش از مناطق بیرون 

بازپرداخت  به خاطر  باعث شده است دخرتان جوان  این والیت، خشکسالی 

قرضه مجبور به عروسی شوند (یان 2018). در نتیجه موجودیت این عوامل، 

سیستم های قرضه ی غیر رسمی به میزان تقریبا غیرقابل پیشبینی در حال 

گسرتش می باشند. این بدین معنا است که این سیستم ها بیش از این قادر 

به پیوند زدن مردم یا فراهم کردن مصئونیت برای خانوارها نیست، بر خالف 

نتیجه گیری. 6
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نقش موثر آن در گذشته برای نجات خانوارها از افتادن در دام میکانیزم های 

ویرانگر مقابله با صدمات.

هامنطور که برنامه های قرضه کوچک در متام دنیا رایج شده است، سیستم 

های قرضه ی غیر رسمی نیز به دلیل داشن ماهیت اجتامعی شایع شده است. 

این سیستم ها با تالش های بیرونی برای حامیت از آن ها و جامعیت بخشیدن 

به آن ها ناسازگار است. این موضوع به طور مشخص در اقدامات معطوف به 

تقویت دسرتسی زنان به قرضه، استفاده از قرضه و توانایی بازپرداخت قرضه 

صدق می کند. بنا بر این، هرگونه تالش برای تاثیر مستقیم بر سیستم های 

قرضه ی غیر رسمی احتامال ناموفق خواهد بود و طرح پیشنهادات مستقیم در 

باره قرضه ی غیر رسمی را  با مشکل بیش تر مواجه می سازد. از این رو، این 

گزارش با ارائه توصیه های محتاطانه که قرضه ی غیر رسمی را در بافت کالن 

آن مد نظر می گیرد، به پایان می رسد:

دولت ها و طراحان برنامه ها باید از تالش  برای رسمی سازی، نهادینه  ■

تحقیق  بنیاد  بر  کنند.  خودداری  رسمی  غیر  قرضه ی  تنظیم  یا  سازی 

فقیر در مقابل  افراد  از  تقنینی  پالیسی و طرح های  2007، محافظت 

رویه های استثامری قرضه غیرواقع بینانه است. عالوه بر این، هر نوع 

تالش برای همه شمول ساخن قرضه غیررسمی، نخست نیازمند توجه 

دقیق به ساختار محلی و موانع گشت و گذار و فعالیت اقتصادی زنان و 

افراِد حاشیه نشین است.

قرضه  ■ به  مربوط  برنامه های  و سایر  قرضه های کوچک  برنامه  هرگاه 

الزم  کنند،  درک  را  خانوارها  مالی  فعلی  تقاضاهای  میخواهند  رسمی 

درست  به شکل  ها  قریه  ساختارهای  و  محلی  اقتصاد  فهم  روی  است 

رسمایه گذاری کنند. اقدامات بیرونی بجای اینکه جایگزین رویه های 

غیر رسمی موجود شوند با آنها همپوشانی خواهد داشت. 

با توجه به آنچه گفته شد، قرضه زراعتی می تواند با ارائه اقالمی مانند  ■

خرید بذر و سایر مواد و نیز اجاره زمین در جاهایی که زمین کم است، 

در  خانوارها  بر  زیاد  فشار  وجود  با  کند.  تکمیل  را  موجود  های  رویه 

مانند هرات،  بازار،  به  و متصل  پولی شده  نسبتا  روستایی  ساختارهای 

فرصت  و  اند  مازاد  منابع  دارای  فصلی  به صورت  خانوارها  از  بسیاری 

برای  خودیاری  های  گروه  چرخشی/  اندازهای  پس  و  محدود  بیمه 

برای  مهاجرت  دارد.  وجود  رسمی  غیر  های  قرضه  های  رویه  تکمیل 

پس اندازهای دوره ای و انجمن های قرضه (ROSCAs)، گروه های 

خودیاری یا اقدامات مشابه قرضه های کوچک برای کمک به زنان و 

خانوارهای تحت رسپرستی زنان نقش بیش تر فراهم می سازد. 

تاکید شد، الزم است فرصت های کار  ■ به صورت عموم، چنانچه قبال 

روزمزد برای جمعیت بزرگ مازاد روستایی افغانستان فراهم شود. این 

و  آب  بحران  جمعیت،  افزایش  زمین،  تقسیم  دلیل  به  مشخصا  کار 

کاهش فرصت های کار روزمزد در ایران مهم می باشد. این فرصت ها 

بهرتین راه حل بازپرداخت قرضه، بهبود دوامدار معیشت و تقویت شبکه 

است  روشن  است.  اجتامع محلی  در سطح  غیر رسمی  قرضه ی  های 

که این کار یک چالش بسیار کالن و فاقد راه حل عاجل است، هرچند 

تجارب  از  می توان  کنند،  می  پیشنهاد   (2017) پین  و  مینویا  چنانچه 

اشتغال زایی روستایی در مناطق دیگر مانند هندوستان استفاده کرد. 

اسرتاتیژی  ■ این منی تواند یک  از  بیش   جاها  وسایر  ایران  به  مهاجرت 

استثنایی یا خاص باشد. در کنار تایید اهمیت این منبع عایداتی برای 

متام مردم روستایی و اقتصاد توزیعی، باید متام تالش ها برای محافظت 

از منافع و مصئونیت مهاجرین انجام شود. 

باید  ■ اقتصاد توزیعی  شناخت بیش تر اهمیت قرضه ی غیر رسمی برای 

منحیث مشکل  را همیشه  قرضه  نباید  که  کند  وادار  را  سازان  پالیسی 

نگاه کنند بلکه باید به نقش و ارزش روابط استقراضی در فهم آنچه که 

ناخواسته  پیامدهای  یا  رفتار غیرعاقالنه  بعنوان  در ظاهر  است  ممکن 

برنامه قلمداد شود، ارزش قایل شوند۵. 

۵       برای مثال، رسوی تازه ای که در باره توزیع کمک اضطراری نقدی میان بیجاشدگان داخلی در کابل انجام 

شد، نشان داد که 7٪ پول از سوی دریافت کنندگان، به عالوه نیازهای مرصفی، برای بازپرداخت قرضه استفاده 

شده است (سامویل هال، 201۵)
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ضمیمه ۱: رشح کامل قرضه خانوارها 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

کار روزمزد، مهاجرت تداوی اهالی قریه 1۶000 الف 

کار روزمزد، مهاجرت تداوی اقارب، همسایگان 440000 (باقی 7۵000) 

کار روزمزد مرصف همسایه ۵000 (پرداخت شده)

کار روزمزد مرصف خواهرزاده  4000 (پرداخت شده) 

کار روزمزد مرصف اقارب 10000 (پرداخت شده) 

کار روزمزد مرصف برادر ۵000 (پرداخت شده) 

تاهنوز بازپرداخت نشده مرصف اقارب 1۵000

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

فروش زمین، کار روزمزد و معاش تداوی، مراسم  فاتحهاقارب، دوستان، اهالی قریه  1400000 (باقی 30000)1 ب 

کار روزمزد طویانه عروس  اقارب۵00000 (بعضا پرداخت شده) 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

برداشت محصول زمینتداوی فرزنداندوکاندار، دوست   3۵000 (پرداخت شده)1 ت  

پول حواله از ایران تداوی دوکاندار 20000 (پرداخت شده) 

پول حواله از ایران تداوی دوست در قریه دیگر 20000 (پرداخت شده) 

پول حواله از ایران مرصف پرس کاکا  10000 (پرداخت شده) 

رفن برادر به ایران ازدواج چهار پرس کاکا 100000 (پرداخت شده) 

رفن رئیس خانوار به ایران مراسم فاتحه پدر پرس کاکا 30000 (پرداخت شده ) 

برداشت محصول زمین کشت زعفران کاکا ۶000 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

برداشت محصول زمین و کار روزمزد تداوی و مرصف اقارب خارج از قریه 1۵0000 1 ث  

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

پول حواله از ایران تداوی چندین اقارب ۶0000 1 ج 

ضمیمه 
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راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

کار روزمزد تداوی داماد 1۶000 1 ح 

گرو، بعضا کار بامزد در ایران نامزدی پرس همسایه ۶0000 (پرداخت شده) 

کار پرس بعداز بهبودی تداوی پرس معتاد همسایگان 13000 

گرفن قرض برای بازپرداخت مرصف کار فرما  4000 (پرداخت شده) 

زمین گروی ازدواج پرس نامعلوم 200000 

زمین گروی، کار پرس در ایران ازدواج پرس نامعلوم ۵0000 (پرداخت شده) 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

محصول انگور و فایده دوکان تداوی، دندان داکرت، اقارب 10000 1 خ  

محصول انگور و معاش دخرت تداوی مادر کالن اقارب در ایران 100000 (پرداخت شده) 

خرید زمین، زعفران و اعامر برادر زن  100000 
دوکان  

محصول انگور و فایده دوکان 

محصول انگور و فایده دوکان اعامر دوکان اقارب 100000 

مرصف، سال نو هجری خشو 20000 
شمسی 

محصول انگور و فایده دوکان 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

پول حواله از ایران نامزدی پرس اهالی قریه 1۵0000 2 الف  

پول حواله از ایران نامزدی پرسکاکا 1۵000 

برداشت محصول زمینمرصف پرس کاکا 10000

پول حواله از ایران تداوی خانم در پاکستان اقارب 2۵000 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

کار با مزد روزانه، گرو زمین مرصف همسایگان 21۵0000 ب  

گرو زمین، کار روزمزد مرصف خرسبره  200000 (پرداخت شده) 

کار روزمزد، گرو زمین تداوی دخرت اندر اقارب، همسایه و دوستان ۶0000 

کار روزمزد، گرو زمین تداوی شوهر، توسعه خانه اقارب، دوست و همسایه 200000 

کار روزمزد، گرو زمین تداوی نواسه پرسی اقارب، دوست و همسایه 80000 

کار روزمزد، برداشت محصول، تداوی خانم خرسبره  13000 
مواشی و گرو زمین 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

برداشت محصول زمین نسخه با پرداخت تاخیری کلینیک 21200 ت 

برداشت محصول زمین خوراکه دوکانداران ۵000 
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راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

پول حواله از ایران طویانه عروس دوستان در قریه های مختلف 200000 2 ث 

پول حواله از ایران خوراکه اجاره دار زمین 3000 (پرداخت شده) 

پول حواله از ایران مصارف عروسی دوستان در قریه های مختلف 100000 (پرداخت شده) 

پول حواله از ایران مصارف عروسی  رئیس شورای انکشاف محلی ۵0000 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

پول حواله از ایران مراسم فاتحه خرسبره  ۵0000 (پرداخت شده) 2 ج  

پول حواله از ایران پول قاچاقرب خواهرزاده در ایران 40000 

برداشت محصول زمین، فروش پول قاچاقرب دوکان، پرس کاکا 40000 (پرداخت شده) 
مواشی، پول حواله از ایران 

مهاجرت به ایران و کار پرسش بازپرداخت قرضه همسایه 40000  

برداشت محصول زمین، پول نامزدی پرس، مریضی همسایه 1۵0000 
حواله از ایران 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

مهاجرت پرس برای کار به ایران مریضی شوهر اقارب، دوستان 200000 2 ح  

مهاجرت پرس برای کار به ایران مرصف، صحت پرس کاکا 10000

مهاجرت پرس برای کار به ایران تداوی برادر ۵۵0 

پول حواله از ایران تداوی پرس اقارب ۶00 

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

برداشت محصول زمینمرصفاقارب و دوستان 22000 (پرداخت شده) 2 خ  

راه های بازپرداختهدفمنابعمبلغ )افغانی(خانوار

پرداخت نشده مرصف اقارب 1۵000 1 الف  

پرداخت نشده مرصف پرس کاکا و همصنفی 11000 1 ب 

پرداخت نشده نامعلوم افراد مختلف 3000 1 ت

پرداخت نشده نامعلوم افراد مختلف 2۵000 الی 30000 1 ث

فراموش شده مرصف پرس کاکا 120000 ج 

پرداخت نشده مرصف همسایه 1۶۵00 2 الف 

پرداخت نشده نامعلوم اهالی قریه 1000 2 ث 

 پرداخت نشده مرصف اهالی قریه 20000 2 ج 

پرداخت نشده نامعلوم اهالی قریه 22000 2 خ 

پرداخت نشده خرید صفحه سولر دوست 13000 2 د 
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پیشنهادات شام 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میخواهد تا از پیشنهادات شام به عنوان استفاده کنندگان منابع تحقیقاتی این نهاد مستفید شود. شام چه خواننده دایمی 

انتشارات ما باشید، چه در یکی از ورکشاپ ها یا سخرنانی های این واحد رشکت کرده باشید، چه از کتابخانه استفاده کرده باشید و یا جدیدا با این سازمان 

آشنا شده باشید. نظریات و پیشنهادات شام برای ما ارزشمند است. نظریات شام برای ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین وجه تعقیب منوده و یافته 

های کاری خودرا به شکل بهرت با خوانندگان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم. سهل ترین راه برای ارائه پیشنهادات شام استفاده از این ایمیل آدرس میباشد. 

areu@areu.org.af

شام نیز میتوانید هر نظری که دارید از طریق شامره 7۹۹۶08۵48  (۹3+) در میان بگذارید. اما بعضی اطالعات که عمدتا برای ما سودمند خواهند بود عبارتند 

از:

چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید. (مطالعه انتشارات، رشکت در جلسات و غیره)؟ •

به چه منظور از تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟ •

به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را بدست می آورید؟ •

از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا  نسخه چاپی؟  •

چگونه انتشارات میتوانند اطالعات را به شکل بهرتی ارائه دهند؟ •

نظر شام در مورد روند تحقیقاتی و نتایج ما چیست؟ •

انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق ارزیابی افغانستان کدام است؟ •

به نظر شام ما چه کار های را بهرت میتوانیم انجام دهیم؟ •

عالقه، ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟  •

عرصۀ عالقمندی، اشتغال، مطالعه و موقعیت تان؟   •
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لیست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

متام نرشیات در ویب سایت www.areu.org.af قابل دسرتسی اند و اکرث آنها به صورت نسخه چاپی رایگان در دفرت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان موجود 

میباشند. 

موجود به زبان نویسندهنام نرشیهتاریخ

موجود به زبان پشتودری
نوع نرشیهموضوع تحقیق

می 201۹
آفتاب با دو انگشت پنهان منشود: مواد مخدر غیر 

قانونی و بحث ها روی توافق سیاسی در افغانستان
مقاله معلوماتیمدیریت منابع طبیعیدیوید منسفیلد

می 201۹
پارملان افغانستان: وظایف و صالحیت های مندرج 

قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال 2001
مقاله تحقیقیقانون اساسی√√داکرت شمشاد پرسلی، زملی مالیار

جنوری 201۹
نقش دولت در مدیریت کوچ نشینی و نزاع بین 

کوچی ها-ده نشین ها
مقاله تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√انتونیو گیستوزی

دسامرب 2018
سازمان و تشکیالت ادارٔە عامه در پرتو قانون 

اساسی قانون اساسی 2004 افغانستان
مقاله تحلیلیقانون اساسی√√میرویس ایوبی، داکرت هارون رحیمی

نوامرب 2018
خشک و دور از آب: کشت خشخاش و آینده ی 

ساکنان مناطق دشتهای جنوب غربی افغانستان
مقاله تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√ دیوید منسفیلد

می 2018
ارزیابی تاثیر EUPOL در اصالحات پولیس 

افغانستان
مقاله مقدماتی√√قیوم رسوش

نوامرب 2018
خشک و دور از آب: کشت خشخاش و آینده ی 

ساکنان مناطق دشتهای جنوب غربی افغانستان
مدیریت منابع طبیعیمقاله تحلیلی√√دیوید منسفیلد

اکتوبر 2018
نوسان بین امید و ناامیدی: رفتار رای دهی 

شهروندان کابل در انتخابات ولسی جرگه 2018

محمد مهدی ذکی، صدیقه بختیاری 

و حسن وفایی
مخترصنامه

حکومتداری و اقتصاد 

سیاسی

اکتوبر 2018
دست بردن به خانه زنبور: مردم روستایی هلمند 

مبارزات ضد شورشگری را چطور میبینند
مدیریت منابع طبیعیمقاله تحلیلی√√دیوید منسفیلد

سپتامرب 2018
اهداف توسعه پایدار مربوط به صحت و نقش مراکز 

تحقیق پالیسی: ایجاد تحرک در جنوب آسیا
حامیت اجتامعیگزارشسید احمد میثم نجفی زاده

سپتامرب 2018
خشونت مبتنی بر جنسیت در میان کودکان بی جا 

شده داخلی در کابل: اقداماتی که باید انجام شود
حامیت اجتامعیپالیسی نامهلیه ویلفریدا و چونا چاوز

آگست 2018

سیاست ها در ماورای شواهد: مورد سوال قرار 

دادن ارتباط میان ارائه خدمات و مرشوعیت دولت 

در افغانستان

حامیت اجتامعیمقاله تحلیلی√اشلی جسکن و اورځال نعمت

جوالی 2018
افراطگرا و فعال: افراطگرایی در بین محصالن 

پوهنتون در کابل  هرات
حامیت اجتامعیپالیسی نامهویدا مهران

می 2018
ارزیابی تأثیر EUPOL در اصالحات پلیس 

افغانستان
حامیت اجتامعیقیوم رسوش

می 2018
آب هرچه عمیق تر، آرام تر: کوکنار نا مرشوع و 

تحول دشت های جنوب غرب افغانستان
مقاله تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√دیوید منسفیلد
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حوت 13۹۶
مصئونیت شهری: برنامه بازبینی بنای صلح شهری 

در افغانستان
پالیسی نامهحامیت اجتامعی√√یام ترابی

جنوری 2018
مطالعه بازمنایی: میکانیزم های نهادی برای مهار 

کردن قاچاق انسان در افغانستان
پالیسی نامهحامیت اجتامعیولی محمد کندیوال

مارچ 2018
مطالعه بازمنایی: میکانیزمهای نهادی برای مهار 

کردن قاچاق انسان در افغانستان
نرشیه تحلیلیحامیت اجتامعیسوپروا نراسیمهیا

نرشیه تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√ داکرت انتونیو گیستوزینوع شناسی منازعهء کوچی-ده نشین در افغانستانجنوری 2018 

عقرب 13۹۶
خالصه ای در مورد منازعه کوچی و باشندگان محل 

در افغانستان
چکیدهحامیت اجتامعی و معیشت√√ داکرت انتونیو گستوزی

پالیسی نامهقانون اساسی√√غزال حارسباز نگری قضایی در افغانستاناسد 13۹۶

اسد 13۹۶
تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته 

و پیشنهادهایی در مورد راِه پیرشو

کاوون کاکړ, توماس کریمر, هامیون 

رئوفی
پالیسی نامهقانون اساسی√√

جوزا 13۹۶
حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ انکشاف شهری 

در افغانستان
پالیسی نامهحکومتداری و اقتصاد سیاسی√√دتلیف کامیر, ذبیح الله عیسی

جوزا 13۹۶
حکومتداری معادن: سیستم مؤثر جمع آوری عواید 

صنایع استخراجی در افغانستان
پالیسی نامهحکومتداری و اقتصاد سیاسی√√جاوید نورانی

جوزا 13۹۶
حکومتداری مهاجرت: تکامل مفاهیم و چارچوب 

نهادی در افغانستان
پالیسی نامهحکومتداری و اقتصاد سیاسی√√ولی محمد کندیوال, هلن سی سی

حمل 13۹۶
اصالحات خدمات ملکی در افغانستان: نقش و 

وظایف سکتور خدمات ملکی

سید حشمت الله هاشمي, گیرهارد 

الوت
مقاله مسأله محورحکومتداری و اقتصاد سیاسی√√

جوالی 201۶
نزدیک ساخن دولت با مردم: غیرمتمرکز ساخن 

پالنگذاری و بودجه سازی

نعمت الله بیژن، فرحت امیل و 

هارون نایب خیل

برنامه ریزی، بودجه گذاری و 

حکومتداری در سطح والیتی
نرشیۀ تحلیلی

جوالی 201۶
نقش جامعۀ مدنی در ترویج حکومتداری خوب در 

افغانستان
نرشیۀ تحلیلیجامعۀ مدنی و حکومتداریاورځال ارشف نعمت و َکرین ِورِنر

نرشیۀ تحلیلیمعادن و حکومتداریجاوید نورانی و لین دی بروِکِراقدام متوازن کننده برای حکومتداری سکتور منابعمی 201۶

می 201۶

توسعۀ منابع آبی فرامرزی: چه دیدگاه هایی برای 

همکاری در میان افغانستان، ایران و پاکستان 

وجود دارند؟

وینِسنت توماس با مجیب احمد 

عزیزی و خالد بهزاد
مطالعۀموردیمدیریت منابع طبیعی

می 201۶
نگاه نزدیک به مردان و »انواع مردانگی«: 

مشارکت فعال مردان در برابری جنسیتی

لیا ویلفردا آر. ای. پیالنگو، چونا 

آر. ِاچاوز، پرویز طفیل، سید مهدی 

موسوی

پالیسی نامهجنسیت√√

اپریل 201۶
دولِت ُسست بنیان: چگونه تریاک تیشه به ریشۀ 

افغانستان زد
کتابمدیریت منابع طبیعیدیوید منسفیلد
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مصئونیت  و  ابتدایی  خدمات  معیشت،  به  مربوط  موضوعات  باره  در  را  پالیسی  به  رابطه 

اجتامعی در اوضاع متاثر شده از جنگ ارائه می کند. این نرشیه و سایر نرشات کنرسسیوم 

 www.securelivelihoods.org انرتنتی  آدرس  در  مصئون  معیشت  تحقیقاتی 

قابل دسرتس می باشند. این تحقیقات با کمک مالی دولت انگلستان، ایرلند و کمیسیون 

اروپا متویل می شود.
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اصلی حق کاپی رایت می باشد.  
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