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   آن در خانوادهيرات رواني در مهاجرت و تاثيزندگ

  رخشان دكتر محمد راه

  

  

  مقدمه

  خانوادهي در مهاجرت براي كه زندگيراتي تاث و تعدادش از آنگه بخواهم به وسعتي بدر اينجا

 را مطرح كنم يديك ديست، ي كاري كه اساسا هم ممكن نيعني در بر دارد اشاره كنم، يرانيا

ن يدر عاين ديد م و ي تر بسنجيرات را واقعين تاثيگاه ايجاتا كند  يك مكمكه به نظر من 

  .  گذارد يار مي در مهاجرت در اختيرات زندگيي روبرو شدن با تغيبرارا  يتر ي عمليحال راهها

  

ل يه هم هستند و دالي خوشبخت شبيها خانوادهآدمها و «: ديگو ي مينيك ضرب المثل چي

 به يرخوشبخت اما، اساسا شباهتي غيها خانوادهآدمها و . د دارني خوشبختي برايمشابه

 مشترك و ي به زندگيوقت .»ار متفاوتنديرخوشبخت بودنشان بسيل غيگر ندارند و داليكدي

 ن ضربي ايك نحويد كه هركدام به يكن يدا مي را پياديل زيد دالي نگاه كني خانوادگيزندگ

تي خانواده در هر شرايطي تابع چيزهاي زيادي به اين معنا خوشبخ. كنند يد مييلمثل را تاا

  .توان آنرا يك بعدي به شرايط زندگي نسبت داد است و نمي

 ،كند ي را برجسته مي فرهنگي در مهاجرت كه ابتدا تفاوتهايدر رابطه با موضوع زندگ

ع ن موضويبدنبال ا.  بكنميا  اشاره افرادي فرهنگ و تفاوتهايقش روانخواهم در ابتدا به ن يم

ن زن و مرد و يتكامل رابطه مشترك ب ،دين ديدر اگذارم كه  يان مي را با شما در ميديد

 در ي با زندگو بعد رابطه آنراكنم  ي آن مطرح مي بحرانيفازهابا  ي را در طول زندگخانواده

   .كنم يمهاجرت بحث م

  

  ن بحثي اي نظرينه هايزم

 مثل ييزهاي را كه با آن به چيا هيظر تا نشروع كنم ي مختصرينينه چيك زمي د ازيبگذار

ط بر خانواده مهاجر نگاه يرات محي و مطابق آنها به تاثين انسانيفرد، فرهنگ و ارتباط ب

 آدم يبن«: ديگو ي وجود دارد كه ميي آشنايتيك دوبي. كنم را قبال روشن كرده باشم يم

 ي است وليي معناار پرين شعر بسي ا.»ك گوهرندي نش زيكرند، كه در آفريك پياعضاء 
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: ميخواهم بگو ي من مني ايبجا. ديآ ي جور در نميت زندگيبا واقع  كه هستينطوريهم

   .» دارنديي هركدام با هم فرقهاي، ولكرنديك پي آدم اعضاء يبن«

با  يك نحويبه هستند با آنها روبرو  ين انساني انسانها در روابط ب كهيمشكالت از ياريبس

 يگ  است كه بسادهيتيك واقعين نكته يا .ارتباط دارند انسان روان يذات يتهايمحدود

ك نوع يبا به هنگام تولد  يهر انساند كه ينيب ي م،ديكن ي توجه ميوقت.  شوديفراموش م

 ي ول، است وجود داشتهي قبل از تولد وگذارد كه ي پا ميياي به دن خاص خوديكيش ژنتيآرا

د با ين انسان است كه باي ااز لحظه تولد به بعد .ودش يتازه شروع مبا تولد ا براي آن فرد يدن

 آنقدر  هماين دنيا. . آنرا ذره ذره كشف كنديعني،  رابطه برقرار كندوجود دارد كه ييايدنن يا

تواند تمام آنرا لمس  يرش هم نمدر طول تمام عم يچ انسانيهم است كه يناشناخته و عظ

 و بغاء يت رواني حفظ امني برا،ي در زندگيابيجهت  ي براي هر انسانگري از طرف ديول. كند

 ي زندگايدر دند كه يتواند بگو ي چطور من صورتير ايدر غ. ا داردي دنلمس كردناز به يخود ن

  را در طبقه اول آنيك اتاقي و يرك قصيد داخل ين خواهد بود كه شما بروي مثل ا. كنديم

  د؟  يگوئ يد چه ميديكند كه قصر را دل  سئوا از شمايكي اگر آنوقت. رونيد بييايد و بينيبب

ا و روابط آنرا يد كه دني كند و بتواند بگويم زندگي عظياين دنيبتواند در ا نكه انساني ايبرا

 نابغه يدر انسانهاار واضح يبسآنرا كند كه ما  ي در روان خود استفاده ميتياز قابل  شناسد،يم

  :  بزنميمثال. دهيچي پيزهاي ساده كردن چيي توانايعني .ميني بيم

  

حوصله درس دادن ) ي فرانسو دان نابغهياضير( گاوس يخصوصك روز معلم ي

 با خودش  را به بچه ها داد ويفيك تكليان كالس يك ساعت مانده به پاي. نداشت

 از به آنها گفته بود كه.  با آن مشغول خواهند بودزنگ بچه ها تا آخر  كهفكر كرد

قه يك دقياز  همه مشغول شده بودند كه بعد .دننمع ك را با هم ج100 يك الي

 هنوز مشغول حل مساله هستند، هيبقكرد كه  ي كه تعجب ميدر حال  ساله10 گاوس

 توانست ي و معلم نم5050: جواب درست بود.  معلم گذاشتي را جلو مسالهجواب

همه . كرد يدا مي پيگريف ديد براي گاوس تكلي بكند و بايگريكار د

 آن راه را يگريرفته بودند كه هر آدم دش گيدر پ را يراهگاوس  يهايهمشاگرد

 يول.  آخرطور تانيهم  و103 ي مساو2+101، 101 ي مساو100+1 يعني:  روديم

 ي از اعداديي تا50 دو گروه 100 ي ال1گاوس با خودش حساب كرده بود كه از 
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 99+2، 101 يمساو1+100 يعني . است101شه برابر يهستند كه جمع آنها هم

  . 5050 ي شود مساوي م101×50نتيجه گرفت كه  پس ،101 يمساو

  

  اي دن روان انسان و لمسيتم شناختسيس

 يستم شناختي ستحت عنوان روان انسان را در كل آنها ي ارتباطيها يي توانايدر روانشناس

 ت درك و شناختيشه و تفكر، قابليت انديل شده است از قابليستم تشكين سيم و اي شناسيم

ا، با آدمها و با ي كه به انسان امكان روبرو شدن با دنييتهاي قابلط از راه حواس پنجگانه ويمح

ك ي به انسان ين است كه در زندگي ايستم شناختي سني ايفه اصليوظ.  دهديروابط را م

 بتواند چراغ راه انسان باشد تا انسان در يستم شناختين سينكه اي ايبرا.  بدهديابينوع جهت 

ل اطالعات نابود نشود الزم است كه حواس پنجگانه انسان يا و روابط در اثر سيورد با دنبرخ

 ياديار زيدر هر لحظه با سرعت بس)  و حس المسهيياي، حس بوييچشم، گوش، حس چشا(

د، به آنها معنا ن را انتخاب كني كه در اطراف وجود دارند، تنها برخييزهايشمار چين بياز ب

در لتر كردن و انتخاب اطالعات ي فيبرا. ندندن به هدفها استفاده كي رسي براد و از آنهانببخش

را در خودش پرورش ت ي دو نوع خصوص در طول تكامل خودشيستم شناختين سيامجموع 

  ن است كه يت آن اين خصوصياول. ادهد

  كهييك معناي خاص هر كدام را بدهد، يمعنا كي هاه دي پدها وزيچبه تك تك 

 مثال ي كه براد هر دفعهي باين صورت هر آدمير ايدر غ.  باشدادامه دار و گانهيد يبا

  .  دوباره آنرا كشف كند،ندي بيز را ميك مي

 ني بزها وين چي بن است كهيا ادهدش ر را كه در خودش پرويتيخصوصن يدومو 

 نددا را بيز و صندلين مي رابطه بيعني.  را برقرار كنديداري پارابطهك نوع يده ها يپد

  .  رابطه را برقرار كندنيشه همين دو همين اي همه جا بو

به  كه خودش را يفه اصليت وظين دو خصوصي روان انسان با استفاده از ايستم شناختيس

ن امكان فهم ي برد و همچنيش ميشه و احساسات است به پيشكل جهت دادن به رفتار و اند

:  بزنميد مثالي؟ بگذاريم تا حدودي گوي مچرا. كند ي فراهم مين آدمها را تا حدوديمشترك ب

دم كه ي ديك گل سرخي«د يگو ي ميكيكنند،  ي دو نفر با هم بر سر گل سرخ صحبت ميوقت

گل : ستي تواند بفهمد كه موضوع چي، طرف مقابل كامال م»يدان يبا بود كه نميآنقدر ز

خك يگل ما ي دارد واز كل سرخ، گل رز را در ذهنش گوينده ا ي آيول. با استي كه زيسرخ

گر را، از ي را بفهمد اطالعات دندهيمنظور گونكه ي اي براطرف مقابل. ستيسرخ را، معلوم ن
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 را يگرين حال كه دي در عيعني. كند يتجربه خودش در باره گل سرخ در ذهنش زنده م

ات خودش ي را از راه تجربيگري ديعني، ستيم ني سهاوات ي در تجربي با ويفهمد، ول يم

  . فهمد يم

   روان يستم شناختي ها در سالگو يريشكل گ

 يوقتهر  يعني.  خود هستندياهايدر حال ساختن دنا و روابط مدام يدن دنيآدمها در راه فهم

زها و ين چيدهند و ب يز معنا ميبه هر چو كنند،  يلتر و انتخاب ميط را فيكه  اطالعات مح

كنند و بعد  يافت ميط را ناقص دريعات محقت اطاليكنند، در حق يده ها رابطه برقرار ميپد

كنند و به آنها  ي خودشان دارند پر مينه تجربي كه در گنجي آن را با اطالعاتي خاليجاها

جام بدهد در بدفعات انز يك چيدر مورد نكار را ياكه آدم  يوقت. دهند يكپارچه ميحالت 

ند و از آن ببعد كيدرست م گري ديزهاياش با چ ز و رابطهي از آن چييالگوك نوع ي ذهنش

ند كه يب ي ميا را آنطوري دنيند هر آدميگو ين مي هميبرا .ندك يرا دنبال مالگو شه همان يهم

  .تواند يم

 ، درون آنا و روابطي و وسعت دنيگ دهيچي تا پساخته بشونددر ذهن انسان د ي باها الگون يا

ن آدم و ي بيادي بود فرق ز چيزنيها ااگر تن. شود يم نمنجا ختي كار به ايول. قابل فهم بشوند

ست كه در شكل ساختن كندو و يزنبور عسل مجبور ن.  مثال زنبور عسل وجود نداشتيبرا

 به آن شكل از كندو و رابطه با يندبي درست كند و اتفاقا پايرييكه تغن خود و مليروابط ب

گران يوابط خود با دط و ريردادن محيياما انسان بدون تغ. ملكه شرط بغاء رنبور عسل است

حال كه براي بدست آوردن رابطه سالم با ن يعن خاطر انسان در يبه هم. محكوم به فنا است

از دارد ي ن دارد و از آنهاي سازالگو و ده هايزها و پدياز به معنا دادن به چيگر ني ديا و آدمهايدن

حال مجبور است كه ن يك پارچه انجام دهد، در عيدار، مستمر و ينكار را بصورت پايكه ا

ك نوع ي انسان همواره با يعني. ر بدهدييز تغيده ها را نيزها و پدين چيهمواره معنا و روابط ب

 ها تضادنين رابطه با اي كه در ايلق تعاديروبرو است و تنها از طرا يبا خود و دن يتضاد درون

ط را يست كه محي فقط انسان نيول.  برسديت روانيك نوع امنيتواند به  يكند م يدرست م

 كه يتا وقت .ل كندي تحم انسانرات را بهييلزوم تغتواند  يط هم ميدهد، بلكه محير مييتغ

ا آمده و بزرگ شده است، و همراه يبدن است كه در درون آن ي همانن انسانرامويط پيمح

ن تضادها شگرف ي كند، طول و عرض و وسعت اي ميط زندگي آن محيجيرات تدرييتغ

اول  د و در قدم بخشيكباره شدت ميه ن تضادها را بيط ايد محيرات شديي تغيول. ستندين
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ن موضوع در يبه ا. ندل كيبه انسان تحمرات يين تغي را در مقابل ايك نوع درماندگيد توان يم

  .كنم يشتر اشاره ميگر بي ديقسمتها

 از يريك تصوي و تكامل خودش ي در طول زندگيهر انسانن است كه يهر حال موضوع ابه 

نكار اساسا انسان يبدون ا(. دشناس يت ميواقعسازد و آنرا بعنوان  يا و آدمها ميا و روابط با دنيدن

خودش خاص  كه با تصور آنكهن يدر ع يهر انسان  .)دا كندي دست پيت رواني تواند به امنينم

؛ كند ي ميتلق  براي عموم مردميتيواقعن تصور خودش را بعنوان يا ،كند ي ميت زندگياز واقع

 بر مبناء ي هر انسانيعني . برقرار كند رايا  رابطهانگريد تواند با ينماصال  نكار را نكند،ياگر ا

 داينرا پي، امكان ازها و آدمهايا و روابط خودش با چيخودش از دن) يا استنباطهاي(ات ينظر

  .  بفهمد اصال رايگري د آدمكند تا يم

  

  نقش فرهنگ و جامعه 

 خاص خودشان يك فرهنگ و روابط اجتماعي آدمها در دل  ازي هر گروهكه هم يياز آنجا

را از واقعيت بر اساس امكانات موجود در آن فرهنگ و در تصورات خوشان  و كنند ي ميزندگ

 ساخته شدن ي براينه مشتركيزمك طرف يكه از د ينيب ي م،سازند يمآن روابط اجتماعي 

كپارچه و يز يك چي ك فرهنگيگر ي از طرف د چوني ول.ات وجود داردييتصوراتشان از واقع

ك فرهنگ ي درون يم كه آدمهاينيب يمن حال يست، در اي نگري ديفرهنگهااز  جداكال 

بر اساس تفاوت  شوند و ي مهيشببه هم ار يبست يواقعتصوراتشان از   دراشتراك بواسطه

 يت جمعي هو اشتراك آدمهانقاطبه اين معنا . شوند يكديگر متفاوت مي  واقعيت بااز برداشت

ت ي هويگري با د بخاطر نقاط تفاوتشي هر فرد در عين حالسازد و يمدر آن فرهنگ آنها را 

ست و رابطه يشوم كه فرهنگ چ ين بحث نمينجا وارد اي در ا.دهد يخودش شكل م يفرد

بخاطر نرا اضافه كنم كه يفقط ا  . با فرهنگ به چه شكل استيت جمعي و هويت فرديهو

ك ي  درون دري مختلفيها يبند  گروه،ها تيواقع  برداشت ازاشتراك و تفاوتها درقاط ن

بندي ديگر در همان فرهنگ  تفاوت آنها با گروه كه گاها وجود دارند ي اجتماع روابطفرهنگ و

 شكل ي رافرهنگ هر يسم تكامل دروني مكان هستند كههان تفاوتيازياد است و ار يبس

  . دهند يم

 ينهادهاگر وجود دارد، در تمام يكديبا ك جامعه يدر  كه در روابط آدمها يياشتراكهاتفاوتها و 

 ياما نكته پر معنا.  جامعه استي از نهادهايكيخانواده هم . هستنددن ي قابل د همياجتماع

 ييوجود دستاوردها ،يهر فرهنگ »يفرهنگهاخرده «  باجامعه و فرهنگ وبا رابطه انسان 
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اول رند و با كمك آن يگ ي در دست ميمثل چراغ راه زندگ فرهنگ هر ي آدمهاكهاست 

فرهنگ  با اينكاربدنبال  وكنند  يم يارزشگذاربعد آنها را ، ننديبب يم را  و اشتراكهاتفاوتها

   .كنند ي را برقرار ميا ك نوع رابطهي خودي

ا به يا در تمام دن رفرهنگها توان ي من رابطهيدر ا ار ساده كنم،ين موضوع را بسياگر بخواهم ا

ت ي امني هستند كه وجود تفاوت را نشانه خطر براييفرهنگهاك دسته ي. م كرديدو دسته تقس

  و دهند يارائه م يت ابديواقع را از كپارچهي تصورك ي، ننديب ي م خودي فرهنگي آدمهايروان

گر يته ددس. كنند يب ميترغ ي خودي از ارزشهاي پاسدار را بهي اجتماعيآدمها و نهادها

 خود را در خطر يت روانيدن تفاوتها، امنيبا د هستند كه برخالف دسته اول ييفرهنگها

 به چه افراد« ن است كهيدانند و سئوالشان ا يت مي واقعجزءنند، بلكه تفاوتها را يب ينم

ها  كنند و از قبل آني زندگگريكدي ي تفاوتها در كنار نقاط اشتراكشان بااز دارند تاين ييمهارتها

   .»دا كنندي پتكامل

 كه ما در آن يا ن موضوع اضافه كنم كه در دورهيبه ا يبعنوان پاورقد ين نكته را هم بايا

 يشود آدمها ياند كه نم ر گرفتهيگر تاثي مختلف از همدي فرهنگهايم بقدري كني ميزندگ

 يرهنگن هم در هر فيبخاطر هم. گر جدا كردي دي فرهنگهايك فرهنگ را در كل از آدمهاي

ك فرهنگ ي يد شباهت آنها به خرده فرهنگهايني بياند كه م بوجود آمده» ييخرده فرهنگها«

 مثال رابطه زن و مرد در يبرا.  استيشتر از شباهت آنها به فرهنگ خوديار بيگر بسيد

شه خاموش و مرد فقط ساالر ي كه زن هم،ستي به شكل دوران قاجار نعموماران يجامعه ا

د كه ينيب ير است و ميي و شكل خانواده در حال تغا اساسياس هم در كل دنيقن يبه هم. باشد

ه يها در غرب است تا شب  از روابط خانوادهيه بعضيار شبيران بسيها در ا  از روابط خانوادهيبعض

  .راني ايخانواده ها

  

  ات در مهاجرتينقش تفاوتها و اشتراك در تصور از واقع

گروه به لحاظ فرهنگي و اجتماعي  ،تي از واقعاتشان در تصورهاگفتم كه تفاوتها و اشتراك آدم

 ين گروه بندي دل ا و دري در جامعه خودآدم كه يوقت. آورد ي را بوجود مي مختلفيها يبند

 روابط نراهي از ا و؛استواقف  ها ين گروه بنديوجود ابه نوعي به شه يد همكن ي ميها زندگ

كند و بد و  ، جايگاه دوست و دشمن را تعيين ميدنك يف ميگر تعري ديخودش را با آدمها

كند كه شرط الزم  يدا مي دست پيا يت روانينراه به امني و باز از ا؛دهد خوب را از هم تميز مي
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گاه يزها جاين چي تمام اآورد ي مي در مهاجرت رويبه زندگ انسان ي وقتيول.  استيزندگ

   .دهند يخود را از دست م

 يستم شناختيت در سيواقع دادن بها شكل  در رابطه باينجا كه تا ختيهاي شنا تواناييتمام 

به شكل طي دوران رشد در دل فرهنگ خودي كه در و گفتم ، توضيح دادمروان انسان 

نيز ن حال يدر ع (كنند يا و روابط كمك مي شناخت دن به اين الگوها ونديآ ي در مييالگوها

الگوها  تكامل يسم دروني كه مكاناي ضادمندي، تكنند ي روبرو ميانسان را با تضادمند

و  اشاره كردم  به آنها كه تا به حال بر سر نقش فرهنگ و جامعهييزهاي تمام چ و،)هستند

 روبرو شدن با تفاوتها و گيچگون ،يت جمعي و هويت فرديكه در كنار درست كردن هوگفتم 

ر قرار ييه مهاجرت در معرض تغ آوردن فرد بينها با رويكنند، همه ا ين ميياشتراكها را تع

 رابطه . آنرا از نو بشناسديهازي چيليخد ي كه باشود مي روبرو ييايدوباره فرد با دن. رنديگ يم

ها و  دهيا و پديآنها دنكمك  و با تا به آنزمان ساختهفرد  كه يا ي ذهنين الگوهاي بيدرون

توانند مثل  ينمديگر كرده  يقرار مكرده و با آنها رابطه بر ي ميده، ارزش گذاريد يروابط را م

با (ت فرد ي شخصيها هين اليگر رابطه بي ديبه معنا. د نظر دارندياج به تجديقبل بمانند و احت

اول از هم  رفته  در طي دوران اوليه زندگي در جامعه جديد رفته)اش ي درونيهايتمام تضادمند

  .  ارند را دي از سازماندهيگرياج به نوع ديشوند و احت يباز م

 آن ي شود كه فشار اصلي مدت شروع ميد و طوالني شدي از استرسهايا  دوره نيازنيابدنبال 

 از رابطه را با تفاوتها و يگري كه نوع دي فرد است، تا زمانيت روانيشه متوجه امنيهم

  .د برقرار كندي جدياشتراكها

 شناخته ي آن هم بخوبيل روانيو دالشود  يده ميددر مهاجرت  كه يعيار شايده بسيك پدي

 يت فرديند كه در آنها هويآ ي ميي كه از فرهنگهاي مهاجركه افرادن است يا ،شده است

كنند  يدتر تجربه مي تفاوتها را شدزباني كشور مسكونت در يي ابتدا در نداردينقش برجسته ا

 مثال ي برا وپرورانند ي از گذشته و حال خود ميا هار ساده شديتصورات بسكار  نيو بدنبال ا

ز يا همه چيدانند و  يز آن را خوب ميا همه چي (كنند يكپارچه مياند   را كه از آن آمدهيا جامعه

ا همه بد ي (كنند يكپارچه تصور مي  بازكنند ي مي كه در آن زندگ هم رايا جامعه. )آنرا بد

ده را ين پديا .برند بسر مين دو تصور ين اير بيان سال اسيو اكثر اوقات سال) ا خوبيهستند 

 ييايرو(كنند  ي مياء زندگيا در روي د كهينيب يمبه اين شكل  آنها يرفتارار واضح در بعد يبس

 يت جمعي، به هو كه در گذشته بودندياند و آدم ته كه در گذشته داشيگاهي جاشكلبه 

 ينوز باالكا آدمها هيم، در اروپا و آمري كه ما تمدن داشتيآنزمان«بالند و معتقدند  يخودشان م
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قل يربال كردن و صغ ياد برايزحمت زد كه بدون ينيب يا مي و .)»كردند ي ميدرخت زندگ

 از نورم يكنند و بعض يمثل لباس به تن م را ورمها از آن نيرخ بزباني جامعه ميدادن نورمها

ن دو ين اي بيونديپت خود يدر شخصنكه ي بدون اكنند يم مي قدين نورمهايگزيجا را اه

  .) رسوا، همرنگ جماعت شوي نشويخواه (باشند ردهكدرست 

 ي مهاجرت در زندگي اساسنقش. است ها شناخته شدهيرين نوع جهت گي ايل روانيكفتم دال

وند يپ ن حالي؛ و در اكند يجدا م گذشته را از امروز  مهاجرت شكل است كهنيا به ك فردي

ك فرد يت ي اساس شخصهرچقدر .شوديك پروسه درازمدت ممكن ميدر تنها نده يگذشته به آ

 گذشتههر چه  ن نظري بگذارد و از ايار وي را براي قبول تفاوتها در اختيكمتر يآماده گ

در  كه ي فشار، متفاوت باشدكشد يخود انتظار منده يك فرد با حال و آنچه كه در آي اجتماعي

 ي جديدهاي با تهد فرديت روانيامننراه ي و از ا؛تر خواهد بوديقو  كندين مرحله تحمل ميا

   . روبرو خواهد بوديتر

  

   در مهاجرتيدن زندگي ديواقع

 به 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 زندگيمشكالت و بحرانها

  

a( و يفرهنگ -يستم اجتماعيك سيشود به آمدن از  ي من دو سطح مربوطي از ايكي 

 و يافته فرهنگير ييط تغيشرا با  روبرو بودنيعنيگر، ي ديك نوع زندگيوستن به يپ

 .دهد ي را در مقابل هم قرار ميت جمعي هوي كه اول از همه الگوهاياجتماع

b( كسب اعتماد به  و راتيين تغيا و سنجش يشود به ارزش گذار يگر مربوط ميسطح د

 در ي زندگدي جديازهاي كارآمد به نيهاپاسخ دادن  ي براي فرديو مهارتها ييتوانا

  .راتيين تغيدل ا

كامال پيدا است كه با روي آوردن به مهاجرت همه چيز به يكباره تغيير كرده است و راههاي 

 اما .ورود به زندگي اجتماعي اساسا با سدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي زيادي روبرو است

از طرف ديگر شناخت فرد مهاجر بخصوص در ابتداي مهاجرت از الگوهاي هويت جمعي و 

امكان ديدن تفاوتهاي افراد اين كشور با . هويت فردي در جامعه ميزبان بسيار محدود است

شود  همديگر، امكان ديدن باال و پايين و چپ و راست در ابتداي مهاجرت بسختي ممكن مي

شود تا فرد براي اينكه در برابر همه آنهاي ديگر  زيد بر علت ميو اين موضوع خود م
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احساس امنيت بكند، بيشتر از هر وقت ديگري بر جنبه هاي اشتراك خود با همه ) ها آلماني(

سازد تا در برابر  ايرانيها تكيه كند و در اينراه از خودش و ايرانيها يك گروه يكپارچه مي

گي مرزهاي بين  به همين خاطر بساده. رچه مي بيند، تنها نماندآلمانيهايي كه آنها را هم يكپا

و فرد براي مقايسه كردن رفتار، افكار و . شوند هويت فردي و هويت جمعي وي كم رنگ مي

با كم رنگ شدن و تحليل رفتن هويت . كند واقعي پيدا نميمقايسه احساسات خود مرجع 

گيرد   شدت مي فردساس خالء درونيفردي و گرايش شديد به هويت جمعي از يك طرف اح

به زندگي اجتماعي فرد را و از طرف ديگر بسنده كردن به هويت جمعي راههاي ورود 

كند، چرا كه بسياري از الگوهاي هويت جمعي فرهنگ مهاجر با هويت جمعي  محدودتر مي

  .آيند كشور ميزبان جور در نمي

كنار تحميل شانس نابرابر، با يكدست كند و در  جامعه ميزبان هم اين حالت را تقويت مي

گيرد و همه  كردن همه مهاجرين تحت عنوان خارجيها، همه تفاوتهاي بين آنها را ناديده مي

  .كند قضاوت ميتخت عنوان خارجي اي خود  را با خصوصيات كليشه

  

 اند بر اين نكته تاكيد تمام تحقيقاتي كه در زمينه فشارهاي رواني در مهاجرت صورت گرفته

طلبند كه  هايي را به نيازمنديهاي زندگي مي كنند كه شرايط تغييريافته در مهاجرت پاسخ مي

هايي كه فرد در هنگام روبروشدن با فشار در كشور خود به  شكل و نوع آنها با پاسخ

 توان يادگيري اولين چيزي است كه در اين .است متفاوت هستند داده موضوعات زندگي مي

يادگيري موضوع بسيار وسيعي است و تنها در چهارچوب . شود طرح ميشرايط جديد بشدت م

هايي   ولي يادگيري زبان جديد يكي از مولفه. (شود يادگيري زبان كشور جديد خالصه نمي

به اين . توان ميزان سالمتي و اختالل رواني را در يك فرد محك زد است كه بوسيله آن مي

كننده سالمتي رواني او  ز مهمترين معيارهاي تعيينمعنا كه تسلط فرد بر زبان جديد يكي ا

پيداكردن فرد را در شرايط زندگي جديد  گي براي يادگيري زبان جديد امكان صيقل آماده. است

  ).  كند آورد و امكان گرايش وي را به واقعيت ممكن مي فراهم مي

ن دو سطح در ي ا درتيواقعش به يم كه گران برسي خواهم به ايمن صحبت ي ادر ادامهحاال 

  . دارديي خانواده در مهاجرت چه معنايزندگ

  

  ستميك سيخانواده به شكل 
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 آن، يم كه خانواده را اعضايريم، الزم است در نظر بگيكن ي كه از خانواده صحبت ميوقت

 يمساوه  خانواديعني. ستي خانواده برابر اعضاء آن ني سازند، وليمانند مادر، پدر و فرزندان م

 ي خانواده و نهادهان افرادي بستم ارتباطاتيك سيخانواده . ستي افراد آن ني عددجمع

 خوراك رابطه يمعنابه   راييزهاي چن است كه ي ا ارتباطاتستمي سني افهي وظ. استياجتماع

  ي شود به لحاظ روانيستم ارتباطات را مين سي ا.اندازديان بيبه جر طي و محخانوادهن افراد يب

 شكل و به يجاني و هي ارتباطات احساسشكل، به ي و عقالنيفكر ارتباطات شكلبه 

 كه باهم دارند از ي فقط از راه ارتباطياعضاء هر خانواده ا.  كردي طبقه بنديارتباطات رفتار

 كه در رديگ ي مين باخبر بودن از هم به همان شكلي و ا شونديگر باخبر ميكديحال و روز 

 ي از راه استنباطهاي هر كسيعنيه آنها اشاره كردم؛  روان بيستم شناختيات سيمورد خصوص

 افراد خانواده ،ستم خانوادهيت خود در سي موقع بردن بهي پ وبخاطر اطالع از هم و .خودش

از يل و ني دهند مطابق ميقل ميص دنرون از خانواده وجود داري را كه در درون و بييارزشها

 ين ميح به اين توضيبا ا.  كننديل مي خود تبديدگ زنيارهاي آورند و آنها را به معيخود در م

 هر يتيات شخصييفيت و كيهو به :ز داردي به سه چيخانواده بستگستم يرسم كه اساس س

 در درون خانواده  افرادي دارد به نقشهاي، بستگي روان ويستم شناختيات سييفي با تمام كفرد

  . جامعهگر در ي ديستم هاي خانواده با س دارد به روابطيستگو ب

ا در رابطه فرد و خانواده با يستم خانواده و يكه در سري يي هر تغ:رمي گيجه مين نتيابنابر 

مثال با .  گذاردي ميبجا همه آنها رات خود را بريعتا تاثيطبرد يصورت بگ  جامعهينهادها

 آن يرات رواني در مهاجرت و تاثيط زندگيرات شراييدرنظر گرفتن موضوع صحبت ما كه تغ

رات ي تاثيط زندگيع محيرات وسيي توان گفت كه تغيستم خانواده است، با صراحت مي سدر

  . گذاردي مي را در فرد و خانواده بجايميعظ

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

 يياين تنش ها روبرو بودن با دني كه مبناء ا، استيد و دائميار شديبس) استرسهاي(تنشهاي 

 با آن يي روبرويبرا آورند ي مي كه به مهاجرت رويي از افراد و خانواده هايارياست كه بس

زبان هم ين حال جامعه ميدر ا.  را در ندارندي مناسبيستم خانواده گي و سيامكانات فرد

ط دست و پنجه ين شراي كه با ايك دوره طوالني زو بعد ا.  دهدي به آنها نم راشانس برابر

 ي روانيتا به اختاللهاي شوند كه نهاي مبتال ميي ها و رنجشهاي كنند به انواع آزرده گينرم م

ستم خانواده و روي ي سرات شدتييان ازهم تغي منيدر ا.  انجامندي مختلف مي تن-و روان

  .  ع استيار شاي بسي اجتماع وي روان به انواع اختالالتيآور
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هر  كند تا ي كنم كه كمك مي را به شما معرفيديك نوع دي  خواهمين قسمت ميدر ا

مربوط  ي سئوال اساسپنج  در كنار مشترك تا به آخريري زندگياز زمان شكل گرا  يخانواده ا

 تواند در هر كدام از ي ميطالق و جدائ.  شناختي خانوادگي زندگيفازهاا يپنج مرحله و به 

 در هر كدام از ياما طالق و جدائ. ن فازها را قطع كنديادامه انكار ين فازها رخ بدهد و با ايا

 يگر، همانطور كه دندان روي ديهستند در كنار جوابهاك جواب مشخص ي تنها ن فارهايا

ك نوع ين فازها يهر كدام از ا يجگر گذاشتن و اجازه دادن به عمق گرفتن سئواالت اساس

  .رندي گيش ميدر پن فازها ي ايها بحراندر جواب دادن به ها يلي است كه خيراه

مطرح  مختلف تكامل خانواده يا مرحله هايها و فاز از يكي درهر كدام   كهن پنج سئواليا

 ي كند و داراي مينكه در كجا زندگي مستقل از اي به نظر من براي هر خانواده ا شوند،يم

 ان جيهم  گردديمبر   در مهاجرتي تا به آنجا كه به زندگي ول.مطرح است  استيتيچه مل

ن ييتعار يبسز يدو چ در مهاجرت بر خانواده، يرات زندگيدن تاثي براي سنجاشاره كنم كه

در  ي به زندگ تكامل خودي فازهانيك از ايانواده در كدام خم ينكه بدانياول ا. كننده است

 كنار  قبل چطوريهاز فا مربوط بهيالهابا سئوم يبدان نكهي دوم ا آورد وي ميخارج كشور رو

  . آمده است

 را كه يبا هم روند خواهم ينجا ميدر ا.  دهميح مي توضشتري بن نكته رايدر طول صحبت ا

و ادامه رد ي گيك خانواده شكل مي شود، ين زن و مرد شروع مي ب مشتركيدر آن زندگ

مل پروسه تكا به ينگاه: ميبگذارم ي توانينكار را مياسم ا.  مي ورانداز كنيقدر دهد يرابطه م

  . خانواده

ت يهركدام شخص. بزرگ شده اند ي اد كه هر كدام در خانوادهيري بگ را در نظريزن و مرد

 را يي و طبعا نقاط تفاوتهات نقاط اشتراكيدشان به واقعي و هركدام در درفتاري خود را دارند

  خوديد فريابيت ي رشد و هوي با سئوالها از آنهام كه هر كدامين بگذاريشرط را بر ا. دارند

از رمز و راز  رسند ي كه به هم مين حال زمانيدر ا.  كنار آمده اندي تا حد سازنده اتا آنزمان

   .خبر ندارندت يو از چند و چون تصوراتشان از واقعگر يكديت يشخص

در ابتدا هر  چون. ندستي نمطرح اصال بتدا ا درتي آنها در تصوراتشان از داقعيتفاوتهان ياما ا

 يل به هم مبنايعالقه و عشق و تما. رده استكدا ي نقطه اشتراكش را پيگريكدام در د

عمل ن ي مانند استارت ماشزن و مرد  مشتركي زندگعشق براي . استآنها رابطه مشترك

د و آنرا استارت يني نشين ميد در ماشينجا به خانه دوستتان بروياگر قرار باشد كه از ا.  كنديم
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 ،ديحتما و به سالمت به آنجا برسنكه ين خاموش نشود و براي ايماشنكه ياما براي ا. دي زنيم

  . ستي نيد كافين را استارت كنيد ماشينكه بلد باشيتنها ا

ن نكته را ي ا. مشترك استيعاشق شدن استارت زندگدن نقاط اشتراك و يدبه هرحال 

 ي هاي همه زندگيد و مبنان شويك نوع شروع نمي  به هايرم كه همه زندگي گيفاكتور م

 يبعضي وقتها دارائ.  وجود دارديك نوع استارتيشه ي به هرحال هميول. ستيمشترك عشق ن

 وقتها خواست يسكس، بعضبه از ينتنها  وقتها ي شود؛ بعضيا مقام طرف مقابل استارت ميو 

ن استارت را ي نقش اگري ديزهايو چخانواده ل يتشكا ازدواج و يجداشدن از پدر و مادر و 

  .نند كي ميباز

 شود كه از آن ي شروع ميا فازيك مرحله و ي مشترك زده شد ي كه استارت زندگيتوق )1

 كه ين تفاوتها وقتيكشف ا و  كننديگر را كشف مي همدي تفاوتهارفته رفته زن و مرد ببعد

 ي از دوقطب معموال كه شوندي ميياصطحكاكها يمبنا شتر اوقاتيبانتظار آن وجود ندارد 

: اسين قيبه هم( » ما؟يم، و كي من و تو هستيمن و تو، ك«: رند مانندي گي نشات مييها

ن ي از اييزهايچ و من تو من و منتو، ت يمسئولمن و  تيمسئول خانواده من و خانواده تو،

 را كه زن و ي سوال). به آنها داده شوديدي جديمعناف شوند و يد دوباره تعري بايگه  هم،ليقب

د ي ما بايرابطه ها«ن است كه ين دوره با آن روبرو هستند اي اي اصطحكاكهامرد در طول

 ،مي خواهي را كه ميگاهي ارزش و جا از ما باشند تا هركدامياز چه نوع

 يكاههاي مشترك ارزش ها و جاي در زندگي است كه هر آدميعيطب  .»مياوريبدست ب

اوت متف يهر فرد دن به آنهاي رسين خواست و هم در راههاي و هم در ا، خواهديخودش را م

 راه  در گرو، مشتركي در زندگگاههاين ارزشها و جايدن به اي رسبه هرحال. گري استياز د

 .برسانندون ينتگراسيك نوع اي زن و مرد را به ك دورهي ي است كه در انتهاي كارآمديحلها

نند كه يزن و مرد بب: كهاست ن معنا يبه ا ن دورهي اهدف ي به معناونينتگراسيا

 به اج دارند تاي احتييبه چه مهارتهان تفاوتها ي ادر كنارگر دارند و يكدي را با يياوتهاام تفهركد

 يدا مينگ قدرت پن دوره شكل جي اين صورت اصطحكاكهاير ايدر غ .وسته بماننديهم پ

 كه يي از جايگري آورد و دي خواهد بدست نمي را كه ميگاهي جاك طرفيچرا كه . كنند

  .دي آين نمييه داده است پايتك
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 ي دوره بعدده است كهي نرسيچ سرانجاميدوره به هن يا سئوال ز موارد هنويليخ در )2

با بچه دار شدن  قتيدر حق . شونديبچه دار مزن و مرد  است كه ي شود و آن زمانيشروع م

 را در يگاهي چه جا از مان بود كه هركداميسئوال ادر فاز قبل  .رديتازه خانواده شكل مي گ

هركدام از ما دو نفر چه «ن است كه ي اين دوره سئوال اساسيم؛ در ايگر داريكدينار ك

 به گفته .»مي محصول مشتركمان دار بچه، بعنوان را در قباليتيرابطه و مسئول

 را يگري پرورش موجود ديه گ و آمادميده اي رسيگر هركدام ما تا چه حد به بلوغ فرديد

 درخور نگرفته باشد، ياست كه اگر سئوال دوره اول پاسخاول از همه كامال مشخص . ميدار

همه  دا نكرده انديت خود را در رابطه باهم پي كه زن و مرد هنوز هوي زمانيعني

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

 يهازن و مرداغلب .  كنندي روبرو مي جدي با بحرانهازي نن دورهيتكامل خانواده را در ا

دها و يش سفي ردش نهايپبه  دوره اول ي كنند كه در اثر فشارهاين شكل رفتار مي به ايرانيا

 ك راهي دوم را بعنواندوره  ،ا با گوش كردن به سنت و عاداتي خانواده و يدهايا مو سفي

ن مشكالت ي همه ايبچه دار كه بش«:  كشنديش مي دوره اول به پيچاره براي اصطحكاكها

  . » شنيتمام م

ن است كه ي اريين تغياول.  شوندي در رابطه زن و مرد شروع مياديرات زييبا بچه دارشدن تغ

 مرد فقط شود به مادر؛ مرد هم براي زن يل ميست، تبديگر فقط زن ني مرد ديزن، برا

گر را يمدهد كه زن و مرد يني بيم ها هم يبعض (. شود نان آور خانهيمشتر اوقات يبست، ين

 است كه  بشدت يزين چي اول،يت جنسيان جذابين مي در ا). كنندي صدا ميي و بابايمامان

 از يكي نآن زمانه زن كه تا به يد كه سيري بگردر نظ مثال ي برا.رديگ ير قرار ميتحت تاث

 شود به ارگان يل مي تبدكهوي : كنديدا مي هم پيگري ديك معناي،  سكس بوديهاسمبل

 ي ميبعد مشكالت ي مبنايت جنسيجذابر ييتغ از موارد موضوع ياري بسدر  . بچهيغذا

   .شود

و ت كند ي پروسه تكامل خانواده را تقو تواندي مك طرفيرشد بچه در درون خانواده از 

 يبها دهد كه هركدام جواي قرار ميي زن و مرد را همواره بر سر سئوالها است كهيعيطب

 كه ن داردي به ايبستگن دوره ي ايكارآمد به سئوال اساس يهاجواب.  خواهنديخودشان را م

ا يآ. ريا خي  رسنديمون ينتگراسيك نوع ايتي خود به يم و تربيتعلخطوط  و مرد بر سر ا زنيآ

 است كه هر يعي طب.ريا خي كنند يت مي فعالي مشابه ايتيدن به اهداف تربي رسيهر دو برا

 كند و انتظار دارد ي ميپافشار ينده بر اصولينسل آت يم و تربيز براي تعلي نيجامعه و فرهنگ
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ز بنابر رابطه شان با يان مادر و پدر نين ميدر ا. ابندينده مطابق آن اصول پرورش بينسل آ

ند خطوط ي آي كه از آن مينده خرده فرهنگي هر كدام بعنوان نمايجامعه و فرهنگ خود

در ون ينتگراسي ا ازيدن به نوعي رسم كهيني بيپس م. رندي گي مي خود را در پيتيم و تربيتعل

ن ي ايهايازمندين كارآمد به يپاسخ ها آن يدر راستا دي است كه بايزي، چيتيتربرئوس 

 كه هركدام ي بالغيتوسط انسانهاون ينتگراسينوع ان يدن به ايعتا رسيطب.  داده شودمرحله

گر را اساسا فاقد يطرف د ،ك طرفي يوقت.  استي عملدا كرده انديپ در رابطه باهم يگاهيجا

جواب به ، دنت را نداشته باشين صالحياطرف ا هر دو يك و ي كه يا وقتيت بداند و يصالح

 ين فاز جواب كارآمدي اي سئوال اصلي وقت.كندي مي را طيگري راه د،ن دورهي ايهايازمندين

شان ي هااز بچهار يا ناهوشيار و يهوششان ي شود كه زن و مرد با رفتارهاين ميجه ايرد نتينگ

ز يان است به رابطه با بچه ها نين خودشان در جري را كه بي جنگ قدرت كنند وي ميريارگي

  . كشاننديم

   

 ي گردد كه بچه ها به سن بلوغ مي بر ميا فاز سوم در روابط خانواده به زمانيمرحله و  )3

د روبرو است و ق مربوط به رشد خوي عمين مرحله است كه نوجوان با بحرانهايدر ا. رسند

ن سئوال مهم است ي، ا كه به پروسه تكامل خانواده بر مي گرددييبراي مواجه با آنها تا آنجا

 از عمق و استحكام رامونيط پي مح و روابط باي در زندگپدرا مادر و يآ«كه 

 ي را بازي نوجوان نقش حامي برخوردار شده اند كه بتوانند براي ايتيهو

 بر استحكام نتواندن دوره يپاسخ گفتن به سئواالت رشد خود در ا نوجوان در يوقت .»كنند

 اي ن كاريرند و اي گي ميشتريرون و درون شدت بي بي پدر و مادر اتكاء كند، تضادهايتيهو

 شود كه مسائل يخانواده مبه نوجوان د ي شديا باعث وابستگيو   از خانواده برشيباعث نوع

 را نوجوان ي دهند كه صدمه اصليقات نشان ميتحقجه ينت.  آورديخاص خود را بدنبال م

ا به همراه نوجوان شروع به دوباره نوجوان يدر مهاجرت  كه پدر و مادر  كندي تجربه ميزمان

 ي به آنها اعتقاد داشتند پناه مي كه در دوره نوجوانينيا سرسختانه به قواني كنند و يشدن م

  .باشند نوجوان ي توانند حاميكه به هر حال نم. برند

  

ك ي  به اصطالح شود كه خانواده در روند تكامل خوديشروع م يگرين فاز ديپس از ا )4

 ير زندگي بر مسبچه ها بزرگ شده اند و هر كدام.  گذراندي را از سر ميينوع فاز جدا
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 ي فرديالنس گرفتن از زندگين دوره مشغول بيز در ايزن  و مرد ن. خودشان قرار گرفته اند

ن شكل ي ا آنها بهيت فردي شكل هو به زن و مردي بران دورهيسئوال ا. د شونيشان م

همانطور كه ا يآ,  بودمي انسان موفق تابه امروزي در زندگايآ«:  كهرديگ ي مشدت

  »؟م گرفته امي و كار كرده و تصمي زندگ خواستميم

ه فق بود موانميا در پرورش بچه هايآ« ن سئوال روبرو هستند كهي بعنوان خانواده با ا

 در نظر ي زندگي و معناوممفهبه قتر از گذشته ي هستند كه به نحو عميينها سئوالهايا »ميا

ت يزن و مرد هوقت يدر حقن سئواالت داده شود، ي كه به ايبسته به جواب.  گردنديم بر آنها

 آن  كنند و ازين ميي خانواده تعي را در راه تكامل تا به آنروز خوديخانواده گت ي و هويفرد

 خود ي رفتاريدن به خطاهاي از آدمها با رساريين دوره است كه بسيدر ا. رندي گير ميتاث

 از رابطه با بچه ها يدي شود كه نوع جديده مي و براي مثال د، كننديبه جبران آنها مشروع 

   .رندي گيش ميات روزانه را در پيها و مشغولي از سرگرميگريو نوع د

  

 زن و ي روزمره و شغليتهاي فعال در آن شود كهي مشروع يگريفاز دا تين فاز نهاي بدنبال ا)5

 ين بودن زندگي زن و مرد تامي بچه ها از خانه رفته اند، و برا.دن كنيدا ميپ كاهش مرد

 از ي ناشي ها و دردهايمارين دوره بيدر ا. ردي گيت قرار مي شان در درجه اول اهميسالمند

شتر نگاه كردن به ي ندارد و بي در زندگيادينده سهم زيبه آفكر .  آورندي فشار ميكهولت سن

ن دوره ين سئوال اي تريساسا .كندياوقات روز آنها را پر م كه تاكنون بوده است ييزهايچ

ق آنها يكه از طراست  ين انساني ها و ارتباطات بيتها، سرگرميفعال« داشتن

   .»دا كننديست پ ديت رواني امنيبتوانند وجود خود را حس كنند و به نوع

 رد و اثر  هنوز كامال حل نشده باشند،يعبه نو هم  مراحل گذشتهي اساسيحال اگر سئوالها

 كنند يمشتر يبن دوره را يروبرو شدن با سئواالت ا فشار  دهند؛ينشان مز يننجا يخود را در ا

  . كننديدتر ميار شدين دوره بسي را در ايو امكان ابتالء به افسرده گ

  

روابط افراد خانواده  هستند كه خانواده و ييح دادم، فازهاينجا توضي را كه تا به اي فازن پنچيا

 يبرااول در درجه  ير فرهنگدر ه.  كندين مييتع كنند ي ميا كه زندگين دني اي در هر جارا

 روبروشدن و جواب دادن ي برا بعدن فازها وي هر كدام از اياساس ي سئوالهادنيافت و ديدر
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ستم خانواده و تفاوت شكل ي سيت تفاوت فرهنگي وجود دارند كه در نهاييدستاوردهابه آنها 

  .  سازنديآنرا م

  

 ي بر روابط خانواده ميرينكه مهاجرت چه تاثيدن اي دي برا كه به نظر منقبال اشاره كردم

 كه يي فازهاك ازيك خانواده در كدام ي كه ن كننده استييار تعيبسنكته ن ي احيگذارد، توض

 اش به چه ي قبليهاز فاي تا به آن مرحله با سئوالها آورد وي مي به مهاجرت رونام بردم

تجربه نه صورت گرفته و هم ين زمي كه در ايقاتيجه تحقياساسا نت . است كنار آمدهيصورت

در رقابل حل ي دهند كه مشكالت غي زبان نشان مين فارسي من با مراجعيني كار باليها

 افته وين مشكالت در مهاجرت ادامه ينجا شروع نشده اند، بلكه ايادر  ين فرديروابط ب

   . رسنديد مي شديت شده و بخشا به بحرانهايتقو تمهاجر در يزندگژه يط ويبخاطر شرا

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

 به يا نه بستگياورند ي بوجود بيك نوع تعادلي بتوانندرات يين تغي از اي ناشيبا فشارها

 و يطي محي دهند كه فاكتورهاينشان منه ين زميدر اقات يج تحقينتا.  دارديادي زيزهايچ

ت فرد مهاجر از طرف يت و شخصي هوي فاكتورهايلك طرف وي از ي فرهنگيفاكتورها

 كه يده در مهاجرت تنها زمان دهند كه فرد و خانواي نشان م و. ن كننده هستندييگر تعيد

ن يا كردن اي مهيط را ندارند و براين شراي روبرو شدن با اي براي مناسبي فردامكانات

 ي از فشارها قرار ميوسته ايره به هم پي دارند در زنجي الزم را بر نميگام ها  همامكانات

  . دهنديش مي آنها را افزاي روانيرند كه خطر سالمتيگ

 ين بحرانها در زندگي دهد كه بزرگتري كه صورت گرفته نشان ميقاتيق از تحيك جمعبندي

 ي مي به مهاجرت روي بزرگسالا دري و يا در نوجواني است كه فرد مهاجر يزماندر مهاجرت 

  . آورد

 به يينا آشناروبرو است و خود د رشد ي شدي به هرحال نوجوان با بحرانهايدر فاز نوجوان

ن سن است يدر ا.  كندي اش را دشوارتر ميتي هوي به بحرانها كار جواب گفتن،ديجدط يشرا

 به ي زنند بنوعي رغم ميگري كه اشتراكش را با ديت جمعي هويكه انسان با اندوخته ها

 خودش كه تا به آن زمان كسب يات فردين مقابله به خصوصي شود و از راه ايمقابله بلند م

شتر يم كه بيني بيمن حال يدر ا. .را بسازد خود يت فردي كند تا بتواند هويكرده اتكاء م

د و ن دهي خود را از دست ميابيجهت  آورند ي مين سن به مهاجرت روي كه در ايكسان

  .ردي گي در آنها شكل مي و اختالالت روان مختلفي هايزيانواع جامعه ست
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  دريعني يفاز بزرگسال شوند در ي روبرو ميادي زي كه در مهاجرت با بحرانهايگريگروه د

 يالنس گرفتن از زندگي مشغول بنجاي در ا و آورده انديبه مهاجرت رو سال 50 ي ال40ن يسن

ند كه در جامعه ي بين فاز فرد با آمدن به مهاجرت ميدر ا. دن شويتا به آن زمان خود م

 از شانس ي موجود در رشدش به خاطر عدم برخورداريزبان امكانات جبران و رفع خالء هايم

 ياحساس درماندگ.  محدود استياديا تا حد زي و ستير نيا امكان پذي ي بومياهال با برابر

ن فاز ي در ايرد ولي گي آمدن به مهاجرت شكل مي است كه به درجات مختلف در ابتدايزيچ

ر آنها ييزها را باخته و امكان تغي چياري كند كه بسيابي ارزي فرد خود را موجودنكهيدر كنار ا

  .  فرد دارديت رواني بر احساس خود بودن و امنيعتريرات وسيث، تاز ندارديرا ن

  

  ي خاص فرهنگيفاكتورها

 ي تفاوتها دري اصليهاالبغ  ازيكي به  خواهميم مين صحبتهاي ايدر انتها ون قسمت يدر ا

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

 ييفازهاطول تمام ستم خانواده در ي و صدمه زدن به سيتن - روان اختالالتيريو شكل گ

 بشدت در غالب رفتارها و اعتقادات  و كنندي مي بازي اساسي نقشهاه به آنها اشاره كردمك

  .   كننديمختل م  در مهاجرترا ي زندگيداري توازن و پايفرد

  

 شوند ي از هم مشخص مفاز هر ي اساسيسئوالها بخاطرام بردم  را كه نييفازها هر كدام از

ها ين دوقطبي و گفتم كه جواب كارآمد به ا؛ هستنديبه شكل دوقطب يهمگ ن سئواالتيو ا

ازها، يون خواستها، نينتگراسيم ايا بهتر بگويك نوع تعادل و ي است كه به يجواب) سئواالت(

  . انجامديبباهم الت افراد خانواده ياهداف و تما

 ي دهد دوقطبيشه خود را نشان مين فازها همي كه در طول اي برجسته ايهايدوقطب از يكي

 آنها يوابستگ افراد خانواده و ي شخصم استقالليم نام آنرا بگذاري توانيم. فرد و خانواده است

  . گريكديبه 

چ ي ه، به هميداست كه بدون اتكاء و وابستگيم كامال پيري را در نظر بگين دوقطبي ايوقت

 هر ، خانوادهدافرا ي شخصتي و هون حال بدون استقاللي و در عدي آيبوجود نم يرابطه ا

 ، افراد خانواده،يوابستگوجود بدون گر يبه زبان د.  پر از اصطحكاك خواهد بوديرابطه ا

 ،ي شخص و بدون استقالل، كنندي ميك سقف زندگير يدر زفقط  خواهند بود كه يافراد

  .  هستنديگري ديهركدام قربان
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داده  ،ون الزمينتگراسيدن به تعادل و اي رسين نكته جالب است كه برايبه احال نگاه كردن 

  . دهنديار قرار مي را در اختييران و غرب هركدام چه دستاوردهاي اي فرهنگيها

 توان از نظر ي مختلف را مي فرهنگها،ن بحثي اشاره كردم كه در ارتباط با موضوع اقبال

ز كه هر ي را نيين راه دستاوردهايدر ا. م كرديه تقسرش تفاوتها به دو دستيرش و عدم پذيپذ

ان در دو سطح  توي دهند را ميدن و نحوه مدارا با تفاوتها ارائه مي دين دو گروه برايكدام از ا

  : ديد

 به ديباو جهانشمولند و  ي، ابددارند فرهنگ شه دري كه ر هستندين و اصوليك سطح قواني

  . كرديروي از آنها پيطيآنها اعتقاد داشت و تحت هر شرا

 دارند، ين انسانير روابط بيي دائما در تغيهايازمنديشه در ني هستند كه ريگر اصوليسطح د

ارات يش از آنكه به حوزه اختي و ب و تكامل هستندلي و ناكارآمد بودنشان قابل تعدييبنابه كارآ

  . قرار دارنديفردت يهور ي تعلق داشته باشند تحت تاثيجمعت يهو

 در آن يت جمعيش به هوي كه گرايك فرهنگيران بعنوان ي ا را كه فرهنگييدهادستاور

در طول  كه آدمها  هستندييزهار دهد به شكل پند و انديار قرار ميدر اخت است يار قويبس

 در  توانين اعتقادات را ميا.  آورندياعتقاد م به آنها اعتماد وبشدت رشدن خود يجامعه پذ

  :دا كردي پن جمله هايا

  

  . 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 استيگ شرط زندزي مسالمت آميگر و داشتن رفتارهايكدياطاعت از  �

  

 ي باعث شدند كه در ابتداييزهايد چه چي بپرسيراني ا از زن و مردياق هم وقتين سيبه هم

 ين جواب را مي اكثرا ا،ديزان هستي و اكنون از هم گردي مشترك به هم عالقمند شويزندگ

 ي ول.ميز تفاهم داشتي خورد و بر سر همه چيز ما به هم مي كردم همه چيفكر م«: ديشنو

  .» خودش را نشان دادكم كمعدها ب
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  دارديشتري در آن شدت بيت فرديش به هوي كه گراي بعنوان فرهنگ به فرهنگ غربيوقت

تفاهم با .  رفتار استوار استييايگر بر اصل پويكديد كه روابط افراد با ينيبي م،دي كنيرجوع م

ر افكار، در عمل و  دي فرديبلكه داشتن تفاوتها. ستي شرط مطلق نيگر الزم است وليكدي

درست « ي براين خاطر هم تالش و آماده گيبه هم.  استيز جاافتاده ايبا چيدر احساس تقر

 ي كسان.ده استيار پسندي بسكار»  سازندهيون از راه جروبحث هاينتگراسي تعادل و اكردن

 ون و خانوادهيكاتسي كموني كنند به كالسهاينه برخورد مين زمي در ايهم كه با مشكالت

 خاطر نيبه هم. اموزندي را ب با هميابراز وجود و گفتگو يتا راهها  روندي ميدرمان

  :  مثلياصول. ش را دارديدست پ  در غربين انسانيروابط ب  دري علمياياعتقاد به اصول پو

  ،  متقابليريرپذي و تاثيرگذاريتاث

  ، ر رابطه با خودييق تغي از طريگريرابطه با در ييتغ

ن ي ب رابطهيرات و بحرانهايي بهتر روبرو شدن با تغي براي و اجتماعي فرديامهارتهتقاء را

  .يانسان

  

ن ي رفع مشكالت بي كه بران شكل استيبه اشتر يفرهنگ غرب ب يريجهتگ ين روياز ا

ا افراد در ي پردازد كه آين ميبه ا ين افراد نگاه كند و فرهنگ سنتي به رابطه موجود بيفرد

   .ا نهي ره كوشا بوده اندي و غ و اطاعتير بردباريف خود نظيت وظايرعا

 در رابطه يزيچ كه ي را زماني فرد در فرهنگ سنتي توان عكس العملهاين رابطه ميدر هم

از لك صورتش د و ستي اينه ميي آيه كرد كه جلويتشب ي كند به آدميد مشكل مي تولشيبرا

 :دي گوي ميعني .دنه پاك كنييا از آخواهد آن لك ر ي دارد و مي بر مي دستمال. شوديآزرده م

 بشود يگريك آدم دياگر طرف مقابل . طرف مقابل استوجود  برم بخاطر ي ممن رنج اگر «

   .»گر رنج نخواهم برديمن د

  

 كه ييفشارها و تنشها. ستي آورد تنها با فشار روبرو ني مي كه انسان به مهاجرت رويوقت

ن آن ي سنگيو مطمئنم كه رو.  سكه استيك رويتند فرد مهاجر و خانواده با آنها روبرو هس

 شانس است كه يهر شانس هم تنها زمان. ك شانس هستيگر مهاجرت ي دي رويول. است

 كه مهاجرت وجود دارد ين شانسيبزرگتر. ده شود و از آن استفاده بشوديك شانس ديبعنوان 

 كه به هر يتيشخص. استت فرد يآن دو در نظام شخصون ينتگراسياگر و ي ديتهايدن واقعيد



 20 

 دوباره تصورات ياز به سازماندهيش از هم باز شده است و نيه هايحال با آمدن به مهاجرت ال

ار ي در اختيت رواني از امني شكل دادن به نوعي الزم را براي تا امكان تعادلهات داردياز واقع

   .مينكار نداري ار ازي بغيم و راهي كني ميبه هر حال همه ما در مهاجرت زندگ. بگذارد

  

  

 كه يين نكته اشاره كنم كه در تك تك فازهاي كردم مدام به اين صحبت سعيدر طول ا

 ي اساسيهايازمندي ني كارآمد براي به پاسخ هايدياز شدي گذراند نيستم خانواده از سر ميس

هستند ستم خانواده ي سي كه ذاتيي بتواند از دل بحرانهايهر فاز وجود دارد تا هر خانواده ا

 خانواده در مهاجرت چند ين موضوع به موضوع زندگي با ربط ا كردميو سع. ديايرون بيسالم ب

  .شتر روشن كنمينكته را ب

 ينكه تنها با جوابهاي ادوم.  استيك تصور ذهني بدون بحران فقط ينكه زندگي ااول

 .ن روابط را داشتتوان انتظار سالم ماند ي هر دوره از تكامل خانواده ميكارآمد به بحرانها

، هاي فرهنگي بدست آورد  توان به صورت ايستا فقط از داده را نمي ن جوابهاينكه اي اسوم

ون افراد خانواده ممكن ينتگراسي از ايدن به نوعيرس يبرادائم  تالش ي نوعبلكه تنها از راه

 ي تفاوتهايادي شود تا حدود زي كه به هر بحران داده ميينكه در نوع جوابهاي اچهارم .است

 ي زندگيگريد كه آدم در فرهنگ ديتوان د ي بهتر مينرا زمانيكنند و ا ي مي نقش بازيفرهنگ

  . گيرد كند، ولي اين نقش جاي همه چيز را نمي يم

 روبرو است ييتهايكند با محدود ي ميط مهاجرت زندگي كه خانواده در شراينكه وقتي اپنجم

در  و يدرونون يگراسنتي اياج به باز بودن و تالش برايتها احتين محدوديكه اتفاقا بخاطر هم

  . كنديه تكامل خود را آگاهانه طنراه پروسينكه از اي ايد دارد برايط جديمح
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