
    آن در خانوادهيرات رواني در مهاجرت و تاثيزندگ

  

  رخشان محمد راهدكتر 

  

 

  مقدمه

 ي قدر بايد فرد و خانواده در مهاجرتي كه به زندگ مد نظر استنكتهقبل از هر چيز اين بحث اين در 

 در ياديار زيو سهم بس با آنها روبرو هستند افراد مهاجر كه مشكالتي از ياري بس.كنيمتر نگاه  يواقع

  . رديگ ي نشات مواقعي به زندگي در مهاجرتغير جنبه نگاه  آنها دارد از ين فرديده كردن روابط بيچيپ

  

چيزي است كه ادامه زندگي زندگي يك فرد به اين است كه مهاجرت روند نقش اساسي مهاجرت در 

 پروسه درازمدت ممكن كند و در اين حال پيوند گذشته به آينده تنها در يك گذشته را از امروز جدا مي

و هر قدر  باشد، رت  متفاوتدارد گذشته يك فرد با حال و آنچه كه در آينده انتظار رهر چقد. خواهد بود

كند قويتر خواهد بود و از  در اين مرحله تحمل ميفرد مهاجر فشاري كه طول اين مرحله بيشتر باشد 

  . واهد بود فرد با تهديدهاي جدي تري روبرو خامنيت روانيراه  اين

  

كه افراد ) است و داليل رواني آن هم بخوبي شناخته شده( بسيار شايع است اي در ميان مهاجرين پديده

گذرانند كه در طي آن تصورات  اي را از سر مي مهاجر در ابتداي ورود خود به كشور ميزبان يك دوره

اي را كه از آن  راي مثال جامعهكنند و ب اي از گذشته و حال خود درست مي بسيار ناروشن و ساده شده

اي را هم كه در آن  جامعه) دانند و يا همه چيز آنرا بد يا همه چيز آن را خوب مي(كنند  اند يكپارچه مي آمده

و اكثر اوقات ساليان ) از مابهتر يا همه بد هستند يا بسيار (كنند  كنند باز يكپارچه تصور مي زندگي مي

 كه يا در رويا قابل تعريف استرفتار آنها در اين دوره به اين شكل . مانند سال اسير بين اين دو تصور مي

اند، و به محض  اند و آدمي كه در گذشته بوده رويايي به شكل مقامي كه در گذشته داشته(كنند  زندگي مي

 تالشند تادر و يا ) فاصله گرفتن از آن رويا با بي هويتي روبرو شده و دوباره به همان رويا پناه مي آورند

هاي جامعه ميزبان برخي از آنها را مثل لباس به  بدون زحمت زياد براي غربال كردن و صيقل دادن نورم

كنند، بدون اينكه پيوندي بين  هاي قديم   را جايگزين نورماه كنند و بدون درنگ بعضي از نورم تن 

  .باشند كردههاي قديم و جديد درست  نورم

 باال و پايين و چپ و راست جامعه در ابتداي  امكان ديدنكشور جديد ودر د امكان ديدن تفاوتهاي افرا

 جامعه جديد فرد براي اينكه در برابر  است كه و شايد هم به اين خاطراستمهاجرت بسختي ممكن 

راه از ايرانيها يك گروه يكپارچه  دهد و در اين خود را به همه ايرانيها پيوند مييا احساس امنيت بكند، 

جامعه ميزبان هم اين حالت را . بيند تنها نماند  يكپارچه مينيز آن را كه اي جامعهسازد تا در برابر  مي



همه تفاوتهاي بين فردي » خارجي«كند و با يكدست كردن همه مهاجرين تحت عنوان  تقويت مي

  .كند اي قضاوت مي گيرد و همه را با خصوصيات كليشه  را ناديده ميمهاجران

  

  در آلمانها  ايراني

 .با ايرانيان ساكن آلمان استكارهاي تحقيقي من هاي كار باليني و   براساس تجربهاين بحثمبناي 

 چه گروهي را با چه شود بگذاريد قبل از هر چيز از اين نكته شروع كنيم كه وقتي از ايرانيها صحبت مي

  . مشخصات آماري مد نظر داريم

  

 50زار ايراني در آلمان زندگي مي كنند كه از اين تعداد حدود  ه88طبق آمارهاي موجود در حال حاضر 

 هزار نفر ازدواج كرده و حداقل داراي يك بچه هستند و تعداد افراد 25.  هزار زن هستند38هزار مرد و 

 انقالب ايران تعداد ايرانيهاي مقيم آلمان بشدت از زپس از سالهاي بعد ا.  نفر است20000مجرد حدود 

از آن ببعد جمعيت .  هزار نفر رسيد120 به بيش از 90 سالهاي دهه اواخرفر گذشت و در  ن20000مرز 

آن كاسته شده تعداد از % 20 چيزي حدود 2003 تا سال كند و ايرانيهاي آلمان يك سير نزولي را طي مي

  . است

  

  .2004انتشارات آماري آلمان : منبع. 2003 الي 1960تعداد ايرانيهاي ساكن آلمان در طي سالهاي : نمودار شماره يك

  

  

 20 الي 30و زير % 25 رت مسنو افراد %) 40( ساله هستند 50 الي 35 بين سنين ي آلماناكثر ايرانيها

 نفر داري 35000در كل . دهند مهاجران ايراني را تشكيل مياز % 15ها حدود   ساله20و زير % 20سال 

  . اند دريافت كرده هزار نفر تبعيت آلمان را 15 حدود  نفر اقامت مطمئن و45000اقامت نامطمئن هستند، 
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تنها سه استوانه سمت راست نشاندهنده اقامت معتبر ). 2005(وضعيت اجازه اقامت ايرانيها در حال حاضر : 2نمودار شماره 

  .دهد رنگ تعداد ايرانيهاي داراي تبعيت آلماني را نشان مي است كه در اين ميان استوانه زرد

  

 اكثريت قريب به اتفاق ايرانيهاي ساكن آلمان داري اقامت شود ديده ميانطور كه در نمودار شماره دو هم

و تعداد چشمگيري نيز تبعيت آلمان را دريافت )  نفر45000 از سمت چپ،6 و 5هاي  استوانه(معتبر هستند 

  ).  نفر15000استوانه زرد رنگ، (اند  كرده

  

زير ديپلم % 10ديپلم دبيرستاني و % 30تحصيالت دانشگاهي دارند، % 40حدودا : در زمينه تحصيالت

 نفر است كه در طي سالهاي گذشته 6000تعداد دانشجويان ايراني در آلمان در حال حاضر حدود . هستند

روند يا در اينجا  هايي كه در اينجا بدنيا آمده و به مدرسه مي تعداد بچه. هم تقريبا همين تعداد بوده است

  .  نفر است10000اند حدود  شدهبزرگ 

هايي  داراي شغل% 7در زمينه شغلي آماري وجود ندارد، فقط يك آمار هست كه براساس آن چيزي حدود 

 نشان ،است باره ايرانيها صورت گرفتهدر چند تحقيقي كه در . شود گفت استخدامي هستند هستند كه مي

ترين مسائل از طرف  عيت شغلي بعنوان مشكل در رتبه اول وضعيت مالي و بعد وضاست كه شده داده

  .است ايرانيها ذكر شده

  

  

   در مهاجرتيدن زندگي ديواقع

  

 به مشكالت و يام كه وقت دهيجه رسين نتي به ايراني ايها  با افراد و خانوادهينيات كار باليدر تجرب

  :ميز بدهيد دو سطح را از هم تميم باي كنينگاه مدر مهاجرت  ي زندگيبحرانها
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وستن به ي و پيفرهنگ - يستم اجتماعيك سيشود به آمدن از  ين دو سطح مربوط مي از ايك ي )الف

 خود اتيخصوصرات و ي كه تاثيا افتهير ييط تغيشرا روبرو شدن با يعنيگر، ي ديك نوع زندگي

  .را دارد

 ي فرد برايها ييتوانا و راتيين تغيا و سنجش يشود به ارزش گذار يگر مربوط ميسطح د  ) ب

  .راتيين تغي در دل اي زندگيبراد ي جديازهاي كارآمد به نيپاسخ هادادن 

  

براي فرد در مقايسه با  همه چيز با روي آوردن به زندگي در كشوري جديد ابتداواقعيت اين است كه 

كرده و فرد با آنها بيگانه است و فقط از طريق ذهنيت خود با دنياي جديد رابطه به يكباره تغيير گذشته 

كارآمد بودند به يكباره كارآيي خود را از در عمل براي وي هايي كه تا به امروز   رفتارها و قابليت.اردد

 آن بر يادگيري دوباره استوار است،  و نيازشود كه اساس اي شروع مي در اين حال دوره. اند دست داده

اجر در اين دوره تبديل به به لحاظ رواني فرد مه. كالن از خرد گرفته تا ،يادگيري دوباره هر چيزي

ها و غيره ديگر آن نوعي  شود كه بايد همه چيز را از نو بياموزد، چون زبان، رفتار، ارزش كودكي مي

ديگر از طرف . اند ثابت نكردهاند و براي رابطه با دنيا و افراد كارايي خود را  نيستند كه تا كنون بوده

در و راههاي ورود به زندگي  ر محدود استيدش بسياشناخت فرد مهاجر از امكانات اجتماعي شدن جد

  . روبرو استاقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي زيادي اساسا با سدهاي جامعه جديد نيز

گذاري و سنجش اين تغييرات از يك طرف و نوع جوابهاي فرد به  در دل اين واقعيت، نوع ارزش

رابطه بين دنياي درون و (ابطه بين ذهنيت و واقعيت كنند كه ر نيازمنديهاي جديد از طرف ديگر تعيين مي

  . در وي چگونه شكل بگيرد) بيرون

  

   

 خانواده در ين دو سطح در زندگي در اتيواقعش به ين برسم كه گرايخواهم به ا يمن صحبت ي ادر ادامه

  . داردييمهاجرت چه معنا

  

  ستميك سيخانواده به شكل 

  

 آن، مانند مادر، پدر يم كه خانواده را اعضايريم، الزم است در نظر بگي كني كه از خانواده صحبت ميوقت

. نيست افراد خانواده ه مساوي خانواديعني. ستي برابر اعضاء آن ن تنها خانوادهي سازند، وليو فرزندان م

به   راييزهاي چن است كه ي ا ارتباطاتستمي سني افهي وظ.ت اسن افرادي بستم ارتباطاتيك سيخانواده 

شود به لحاظ  يستم ارتباطات را مين سي ا.اندازديان بي به جرستمي سن افراد آنيرابطه بدر  خوراك شكل

 ارتباطات شكل و به يجاني و هي ارتباطات احساسشكل، به ي و عقالني ارتباطات فكرشكل به  يروان

گر يكدي كه باهم دارند از حال و روز ي فقط از راه ارتباطيا اعضاء هر خانواده.  كردي طبقه بنديرفتار



 را كه در يي  ارزشها،ستم خانوادهيت خود در سي موقع بردن بهي پ وبخاطر اطالع از هم شوند و يباخبر م

، دهند يمقل ي را صها اين ارزش يعني. كنند ي مي درون در فرد خوددنرون از خانواده وجود داريدرون و ب

با . كنند يل مي خود تبديدگ زنيارهاي آنها را به مع از اين راهآورند و ياز خود در ميل و ني مطابق مآنها را

 هر فرد در خانواده به نقش و ي شخصي خودارهاين ارزشها به معي ايجيل تدري با تبديعنين كار، يا

ط كار و جامعه يگر مثل مدرسه، محي ديستم هايستم خانواده و روابط خانواده با سيگاه خود در سيجا

 ير ميگر اعضاء خانواده تاثي بر د كه وجود دارد هر فرديستم ارتباطيتنها از راه س و .كند يدا ميدست پ

 هر يتيات شخصييفيت و كيهو به :ز داردي به سه چيكاه فرد در خانواده بستگي جابا اين وصف .گذارد

  . گر در جامعهي ديستم هاي خانواده با س دارد به روابطيستگ و ب در درون خانواده افرادي، به نقشهافرد

 دانيم كه  مي.ه كرديك موجود زنده تشبيتوان به  يستم خانواده را مي را از جمله سيستميهر س

 به يما وقت.  آن است و رشد و نمو و تكاملر بودنيرپذييت تغيات موجود زنده قابلين خصوصيتر ياساس

م بلكه به ي گرديم ابتدا در افراد خانواده بدنبال آنها نمي كنيرات بر خانواده نگاه ميرات و تاثييموضوع تغ

موجود ك يكه خانواده خاطر ن يابه . مي كنيتوجه مجامعه  ينهادهاو با گر يكديستم روابط افراد با يس

ر ييدر حال تغد و دائم ن نداري ثابتشكل خانواده كي  اعضاءي اجتماع-يات روانييفي حاالت و كاستزنده 

 احساسات اعضاء آن نسبت به هم، افكار و ي خانواده اچيهرات است كه در يين تغيبخاطر هم. هستند

  .  ماندي ثابت نم مشتركشاني آنها در برابر هم در طول زندگيمواضع آنها و رفتارها

 در يا  جامعه هرگر دري ديستم هايستم خانواده در كنار سي كه سمي رسيمجه ي نتني به ا گفتهنياز ا

 در يك نوع توازني ك طرفي از ن دارد كهياز به اي بغاء سالم خود ني برد و همواره برايتحول دائم بسر م

 جامعه برقرار يستم هايسگر نهادها و يد گر باي از طرف د و)ن اعضاء خودي بيعني ( خودشيرابطه درون

ك حالت توازن را يهمواره  ،راتيي تغنيدنها در ان شييباال و پا  بتواند در طولينكه خانواده اي ايبرا. كند

 بر منطبق شدن و الزمه .  منطبق كند خودي و درونيروني براتييبرقرار كند الزم دارد كه خود را بر تغ

  .ن خود استي بي ارتباطي هايي تواناراه كسب مهارتها و اعضاء خانواده در يري انعطاف پذ،راتيين تغيا

 يا در رابطه فرد و خانواده با نهادهايستم خانواده و يكه در سري ييكه هر تغ رمي گيجه مين نتيابنابر 

مثال با درنظر گرفتن موضوع .  گذاردي ميبجا همه آنها رات خود را بريعتا تاثيطبرد يصورت بگ جامعه

ستم خانواده است، با صراحت ي آن در سيرات رواني در مهاجرت و تاثيط زندگيرات شراييصحبت ما كه تغ

  . گذاردي مي را در فرد و خانواده بجايميرات عظي تاثيط زندگيع محيرات وسيي توان گفت كه تغيم

 در مهاجرت توام با تنشهاي ي دهند كه زندگي مهاجرت نشان ميقات روانشناسياري از تحقيبس

 از ياري است كه بسيياين تنش ها روبرو بودن با دني كه مبناء ا، استيد و دائميار شديبس) استرسهاي(

ستم خانواده ي و سيامكانات فرد با آن يي روبرويبرا آورند ي مي كه به مهاجرت روييافراد و خانواده ها

ك دوره ي زو بعد ا.  دهدي به آنها نم رازبان هم شانس برابرين حال جامعه ميدر ا.  را در ندارندي مناسبيگ

 شوند ي مبتال ميي ها و رنجشهايآزرده گ كنند به انواع يط دست و پنجه نرم مين شراي كه با ايطوالن

ستم يدن سيان ازهم پاشي منيدر ا.  انجامندي مختلف مي تن-  و رواني روانيتا به اختاللهايكه نها

  .  ع استيار شاي بسي به انواع اختالالت اجتماعيخانواده و روي آور



  

 

 مشترك كل در سر راه زندگيبعنوان سئوال و مش اشاره كنم كه ييزهايقصد آنرا ندارم كه به تك تك چ

 كنم ي را به شما معرفيديك نوع دي خواهم ينكار مي ايبجا.  شوندي سبز م در مهاجرتيو خانواده گ

 سئوال پنج  در كنار مشترك تا به آخريري زندگياز زمان شكل گرا  يهر خانواده ا كند تا يكه كمك م

نشان را  مختلف تكامل خانواده يها فاز كهن پنج سئواليا.  شناختي زندگيمربوط به فازها ياساس

  استيتي چه ملي كند و داراي مينكه در كجا زندگي مستقل از ايا  به نظر من براي هر خانوادهدهند مي

ن كننده است كه ييتعار ينكته بسن ي گردد ايبر م  در مهاجرتي تا به آنجا كه به زندگي ول.مطرح است

 آورد و ي مي در خارج كشور روي به زندگ تكامل خوديا فازهاي  ون دوره هايك از ايخانواده در كدام 

  .  قبل چطور كنار آمده استيهازا فاي قبل و ي مربوط به دوره هاينكه با سئوالهايا

 ين زن و مرد شروع مي مشترك بي را كه در آن زندگي خواهم با هم روندي من موضوعيح ايتشر يبرا

 به ينگاه: ميبگذارم ي توانينكار را مياسم ا.  مي ورانداز كنيررد قدي گيك خانواده شكل ميشود و بعد 

  . پروسه تكامل خانواده

ت يهركدام شخص.  بزرگ شده اند شانيد كه هر كدام در خانواده پدريري بگ را در نظريزن و مرد

 تا خود ي فرديابيت ي رشد و هويم كه هر كدام با سئوالهاين بگذاريو شرط را بر ا. رفتاري خود را دارند

ت ياز رمز و راز شخص رسند ي كه به هم مين حال زمانيدر ا.  كنار آمده اندي تا حد سازنده اآنزمان

ن مرزها اول ياما ا. را از هم جدا مي كنند»  تويتو«و » منِ من« يادي زي مرزهاو .گر خبر ندارنديكدي

 .گر استيكديو عشق به  عالقه  رابطه مشتركي در ابتدا نقطه اشتراكشانچون. ستياصال معلوم ن

نجا به خانه ياگر قرار باشد كه از ا. ن استي مانند استارت ماشزن و مرد  مشتركي زندگعشق براي

نكه حتما و به سالمت به آنجا ياما براي ا. دي زنيد و آنرا استارت ميني نشين ميد در ماشيدوستتان برو

 يبه هرحال عاشق شدن استارت زندگ. ستي نيد كافين را استارت كنيد ماشينكه بلد باشيد تنها ايبرس

رغم آنكه باهم يد و عليد هم باهم باشيگري الزم است تا بتواني ديزهايمشترك است و از آن ببعد چ

ك نوع شروع ي  به هايرم كه همه زندگي گين نكته را فاكتور مي ا.بماندد رابطه تان هم سالمت يهست

 يك نوع استارتيشه ي به هرحال هميول. ستيق ن مشترك عشي هاي همه زندگيد و مبنان شوينم

 ياز سكس، بعضي وقتها ني شود؛ بعضيا مقام طرف مقابل استارت مي و يبعضي وقتها دارائ. وجود دارد

ن استارت را ي نقش اگري ديزهايو چخانواده ل يتشكا ازدواج و يوقتها خواست جداشدن از پدر و مادر و 

  . كنندي ميباز

  

 شود كه از ي زن و مرد شروع ميدر زندگ يك مرحله اي مشترك زده شد يت زندگ كه استاريوقت )1

.   شوندي ميياصطحكاكها يمبنان تفاوتها ي كنند؛ و ايگر را كشف مي همدي تفاوتهارفته رفتهآن ببعد 

 من و تو يمن و تو، ك«: رند مانندي گي نشات ميي هاي از دوقطب معموالن مرحلهين اصطحكاكها در ايا

من  من و منتو، ت يمسئولمن و  تيمسئول خانواده من و خانواده تو،: اسين قيبه هم( » ما؟يم، و كيهست



 ي سوال). به آنها داده شوديديگاه جديف شوند و جايد دوباره تعري بايگه  هم،لين قبي از اييزهايچ و تو

ت يفيجنس و ك« ن است كهين دوره با آن روبرو هستند اي ايرا كه زن و مرد در تمام اصطحكاكها

م ي خواهي را كه ميگاهيد از چه نوع باشند تا هركدام ارزش و جاي ما بايرابطه ها

 ي خودش را ميكاههاي مشترك ارزش ها و جاي در زندگي است كه هر آدميعيطب  .»مياوريبدست ب

ه ب. گري استيمتفاوت از د يهر فرددن به آنها ي رسين خواست و هم در راههاي و هم در ا،خواهد

 است كه ي كارآمدي پاسخها در گرو مشتركي در زندگگاههاين ارزشها و جايدن به ايهرحال الزمه رس

. ن دوره استياز ايون نينتگراسين اي و ا.برسانندون ينتگراسيك نوع اي زن و مرد را به ك دورهي يدر انتها

ن ي ادر كنارگر دارند و يكديا  را بيياوتهانند كه هركدام تفيزن و مرد بب: ن معنا كهيون به اينتگراسيا

ن دوره ي اين صورت اصطحكاكهاير ايدر غ .وسته بمانندي به هم پاج دارند تاي احتييبه چه مهارتهاتفاوتها 

 از يگري آورد و دي خواهد بدست نمي را كه ميگاهي جايكيچرا كه .  كننديدا ميشكل جنگ قدرت پ

  .دي آين نمييه داده است پاي كه تكييجا

  

 شود و ي شروع ميگري دوره دده است كهي نرسيچ سرانجامي موارد هنور سئوال دوره قبل به هيليخ )2

است كه تازه خانواده شكل با بچه دار شدن  قتيدر حق . شونديبچه دار مزن و مرد  است كه يآن زمان

ن يم؛ در ايدارگر يكدي را در كنار يگاهي چه جا از مان بود كه هركدامين دوره سئوال ايتا به ا .رديمي گ

ن ي را در قبال ايتيهركدام از ما دو نفر چه رابطه و مسئول«ن است كه ي ايدوره سئوال اساس

ه  و آمادميده اي رسيگر هركدام ما تا چه حد به بلوغ فردي به گفته د.»ميمحصول مشتركمان دار

 ي مشخص است كه اگر سئوال دوره اول پاسخاول از همه كامال. مي را داريگري پرورش موجود ديگ

همه  دا نكرده انديت خود را در رابطه باهم پي كه زن و مرد هنوز هوي زمانيعنيدرخور نگرفته باشد، 

 تكامل خانواده را يازهاي شوند و كار جواب دادن به نيت مين مرحله هداي مرحله قبل به اياصطحكاكها

 ين شكل رفتار مي به ايراني ايهازن و مرداغلب .  كننديوبرو م ري جدي با بحرانهازي نن دورهيدر ا

ا با گوش ي خانواده و يدهايا مو سفيدها و يش سفي ردش نهايپبه  دوره اول يكنند كه در اثر فشارها

 يش مي دوره اول به پي چاره براي اصطحكاكهاك راهي دوم را بعنواندوره كردن به سنت و عادات 

  . » شنين مشكالت تمام مي همه ايبچه دار كه بش«: كشند

گر ي مرد دين است كه زن، براياول ا.  شوندي در رابطه زن و مرد شروع مياديرات زييبا بچه دارشدن تغ

 يبعض (. شود نان آور خانهيست، مي نمرد فقط شود به مادر؛ مرد هم براي زن يل ميست، تبديفقط زن ن

 است كه از يزين چي اوليت جنسيان جذابين مي در ا).د كنني صدا ميي و بابايگر را مامانيها هم همد

 سمبل نآن زمانه زن كه تا به يد كه سيري بگردر نظ مثال ي برا.ردي كير قرار مين راه بشدت تحت تاثيا

 يت جنسي از موارد موضوع جذابياريو در بس.  بچهي شود به ارگان غذايل مي تبدكهويسكس بود 

   . شودي ميادي مشكالت زيمبنا



گر ي از طرف ديلت كند وي پروسه تكامل خانواده را تقو تواندي مك طرفيشد بچه در درون خانواده از ر

 يراستا.  خواهندي خودشان را مي دهد كه هركدام جوابهاي قرار مييزن و مرد را همواره بر سر سئوالها

ده يون رسينتگراسينوع اك يتي خود به يم و تربي و مرد بر سر اصول تعلا زنيت كه آن اسين سئوالها ايا

 م كهيني بيپس م. ريا خي كنند يت مي فعالي مشابه ايتيدن به اهداف تربي رسيا هر دو برايآ. ريا خياند 

 كارآمد به يپاسخ ها  با اتكاء به آندي است كه بايزي، چيتيتربدر رئوس ون ينتگراسي ا ازيدن به نوعيرس

 كه ي بالغيتوسط انسانهاون ينتگراسينوع ان يدن به ايعتا رسيطب.  داده شودن مرحلهي ايهايازمندين

ت يگر را اساسا فاقد صالحي طرف د،ك طرفي يوقت.  استي در رابطه باهم دارند عمليگاهيهركدام جا

 ي را طيگري راه دن دورهي ايهايازمنديجواب به ننطور باشد، يواقعا اطرف مقابل  كه يا وقتيبداند و 

شان ي شود كه زن و مرد با رفتارهاين ميجه ايرد نتي نگي فاز جواب كارآمدني اي سئوال اصلي وقت.كنديم

ان است به رابطه ين خودشان در جري را كه بيك نوع جنگ قدرتي كنند و ي ميريارگيشان ياز بچه ها

  .  كشاننديز ميبا بچه ها ن

  

ن يدر ا.  رسندين بلوغ م گردد كه بچه ها به سي بر ميا فاز سوم در روابط خانواده به زمانيمرحله و  )3

ق مربوط به رشد خود روبرو است و براي مواجه با ي عمي با بحرانها در خانوادهمرحله است كه نوجوان

ا مادر و پدر خود يآ«ن سئوال مهم است كه ي، ا كه به پروسه تكامل خانواده بر مي گرددييآنها تا آنجا

 برخوردار شده اند كه ي ايتيگر از عمق و استحكام هويكدي و روابط با يدر زندگ

 در كنار مادر اي  پدر و شود كهيده مياغلب د. » كنندي را بازي نوجوان نقش حاميبتوانند برا

ا ي و  خود آنها بوده استيكه مربوط به نوجوان كنند ي ميا شروع به دوباره از سرگذراندن دوره اينوجوان 

 يكه به هر حال نم.  برندي پناه مها اعتقاد داشتندبه آن يدر دوره نوجوانخود  كه ينيسرسختانه به قوان

ن نوجوانان هستند كه يمهاجرت ا شود كه در يده مي د هميبطور بر جسته ا. جوان باشند نويتوانند حام

 شدن مادر و پدر را يم كه بار اجتماعييم بگوي كنند؛ حال اگر نخواهيآشنا مزبان يممادر و پدر را با جامعه 

 تواند بر استحكام ين دوره نمي نوجوان در پاسخ گفتن به سئواالت رشد خود در ايت وق. كشنديبدوش م

 ين كار باعث نوعيرند و اي گي ميشتريرون و درون شدت بي بي پدر و مادر اتكاء كند، تضادهايتيهو

  .  آوردي شود كه مسائل خاص خود را بدنبال ميبرش نوجوان از خانواده م

  

 را از سر ييك نوع فاز جداي شود كه خانواده در روند تكامل خود يشروع م ين فاز دوره ايپس از ا )4

ز در يزن  و مرد ن.  خودشان قرار گرفته اندير زندگي بر مسبچه ها بزرگ شده اند و هر كدام.  گذرانديم

ن ي به ا زن و مردي بران دورهيسئوال ا.  شوندي شان مي فرديالنس گرفتن از زندگين دوره مشغول بيا

 ي انسان موفق امي تاكنوني در زندگايآ«:  پرسندي شود كه هركدام از خود ميل مطرح مشك

 بعنوان خانواده »؟م گرفته امي و كار كرده و تصمي زندگ خواستميهمانطور كه ما يآ, بودم

ن ي از اي و سئواالت»ميه ا موفق بودانميا در پرورش بچه هايآ« ن سئوال روبرو هستند كهيبا ا



ن سئواالت ي كه به ايبسته به جواب.  گردنديم بر  در نظر آنهاي زندگي و معناوممفهبه  يدست كه همگ

 كنند و از ين ميي خانواده تعيت خود را در راه تكامل تا به آنروزي و هويت فرديداده شود، زن و مرد هو

 .را جبران كنند خود ي زندگي خطاها تا كنندياري شروع مين دوره است كه بسيدر ا. رندي گير ميآن تاث

ت را اضافه كرد كه راه و امكان جواب گفتن و جبران خالء ين خصوصيدر مهاجرت اد ين نكته بايبه ا

  .ستيع نيوس احساس شده يها

  

 ي كاهش م زن و مردي روزمره و شغليتهاي شود كه فعالي آغاز ميتا مرحله اين فاز نهاي بدنبال ا)5

ت ي شان در درجه اول اهمي سالمندين بودن زندگي زن و مرد تاميراابند، بچه ها از خانه رفته اند، و بي

نده سهم يفكر به آ.  آورندي فشار مي از كهولت سني ناشي ها و دردهايمارين دوره بيدر ا. ردي گيقرار م

 .كندياوقات روز آنها را پر م كه تاكنون بوده است ييزهايشتر نگاه كردن به چي ندارد و بي در زندگياديز

 ي ها و ارتباطاتيتها، سرگرمياز به فعالين«ن حال يدر عن است كه ين دوره اين سئوال ايرمهمت

دا كنند ي دست پيت رواني امنيق آنها بتوانند وجود خود را حس كنند و به نوعيكه از طر

 و ي شوند سالمت رواني داده من دورهياز اين نيا كه به ييبسته به جوابها .» شوديار برجسته ميبس

  .   خوردي رغم م زن و مردن دورهي ايت زندگسعاد

 رد و اثر خود را در  هنوز كامال حل نشده باشند،يعبه نو زي ن مراحل گذشتهي اساسيحال اگر سئوالها

 كنند و امكان ابتالء به يت ميز تقوين دوره را نيروبرو شدن با سئواالت ا فشار  دهند؛ينشان مز يننجا يا

  . كننديدتر ميار شديبسن دوره ي را در ايافسرده گ

  

 يستم در هر جاين سي هستند كه خانواده و افراد درون اييح دادم، فازهاينجا توضي را كه تا به ايپنچ فاز

 يافت و درك سئوالهاي دريبرااول  ير فرهنگدر ه.  كنند با آنها روبرو هستندي ميا كه زندگين دنيا

 وجود دارند كه در يين و جواب دادن به آنها دستاوردها روبروشدي برا بعدن فازها وي هر كدام از اياساس

در ن نكته هم اشاره كنم كه يبه ا.  سازنديستم خانواده و تفاوت شكل آنرا مي سيت تفاوت فرهنگينها

ا حداقل بر يگر ادغام شده اند و يكدي مختلف با ي فرهنگهايم بقدري كني مي زندگ كه ما در آنيدوره ا

گر جدا ي دي فرهنگهاي آدمهاك فرهنگ را در كل ازي يآدمها شود يند كه نمر گذارده ايگر تاثيكدي

شه يست كه زن هميگر به شكل دوران قاجار نيران هم دي مثال رابطه زن و مرد در جامعه اي برا.كرد

ر ييا اساس و شكل خانواده در حال تغياس هم در كل دنين قي به هم.خاموش و مرد فقط ساالر باشد

  .با هم تفاوت داشته باشند آنها تو شدزان يرات و ميين تغين كننده ايي تعيه فاكتورهااست، هر چند ك

  

 حي گذارد، توضي بر روابط خانواده ميرينكه مهاجرت چه تاثيدن اي دي برا كه به نظر منقبال اشاره كردم

 يه مهاجرت رو ب كه نام بردميي فازهاك ازيك خانواده در كدام ي كه ن كننده استييار تعيبسنكته ن يا

شتر موارد ي ب. است كنار آمدهي اش به چه صورتي قبليهاز فاي تا به آن مرحله با سئوالها آورد ويم



 كه در يقاتيجه تحقي اساسا نت.نطور بدون پاسخ مانده اندي همي قبلي دهند كه سئواالت فازهاينشان م

 دهند كه ي زبان نشان مي فارسني من با مراجعيني كار باليتجربه هانه صورت گرفته و هم ين زميا

ن مشكالت در مهاجرت ينجا شروع نشده اند، بلكه ايدر ا ين فرديدر روابط برقابل حل يمشكالت غ

   . روندي را ميگريت شده و راه دي تقوژه بعنوان مهاجريط وي بخاطر شراافته ويادامه 

 ي دست و پنجه نرم كردن با فشارهايدت مزبعد ا ،هافتير ييتغدا يط شدين شرايا خانواده در اينكه فرد و يا

د ي دارد كه بايادي زيزهاي به چيا نه بستگي برسند يدگيرات به اختالل و از هم پاشيين تغي از ايناش

 و يطي محي دهند كه فاكتورهاينشان منه ين زميدر اقات يج تحقينتا. دست به دست هم بدهند

ن كننده ييگر تعيت فرد مهاجر از طرف ديشخصت و ي هويك طرف و فاكتورهاي از ي فرهنگيفاكتورها

 روبرو شدن با ي برا كه امكانات مناسبي دهند كه فرد و خانواده در مهاجرت تنها زماني نشان م وهستند

ره به هم ي دارند در زنجي الزم را بر نميگام ها  همن امكاناتيا كردن اي مهيط را ندارند و براين شرايا

  . دهنديش مي آنها را افزاي روانيرند كه خطر سالمتي گيم از فشارها قرار يوسته ايپ

  

ح آنها جا و زمان خودش را يو تشر ت فرد مهاجريط، فرهنگ و شخصي محي كه فاكتورهانيپرداختن به ا

  دري اصليهاالبغ  ازيكي به ن صحبتي اي در انتها خواهمين قسمت از صحبتها ميدر ا.  خواهديم

 مشكالت و دادن به كنم كه به نظر من در شدت يران و غرب اشاره مين فرهنگ اي بي فرهنگيتفاوتها

 ه به آنها اشاره كردم كييستم خانواده در فازهاي و صدمه زدن به سيتن -  اختالالت روانيريشكل گ

 در را ي زندگيداري توازن و پاي بشدت در غالب رفتارها و اعتقادات فرد و كنندي مي بازي اساسينقشها

  .   كننديمختل م مهاجرت

  

 ي آنها به شكل دوقطبي هر دوره است كه همگي اساسيام بردم سئوالها را كه نيي تمام فازهامشخصه

ا بهتر يك نوع تعادل و ي است كه به يجواب) سئواالت(ها ين دوقطبي و گفتم كه جواب كارآمد به ا؛هستند

 برجسته يهايدوقطب از يكي. انجامديه بالت افراد خانواديازها، اهداف و تمايون خواستها، نينتگراسيم ايبگو

م نام آنرا ي توانيم.  فرد و خانواده استي دهد دوقطبيشه خود را نشان مين فازها همي كه در طول ايا

  . گريكدي آنها به يوابستگ افراد خانواده و ي شخصم استقالليبگذار

 يچ رابطه اي ه، به هميستگداست كه بدون اتكاء و وابيم كامال پيري را در نظر بگين دوقطبي ايوقت

 پر از اصطحكاك خواهد ي هر رابطه ا خانوادهدافرا ي شخصن حال بدون استقاللي و در عدي آيبوجود نم

 كنند و ي ميك سقف زندگير ي خواهند بود كه در زي افراد خانواده تنها افراد،يوابستگوجود بدون . بود

 ين نكته جالب است كه برايال نگاه كردن به اح.  هستنديگري دي هركدام قرباني شخصبدون استقالل

ران و غرب هركدام ي اي فرهنگي داده هان پنج فاز،ي در هر كدام از اون الزمينتگراسيدن به تعادل و ايرس

  . دهندي قرار مين دو قطبي ااري را در اختييچه دستاوردها



 دهد به شكل پند يار قرار ميختك فرهنگ وابسته به جمع در ايران بعنوان ي را كه فرهنگ اييدستاوردها

ن يا. دهنديل مياعتقاداتشان را تشك كه آدمها بشدت به آنها اعتماد دارند و براي آنها  هستندييزهارو اند

  :دا كردي پن جمله هاي در ا توانياعتقادات را م

  

  . استينشانه بزرگ ي فروتنو تواضع

  .ه هاستين سرماي بهتربردباري

  . استاتواجب از  از بزرگتراطاعت

  . استي نشان پختگصبر و تحمل

  . كنديبا مي را زي زندگز از جر و بحثيپره

  . دارديدار نگاه مي رابطه را پا از رقابتيدور

  .  سالم استي شرط زندگزي مسالمت آميگر و داشتن رفتارهايكدياطاعت از 

  

 مشترك به ي زندگيتدا باعث شدند كه در ابييزهايد چه چي از زن و مرد بپرسياق هم وقتين سيبه هم

 خورد و بر سر يز ما به هم مي كردم همه چيفكر م«: دي شنوين جواب را مي اكثرا اد،يهم عالقمند شو

  .» خودش را نشان دادكم كم بعدها ي ول.ميز تفاهم داشتيهمه چ

  

ار استوار  رفتييايبر اصل پوبيشتر گر يكديد كه روابط افراد با ينيبيد مي كني به فرهنگ غرب رجوع ميوقت

 در افكار، در عمل ي فرديبلكه داشتن تفاوتها. ستي شرط مطلق نيگر الزم است وليكديتفاهم با . است

 درست كردن« ي براين خاطر هم تالش و آماده گيبه هم.  استيا ز جاافتادهيبا چيو در احساس تقر

 هم كه با ي كسان.ده استيار پسندي بسيكار»  سازندهيون از راه جروبحث هاينتگراسيتعادل و ا

تا  روند ي ميون و خانواده درمانيكاتسي كموني كنند به كالسهاينه برخورد مين زمي در ايمشكالت

 زندگي در جامعه  كه در راييزهاياس هم چين قيبه هم. اموزندي با هم را بي ابراز وجود و گفتگويراهها

 يرگذاريتاث«: ديداصول ن ي توان در اي مرند راي گي قرار ميراني فرهنگ اي با دستاوردهاتناقض جديد در

 ي براي و اجتماعي فرديمهارتهاتقاء را« و» ط،ير دادن خود و رابطه خود با محييتغ«، »يريرپذيو تاث

  .» رابطهيرات و بحرانهاييبهتر روبرو شدن با تغ

ن ي ب به رابطه موجودين فردي رفع مشكالت بيشتر عادت دارد كه براين خاطر فرهنگ غرب بيبه هم

ره ي و غير بردباريف خود نظيت وظايا افراد در رعاي پردازد كه آين ميبه ا يافراد نگاه كند و فرهنگ سنت

 در رابطه يزيچ كه ي را زمانيراني افراد ايها  توان عكس العملين رابطه مي در هم.ا نهي كوشا بوده اند

نه متوجه لك در ييستند و در آي ايمنه يي آيه كرد كه جلوي تشبي كند به آدميد مشكل ميشان توليبرا

 :معتقدندنه پاك كنند و يي خواهند آن لك را از آي دارند و مي بر ميدستمال.  شونديصورت خودشان م

گر رنج ي بشود من ديگريك آدم دياگر طرف مقابل .  برم بخاطر طرف مقابل استي ممن رنج اگر «

   .»نخواهم برد



  

د يد دي فرد و خانواده باير مهاجرت بر زندگيدن تاثي سنجينكه گفتم برايبعنوان نكته آخر و در ارتباط با ا

ن نكته را هم ي آورند اي مي تكامل خانواده به مهاجرت رويك از فازهايكه فرد و خانواده در كدام 

 است كه ي زمان در مهاجرتيبحرانها در زندگ ني بزرگترنهين زمي در اقاتي از تحقياريم كه طبق بسيبگو

   . آوردي مي به مهاجرت رويدر فاز بزرگسالا ي و ينوجوانفاز  درا ي اجرفرد مه

دتر بر ي را شدي وناآشناط يد رشد روبرو است و شراي شديهرحال نوجوان با بحرانهابه  يفاز نوجواندر 

 و پاسخ  دهدي خود را از دست ميابين حال جهت ي در ا. دهدي قرار مي موجود فرهنگيسر تضادها

  .شود ي مختل مي رشد وي اساسيالهاگفتن به سئو

ز النس گرفتن ايده است و مشغول بي سال رس50 ي ال45ن ي است كه فرد به سني زمانيبزرگسالفاز 

زبان ي در جامعه مند كهي بي با آمدن به مهاجرت مفاز فردن يدر ا.  شودي تا به آن زمان خود ميزندگ

 ي بومي از شانس برابر با اهاليخاطر عدم برخوردار به ش موجود در رشدي رفع خالء ها جبران وامكانات

 ياري كند كه بسي ميابي ارزي محدود است و فرد خود را موجودياديا تا حد زي شود و ير نميا امكان پذي

  . ز نداردير آنها را نييزها را باخته و امكان تغيچ

ن ي در عيول. قرار دارندگسالي بزر ين گروه سني ساكن آلمان در ايهايرانياز ا% 45 ، موجوديطبق آمارها

 به ين گروه سني دهند كه افراد اين باره نشان ميدر اگر از همكارانم ي ديكيو قات من يج تحقيحال نتا

ون در جامعه آلمان صورت ينتگراسي كه در اي تالشلي برند و به دلينكه سالهاست در آلمان بسر مي اليدل

كمتري نسبت به گروه  ي حد صدمات روانين در آلمان دارايجر مهايگروه هاگر يسه با دياند در مقا داده

  .تر هستند جوان

  

  يجمع بند

ستم خانواده ي كه سيين نكته اشاره كنم كه در تك تك فازهاي كردم مدام به اين صحبت سعيدر طول ا

 هر  هر فاز وجود دارد تاي اساسيهايازمندي ني كارآمد براي به پاسخ هايدياز شدي گذراند نياز سر م

ن قسمت يدر ا. ديايرون بيستم خانواده هستند سالم بي سي كه ذاتيي بتواند از دل بحرانهايخانواده ا

  :شتر روشن كنمي خانواده در مهاجرت چند نكته را بين موضوع به موضوع زندگيواهم با ربط اخ يم

  

ن با تغييرات هر بحراني محصول روبروشد.  استيك تصور ذهني بدون بحران فقط ينكه زندگياول ا

به اين معنا در دل هر بحران يك نوع شانس تكامل . است، زماني كه تغييرات جوابهاي كارآمد نگيرند

  .طور است اين شانس در شرايط زندگي در مهاجرت نيز همينرابطه نيز وجود دارد كه 

انتظار سالم ماندن  توان ي هر دوره از تكامل خانواده مي كارآمد به بحرانهاينكه تنها با جوابهايدوم ا

 بنابراين شادابي خانواده نه با دوري از بحران بلكه با جوابهاي افراد خانواده به بحرانها .روابط را داشت

  .آيد بدست مي



 از ي نوعي تنها از راه تالش برازندگي واقعي هستند ون يقوانبه بحرانها تابع  كارآمد ينكه جوابهايسوم ا

  .آيند بدست ميستم ين سير درون اون افراد خانواده دينتگراسيا

 نقش ي فرهنگي تفاوتهايادي شود تا حدود زي كه به هر بحران داده ميينكه در نوع جوابهايچهارم ا

 ولي تفاوتهاي . كندي مي زندگيگريد كه آدم در فرهنگ دي توان دي بهتر مينرا زمانيند و ا كني ميباز

آنها در مثال در زمينه تحصيالت بين زن و مرد احش همان نقشي را دارند كه تفاوتهاي فنيز فرهنگي 

  .كنند طي زندگي مشتركشان بازي مي

 روبرو است كه اتفاقا ييتهاي كند با محدودي ميط مهاجرت زندگي كه خانواده در شراينكه وقتيپنجم ا

 يبرا .داردرا د يط جديون در محيگراسنتي اياج به باز بودن و تالش برايتها احتين محدوديبخاطر هم

  ..  كندينراه پروسه تكامل خود را آگاهانه طينكه از ايا
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