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چکیده
در طــی دهه هــای گذشــته مطالعــات صحــت روانــی در افغانســتان ارقــام 
بســیار بلنــدی از شــیوع مشــکالت صحــت روانــی را در بیــن افغان هــا پیــدا 
کرده انــد. ایــن دیتاهــای اپیدمیولوژیــک پیشــنهاد می کننــد کــه اکثریــت 
مــردم افغانســتان از یــک مشــکل روانــی مثــل افســردگی یــا اختــالل 
چنیــن  افغان هــا  می برنــد.  رنــج   )PTSD( ترومــا  از  پــس  اســترس 
یافته هایــی را اغلــب بــا دیــده تعجــب می نگرنــد و شــک دارنــد کــه 
ــن  ــد. ای ــج می برن ــی رن ــی روان ــک مریض ــان از ی ــردم ماحول ش ــت م اکثری
از ســوالنامه های  کــه  یافته هــای مطالعاتــی  بیــن  ناهمخوانــی  مقالــه 
ــا واقعیــت زندگــی مــردم  کوتــاه مبتنــی بــر عالیــم اســتفاده می کننــد را ب
افغانســتان بررســی می کنــد. نویســندگان ایــن مقالــه می گوینــد کــه 
ــا احتیــاط تفســیر شــوند و  نتایــج چنیــن مطالعــات صحــت روانــی بایــد ب
بهتــر اســت آنهــا را بــه عنــوان شــاخص هایی از پریشــانی روانــی اجتماعــی 
"غیــر اختــالل" بــه حســاب آوریــم تــا یــک اختــالل روانــی عمومــی. بــرای 
درک بهتــر ســالمت روانــی اجتماعــی مــردم افغانســتان، دیتاهــای ســروی 
ــی و  ــای فرهنگ ــه اکولوژی ه ــوند و ب ــرار داده ش ــی ق ــتر افغان ــد در بس بای
اجتماعــی کــه عالیــم در آنهــا نمایــان شــده اند، توجــه شــود. بســیاری از 
ــی  ــه زندگ ــل ب ــخ هایی نارم ــع پاس ــت در واق ــن اس ــم ممک ــراض و عالی اع
کــردن در شــرایط ســخت باشــند. عــالوه بــر ایــن، مطالعــات صحــت روانــی 
ممکــن اســت اصطالحــات فرهنگــی پریشــانی و مریضــی روانــی را بــا هــم 
در آمیزنــد و اغلــب ایــن مســأله کــه دنیــای اجتماعــی افغان هــا بــه شــدت 
ــات  ــد. تحقیق ــر نگیرن ــت را مدنظ ــده اس ــک ش ــیت تفکی ــاظ جنس از لح
صحــت روانــی آینــده در افغانســتان بایــد از ابــزار تحقیقاتــی کــه متناســب 
ــتند  ــر هس ــی معتب ــاظ فرهنگ ــه لح ــند و ب ــتان می باش ــتر افغانس ــا بس ب
ــه عمیــق از پریشــانی عاطفــی  ــوم نگاران ــد و بررســی های ق اســتفاده کنن

بین افغان ها را نیز به همراه خود داشته باشند.
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نواقص1 اپیدمیولوژی امراض روانی در افغانستان )1(
در اواخــر ســال 2002، حــدودًا یــک ســال بعــد از ســقوط طالبــان، 
محققینــی کــه بــرای موسســه غیــر دولتــی Health Net TPO کــه 
ــتان  ــی در افغانس ــای صح ــده پروگرام ه ــرا کنن ــه اج ــک موسس ی
اســت کار می کردنــد، یــک ســروی را بــرای ارزیابــی وضعیــت 
ــتان،  ــرقی افغانس ــت ش ــک والی ــار، ی ــردم ننگره ــی م ــت روان صح
انجــام دادنــد )Scholte et al., 2004(. انجــام دادن یــک تحقیــق 
اپیدمیولوژیــک در یــک شــرایط انســانی پیچیــده ماننــد افغانســتان 
بــه شــدت پــر چالــش اســت. بــرای مثــال، چطــور می تــوان بــدون 
از  نماینــده  نمونــه  یــک  معتبــر،  آمارهــای  داشــتن  در دســت 
ــت  ــت کشــوری گرفــت کــه اکثری جمعیــت کالن ســاالن یــک والی
ــه  جــا شــده اند و ایــن کار  جمعیــت آن در زمان هــای مختلــف جاب
در حالــی انجــام داد کــه وضعیــت امنیــت همچنــان نامســاعد 
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــایل را ب ــن مس ــق ای ــم تحقی ــت؟ تی اس
ابداعــی نمونه گیــری و لوجیســتیکی حــل کردنــد. امــا روش هــای 
آنهــا چالش هــای حقیقــی کــه خــارج از قلمــرو نمونه گیــری و 
لوجیســتیکی می باشــند و مربــوط بــه روایــی2 زمینــه ای ابــزار 
تحقیــق مــورد اســتفاده در ســروی های ایــن چنینــی می باشــند را 
اصلــی  ابــزار   .)Ventevogel, 2005( نماینــد  حــل  نتوانســتند 
تحقیــق مــورد اســتفاده، ســوالنامه ترومــای هــاروارد )HTQ( و 
چــک لیســت عالیــم هاپکینــزـHSCL-25( 25( بــا دقــت ترجمــه و 
ترجمــه معکــوس شــده و در یــک نمونــه پایلــوت تســت شــدند ولــی 
بــرای اســتفاده در چنیــن شــرایط خاصــی روایی ســنجی کلینیکــی 
نشــدند. درخواســت مــا بــرای انجــام یــک روایی ســنجی فرهنگــی 
ــه  ــا ک ــد دهنده ه ــط فن ــق توس ــروع تحقی ــل از ش ــا قب ــن ابزاره ای
بی صبرانــه منتظــر دیــدن نتایــج تحقیــق بــه زودتریــن فرصــت 
ــنجی  ــرش روایی س ــاط ب ــتفاده از نق ــا اس ــد. ب ــه نش ــد پذیرفت بودن
افســردگی  عالیــم  بــاالی  میزان هــای  مطالعــه  ایــن  نشــده، 
)36.5%(، اضطــراب )51.8%( و اختــالل اســترس پــس از ترومــا 
ــی  ــن دو جنس ــکار در بی ــای آش ــا تفاوت ه )PTSD( )20.۴%( را ب
نشــان داد. نســبت های عجیــب و غریــب زنــان در مقایســه بــا 
ــان،  ــن زم ــد. در عی ــب 7.3، 12.8 و 5.8  بودن ــه ترتی ــردان ب م
مشــابه  روش شناســی  از  اســتفاده  بــا  مشــابه  مطالعــه  یــک 
میزان هــای باالتــر عالیــم را بــرای افســردگی )67.7%(، اضطــراب 
)72.2%( و PTSD )۴2.1%( را بــاز هــم بــا تفــاوت های جنســیتی 
آشــکار نشــان دادنــد )Cardozo et al., 2004(. راســخ، بــاِور، 
مانــوس و یاکوپینــو )1998( کــه تحقیقــی را در بیــن زنــان افغــان 
در دوران طالبــان بــا اســتفاده از ابــزار تحقیــق مشــابه انجــام داده 
بودنــد گــزارش دادنــد کــه آنهــا شــواهدی از افســردگی اساســی در 
زنــان عالیــم عمــده  از  زنــان مشــاهده کردنــد و %86  از   %97
اضطــراب را نشــان دادنــد و ۴2% آنهــا معیارهــای تشــخیصی 
ــان  ــه طالب ــی ک ــال 2000، زمان ــد. در س ــوره می کردن PTSD را پ

1.  Pitfalls
روایی  .2
3.  Scholte et al
۴.  Cardozo et al

ــک  ــد، ی ــدرت بودن ــتان در ق ــق افغانس ــیاری از مناط ــوز در بس هن
ــن  ــردگی بی ــیوع افس ــه ش ــن زد ک ــن 72۴ زن تخمی ــه در بی مطالع
در  کنتــرول طالبــان 78% می باشــد،  تحــت  مناطــق  در  زنــان 
حالیکــه در مناطــق خــارج از کنتــرول طالبــان و کمــپ مهاجریــن 
در پاکســتان، شــیوع افســردگی بــه ترتیــب 28% و 73% بــود. 
وجــود افســردگی از طریــق ســوالنامه 9ـ مــاده ای بله/خیــر بــه نــام 
PRIME MD بررســی شــد کــه بــه گفتــه نویســندگان بســیار 
ــانی  ــردگی در کس ــخیص افس ــرای تش ــاس ب ــیار حس ــر و بس معتب
بوده انــد  افســردگی  دچــار  گذشــته  یــا  حــال  در  کــه  اســت 
)Amowitz, Heisler, & Iacopino, 2003(. اگرچه روایی ســنجی 
مــورد اشــاره نویســندگان در بیــن مریضــان آمریکایــی مراجعــه 
در ســواحل شــرقی  اولیــه  مراقبت هــای  داکتــران  بــه  کننــده 
ایــاالت متحــده انجــام شــده بــود )Brody et al., 1998( کــه باعــث 
تعجــب اســت کــه چنیــن روایی ســنجی چطــور می توانــد متناســب 

با شرایط افغانستان بوده باشد.
نتایــج ســروی کــه مــا انجــام دادیــم در یــک ژورنــال معتبــر طبــی 
ــرح  ــوال مط ــن س ــال ای ــرمقاله آن ژورن ــه در س ــید ک ــر رس ــه نش ب
شــده بــود کــه آیــا میزان هــای شــیوع گــزارش شــده توســط شــولته 
ــوان  ــکاران۴ )200۴( را می ت ــکاران3 )200۴( و کاردوزو و هم و هم
بــه عنــوان میزان هــای نماینــده معتبــری از شــیوع  اختــالالت 
ــن  ــی از ای ــا بخش ــت در اینج ــوب اس ــاب آورد؟ خ ــه حس ــی ب روان

سرمقاله را نقل قول کنیم:
" ممکــن اســت دیتاهــا آنقــدر هــم بــرای تعییــن میزان هــای 
مریضــی روانــی و اطــالع رســانی مداخــالت متمرکــز یــا 
ــری  ــای غربالگ ــند. ابزاره ــد نباش ــی مفی ــالت کلینیک مداخ
اســتفاده شــده در هــر دو مطالعــه ـ HSCL و HTQ ـ در 
و  روانــی  اختــالل  بیــن  دادن  تمیــز  بــرای  اصــل 
محیطــی  شــدید  اســترس  بــه  نارمــل  عکس العمل هــای 
ــی  ــم ارزیاب ــر عالی ــال، اکث ــرای مث ــد. ب ــده بودن ــی نش طراح
شــده در HSCL )از دســت دادن اشتها، احســاس غمگینی، 
ــن  ــرژی( ممک ــه و ان ــت دادن عالق ــواب، از دس ــکالت خ مش
فقــدان  از  نــدارد،  درآمــدی  هیــچ  کــه  کســی  در  اســت 
ــرد و  ــج می ب ــی رن ــی و اجتماع ــول محیط ــای معم حمایت ه
از آینــده خــود شــدیدًا نامطمئــن اســت نیــز دیــده شــوند. بــه 
همیــن شــکل ، عالیمــی کــه توســط HTQ ارزیابــی شــده اند 
افتادگــی،  جــدا  احســاس  شــبانه،  کابوس هــای  )مثــل 
ــت  ــن اس ــی( ممک ــار اجتناب ــری و رفت ــراری، تحریک پذی بیق
ــدت  ــه ش ــاک و ب ــط خطرن ــک محی ــوز در ی ــه هن ــی ک در کس
ــا  اســترس زا زندگــی می کنــد مشــاهده شــوند. افغانســتان ب
تاریخچــه اخیــر، بــی ثباتــی مــداوم و خشکســالی ویــران 
ــدت  ــه ش ــاک و ب ــط خطرن ــک محی ــوح ی ــه وض ــده آن ب کنن
اســترس زا مــی باشــد. بنابرایــن، تفســیرها از نتایــج ایــن دو 
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ــزارش  ــم گ ــا عالی ــه آی ــند ک ــن باش ــامل ای ــد ش ــق بای تحقی
نمایانگــر  افغــان  دهنــدگان  پاســخ  بیــن  در  شــده 
آسیب شناســی واقعــی می باشــد یــا نشــان دهنــده یــک 
ــد  ــی می باش ــدیدًا غیرطبیع ــرایط ش ــه ش ــی ب ــخ طبیع پاس

".)Bolton & Betancourt, 2004, p. 627(
ایــن انتقــاد بســیار ریشــه ای ولــی منصفانــه و غیــر منتظــره بــود. در 
ــتجو  ــر در جس ــی دیگ ــه افغان ــی مطالع ــنده اصل ــت، نویس حقیق
بــرای ارائــه توضیحــی بــر ایــن موضــوع کــه چــرا مطالعــه آنهــا هیــچ 
ارتبــاط آشــکاری بیــن حــوادث تروماتیــک و عالیــم PTSD نیافتــه 

است به این مسأله به طور سربسته اشاره می کند:
"فقــر شــدید و تشــویش های روزمــره بــرای زنــده مانــدن 
ــه طــور عمومــی باعــث  ناشــی از دشــواری های اقتصــادی ب
اســترس می شــوند. در افغانســتان، عوامــل اجتماعــی و 
اقتصــادی ممکــن اســت عوامــل خطــر مهمتــری نســبت بــه 
 Cardozo et al.,( ــند ــرای PTSD باش ــک ب ــوادث تروماتی ح

)2004, p. 583
ــن  ــی از مهمتری ــده یک ــادآوری کنن ــورت1 ی ــون و بتانک ــاد بولت انتق
ــج  ــاد داد: "درد و رن ــا ی ــه م ــتان ب ــه افغانس ــت ک ــی اس درس های
ــش از  ــا را بی ــی آنه ــی روان ــد و آسیب شناس ــر از ح ــا را کمت افغان ه
ــرای  ــت ب ــه فرص ــی ک ــب، وقت ــن ترتی ــه ای ــد." ب ــرآورد نکنی ــد ب ح
ــه  انجــام یــک مطالعــه روایی ســنجی کلینیکــی فراهــم شــد، مــا ب
ــی از 116  ــه تصادف ــک نمون ــا ی ــم. م ــتقبال کردی ــدت از آن اس ش
مریــض پشــتو زبــان )53 مــرد، 63 زن( مراجعــه کننــده بــه مراکــز 
مراقبت هــای صحــی اولیــه در شــرق افغانســتان را انتخــاب کردیــم 
و HSCL-25 و نیــز ســوالنامه خودگزارش دهــی SRQ-20 کــه 
ــزار  ــک اب ــوان ی ــه عن ــان )199۴( ب ــی جه ــازمان صح ــط س توس
ــق و  ــی در تحقی ــایع روان ــالالت ش ــخیص اخت ــرای تش ــی ب موردیاب
کار کلینیکــی تهیــه شــده بــود را اجــرا کردیــم. در مقایســه بــا نتایــج 
مصاحبــه روانــی ســاختار یافتــه، هــر دو ســوالنامه دربردارنــده 
مــوادی بودنــد کــه اختــالالت روانــی را بــه درســتی شناســایی 
ــب 0.73 و  ــه ترتی ــدام ب ــر ک ــی ه ــر منحن ــطح زی ــد و س می کردن
0.72 بــود. ایــن نتایــج تحقیــق، روشــنایی تــازه ای بــر نتایــج 
مطالعــات قبلــی در افغانســتان بــا اســتفاده از HSCL-25 تابانــد و 
ــی  ــالالت روان ــیوع اخت ــات ش ــن مطالع ــه ای ــم ک ــه گرفتی ــا نتیج م
بیــن زنــان را بیــش از حــد تخمیــن زده و شــیوع در بیــن مــردان را 

کمتر از حد برآورد کرده بودند )ونتووگل و همکاران، 2007(. 
روایــی محــدود HSCL-25 در بیــن افغان هــا بعدهــا در تحقیقــات 
 Ichikawa, Nakahara, &( افغــان در جاپــان پناهنــدگان  روی 
Wakai, 2006( تأییــد شــد. یــک یافتــه مهــم مطالعــه مــا ایــن بــود 

1.  Bolton and Betancourt
2.  Rasmussen
3.  Sancilio
۴.  Eggerman
5.  Panter-Brick
6.  Badkhen
7.  Hasrat Nazimi

کــه  نقــاط بــرش مطلــوب ســوالنامه ها بــرای زنــان نســبت بــه 
SRQ- مــردان متفــاوت بودنــد. وریانــس جنســیت در اســتفاده از
ــد  ــزار تولی ــک اب ــا ی ــه SRQ-20 را ب ــه ک ــک مطالع ــا در ی 20 بعده
شــده محلــی بــرای پریشــانی روانشــناختی  ـ چــک لیســت عالیــم 
افغانــی )ASCL( ـ مقایســه می کــرد نیــز یافــت شــد. در ایــن 
روایــی  در  شــدیدی  همپوشــانی   SRQ-20 و   ASCL مطالعــه 
بیرونــی و روایــی ســازه داشــتند. ASCL وریانــس بیشــتری را بــرای 
ــن2،  ــود )راسموس ــت آورده ب ــه دس ــردان ب ــرای م ــه ب ــی ن ــان ول زن

ونتووگل، سان سیلیو3،اِگرمن۴ و پانتر-بریک5، 201۴(
تحقیــق در هلنــد در بیــن زنــان پناهنــده افغــان بــا تجربــه خشــونت 
بــاالی  نمــرات  زنــان  اگرچــه  کــه  می دهــد  نشــان  جنســی 
ســوالنامه های مبتنــی بــر عالیــم ماننــد HTC و HSCL-25 را 
داشــتند، ولــی عوامــل تعریــف کننــده عمــده بــرای رنج و ســالمتی 
کنونــی آنهــا بــا شــرایط بیــن فــردی و اجتماعــی آنهــا مرتبــط بودند 
ــه  ــق در ده ــک تحقی ــکل، در ی ــن ش ــه همی )Tankink,2009(. ب
1980 در بیــن زنــان پشــتون کــه از پاکســتان بــه بریتانیــا مهاجــرت 
روانــی  صحــت  مقیاس هــای  عالیــم  نمــرات  بودنــد،  کــرده 
ــد  ــخیص بدهن ــی تش ــه خوب ــا را ب ــی آنه ــت روان ــتند وضعی نتوانس
مشــترک  ایدیولــوژی  نــه  و  اجتماعــی  شــرایط  نــه  زیــرا 
پاســخ دهندگان مدنظــر گرفتــه نشــده بودنــد، درحالیکــه ایــن 
ــرای افــراد تاثیرگــذار  ــم ب ــر معنــای عالی ــه طــور عمــده ب عوامــل ب

.)Currer,1986( می باشند

زندگی های اجتماعی یک سروی اپیدمیولوژیک
ــی  ــی باق ــی ناراحت ــاس عموم ــک احس ــا ی ــار در م ــروی ننگره س
ــالل" و  ــر اخت ــانی غی ــن "پریش ــز بی ــأله تمای ــا مس ــه ب ــت ک گذاش
اختــالل روانــی مرتبــط می باشــد. اگــر منصفانــه ببینیــم، تحقیــق 
شــولته و همــکاران )200۴( بــه دقــت از صحبــت کــردن در مــورد 
از  آن  جــای  بــه  و  می کنــد  اجتنــاب  روانــی  اختــالل  شــیوع 
عالیــم"  "میزان هــای  و  عالیــم"  "نمــرات  مثــل  اصطالحاتــی 
اســتفاده می کنــد. اگرچــه ایــن نکتــه ظریــف اغلــب نادیــده 
ــن  ــال انجم ــده در ژورن ــر ش ــاالت نش ــای مق ــد: یافته ه ــه ش گرفت
طبــی آمریــکا )JAMA( )کاردوزو و همــکاران، 200۴؛ راســخ و 
همــکاران، 1998؛ شــولته و همــکاران، 200۴( مکــررًا در رســانه ها 
اکثریــت  نکتــه اســتفاده شــدند کــه  ایــن  بــرای نشــان دادن 
ــن6،  ــد )بادخ ــج می برن ــی رن ــالالت روان ــی از اخت ــت افغان جمعی
ــام حســرت ناظمــی7  ــه ن ــال یــک ژورنالیســت ب ــرای مث 2012(. ب
)2012( نوشــت کــه مریضــی روانــی در افغانســتان بســیار شــایع 
اســت و راسموســن )2015( بــه "یــک اپیدیمــی اختــالل روانــی در 
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ــه تنهــا در رســانه های  ــن مســأله ن افغانســتان" اشــاره می کنــد. ای
معــروف رخ داد بلکــه در مجالتــی ماننــد لنســت1 )احمــد، 200۴( 
ــده  ــس ش ــز منعک ــید، 2011( نی ــی )س ــک جهان ــای بان و راپوره
وزرای  بــه شــمول  ترتیــب سیاســت گذاران  بــه همیــن  اســت. 
ــن تحقیقــات و تحقیقــات  ــه ای ــه افغانســتان ب متعــدد صحــت عام
ــه  ــت جامع ــه اکثری ــد ک ــان می دارن ــد و بی ــتناد می کنن ــر اس دیگ
ــر  ــال دکت ــرای مث ــد. ب ــج می برن ــی رن ــالل روان ــک اخت ــی از ی افغان
ــال 2009  ــه در س ــت عام ــت صح ــر وق ــی وزی ــن فاطم ــد امی محم
بیــان داشــت کــه }...{ مطالعــات انجام شــده توســط ســازمان های 
ــا از  ــد افغان ه ــه 66 فیص ــد ک ــان می دهن ــی نش ــی و بین الملل مل
می برنــد  رنــج  روانــی  مشــکالت  و  اســترس  اختــالالت 
ــال  ــل در س ــا دلی ــر ثری ــدی وی، دکت ــای بع )IRIN,2009(. همت
مشــکالت  از  افغان هــا  فیصــد   60 از  بیــش  کــه  گفــت   2010
 .)2010 ،AFP صحــت روانــی رنــج می برنــد )آژانــس خبــری
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــت تأثی ــیار تح ــا در NGO بس ــان م ــکاران افغ هم
بودنــد کــه در مقالــه ای ســهیم بــوده انــد کــه در یــک ژورنــال طبــی 
ــج  ــه نتای ــد ک ــی دریافتن ــی وقت ــود ول ــیده ب ــاپ رس ــه چ ــر ب معتب
نشــان می دهــد کــه اکثــر افغان هــا بخصــوص زن هــا یــک اختــالل 
روانــی دارنــد بــا نابــاوری عکس العمــل نشــان دادنــد. ایــن یافته هــا 
می کردنــد  تجربــه  روزمــره  زندگــی  در  آنهــا  کــه  واقعیتــی  بــا 
همخوانــی نداشــت. زندگــی کــه در آن مــردم رنــج زیــادی تحمــل 
ــد  ــاد بودن ــدار ناش ــواری دوام ــختی و دش ــورد س ــد و در م می کردن
ولــی قــدرت و شــجاعت ادامــه آن را یافتــه بودنــد و بســیاری از آنهــا 
قــادر بودنــد کــه کامیــاب شــوند و مشــخصًا در دام مریضــی روانــی 

گرفتار نشده بودند. )2(
ــه مریضــی روانــی  تأثیــرات اعــالن اینکــه اکثــر افغان هــا مصــاب ب
هســتند مطمئنــًا باعــث جلــب توجــه بیشــتر بــه صحــت روانــی در 
بیــن سیاســت گذاران شــده بــود و نیــاز عاجــل بــرای انجــام دادن 
اقدامــات جهــت تقویــت خدمــات صحــت روانــی را برجســته 
ســاخته بــود. در دســمبر 200۴، چنــد مــاه بعــد از انتشــار مقــاالت 
ــد صحــت عامــه افغانســتان در اولیــن اعــالن  ــر جدی JAMA، وزی
ــومین  ــی س ــت روان ــه مســایل صح ــان داشــت ک ــی خــود بی پالیس
اولویــت کاری وی در 5 ســال آینــده می باشــد )فاطمــی، 200۴(. 
البتــه مشــخص نیســت کــه آیــا وزیــر صحــت عامــه بــرای در اولویــت 
قــرار دادن صحــت روانــی واقعــًا بــه ایــن دیتاهــا ضــرورت داشــته یــا 
بــرای  مالــی  دونرهــای  عالقمنــدی  صــورت،  هــر  در  خیــر. 
ســرمایه گذاری در صحــت روانــی افغان هــا در طــی ســال های 
 Epping-Jordan et al., 2015;( یافــت  افزایــش  پســین 
Missmahl, 2018; Ventevogel, Faiz, & van Mierlo, 2011( و 
دهنــده  هشــدار  روانــی  امــراض  اپیدمیولوژیــک  ســروی های 
ــت  ــای صح ــورد مراقبت ه ــی در م ــد آگاه ــه رش ــت ب ــن اس ممک
روانــی در جامعــه بین المللــی و در بیــن دونرهــا ســهم عمــده ای را 

ایفا کرده باشند.

1.  Lancet

چطور می توان اپیدمیولوژی صحت روانی را در 
افغانستان بهبود بخشید؟

بــر  مبتنــی  کوتــاه  ســوالنامه های  از  اســتفاده  کل،  طــور  بــه 
تخمین هــای  کــه  می شــود  باعــث  عالیــم  خودگزارش دهــی 
شــیوع اختــالالت صحــت روانــی در شــرایط پــس از جنــگ بیــش 
ــای  ــه عکس العمل ه ــود دارد ک ــر وج ــن خط ــرا ای ــود زی ــرآورد ش ب
پریشــانی ســازگارانه بــا آسیب شناســی روانــی در هــم آمیختــه 
 Rodin & van Ommeren, 2009; Tol, Rees, &( شــوند. 
Silove, 2013(. مطالعاتــی کــه از ابزارهــا بــا معیارهــای کلینیکــی 
)اندازه گیــری  می کننــد  اســتفاده  روانــی  اختــالالت  بــرای 
مجموعــه عالیــم خــاص، مدنظــر گرفتــن مــدت و شــدت عالیــم و از 
دســت دادن عملکــرد( تخمین هــای بســیار پایین تــری را از شــیوع 
ــت  ــروی صح ــکار س ــال، ابت ــرای مث ــد. ب ــه می کنن ــالالت ارائ اخت
روانــی جهانــی، بــا اســتفاده از یــک مصاحبــه تشــخیصی امــراض 
بین المللــی  تشــخیصی  )مصاحبــه  ســاختارمند  کامــاًل  روانــی 
مرکــب ـ CIDI( شــیوع داشــتن هرگونــه اختــالل روانــی را در یــک 
محــدوده از ۴.5% )چیــن( تــا 26.۴% )ایــاالت متحــده( تخمیــن 
افغانســتان،  در   .)Demyttenaere et al., 2004( اســت  زده 
کمیســیون اروپــا و وزارت صحــت عامــه اخیــرًا یــک ســروی ملــی را 
بــرای تخمیــن دقیق تــر شــیوع اختــالالت روانــی را بــا اســتفاده از 
CIDI انجــام داده انــد. نتایــج تــا هنــوز منتشــر نشــده اســت ولــی 
انتظــار مــی رود کــه ارقــام شــیوع بــه طــور قابــل مالحظــه ای 
اگرچــه  باشــند.  خودگزارش دهــی  ســوالنامه های  از  پایین تــر 
بــرای  را  قوی تــری  اساســات  بــدون شــک  داده هایــی  چنیــن 
همــه  معتقدیــم  مــا  ولــی  می ســازند،  فراهــم  پالیسی ســازی 
ــا اســتفاده از  ــه روایــی فرهنگــی و زمینــه ای ب مشــکالت مربــوط ب

ابزارهای کلینیکی برطرف نمی شوند.
افغانســتان  در  قوم نــگاری  مطالعــات  از  مقالــه  ایــن  ادامــه  در 
ــه ای در  ــی و زمین ــل فرهنگ ــت عوام ــر اهمی ــا ب ــده ت ــتفاده ش اس
بیــان عالیــم صحــت روانــی در افغانســتان روشــنی افکنــده شــود. 
مــا بــر دو جنبــه خــاص تمرکــز خواهیــم کــرد: 1( تفاوت هــای 
جنســیتی در بیــان پریشــانی عاطفــی و 2( اهمیــت اصطالحــات 

فرهنگی. )3(

دنیای عاطفی مردان و زنان افغان
ــان افغــان در بیــان صحــت و پریشــانی عاطفــی خــود  مــردان و زن
ــرای درک ایــن موضــوع،  بســیار متفــاوت از یکدیگــر می باشــند. ب
نیــاز اســت کــه مــا بــه دنیــای اجتماعــی جنســیت زده افغانســتان 
افغــان  زنــان  مهمتریــن صفــات  بیاندازیــم.  نگاهــی عمیق تــر 
 .)Billaud, 2015, p. 201( پذیــرش، رنج کشــیدن و صبــر" اســت"
تقدیــس  و  تصریــح  قبیلــوی  عنعنــات  در  ارزش هایــی  چنیــن 
ــای  ــه فض ــی ک ــه زنان ــازند ک ــم می س ــه ای را فراه ــوند و زمین می ش
اندکــی بــرای حضــور در محیــط عمومــی دارنــد می تواننــد آزادانــه 
و نســبتًا بــه آســانی دشــواری ها و درد عاطفــی خــود را بیــان کننــد 
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 van Mierlo,( برآینــد  بــه دنبــال حمایــت  بیــن یکدیگــر  و در 
والیت هــای  پشــتون های  بیــن  در  قوم نــگاری  مطالعــه   .)2012
مــرزی شــمال غربــی پاکســتان نشــان داد کــه هنجارهــای فرهنگی 
زنــان را تشــویق می کنــد کــه در مــالء عــام غــم و انــدوه خویــش را 
ــه لحــاظ  ــق روش هــای ســوگواری و داســتان ســرایی کــه ب از طری
ــا1، 1993(.  ــد )گریم ــان کنن ــتند بی ــده هس ــف ش ــی تعری فرهنگ
زنــان بــا بیــان درد و رنــج خویــش در بیــن همتایــان زن خــود مقــام 
و منزلــت پیــدا می کننــد )گریمــا، 1993(. بــر اســاس گریمــا، 
ــه" را در  ــت زنان ــرام و منزل ــی "احت ــزای اصل ــج، اج ــه درد و رن تجرب
بیــن پشــتون ها تشــکیل می دهــد. یــک ضرب المثــل معــروف 
ــج ازدواج  ــا رن ــد، ب ــا می آی ــه دنی ــج ب ــا رن ــد: "زن ب ــتو می گوی پش
ــه  ــن2015،2(. ب ــنا الدی ــی رود" )س ــا م ــج از دنی ــا رن ــد و ب می کن
همیــن شــکل، زنــان پشــتون روســتایی در افغانســتان یــک فرهنگ  
داستان ســرایی ماحــول رنــج و مریضــی، رفتــن بــه زیارت هــا، 
وابســتگی بــه تعویــذ )طلســمی کــه از آیه هــای قــرآن نوشــته شــده 
بــر تکــه ای از کاغــذ درســت شــده اســت کــه در کیســه ای چرمــی 
شــفایابی  روش هــای  و  اســت(  شــده  پیچانــده  پارچــه ای  یــا 
ــد )گریمــا،2002، ص.  ــا عقایــد مذهبــی دارن جایگزیــن مرتبــط ب
ــت آوری  ــز خجال ــًا چی ــع لزوم ــان جم ــودن در می ــن ب 39(. غمگی
بــرای زنــان افغــان نیســت و در واقــع ممکــن اســت تنهــا راه جلــب 

حمایت اجتماعی و دسترسی به منابع بیرونی باشد.
بــرای مــردان، خــالف ایــن مســأله صــدق می کنــد. احتــرام و 
منزلــت مردانــه ماحــول دالوری و تحمــل درد بــدون نشــان دادن آن 
و نمایــش بی تفاوتــی نســبت بــه مریضــی و رنــج خودشــان متمرکــز 
ــات از  ــی هیجان ــش عموم ــتون، نمای ــردان پش ــرای م ــد. ب می باش
قبیــل غــم، تــرس، حســادت و تنــش نشــانه ای از ضعــف و بیانگــر 
 Glatzer, 1998;( فقــدان رقــت انگیــز خودکنترولــی می باشــد
ــه  ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــه ای Lindholm, 1988, p. 233(. البت
مــردان پشــتون ایــن هیجانــات و عواطــف را حــس نمی کننــد، 
بلکــه تنهــا بــدان معنــی اســت کــه بیــان بیرونــی عواطــف در آنهــا 
)Lindholm, 1982, pp. 191-192(. شــاید  می باشــد  محــدود 
ایــن ارزش کــه عواطــف را بایــد در درون نگــه داشــت و وجــود آنهــا 
را بــرای دنیــای بیــرون انــکار نمــود بــه منظــور اجتنــاب از تحقیــر و 
شــرمندگی می باشــد کــه بــه خوبــی توســط خوشــحال خــان 
ــر  ــه تصوی ــرن 17 ب ــتون در ق ــی پش ــزرگ حماس ــاعر ب ــک، ش خت

کشیده شده است.
" اگــر آرزو داری کــه هیــچ وقــت پیــش هیــچ کــس شــرمنده 
نباشــی بهتــر اســت کــه حتــی کوچکتریــن چیزهــا را در قلــب 
خــود نــگاه داری بگــذار قلــب تــو در درون خــود خــون بگریــد 
اگــر قــرار اســت چنیــن باشــد ولــی راز هایــت را بــه خوبــی از 

دوست و دشمن پنهان نگاه دار"

1.  Grima
2.  Sanauddin
3.  Kleinman
۴.  Resilience

خوشحال خان ختک، ارجاع شده در کلِین من3، 200۴
ــه  ــودن را ب ــتون ب ــرد پش ــک م ــی ی ــخصات اصل ــک مش ــعر خت ش
)َنرتــوب(  مردانگــی  مــورد  در  تنهــا  کــه  می گــذارد  نمایــش 
ــا  ــی ی ــرد واقع ــک م ــه ی ــرد ک ــک م ــوب ی ــت مطل ــد، صف می باش
جوانمــرد اســت و شــامل داشــتن غــرور، شــجاعت، قــدرت، نتــرس 
ــت از  ــامل حمای ــال ش ــن ح ــت و در عی ــرأت ورزی اس ــودن و ج ب
ــال و  ــان و اطف ــاع از زن ــرا، دف ــتگیری از فق ــان، دس ــوق ضعیف حق
ــد)۴(.  ــی می باش ــات اجتماع ــت تنش هــا و اختالف ــی مدیری توانای
یــک مــرد بــودن بــه معنــای غیــرت داشــتن اســت، ظرفیــت ِاعمــال 
اقــدام مؤثــر زمانــی کــه نامــوس و عــزت فــرد توســط شــخص 
دیگــری کــه بی احترامــی یــا رفتــار ناشایســت عمومــی نشــان 
لیــال    .)Chiovenda, 2015( می افتــد  خطــر  بــه  می دهــد 
ســلیمان خیل کــه تجربیــات از دســت دادن عزیــزان را در بیــن 
مــردان جــوان پشــتون و پاکســتانی را در منطقه ســرحد افغانســتان 
و پاکســتان مطالعــه کــرده اســت، متوجــه شــده اســت کــه غــم و 
در  فردی شــان  بیــن  فقدان هــای  مــورد  در  مــردان  ناراحتــی 
ارزش هــای  بــا  مرتبــط  فقــدان  تجربــه  مــورد  در  روایت هایــی 
همگانــی، تهدیدهــا علیــه مذهــب و رســم و رواج زندگــی پشــتون ها 
گنجانــده شــده بــود. یکــی از پاســخ دهندگان در تحقیــق وی ایــن 

چنین بیان داشته است:
"همــه بــه خاطــر حمایــت از غیرت شــان ناراحــت و وحشــت 
ــان  ــه خانه های ش ــد ک ــه ش ــردم گفت ــه م ــی ب ــد. وقت زده بودن
را تــرک کننــد، خانه هــای آنهــا توســط افــراد ناشــناس غــارت 
شــد کــه حالــی کســی ردشــان را گرفتــه نمی توانــد. بــرای مــا 
ــی  ــه مــا تجــاوز بشــه یــک ب ــم خان ــه حری پشــتون ها اینکــه ب
عزتــی بــزرگ اســت. ایــن یــک غــم بــزرگ اســت کــه ببینــی 
کــه چــی بــر ســر مــردم مــا آمــده چــرا کــه بــرای مــا حمایــت از 

جامعه پر افتخار ما مثل حمایت از فامیل ما است."
)سلیمان خیل، 2013، ص.172(

کاتریــن پانتربریــک و مــارک ِاگرمــن در مطالعــه ابتدایی شــان روی 
تــاب آوری۴ نشــان دادنــد کــه چطــور مفاهیــم فرهنگــی مثــل 
عــزت، وحــدت فامیلــی و امیــد نقــش عمــده ای در ایجاد تــاب آوری 
 Eggerman & Panter-Brick,( در دشــواری ها بــازی می کننــد
 2010; Panter-Brick & Eggerman, 2012; Panter-Brick,
 Eggerman, Gonzalez, & Safdar, 2009; Panter-Brick,
Goodman, Tol, & Eggerman, 2011(. تحقیــق آنهــا نشــان داد 
ــی  ــک ویژگ ــا ی ــی تنه ــای فرهنگ ــن ارزش ه ــن چنی ــور ای ــه چط ک
همــان  دارنــد.  گســترده ای  تأثیــرات  و  ـ  نیســتند  فرهنگــی 
ــراد  ــا اف ــد ت ــک کنن ــت کم ــن اس ــه ممک ــی ک ــای فرهنگ ارزش ه
جنــگ و فالکــت را تحمــل کننــد، می تواننــد بــه شــکل یــک 
جاکــت خشــک و ســخت عمــل کننــد کــه آزادی و راحتــی افــراد را 
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ــدا1 ، انسان شــناس، در تحقیــق  ــو ِون ــا چی ــرد. آندری از آنهــا می گی
قوم نــگاری اش در مــورد مردانگــی در بیــن مــردان پشــتون در 

جالل آباد دریافت که:
"شــواهد قابــل توجهــی وجــود دارد کــه مردانــی کــه مــن بــا 
تضادهــای  مســتحکم  الگوهــای  کــردم  مصاحبــه  آنهــا 
ــل  ــی را تحم ــج فراوان ــات و رن ــی، تناقض ــناختی درون روانش
ــا اســتانداردهای غیــر قابــل خدشــه رفتــار و  ــا ب ــد ت می کردن
نگــرش تشــکیل دهنــده "مــرد پشــتون واقعــی بــودن" تطابق 

پیدا کنند."
)چیووندا، 2015(

ــب  ــترک اغل ــی مش ــات فرهنگ ــا اصطالح ــان ب ــردان افغ ــاط م ارتب
یــک دلیــل تضادهــای روانــی مرتبــط بــا "یــک طــرد درونــی 
ــتورات  ــا دس ــاق ب ــار انطب ــی در کن ــترک فرهنگ ــات مش اصطالح

اجتماعی" بوده است )چیووندا، 2015(.
ایــن مــرور کوتــاه و ســطحی از روش هــای مختلفــی کــه مــردان و 
زنــان پشــتون بــا عواطــف خــود ارتبــاط برقــرار می کننــد، و اینکــه 
ــی  ــت کاف ــن اس ــد ممک ــان کنن ــا را بی ــور آنه ــی رود چط ــار م انتظ
باشــد بــرای توضیــح ایــن مســأله کــه مــردان و زنــان افغــان تمایــل 
دارنــد بــه ســواالت در مــورد وضعیــت عاطفــی خــود بــه شــیوه های 

متفاوتی پاسخ دهند.

اصطالحات پریشانی
جــدای از ایــن نگرش هــای مختــص جنســیت در مــورد بیــان 
پریشــانی عاطفــی، بســیار مهــم اســت بدانیــم کــه مــردم در 
مفهوم ســازی  را  روانــی  صحــت  مســایل  چطــور  افغانســتان 
می کننــد. در افغانســتان، بیــان پریشــانی روانشــناختی لزومــًا 
خــود را در اصطالحــات روانشــناختی نمایــش نمی دهنــد )فیــش 
و پوپــل2، 2003( . بــرای مثــال بیزورنــه3 )2008( کــه تحقیقــی را 
در بیــن زنــان شــیرده در کابــل در اولیــن ســال های پــس از طالبــان 
انجــام داده اســت دریافــت کــه "نداشــتن شــیر کافــی" اغلــب یــک 
پریشــانی  بیــان  بــرای  مــادران  بــرای  شــده  پذیرفتــه  روش 
روانشناختی شــان می باشــد و ایــن اصطــالح اغلــب بــا عالیــم 

افسردگی مادر مرتبط بوده است.
در اگوســت و ســپتمبر 2002 کــه اولیــن ســال های حضــور مــن در 
ــی در  ــی روان ــی مریض ــای محل ــا طبقه بندی ه ــود، م ــتان ب افغانس
ــتفاده از  ــا اس ــاد را ب ــالل آب ــراف ج ــات اط ــردم در قریه ج ــن م بی
تخنیک هــای کیفــی از قبیــل "بحث هــای گروپ هــای متمرکــز" و 
 Bolton, 2001;( می کردیــم  بررســی  کارت هــا"  "دســته بندی 
اینهــا  اصطالحــات  برجســته ترین   .)Bolton & Tang, 2004

بودند:
ــت،  ــی اس ــم و ناراحت ــی آن غ ــای تحت اللفظ ــه معن ــگان ک 1( خپ

1.   Andrea Chiovenda
2.  Fish & Popal
3.   Bizouerne

ــاد( همــراه  ــا یــک صفــت مثــل "جــَور" )زی ــی اختصاصــًا اگــر ب ول
شــود اشــاره می کنــد بــه شــخصی کــه بســیار اندوهگیــن اســت و 
کســی کــه همیشــه در مــورد بدی هایــش در زندگــی فکــر می کنــد، 
بســیار تشــویش می کنــد، خــودش را منــزوی ســاخته اســت، 
خــواب و خــوراک مناســب نــدارد و عالیــم جســمانی مثــل قیــدی 
ســینه، جیگرخونــی )خونریــزی کبــد(، ســنگینی و مشــکالت 
معــده را گــزارش می کنــد. ایــن یافته هــا بــا توصیفــات عمیــق درد 
و رنــج عاطفــی یــک مهاجــر افغــان بــه بریتانیــا توســط خــان 
)2013، ص. 521( همخوانــی دارد. مصاحبه شــونده وی خپــگان 
را بــه عنــوان "احســاس ناراحتــی" توصیــف می کنــد کــه بــه شــکل 
ــه  ــتن )صدم ــف داش ــا تکلی ــم )Sadness( ی ــاوت از غ ــی متف کیف
دیــدن، احســاس درد( می باشــد. خپــگان شــدیدتر از غــم اســت و 
بــر ناامیــدی داللــت می کنــد و ممکــن اســت از طریــق اتهــام زدن، 

سرزنش، تنبیه یا خصومت با خود بیان شود.
2( وسواســی، کــه مشــخصات آن تشــویش مــداوم در مــورد مســایل 
روزمــره و غیــر مهــم، فکــر کــردن زیــاد، انــزوای اجتماعــی و اعمــال 
تکــراری می باشــد. بــرای مثــال اگــر یــک شــخص دارای وســواس 
بــه شــهری ســفر کنــد، وی همیشــه بــه ایــن فکــر اســت کــه بــرای 
فامیلــش چــی اتفــاق ممکــن اســت بیافتــد. یــک مفهــوم مرتبــط 
ــت.  ــاد اس ــردن زی ــر ک ــای فک ــه معن ــه ب ــت ک ــی" اس ــر "چرت دیگ
چرتــی بــودن بــا عالیــم جســمانی از قبیــل قیــدی ســینه و ســردرد 

همراه است.
3( وهمــی، کــه بــه معنــای تــرس غیــر منطقــی، به آســانی وحشــت 
کــردن و دیــدن خواب هــای وحشــتناک اســت. ایــن تــرس بــر 
مبنــای حــوادث واقعــی نیســت ولــی در ذهــن شــخص می باشــد و 
ــه  ــت ب ــن اس ــردازی ممک ــود. خیال پ ــث آزار وی می ش ــیار باع بس
ــنیدن  ــر و ش ــدن تصاوی ــود: دی ــت ش ــین واقعی ــت جانش ــور موق ط
ــه  ــت تجرب ــن اس ــگ ها ممک ــدگان و س ــدای پرن ــل ص ــا، مث صداه
شــوند در حالیکــه واقعــی نمی باشــند. تصــور می شــود وهمــی 
بــودن ناشــی از حــوادث بــدی اســت کــه در گذشــته رخ داده اســت 
ــی  ــی از غم ــم ناش ــر بگویی ــا دقیق ت ــل ی ــای فامی ــرگ اعض ــل م مث

که توسط این حوادث ایجاد شده است.
کاذب  حمله های  توسط  ارواح(  توسط  شده  )تسخیر  پریان،   )۴
متنوع  جسمانی  شکایات  با  همراه  می تواند  و  می شود  توصیف 
دنیای عرب  در  بیش شبیه جن  و  کم  پری  یا  پریان  مفهوم  باشد. 
می باشد )Sidky, 1990(. اطفال و زنان بیشتر از دیگران به حمالت 
آشفته  رفتار  و  آشفتگی  باعث  پریان  هستند.  آسیب پذیر  پریان 
می شود و زنانی که تسخیر شده اند اغلب اشکالی از مریضی ها و 
مشکالت در اجرای نقش زنانه خود در خانواده را نشان می دهند. 
تسخیر شدن توسط جن ممکن است مشروعیتی را برای رفتارهای 
غیر عادی فرد فراهم کند که در غیر این صورت توسط دیگران غیر 
قابل پذیرش می باشند. )اندرسون، 1985؛ تاپر، 1991(. تنکینک 
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و ویسما1 )2005( حمالت کاذبی را توصیف کردند که در بین زنان 
ننگرهار شایع بود و اغلب آشکارا به پریان نسبت داده می شدند و به 
به  ترتیب  به همین  و  بودند  با خشونت های فامیلی مرتبط  وضوح 
تسخیر  می آمدند.  حساب  به  پریشانی"  "اصطالحات  جزو  وضوح 
و  افغانستان  در  گسترده  شکل  به  که  است  پدیده ای  جن  توسط 
کشورهای اطراف گزارش شده است. در والیت بلوچستان ایران که 
هم مرز با جنوب غرب افغانستان می باشد یک سروی مقطعی روی 
از ۴129 کالنسال در مناطق روستایی نشان  یک نمونه تصادفی 
 %1 زنان  بین  در  جنیات  توسط  تسخیر  سندروم  شیوع  که  داد 
می باشد )بخشانی، حسین پور و کیان پور، 2013(. عالیم گزارش 
هوشیاری،  تغییر  اعضا،  بی حسی  و  فلج  از:  بودند  عبارت  شده 
گنگی، خنده، گریه ، گفتار نامفهوم و دیدن و شنیدن چیزهایی که 
همکارانش  و  کاردوزو  سروی  در  افغانستان  در  نیستند.  واقعی 
توسط  شدن  تسخیر  عالیم  مردان   %7 و  زنان   %10.8  ،)2005(

جنیات را در یک ماه گذشته گزارش کردند.
گــروپ تحقیقاتــی همــراه روانشــناس کــن میلــر2  و انسان شــناس 
پاتریشــیا امیدیــان3 کار بســیار بزرگــی را در مــورد بیانــات افغان هــا 
ــاس روش  ــر اس ــد. ب ــام داده ان ــی انج ــی عاطف ــاس ناراحت از احس
بیــن  در  را  مختلفــی  اصطالحــات  آنهــا  ســریع،  قوم نــگاری 
ــای  ــون )معن ــر خ ــل جیگ ــد مث ــایی کردن ــل شناس ــای کاب افغان ه
ــزی کبــد" اســت، کــه در زمــان حــوادث  تحت اللفظــی آن "خونری
شــدیدًا دردنــاک در زندگــی شــخص یــا بعــد از اســترس مزمــن رخ 
ــه  ــار ک ــودن( و فش ــر ب ــی و تحریک پذی ــی )عصب ــد(، عصب می ده
یــک وضعیــت درونــی فشــار و/یــا آشــفتگی هیجانــی یــا برعکــس 
آن وضعیــت انــرژی و انگیــزه انــدک می باشــد )میلــر و همــکاران، 
2006؛ امیدیــان و میلــر، 2006(. تحقیــق کیفــی قبلــی در کابــل 
مشــخص کــرده بــود کــه چطــور اطفــال در کابــل از ذخیــره لغــات 
منفــی  عاطفــی  وضعیت هــای  بیــان  بــرای  پیچیــده  و  غنــی 
ــکاران  ــکاران، 2003( )5(. هم ــری و هم ــد )ِب ــتفاده می کردن اس
قیــس عالمــی نیــز مفاهیــم مشــابهی را در بیــن مهاجریــن فارســی 
ــوارد  ــه م ــد ک ــاره کردن ــد و اش ــدا کردن ــده پی ــاالت متح ــان در ای زب
ــالمتی  ــدم س ــردن ع ــخص ک ــرای مش ــًا ب ــی" عمدت ــرد "عصب کارب
ــا  ــم ی ــای غ ــه ج ــد ب ــات می توان ــی اوق ــه گاه ــد ک ــی می باش روان
ــز،  ــی، جیم ــود )عالم ــتفاده ش ــز اس ــل" نی ــدون دلی ــی ب "ناراحت
مونتگمــری، 2016(. همچنیــن افــراد از کلمــه افســردگی )بــه 
زبــان دری( بــرای اشــاره بــه Depression اســتفاده می کردنــد. در 
یــک مطالعــه دقیــق دیگــر، بــاز هــم در ایــاالت متحــده، افســردگی 
بــه طــور کلــی بــه فقــدان شــدید و چندگانــه اطــالق می شــد کــه از 
طریــق عالیــم زیــر بیــان می شــد: عصبــی )تحریک پذیــری(، 
و  انــدوه(  و  )غــم  غمگیــن  خــود(،  )انــزوای  گوشــه گیری 
جیگرخونــی )غــم پــس از از دســت دادن عزیــزان( )عالمــی، ویلــر، 
از  همچنــان  محققیــن   .)2017 جیمــز،  و  مونتگمــری 
پاســخ دهندگان ســوال کردنــد کــه بــه نظــر آنهــا اعــراض و عالیــم 
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ــه  ــای بیشــتری ب ــه پدیده ه ــکارا ب ــان آش ــتند و زن ــردگی چیس افس
عنــوان عالمت هــای افســردگی اشــاره کردنــد از جملــه رنــگ 
پریدگــی، مــزه تلخــی در دهــان، گیچــی، تعریــق بیــش از حــد کــف 
در  دهنــده  آزار  صداهــای  شــنیدن  دشــوار،  تنفــس  دســتان، 
ــدن  ــرد ش ــوءهاضمه و س ــم ها، س ــن چش ــیاهی رفت ــا، س گوش ه

دست و پاها )عالمی  و همکاران، 2017(.
بــا اصطالحــات  افغانــی همپوشــانی هایی  مفاهیــم دری  ایــن 
فارســی پریشــانی کــه در بیــن ایرانیــان اســتفاده می شــود دارد، از 
قبیــل، ناراحتــی )پریشــان بــودن( کــه ممکــن اســت شــامل غــم و 
ســوگ )غــم و غصــه( یــا تشــویش بیــش از حــد )زیــاد فکــر کــردن( 
و تشــویش )نگرانــی( شــود. کلمــه مرتبــط بــا قلــب )ناراحتــی 
قلــب(، مشــخص کننــده درد در ســینه و احســاس فشــرده شــدن 
قلــب اســت، کلمــه مرتبــط بــا سیســتم عصبــی )ناراحتــی اعصاب( 
بــا  کــه  می باشــد  عصب هــا"  "پریشــانی  کننــده  مشــخص 
 Good, Good,( تحریک پذیــری، ضعــف و خســتگی همــراه اســت
وجــود  مســلمًا   .)& Moradi, 1985; van Marrewijk, 1997
اصطالحــات پریشــانی بــه معنــی نبــود عالیــم PTSD و افســردگی 
نمی باشــد. بــر عکــس، میلــر و امیدیــان دریافتنــد کــه عالیــم 
ــایع  ــار ش ــا در ننگره ــک م ــه اپیدمیولوژی ــدازه مطالع ــه ان PTSD ب
می باشــد. امــا آنهــا همچنیــن دریافتنــد کــه داشــتن تجربــه 
 PTSD حــوادث تروماتیــک همبســتگی قوی تــری بــا اختــالل
ــی  ــانی عموم ــا پریش ــراب ی ــردگی، اضط ــالل افس ــه  اخت ــبت ب نس
بــا  اختــالالت  ایــن  اندازه گیــری  نتایــج  کــه  آنگونــه  نداشــت 
اســتفاده از ســوالنامه ASCL )ســوالنامه ای کــه بــه طــور محلــی و 
ــود(  ــده ب ــه ش ــی تهی ــانی افغان ــات پریش ــتفاده از اصطالح ــا اس ب
ــم  ــتن عالی ــه داش ــد ک ــخص ش ــر از آن، مش ــی داد. مهم ت ــان م نش
اجتماعــی  عملکــرد  شــدید  شــدن  مختــل  باعــث   PTSD
عالیــم  داشــتن  کــه  حالــی  در  بــود  نشــده  پاســخ دهندگان 
ــر،  ــود )میل ــده ب ــردی ش ــالل عملک ــن اخت ــث چنی ــردگی باع افس
شــرایط   .)2008 داوودزی،  و  یعقوبــی  راسموســن،  امیدیــان، 
اســترس زای زندگــی روزمــره در کابــل تفــاوت فاحــش کیفیــت 
ــی توضیــح  ــه خوب ــی اجتماعــی را ب ــی و عملکــرد روان صحــت روان
ــرد  ــه می گی ــکاران )2009، ص.233( نتیج ــر و هم ــد. میل می ده
کــه PTSD کاربــرد کلینیکــی محــدودی در افغانســتان دارد در 
ــرای مــردم کابــل  ــر ب حالیکــه افســردگی یــک ســازه بســیار مفیدت
می باشــد: "چیــزی کــه بــرای افغان هــا چشــمگیر اســت غــم 
شــدید ناشــی از تجربــه خشــونت و خرابــی و از دســت دادن عزیزان 
اســت." ایــن برداشــت همخوانــی بســیار نزدیکــی بــا تجربــه مــا در 
ننگرهــار دارد. در جریــان ده هــا ترینینگــی کــه بــرای کارکنــان 
صحــی و اعضــای جامعــه برگــزار شــد، مــا توصیــف PTSD را بــرای 
افغان هــا بســیار دشــوار یافتیــم. افغان هــا کلمــه ای بــرای توصیــف 
آن نداشــتند و بــه نظــر نمی رســید کــه عالیــم PTSD را آنطــور کــه 
بــه یکدیگــر مرتبــط می باشــند شناســایی کننــد. در مقابــل، 
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ــا آن  ــتند ب ــردم می توانس ــرا م ــود زی ــان ب ــردگی آس ــف افس توصی
ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه ســرعت کلمــات و اصطالحاتــی را بــرای 
ــد را  ــد و افــرادی کــه از آن رنــج می بردن توصیــف آن پیــدا می کردن
بــه خاطــر می آوردنــد. مــردم در ننگرهــار غــم شــدید در افســردگی 

را با فقدان های چندگانه مرتبط می دانستند.

نتیجه گیری
ایــن مقالــه چالش هــای مختلــف مرتبــط بــا اپیدمیولــوژی امــراض 
روانــی در پس زمینه هــای انســانی بی ثبــات مثــل افغانســتان را 
ــا  ــق ب ــه تحقی ــت ک ــن اس ــا ای ــث م ــت. بح ــاخته اس ــته س برجس
ســوالنامه های کوتــاه روانــی مبتنــی بــر عالیــم مملــو از اشــکاالت 
ــاالی  ــرش تخمین هــای شــیوع ب ــزرگ پذی می باشــد. یــک خطــر ب
ــی، جســتجو کــردن راه حل هــای طبــی و کاهــش  اختــالالت روان
گرایانــه بــرای تــداوی ایــن اختــالالت می باشــد کــه عــاری از توجــه 
ــا و  ــچ معن ــمول هی ــراد مش ــرای اف ــه ب ــد ک ــه می باش ــه پس زمین ب
مفهومــی ندارنــد و بــه آنهــا بــرای بازگشــت بــه زندگــی عادی شــان 

کمکی نمی کند.
بعضــی از کمبودهــای تحقیــق بــا ســوالنامه های خودگزارش دهــی 
بــه جــای  ابزارهــای جامع تــر کــه  از  بــا اســتفاده  را می تــوان 
ــک  ــد ـ ی ــی ندارن ــت کلینیک ــچ اهمی ــکه هی ــم ـ ــری عالی اندازه گی
تشــخیص کلینیکــی را ثبــت می کننــد مرفــوع ســاخت. عــالوه بــر 
ایــن، ســازگاری فرهنگــی و زمینــه ای همــه جانبــه و روایی ســنجی 
ابزارهــا و اســتفاده از کلمــات و بیاناتــی کــه بــرای پاســخ دهندگان 

ــه  ــته ک ــات برجس ــه رواج اصطالح ــد ب ــتند می توانن ــی دار هس معن
از  اســتفاده  شــوند.  منجــر  می کننــد،  توصیــف  را  پریشــانی 
روایی ســنجی  متناســب  شــکل  بــه  کــه  کلینیکــی  ابزارهــای 
ــاء  ــی ارتق ــه خوب ــروی ها را ب ــای س ــج دیتاه ــت نتای ــده اند کیفی ش
ــی  ــرایط زندگ ــا را از ش ــًا درک م ــن کار لزوم ــی ای ــد داد. ول خواهن
کســانی کــه مــورد مطالعــه قــرار می دهیــم افزایــش نخواهــد داد و 
نــه کمــک می کنــد کــه از شــبکه پیچیــده معانــی مرتبــط بــا 
اســتفاده از اصطالحــات بــرای وضعیت هــای عاطفــی گره گشــایی 
کنیــم. بــرای ایــن کار مــا بایــد رویکردهــای کیفــی را اســتفاده کنیم 
روایت هــای کالن تــر  در  را  رنــج  و  درد  تجربیــات شــخصی  کــه 
خشــونت ســاختاری، منازعــات مســلحانه و تغییــر اجتماعــی 
فرهنگــی و اقتصــادی جاســازی می کننــد. عــالوه بــر اینهــا، 
دربردارنــده  بایــد  افغانســتان  در  روانــی  صحــت  تحقیقــات 
توضیحــات قوم نــگاری عمیــق نیــز باشــند تــا یــک شــرح دقیق تــر 

و جامع تر از رنج عاطفی مردم افغانستان ارائه کنند.
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)1( بخش هایــی از ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامــه دکتــرای 
چاپ نشده نویسنده )ونتووگل، 2016( می باشند.

ــه  ــر1 ک ــز وی ــی جیم ــناس آمریکای ــه انسان ش ــن تجرب )2( همچنی
روایت هــای زندگــی مــردان کابــل را ثبــت و تحلیــل کــرده اســت را 
ــه  ــه هم ــه درحالیک ــت ک ــده اس ــب ش ــیار متعج ــد. وی بس بخوانی
ایــن افــراد اثــرات ویــران کننــده جنــگ بــه شــمول از دســت دادن 
اعضــای فامیــل و کــوچ اجبــاری را تجربــه کــرده بودنــد، آنهــا ایــن 
ــز  ــگ را در مرک ــا جن ــط ب ــک مرتب ــای تروماتی ــوادث و فقدان ه ح
آن  جــای  بــه  و  نمی کردنــد  بیــان  زندگی شــان  داســتان های 
عمدتــًا حــوادث مرتبــط بــا بی عدالتــی یــا اختالفــات بیــن فــردی 

در زندگی روزمره شان را روایت می کردند. )ویر، 2010(.
در  روانــی  صحــت  تحقیــق  بــرای  دیگــر  عمــده  چالــش   )3(
ــق  ــردم در مناط ــد. م ــور می باش ــی در کش ــوع زبان ــتان تن افغانس
دارنــد.  مختلفــی  قومــی  پس زمینه هــای  افغانســتان  مختلــف 
ــد،  ــت می کنن ــتو صحب ــا پش ــان دری ی ــه زب ــردم ب ــر م ــه اکث اگرچ
ــی بیــن بخش هــای مختلــف کشــور پهنــاور  ولــی تفاوت هــای زبان
 Barfield,( و کوهســتانی افغانســتان بســیار چشــمگیر اســت

.)2010; Dupree, 1973 [1980]
ــد.  ــا می کن ــا ایف ــی افغان ه ــده در زندگ ــش عم ــک نق ــعر ی )۴( ش
بســیاری افغان هــا می تواننــد اشــعار معــروف زبــان دری یــا پشــتو 
مختلــف  احساســات  می توانــد  شــعر  بیاورنــد.  خاطــر  بــه  را 
ــتند را  ــط هس ــدان مرتب ــج و فق ــم، رن ــه غ ــه ب ــی ک ــًا آنهای مخصوص
انسان شــناس  یــا پیچیــده بســازد.  یــا  واضــح  توصیــف کنــد 
Olszewska )2015( توضیــح می دهــد کــه چطــور نوشــتن شــعر 

1.  James Weir
2.   Missmahl

بــرای پناهنــدگان افغــان در ایــران از طریــق آزاد ســاختن درد 
درونی شــان یــا تخلیــه هیجانــات آشفته شــان تأثیــرات درمانــی 
داشــته اســت. وی همچنیــن اشــاره می کنــد کــه شــعر یــک جنبــه 

بسیار قوی جنسیتی دارد.
ــان  ــه زب ــز ب ــی متمرک ــث گروپ ــاس 63 بح ــق  براس ــن تحقی )5( ای
دری 17 کلمــه و اصطــالح را بــرای بیــان وضعیــت عاطفــی منفــی 

ثبت کرده که قسمًا با هم همپوشانی دارند.
 )3  ،)Feeling Strangled( خفقــان   )2  ،)Sorrow( غــم   )1
 Worry/ Mental( عصبــی  تشــویش   )۴  ،)Worry( تشــویش 
Anxiety(، 5( شــوک عصبــی )Mental Shock(، 6( کــم زوری 
 )9  ،)Worry( پریشــانی   )8  ،)Fear( تــرس   )7  ،)Weakness(
 )11 ،)Mental Illness( تکلیــف روانــی )10 ،)Madness( دیوانــه
 Being( نــاآرام   )12  ،)Dizzy Madness( جنــون  خلســه 
تکلیــف   )1۴  ،)Loneliness( تنهایــی   )13  )Uncomfortable
 ،)Remembrance( به یاد آوردن )15 ،)Social Problem( روحــی
 ،)Empathetic Pain and Aches( ناگهانــی تصادفــی 16( درد 
همــکاران،  و  )بــری   )Jealousy/ Resentment( اوچــدار   )17

.)2003
ــری  ــای دیگ ــًا در ج ــمال2 )2018( صریح ــه میس ــور ک )6( همانط
ــه  ــل وسوس ــد در مقاب ــا بای ــت، م ــرده اس ــاره ک ــأله اش ــن مس ــه ای ب
تــداوی مشــکالت اجتماعــی کــه از طریــق عالیــم صحــت روانــی 
ــت  ــوژی صح ــک پتال ــوان ی ــه عن ــراب ب ــرس و اضط ــردگی، ت افس
روانــی نیازمنــد تــداوی در ســکتور صحــت روانــی، خــود را نشــان 

می دهند مقاومت کنیم.


