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چکیده
در افغانســتان، بیشــتر خانواده هــا بــه شــدت معتقدنــد کــه اعضــای زن خانــواده بایــد در خانــه بماننــد و مصــروف کارهــای خانــه شــوند. بــه 
ــان  ــخصی نش ــاب ش ــن بازت ــوند. ای ــویق می ش ــغل تش ــک ش ــتن ی ــا داش ــل و/ی ــرای تحصی ــی ب ــتند ، ول ــز هس ــه چی ــان هم ــی، زن ــور کل ط

می دهد که زنان افغانی با حمایت، می توانند توانایی های خود را انکشاف دهند و از زندگی لذت ببرند. 
کلیدواژه ها: افغانستان، خشم، مشاوره

مقدمه 
مینــا  کــه یــک زن 30 ســاله بــود بــه اتــاق مشــاوره در دیپارتمنــت 
مشــاوره پوهنحــی روانشناســی و علــوم تربیتــی در دانشــگاه کابــل 
آمــد، زیــرا او اغلــب رفتارهــای خشــن داشــت و بــاالی اطفــال خــود 
ــد. او  ــیمان می ش ــود پش ــار خ ــس از آن، او از رفت ــی زد. پ ــاد م فری
ــود  ــرول خ ــی در کنت ــم و ناتوان ــاس خش ــتن احس ــه از داش همیش
ــود کــه او تشــویش داشــت و مضطــرب  شــکایت داشــت. واضــح ب
بــود. دســتانش تــکان می خــورد، صــدای او نیــز وقتی کــه صحبــت 
در  می رســید  نظــر  بــه  اوقــات  گاهــی  و  می لرزیــد  می کــرد، 
ــه او  ــرد ک ــان ک ــد. او بی ــس می کش ــد، نف ــت می کن ــه صحب حالیک
ــد،  ــاری می کن ــود بدرفت ــال خ ــا اطف ــت و ب ــی اس ــه عصبان همیش
ــت و کــوب می کنــد و بعــد از آن احســاس  گاهــی اوقــات آنهــا را ل

گناه می کند و از رفتار خود پشیمان شده گریه می کند. 
ــا شــوهرش، چهــار دختــر، خســر و خشــوی خــود زندگــی  ــا ب مین
علــت  او  نظــر  از  کــه  کــردم  پرســان  او  از  وقتــی  می کنــد. 
ــته  ــت داش ــه دوس ــت ک ــن گف ــه م ــود، ب ــی ب ــری او چ تحریک پذی
درس بخوانــد . او قبــل از اینکــه ازدواج کنــد، بــه مکتــب می رفتــه 
امــا خشــویش از او خواســته درس خوانــدن را بــس کنــد و در خانــه 
بمانــد و کارهــای خانــه را انجــام دهــد. یــک شــب، قبــل از اینکــه او 
بــرای یــک امتحــان مهــم دانشــگاه خــود آمادگــی می گرفــت، 
خشــویش بــه روی دســتان او ضربــه زده بــود. بــا ایــن ضربــه 

دستانش سرخ شد و خیلی گریه کرد.
بــا وجــود ایــن، او بــرای امتحــان نشســت و مطالعــه کــرد و کامیــاب 
ــت.  ــت را گرف ــار داش ــه انتظ ــه ک ــر از آنچ ــره ای کمت ــا نم ــد ، ام ش
علیرغــم تمــام مشــکالت، او دانشــگاه را تکمیــل کرد و می خواســت 
بــه عنــوان یــک معلــم شــروع بــه کار کنــد. بــا این حــال، خشــویش، 
مانــع ایــن کار شــد کــه او بــه خاطــرش چندیــن ســال درس 

خوانــده بــود. شــوهر مینــا در ابتــدا بــا ایــن واقعیــت کــه همســرش 
می خواهــد کار کنــد خوشــحال بــود، امــا او نظــر خــود را تغییــر داد 

و با مادرش موافقت کرد.
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مشاوره
ــرس  ــود ت ــکالت خ ــای مش ــتان از افش ــن در افغانس ــر مراجعی اکث
دارنــد، بنابرایــن در ابتــدا ســعی کــردم اعتمــاد او را بــه دســت آورم. 
فقــط بعــد از اینکــه اعتمــاد مینــا را بــه دســت آوردم، او شــروع بــه 
گفتــن داســتان خانــواده اش کــرد. او بــه مــن گفــت کــه رفتــار او بــر 
ــا  ــه او ب ــًا رابط ــت، خصوص ــته اس ــر گذاش ــی اش تاثی ــی فامیل زندگ
ــک  ــه ی ــی ک ــتم ها، زمان ــای سیس ــاس فرضیه ه ــر اس ــوهرش. ب ش
عضــو خانــواده دارای یــک مشــکل اســت، در واقــع در کل سیســتم 

خانواده مشکل وجود دارد.
ــه تحصیلــش  ــه مــن گفــت کــه او دوســت دارد ب ــا همچنیــن ب مین
ــه  ــت ک ــت. او گف ــف اس ــا او مخال ــویش ب ــا خش ــد، ام ــه ده ادام
ســعی کــرده اســت همــه کارهــای خانگــی را انجــام دهــد، ماننــد 
آشــپزی، تمیــز کــردن و مراقبــت و بــزرگ کــردن اطفــال، امــا 
خشــویش همیشــه از رفتــن او بــه دانشــگاه ناراضــی بــود و از مینــا 
می خواســت دانشــگاه را تــرک کنــد. مینــا شــبها بعــد از آنکــه 
کارهــای خانــه را تمــام می کــرد، درس هــای خــود را مطالعــه 
می کــرد، امــا همچنــان از طــرف فامیــل خــود زیــر اســترس زیــاد 
قــرار داشــت. اطفــال او نیــز تحــت فشــار بودنــد و ایــن باعــث شــد 
ــارض و  ــوع در درون او تع ــن موض ــد. ای ــاه کن ــاس گن ــه او احس ک
ــه  ــود را ادام ــالت خ ــد تحصی ــا او بای ــه آی ــرد ک ــاد ک ــری ایج درگی

دهد یا باید ترک کند. 

مداخله
اهــداف کوتاه مــدت مــا کاهــش اســترس، کمــک بــه پروســه 
تصمیم گیــری و بهبــود روابــط بــا شــوهر و خشــو بــود. مــا چندیــن 
مداخلــه را امتحــان کردیــم. مینــا خیلــی تشــویش داشــت، بیقــرار 
و بســیار عصبانــی بــود و بنابــر ایــن نیــاز بــه آرامــش داشــت. 
بنابرایــن، مــا در جلســات او تمرینــات آرام بخشــی و تنفــس را 
ــی اســت  ــم. مــن پیشــنهاد دادم وقتــی کــه او عصبان شــروع کردی
یــک دوش آب ســرد بگیــرد و یــا گل رز را بــو کنــد ، زیــرا بــا توجــه بــه 
فرهنــگ اســالمی و ســنت حضــرت محمــد (ص)، بــوی گل رز 
آرامش بخــش اســت. مــن ایــن را پیشــنهاد کــردم چــون او یــک زن 
مذهبــی بــود. بعــد از اینکــه آرام شــد، توصیــه کــردم کــه بــر اســاس 

درس های اسالمی صبر داشته باشد.
ــمت  ــه س ــت و ب ــی داش ــس پایین ــه نف ــاد ب ــه او اعتم ــی ک از آنجای
افســردگی می رفــت، ســعی کــردم بــر نقــاط قــوت او، ماننــد 
مهــارت او در تربیــت کــردن فرزنــدان و مدیریــت خانــواده، تمرکــز 
ــل  ــردن و ح ــر ک ــای صب ــت مهارت ه ــن اهمی ــن همچنی ــم. م کن
مشــکل را بــه او یــادآوری کــردم. وقتــی ایــن چیزهــا را ذکــر کــردم، 

توانستم تغییرات را در چهره او و در احساسات او ببینم.
ــا وجــود داشــتن مشــکالت، او  ــود. ب ــر ب مینــا یــک زن انعطاف پذی
تحصیــالت خــود را ادامــه داد و زمانــی کــه اســترس های او فراتــر 
از تحمــل او بــود، بــه دنبــال کمــک مشــاور بــود تــا تصمیــم بگیــرد 

آیا به تحصیالتش ادامه بدهد یا خیر.
بــه عنــوان یــک مشــاور و براســاس فرهنــگ اســالمی، بــه او گفتــم 

کــه در زمــان خشــم و عصبانیــت  در مــورد تحصیــالت خــود تصمیم 
ــس از آن،  ــرد. پ ــتباه بگی ــم اش ــت تصمی ــن اس ــرا ممک ــرد ، زی نگی
ــه  ــاد گرفت ــه ی ــش ک ــات آرامش بخ ــردم از تمرین ــنهاد ک ــن پیش م
اســت اســتفاده کنــد و مزایــا و معایــب ادامــه یــا تــرک کــردن 
تحصیــل را بنویســد . مــن بــه او آموختــم کــه بــه جوانــب مثبــت و 
منفــی آن نمــره دهــد و در آخــر نتیجه گیــری کنــد. مینــا تمرینــات 
و مشــاوره بــرای مقابلــه بــا اســترس را پذیرفــت و کار خــود را بــرای 
کاهــش اختالفــات بــا خشــویش برنامه ریــزی کــرد. در جلســه 
بعــدی، او بــه مــن گفــت کــه او ایــن تمرینــات را انجــام داده اســت 
ــت  ــل را لیس ــردن تحصی ــرک ک ــا ت ــه ی ــای ادام ــع و ضعف ه و مناف

کرده است و در نتیجه او احساس خیلی بهتر و آرام تری دارد.
بـرای مینـا، حمایـت شـوهرش از او بـرای ادامـه تحصیـل و گرفتـن 
یـک شـغل بسـیار مهم بـود. پس از چنـد جلسـه دیگر، مینـا اظهار 
او  رفتـار  و  عالیـم  در  تغییـرات  دیـدن  از  شـوهرش  کـه  داشـت 
خوشـحال بـود و مـن از او پرسـیدم: "آیـا می خواهـی بـا شـوهرت 
صحبـت کنـم تـا به بهبودی شـما کمک کنـد؟" او موافقـت کرد. در 
گذشـته، زمانـی کـه مینـا بـا شـوهرش بحـث داشـت، شـروع بـه 
شـکایت می کـرد و بـا صـدای بلنـد صحبت می کـرد و بـاالی اطفال 
خـود فریـاد مـی زد و در مورد حجـم کارش در محـل کارش صحبت 
می کـرد. بـا ایـن حـال، بـه او گفتـم کـه او باید یـاد بگیـرد چگونه به 
شـوهرش گـوش دهـد و به او مهارت های شـنیدن را آمـوزش دادم. 
مـن بـه مینـا آمـوزش دادم تا اجازه دهد شـوهرش شـروع به گفتگو 
کنـد و بـه او اجـازه دهـد تا بـه صحبت های خـود را به پایان برسـاند 
و سـعی کنـد بـه طور فعـال به او گـوش دهد. بـه او همچنیـن گفته 
شـد کـه در زمـان صحبـت بـا همسـرش تماس چشـمی بـا او برقرار 
کنـد. مینـا یـاد گرفـت کـه به سـرعت واکنـش نشـان ندهـد و کمی 
بـه جنبه هـای مثبـت نظـرات شـوهرش توجـه کنـد.  فکـر کنـد و 
سـپس مینـا توانسـت با شـوهرش صحبت کنـد و این جملـه را به او 
بگویـد: "مـن بـه صحبت هـای شـما گـوش کـرده ام، و می خواهـم 
شـما نیـز بـه آنچـه کـه فکـر می کنـم گـوش دهیـد و بـه چشـم های 
مـن نـگاه کنیـد." این عمل نتایج بسـیار خوبی داشـت و شـوهرش 
از اینکـه مینـا می توانـد به خوبی به او گوش دهد شـگفت زده شـد. 
ایـن تغییـر بزرگـی بود چون همسـرش هرگز بـه او گوش نـداده بود 

و همیشه با خشم و ناراحتی با او برخورد کرده بود.
ــاوره  ــات مش ــه در جلس ــی ک ــاره موضوعات ــوهرش درب ــه ش ــا ب مین
مــورد بحــث قــرار گرفــت، اطــالع داد: ماننــد اینکــه چطــور آگاهــی 
تاثیــر  فرزنــدان  تربیــت  بــاالی  توانایــی خشــویش می توانــد  و 
ــود را  ــس خ ــه نف ــاد ب ــت اعتم ــه می خواس ــه چگون ــذارد و اینک بگ
افزایــش دهــد. بــه تدریــج شــوهرش بــه بحــث در مــورد موضوعاتی 
کــه همســرش در جلســات مشــاوره آموختــه بــود عالقه منــد شــد و 
بعــد از چنــد هفتــه همســرش وعــده داد کــه هــر کاری کــه 
ــوان  ــه عن ــن ب ــد. م ــام ده ــا انج ــت از مین ــرای حمای ــد ب می توان
ــات  ــراه تمرین ــه هم ــام دادم. اول، ب ــن کار را انج ــاور او چندی مش
آرام بخشــی و فیدبــک دادن در مــورد نقــاط قــوت او حمایت هــای 
عاطفــی را فراهــم کــردم. دوم، بــه او در پروســه تصمیم گیــری 
کمــک کــردم. ســوم، او را جهــت بهبــود روابــط خــود بــا شــوهرش 
حمایــت کــردم تــا شــوهرش از تصمیم هــای او حمایــت کنــد و 
کیفیــت زندگــی او را افزایــش دهــد. مینــا از شــوهرش خواســت تــا 



داستان یک زن افغان: مبارزه برای زندگی بهتر

Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas ¦ Volume 16 ¦ Issue 3 ¦ November 20183

با مادرش صحبت کند تا رفتار بهتری با مینا داشته باشد.
ــک  ــوان ی ــه عن ــود را ب ــش خ ــه نق ــود ک ــوهرش ب ــت ش ــون نوب اکن
شــوهر خــوب بــازی کنــد و از همســر خــود حمایــت کند. شــوهرش 
بــا مــادر خــود دربــاره شــخصیت خــوب و خواســته مینــا صحبــت 
ــا  ــیار ب ــوش و بس ــرش باه ــه همس ــت ک ــادرش گف ــه م ــرد. او ب ک
ــی را  ــای خانگ ــا کاره ــرد ت ــزی ک ــا برنامه ری ــت. مین ــتعداد اس اس
انجــام دهــد و بــه کار بــرود و مســئولیت تربیــت فرزنــدان و کمــک 
بــه خانــواده در خانــه را بــر عهــده گرفتــه اســت. اگــر او بتوانــد کار 
ــر  ــالوه ب ــرد. ع ــد ک ــک خواه ــز کم ــواده نی ــاد خان ــه اقتص ــد، ب کن
ایــن، شــوهر مینــا بــه مــادرش گفــت کــه همســرش خانــواده اش را 
تمــام  بــه  تــا  داد  وقــت  مــادرش  بــه  ســپس  او  دارد.  دوســت 
ایــن  او  فکــر کنــد.  ایــن مســایل  و منفــی  مثبــت  جنبه هــای 
ــالش  ــه داد و ت ــب ادام ــد ش ــرای چن ــود ب ــادر خ ــا م ــا را ب گفتگوه
ــا موضــوع را درک کنــد و او را تشــویق  ــه او کمــک کنــد ت ــا ب کــرد ت
ــه  ــد نظــر کنــد. چهــارم، مــن ب ــا در افــکار و رفتــارش تجدی کــرد ت
مینــا توصیــه کــردم تــا بــا خشــوی خــود بــه آرامــی صحبــت کنــد و 
ــد. او  ــتفاده کن ــا او اس ــوش دادن ب ــای گ ــد از مهارت ه ــعی کن س
ــر  ــک پس ــردن ی ــزرگ ک ــرای ب ــود ب ــوی خ ــد از خش ــن بای همچنی
خــوب، قدردانــی کنــد کــه شــوهر خوبــی نیــز اســت. بعــد از آن، او 
ــر  ــه هایش فک ــده نواس ــاره آین ــه درب ــد ک ــویش بخواه ــد از خش بای
کنــد و بــه او کمــک کنــد تــا آینــده ای روشــن بــرای آنهــا در 

افغانستان ،که پر از جنگ و ناامنی است، بسازد. 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــن جلســات، ســعی کــردم ب در طــول تمــام ای
فرهنگــی و مذهبــی بــر اســاس ســطح او و نیازهایــش ادامــه دهــم. 
تحمــل در اســالم بســیار ارزشــمند اســت و بــرای مینــا مفیــد بــود. 
بــا ایــن حــال، توجــه بــه فرهنــگ خانــواده او نیــز مهــم بــود. اگــر 
چــه جلســات فــردی بــا مینــا داشــتم، همچنیــن بــه اعضــای 
ــر اســاس فرهنــگ و  ــه خشــوی او، کــه ب ــواده توجــه کــردم: ب خان

ارزش های جامعه به همان اندازه زن و شوهر اهمیت دارد. 
ــرکت  ــات ش ــع در جلس ــه مراج ــود ک ــن ب ــده ای ــدوار کنن ــه امی نکت
کــرد و تمرینــات را در خانــه بــا عالقــه زیــاد و صبــر انجــام داد. مینــا 
هرگــز از تــالش جهــت انکشــاف افــکار مختلــف و رفتارهــای جدیــد 
ــی  ــج مثبــت خیل ــه نتای ــن موضــوع در رســیدن ب خســته نشــد. ای
ــا در  ــم ت ــه مراجــع کمــک کن ــن توانســتم ب ــود. م ــده ب کمــک کنن
ــدون حضــور داشــت  وضعیــت فامیلــی خــود تغییراتــی بیــاورد و ب

ــاوره  ــداف مش ــه اه ــت ب ــات توانس ــل در جلس ــا فامی ــایر اعض س
ــا  ــا و ی ــه مین ــدون اینک ــوی او ب ــه خش ــد ک ــث ش ــن باع ــد. ای برس
خانــواده را بــرای مشکالت شــان مقصــر بدانــد، طــرز تفکــر خــود را 
تغییــر دهــد . مینــا در طــول مشــاوره بــه ســرعت متوجــه شــد کــه 
مانــدن در خانــه واقعــًا تصمیــم خــود او نبــود. او بــه دلیــل اینکــه از 
ــدن در  ــا او از مان ــود، ام ــده ب ــه مان ــود در خان ــته ب ــت خس وضعی
ــه از  ــی را ک ــپس او گزینه های ــرد. س ــارت می ک ــاس حق ــه احس خان
بیــن آنهــا مجبــور بــود انتخــاب کنــد بررســی کــرد. حمایــت 
اجتماعــی کــه او از مشــاور دریافــت کــرد، او را تشــویق کــرد، و او بــا 
نــگاه کــردن بــه برخــی از زنــان موفــق کــه بــه عنــوان الگــو قابــل 

تحسین بودند، انگیزه گرفت.
او بــه ایــن نتیجــه رســید کــه، بــه جــای اینکــه خانــواده شــوهرش را 
ســرزنش کنــد، می توانــد ایــن طــور برنامه ریــزی کنــد کــه کارهــای 
خانگــی و مراقبــت از اطفــال را انجــام دهــد، و هنــوز هــم بــرای کار 
و تحصیــل بیشــتر وقــت دارد. بــه ایــن ترتیــب او شــروع بــه تمرکــز 

بر راه حل کرد.

نتیجه گیری
مـورد مینـا نشـان می دهـد کـه زنـان افغـان در زندگـی روزمـره بـا 
مشـکالت زیـادی روبرو هسـتند. اگرچه آنها بار سـنگین مشـکالت 
زندگـی را حمـل می کننـد، امـا همچنان به مبـارزه ادامـه می دهند 
و سـعی می کننـد کـه ناامیـد نشـوند. عوامل زیـادی وجـود دارد که 
بـه آنهـا در پیشـرفت در زندگـی کمـک می کنـد و مـن فکـر می کنـم 
یکـی از ایـن عوامل اشـتیاق آنها به تحصیل و پیشـرفت اسـت. این 
عامـل بـه زندگـی آنهـا معنـی می دهـد و بـه آنهـا کمـک می کنـد تـا 
مشـکالت را تحمـل کننـد. بـا ایـن وجـود، بـرای تحمـل مشـکالت 
یـک حـد وجـود دارد، و زمانیکـه از ایـن حـد عبـور کنند، مشـاوران 

می توانند مفید باشند.
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