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  المتي رواني مهاجرت و سخانواده،

  

  رخشان هامحمد ردكتر 

  

  

  

  

  مقدمه
پردازم كه جايگاه و معناي بحران رواني، نابهنجاري  در قسمت اول صحبت به اين موضوع مي

رواني و سالمتي رواني در تمام دورهاي رشد رواني انسان چيست و در اين رابطه زندگي در 

  .  سالمتي رواني فرد و سيستم خانواده داشته باشدغربت  چه تاثيراتي را مي تواند بر

كه از قبل كار باليني در مورد سالمتي سيستم خانواده به را در قسمت دوم اين بحث شناختي 

 بعنوان جمعبندي به الگوهاي تربيتي در بعداز اين دو موضوع. كنم آنها مي رسيم بررسي مي

 توضيحوها را با نظام زندگي در غربت درون سيستم خانواده مي پردازم و رابطه اين الگ

  . دهم مي

  

 يط زندگيد كه شرايني بي مديتوجه كن يراني خانواده ها و افراد ايگفتگوها به موضوع يوقت

 يمطرحموضوعات ار يد بسري پذيط مين شراي كه فرد و خانواده در ايراتيدر غربت و تاث

 يخانوادگ خورد بحران در روابط ي مار بچشمين رابطه بسي كه در ايي از نكته هايكي .هستند

 از يكيباال بودن آمار طالق . يگ روابط خانواديدگي و از هم پاشيي جداياست و درصد باال

بحران اما، خود طالق . خانواده استنظام اجتماعي  است كه نشاندهنده بحران در يعالئم

، به  مشتركيگط زنديگر به شراي ممكن دي است در كنار جوابهايك جوابي بلكه ،ستين

طالق . دا كندي ادامه پصورت تاكنونيهمان به  تواند ي كه بحران زده شده است و نميطيشرا

 رسند كه يجه مينتن يا هر دو طرف به اي و يكين شكل كه ي به ايراه حل. ك راه حل استي

 يگري آن جواب ديو برا مختلف عذاب دهنده شده است يل و شكلهايبه دالن آنها يروابط ب

 يگر متصل ميكدي افراد خانواده را با ييسمانهاي رمثل را كه ي روابطنكهيراز ايبغ ود نداردوج

 كه كم كم شروع شده اند، يي بحرانهايك راه حل است براي ي و جدائطالق. ديكرده است بر

 ي بحرانهاي شده اند براينه اي مناسب نگرفته اند و زمين بحرانها پاسخهايهركدام از ا
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 خاتمه دادن به مشكالت ي موارد طالق تنها راه حل ممكن براي در بعض.يسختتر بعد

تجربه كار من با خانواده .  ممكن استي از جوابهايكي موارد تنها يتوانفرسا است و در بعض

ن زن و يرند كه بي گين صورت مي اي از طالقها براياديار زي دهد كه درصد بسيها نشان م

 ين آماده گينكه ايا اي وجود ندارد و  اساسايا به نحويگر يد ي رفتن راههاي برايمرد آماده گ

زها بحران رابطه شان را شكل داده يكنند كه اتفاقا همان چي مييزهايرا وابسته به حل چ

ت راجع ي از شكايد با كوهيĤيا مرد مين است كه زن ي ايعدم آماده گن نوع يمشخصه ا. است

ن ياز اطرف مقابل ند كه اگر ي بين ميرا در ات ن مشكاليار يي و تنها راه تغبه طرف مقابل

كه من  ( بشوديگريك آدم ديو ن احساسات دست بردارد ي و از ان افكارياز اا، رفتارها

   . كندير مييتغخوب به نحو ز يآنوقت همه چ، )خواهم مي

 هم يافراد. ستي فقط موضوع صحبت خانواده ها نيخانوادگدن روابط ي و از هم پاشيجدائ

ت ي مشغولنيا.  مشغول شده اندين موضوع بنوعيق دارند با اي در نوشتن و تحقيستكه د

 يار ساده شده ايد بسيك دياما .  است در جامعهن موضوعي ايژه گيت و وينشاندهنده حساس

 يخود را نشان م يان عموم بنوعي و هم در ميقي تحقيهم در كارهانجا وجود دارد كه يدر ا

  :  تصور كردن معادلهيدر اا  توان منطق آنريم و دهد

  .يش بحران و فروپا=  مهاجرتط دگرگون شدهي در شرايزندگ آوردن به يرو  +روابط خانواده

  

برانگيز  گي آن براي توضيح زندگي انسانهاي زنده بسيار اشتباه صواي ساده) فرموليا (اين ديد 

  .درستي و غلط بودن آن احتياج به تشريح داردو  است

  

   در غربتي و بحرانِ زندگي زندگي بحرانهاينقش و معنا
  

ن يم كه اينيهم بب با تا بتوانيمه كنم ي تكعادلهن مي هميشتر رويخواهم ب يم اين بحثدر 

موضوع بحران و نقش آن ن خاطر از يبه هم.  و تا چه حد نادرست درست استمعادله تاچه حد

  .كنم شروع مي

ا ينكه بدنيدر ا. ا آمده استي بدني روزكي، دكن ي مينكه در كجا زندگي مستقل از ايهر آدم

 ي چه شكلي وياينكه دني، در اديايا بي بدنيطيكجا و تحت چه شرا در يا اينكه ريا خيد يايب

  ودر نداينها دخالتي ازچ كدام ايد، در هنا باشي مهي وي زندگيدام امكانات براداشته باشد و ك

هر كدام از ما  يول. استنداشته وص را ن خصي در ايريم گيچ گونه تصمين ه امكاچ كسيه
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ز اي را كه به آن نيزين چي اولآيد انسان بدنيا مي ي وقت.ميا آمده اي بدنبالخره روزي و در جايي

ن يا.  استي روانتياحساس امن د را ادامه دهي آن زندگ در پناهد تا بتواند دارياتيح

م و فقط شكل ارضاء شدن ياج داري به آن احتي است كه در تمام طول زندگيزياحساس چ

دا يت دست پين احساس امنينكه به اي اي براي هر انسان.كند ير ميي تغين احساس در هر سنيا

 يت و ناامنين امنيبدائما دارد تا بتواند در روابط با دنيا و ديگران شه دواندن ياج به ريكند احت

ست بلكه يك سان ني و به يشگيهم  يچ حالت تعادليه.  از تعادل را برقرار كنديحالت يروان

در اين حال  .برد بسر ميگر ي به طرف دنزديكي و يكي از يانسان مدام در حال دور

  .  هستندي رواني رشد و سالمتي آدم عامل اصليها شهير

در آنصورت ، چراكه شود ي مي آدم مناسب رشدش نباشند رشد انسان قربانيشه هاياگر ر

 پراز ييد در هرجا رش الزميها شهي بدون ريزندگ. كره آدم در برابر حوادث سست استيپ

ام  دهيمن د. يگري كشور دكي  كند چه دريفشار خواهد بود، چه آدم در كشور خودش زندگ

افتند و  ي مياد كشور و فرهنگ خوديه بآدمها بسرعت  كنم يشه ها صحبت مي از ريكه وقت

روابطش با در  آدم يها شهيرما ا. كنند يدا ميدشان پي جديط زندگينقطه مقابل آنرا در مح

از آنها  چون هستند كه يروابط  در دل آدميها شهير. است با آنها خو گرفته  كه استيافراد

 ي جا چون توانسته.دا كنديپ خودش را در آن روابط ي جااست توانسته دا كردهيشناخت پ

تواند  ميست كه ده اي رسي و رفتاري از نظام فكريكند به نوعدا يپخودش را در آن روابط 

باال و  اش ي زندگيهدفها  بدنبالي بنوعص بدهد ويدوست را از دشمن تشخخوب را از بد و 

  . مختلف را از سر بگذراندين شدنهاييپا

ت يفي ك.رنديگ ي ذره ذره شكل مها در طول عمر شهير.  از روز اول وجود ندارند آدم يها شهير

بين   رايا چگونه رابطهدر هر لحظه  يهر آدمد كه ن داري به ايها بستگ شهيستحكام رو ا

دنياي درون و بيرون آدم نيز از ابتدا به همين  .كند يرونش برقرار مي بياي دندنياي درون و

اند كه  هايي بوده هر دوي اين دنياها ذره. بيند اند كه  آنها را اكنون آن طور مي صورتي نبوده

. اند ي متقابل بزرگ شده و به شكل كنوني درآمدهرفته و در اثر تاثيرگذاري و تاثيرپذير رفته

پيشرفت و توقف دنياي . اين روند هم تمامي ندارد و دائم در حال پيشرفت و توقف است

 را هاايآن دن. درون و بيرون هم بستگي به اين دارد كه نگاه فرد هر لحظه به آنها چگونه است

رون يتواند در ب ي م كهييايدرونش با دن ياين دنينكار چطور ذره ذره بيند و با ايب يچطور م

 با آنها در ي كه ويل شده است از كساني تشكي هر آدمروني بياي دن.كند يند رابطه برقرار ميب

 كه يتا حدصدالبته ( ي و فرهنگيقتصادا-ياسيس-ين و روابط اجتماعيرابطه است، از قوان
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ك ي كه يكسان است يعيطب. )آورد يكند و از آنها شناخت بدست م ي آنها را درك مفردك ي

 و روني بيايجزء دن اساسا ، از آنها شناخت نداردك فردي  كهييزهاي با آنها رابطه ندارد و چفرد

را يك جايي ش ذهن ي حدس و پطريقتنها از فرد  اين راهدر  و ،نديآ ي بحساب نمي ودرون

   .دهد به آنها ميدر ذهن خود 

رون از خودش رابطه برقرار ي بياي درون و دنياين دني ب طول عمر مدامدر تمام يهر آدم

 در هر لحظهنراه ي و از اگذارد ير ميرد و بر آن تاثيگ ير ميرون تاثياي بينكار از دنيبا ا .كند يم

درجه . سازدي را م فرديروان يت روانيكه درجه احساس امن ديآ ي بدست ميا جهينتك ي

 و فردي هر ي شناختيابزارهات يفي به ك داردي بستگ فرد در اين راهيت روانياحساس امن

نكه ي ايعني ،كتر هستندي نزدتييتا چه حد به واقع يو ي شناختي ابزارهانكهي دارد به ايبستگ

ن يا. كنند ي كمك مي و به و كارآمد هستنداش ي زندگيازهايندن به يتا چه حد در راه رس

در طول  )ي وينه رفتاريو گنج طي مححسي از درك يتهايمانند توان فكركردن، قابل(ابزارها 

ر و يياز به تغي دائم ن نيزتهايقابلاين شكل و نوع . زان وجود ندارنديك ميشه به يهم يزندگ

 با ي درونياين دنيبرابطه  برقراركردن در  ويي مطابق رشد سناز اين راه دارند تا ييجابجا

كنند مگر زماني كه  ا رشد نميكدام از اين قابليته هيچ. باشند ي مناسبقابليتهاي يروني بيايدن

هايش بشود و اين اجبار هميشه يك بحران است،  فرد مجبور به فراختركردن مرز توانايي

ن راه است يدر ا. شود و بايد مرز را بازتر كرد گويد درون اين مرز كنوني نمي بحراني كه مي

 هر يت زندگيفي كو  شودي از آن مسائل روبرو مي ناشيكه انسان مدام با مسائل و بحرانها

شود و براي حل آنها چه  ياش چطور روبرو م ي زندگين دارد كه با بحرانهاي به اي بستگيفرد

، يت فردي دوره بلوغش را چطور گذرانده، هوي بحرانهابراي مثال .ار داردي را در اختيامكانات

  .  را چطور جواب گفته استرهي و غيت اجتماعي، هويت شغليهو

دن به يرس متقابل يريرپذي و تاثيرگذاريتاث و قرارگرفتن در چرخه يدگشركت در زنجه ينت

 چون ستم ايرات سهييتغبوجود آوردن در انسان نه تنها ن شكل يبه ا. رات مداوم استييتغ

رابطه بين دنياي درون ر خاص خود از ي تعب از راهنكار رايا بلكه ردي پذير ميگذارد و تاثيرميتاث

گذارد و  ير ميتاث رامونشي در پي آنطورين معنا كه هر فرديه ا ب.دده ي صورت مو بيرون

 اجازه ينرا به ويش ايرهايرد كه نظام استنباطها و تفسيگ ير ميرامونش تاثي از پيآنطور

 افراد را يشان تفاوت رفتاري فرديرهاي استنباطها و تفس نظام تفاوت افراد در.دهند يم

   .سازد يم
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 رياستنباط و تفس .دي برويگري دي به جايير بازان از جايه در ز اگر الزم باشد ك: بزنميمثال

 باران را سدي براي بيرون يكي. ديكنب نكار رايچطور اكند كه  ين ميي تعتيآن موقعشما از 

اصال به باران وبرف  يكي. ردي گي در دست مي پوشد و چتري مي لباس مناسببيند، رفتن نمي

 ين هوايد ايگو يم يكي. رود يمبدنبال كارش دون چتر ت به باران بيبدون اهمكاري ندارد، 

ماند تا باران بند بيايد تا بدنبال كارش  ، آنقدر منتظر مي اندازدي مي آدم را از هركاريلعنت

ن شانس من بدبخت يا«د كه يگو ين و زمان بد ميماند و به زم ي در خانه ميگريد. برود

ماند و اصال  ، در خانه مي» آن استيد آدمها آن هم مانني كه هواييك جاين آمده ام يرابب

   .رود بيرون نمي

 كند و رياستنباط و تفسرا رامونش يپط يمح آموزد تا خود و ي ميدر طول دوران كودكانسان 

 و هااستنباط. كند ي استفاده مرياستنباط و تفس نياز امدام ط يش بر محيرگذاريدر تاث

 فرد يند و  چراغ راه زندگيآ يقانونمند درمك نظام يرفته رفته به شكل   فرديهاريتفس

 و يني و عي حسيها تجربه رياستنباط و تفساز است  عبارت ي زندگيبطور كل «.شوند يم

   ). 1955، يكل(» مي شود كه ما خود را بسازين كار باعث مي احاصل

ن يا .رون و از درون نداشته باشدي از بست كه غم و عضه و درد و فشاري نيانسان سالم كس

 دائم در حال درست كردن ين است كه وي ان مشخصه انسان سالميمهمتر. ستيممكن ن

 براي  رفتارش استزها و كاآمدتر كردنيش از چرياستنباط و تفسن يك نوع توازن ممكن بي

آمد  ياگر باران نم: دي گوي مين انسانيدر مثال باران چن.  كارآمدتريريپذي و تاثيرگذاريتاث

 ي برايدك بكشم، وليك چتر را هم با خودم ياد بپوشم و وزن يلباس زمجبور نبودم كه 

  .» ندارميدن به كارم فعال راه بهتريس نشدن و رسيخ

را از رامونشان يخود و پ ، متقابليريرپذي و تاثيرگذاري تاثن چرخهياتوانند در  ي مها يبعض

، دشانيمد نبودن دكارآا ي كنند و بنا به كارآمدبودن و رياستنباط و تفس  مختلفجهات

شان ي از استنباطهايا ها هم سرسختانه به مجموعه ي بعض.ر دهندييا تغيرشان را از دنيتفس

 هر يول.  آزادندر كننديدادها و اتفاقات را چطور تفسينكه رويهمه آدمها در ا. مانند يوفادار م

ر يتفس  خودشيه بر استنباطهايز را با تكي خودش محدود است و همه چي در استنباطهايآدم

  . ندك يم

شگاه ي را در آساي مردي روانشناسك روزي: بزنم  گويايي را از والتسالويكمثالين رابطه يدر ا

نكار را يست علت اخوا. زد يكبار محكم دست ميقه ي دق5 نشسته و هر يا د كه در گوشهيد

. »فراركنندنجا يلها از ايزنم تا ف يدارم دست م« :مرد جواب داد. ئوال كرد سيبفهمد و از و
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، نجاي اي توليف«:  تعجب آوراست و گفتنكار اوي نشان دهد كه اي خواست به وروانشناس

خوب پس شما «:  جواب داد با غرورآن مرد هم. »نمي بي نميليچ فينجا هيمن كه در ا يول

   .»ستيل ني دليد كه كار من بيهم قبول دار

 ي فردينظام استنباطهانوع ك يقابل به رگرفتن متي و تاثيرگذاري تاثيهمه ما آدمها برا

م يكه بر سر هر تصمم چرا يپاش ين نظام بسرعت از هم ميم و بدون داشتن اياج دارياحت

رنده ي دربرگي فردين نظام استنباطهاي ا.ميخوب و بد را دوباره و دوباره كشف كند يبا يريگ

 ن حالي در عيل و.سازدي م ما رايهاتي  هوير ما از خودمان هم هست، و به نحويتصو

طول و . دهد ي را هم شكل مي و رفتاري، احساسي فكرهمحدود ي ما را به معنايمرزها

  دريوقت.  انساني دارد به نوع زندگيدي شديمرز و محدوده نظام استنباطها بستگعرض 

 تازه به كند ي را از ما طلب مري و تفس از استنباطيگرينوع دك ي كه ميريگي قرار ميطيشرا

د يط جديدر آن شراما  از رفتارها، احساسات و افكار ي برخچونكه بريم، مي قابليتهايمان پيمرز 

  . كنندينمبما  ي كمكيت و ناامنين امني توازن بي و برا، شونديناكارآمد م

  

 كه به لحاظ ين اتفاقيعترين و و سي اول در غربتي آوردن به زندگي رو ويترك محل زندگبا 

 هم باز  خود بخود از انسان مهاجري فردي نظام استنباطهات كهن اسيافتد ا ي ميروان

 را يو چراغ راه و  آن برقرارشده بودين تك تك اجزايب كه يا آن رابطه يعني ،شوند يم

ن حال يو در ا) دهد چون كاربرد قبلي را از دست مي(شود  يساخت رفته رفته از هم باز م يم

 يي ورفتارها از افكار، احساسات و ي برخيعني . دي داردي جديك نوع سازماندهياز به ين

شود كه در تمام  ي فرد شروع مي در زندگيا ك مرحلهين حال ي ا در. ندارندييگر كارآيد

ت و در ي در شخصيبحران. برند ينه از آن بنام بحران نام مين زمي در ايقيات تحقيادب

 يمسائلن بحرانها يل ادر د. شود يشروع م فرد مهاجر كه به هر حال به نحوي يتهايهو

ك انسان ين حال كه ي در عيعني .كبار از سرگذرانده بوديآنها را آورند كه فرد  يدوباره سربرم

ثمر يبخاطر ب و شود، ي روزمره كم مي بر زندگاش ياررگذي توان تاثنكهيبالغ است بخاطر ا

زبان بازكردن و د راه رفتن و ي كه تازه باكند پيدا مي را يش احساس كودكيها يكارآئشدن 

ت ي، هويت شغليهود يدوباره با. گر را دوباره تجربه كندي ديزهايداكردن و همه چيبلوغ پ

  . داكندي پرهي و غياجتماع

رد و يقرار بگديگران  يياعتنا ين است كه مورد بين مرحله اي فرد در اين نگرانيبزرگتر

 ي فرد براي و ابزارهااه تين دوره قابليدر ا .رفته شودين است كه پذيازش اين نيبزرگتر
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ار يبس روند بلكه ين نمياز ببل  متقايريرپذي و تاثيرگذاريتاثن يك نوع توازن بيدرست كردن 

ن يگذراند و ا ي از سر ميگريمتفاوت از د ي به نوع ران بحراني ايهر كس.  شونديممحدود 

گر يو از طرف درات يي از تغي وري و تفس به نظام استنباطك طرفي از  دارديتفاوت باز بستگ

   .دهد يمبحرانها  آن  حل شدنيهايازمندي ن بهي متفاوتي جوابهايفردهر 

بلكه برعكس هر . ستيز ني و تمام شدن همه چيختالل، از هم پاش ايوجود بحران به معنا

 يهر بحران. گري دي از نوعييتهاي بدست آوردن قابلي است برايامكانك ي ي به معنايبحران

 ؛رندي به خود بگيد نظام متفاوتيبا. ر كنندييد تغي باييزهايا چي و يزيدهد كه چ ين ميخبر از ا

بحران . ستندي در دسترس ند ابتدا به ساكنيشا است كه يياز به ابزارهايرات نيين تغي ايو برا

 هوشياربا وجود درد ما تازه .  استام دهندهيپك نوع يدرد . ع كردي شود به درد تشبيرا م

طبعا اگر . بوجودآورده است ي ما مشكليط روانيا در محي در بدن ما و ييجام كه يشو يم

فهمد و آنقدر نسبت  ي نم رايماري بييعالئم ابتداكار نكند درست ستم حس دردش ي سيكس

خواهم  يم.  شودي ميا دهيچيبه مشكل پل يتبدآن مشكل كند تا  يتفاوت برخورد م يبه آن ب

خبر كه   درك كرد ي در زندگييها  به شكل مرحلهدي با بالغ در زندگي انسانم بحران رايبگو

اج ين رفته است و احتي از بيريرپذي و تاثيرگذارين تاثي توازن بيآن شكل قبل: دهد ين مياز ا

   . شكل بگيرندديرات جدييتغقابليتهاي جديدي است تا به 

ك بحران ين لحاظ ي است و به ايتين موقعيك چني  عينك فرهنگ متفاوتي در يزندگ

  طول باشد كه تا كنون درييق تر از همه بحرانهايد عميشابراي برخي  كه يبحران. است

جواب ن حال يدر ا. اند و براي برخي به اين شدت نيست  از سرگذراندهي در جامعه خوديزندگ

در  آن يابد و برايبت خاص خود را درييموقعكه  است ا فرد قادري است كه آمهمن سئوال يا

 و يرگذاري تاثچرخهكند تا بتواند در  ينيش را بازبيرهاي نظام استنباطها و تفس الزميزمانها

 ؟  برقراركنديدي توازن جد متقابليريرپذيتاث
  

   مشتركي در غربت و نقش آنها در زندگيگ زندي روانيبحرانها
  

 در راها  رابطه آني فرديرهاي كردم با روشن كردن نقش نظام استنباطها و تفسي سعباالدر 

 يريرپذين نظام ها و چرخه تاثين ايم بيح دهم و بر رابطه مستقي فرد توضي و رشد روانيزندگ

نها در ي خواهم به نقش اين قسمت ميدر ا. د كردميرامون تاكيط پي بر محيرگذاريو تاث
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 به  مشتركينها را در زندگي نقش ايعني. ط اشاره كنمي فرد و محي از زندگيگريعرصه د

  .جمه كنم تريگريشكل د

  

  

ا همه يكند كه گو ين توهم را زنده مي ا ابتدا در مهاجرتخانواده ي روانيبحران ها صحبت از

 آوردن به يند قبل از روز انداي به خطر ممهاجرتدر  خانواده را ي زندگي كه سالمتييزهايچ

ا روبرو  در غربت تازه با آنهي آوردن به زندگي در غربت وجود نداشتند و خانواده با رويزندگ

كه  ي در حال. پاشديتا از هم مي رسد و نهاي مي شود والزاما به نابهنجاري مي شود، بحرانيم

 شوند ينجا از هم جدا مي كه در ايي دهند كه خانواده هايربه كار من با خانواده ها نشان متج

 يرانهان بحيدر دل اهمواره در كشور خود هم شوند  ي روبرو ميرقابل حلي غيا با بحرانهايو 

ران ي در او طالق ي جدائيار باالي بسيمارهاآ. اند  كردهي زندگي و خانوادگي فردرقابل حليغ

د ير و تحول شدييع تغك نوي هم با يران امروزيشما در ا. ن مساله استيهم نشان دهنده هم

 خاص يزي خانواده چي و ازهم پاشي مساله جدائ.دي روبرو هستي مشترك و خانوادگيدر زندگ

 صورت يقات اجتماعي تحقبه شكل ياري باارزش بسيتالشها .ستي در غربت نيط زندگيشرا

ك ينكه قصد يبسته به ا. ران روشنتر كننديده را در داخل و خارج از اين پديگرفته است تا هم

رون يده از بين پدي ناظر بر ايقگر بعنوان فرديا تحقينكه آيبسته به ا ق چه بوده است و يتحق

  كه  دهنديم بدست  راييرهايو تصقاتين تحقيج اي نتا،ا از درونيرده است و به آن نگاه ك

  . كنندي خانواده بهتر مي و از هم پاشيوع جدائيشناخت ما را از شهمگي 

 از درون به ي بپردازم كه به نظر من نگاهي خواهم به نكاتيم مين قسمت از صحبتهايدر ا

 ستيران نيا در اي در غربت و يط زندگياشر منحصر به كه از يك طرفستم خانواده است يس

و يا فاصله (گيرد  اي كه از اين نكات فاصله مي دهد كه هر خانواده و از طرف ديگر نشان مي

 از جنبه ها و يكي يط زندگير شراييتغ در اين ميان. در بحرانهايش از هم خواهد پاشيد) دارد

در كنار . ستيآن ن همه ير دارد ولي مشترك خانواده تاثي است كه در شكل زندگييفاكتورها

 شكل و نظامچرا كه توجه كرد،  سالم خانواده ي زندگي  سازندهيفاكتورهابه د ي بان فاكتوريا

   . استيآن تا چه زمانخ مصرف ي تاركهكند  ين ميي تعيا ن اعضاء هر خانوادهيروابط ب
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  دارند يدار و سالم نگه مي مشترك را پاي كه زندگينكات
  

ق يكه از طرران ي داخل ايهايراني و با ايراني با مهاجران ا منيقي و تحقينيات كار باليتجرب

 كه در اكثر يقاتيج تحقيك طرف و نتاي از  رنديگ ي من با من تماس مينترنتيت ايسا

دهند كه  ينشان م) كاياز جمله در آلمان و آمر(ا صورت گرفته است يشرفته دني پيكشورها

 ييزهاين هشت مورد چيا.  كنندين ميي را هشت نكته تعخ مصرف آنراير و تا خانوادهيسالمت

 مشترك ي متقابل در زندگيرگذاري و تاثيريرپذيد هر روز آنها را در چرخه تاثيهستند كه با

  . د كرد و پرورش داديبازتول

  

ت عشق در يخصوص.  است مشتركي زندگي بودن در ابتدا عشق و عاشقوجودنكته اول 

تواند اتومبيل را روشن  هر كسي مي.  است اتومبيلك استارتيع به ي قابل تشبيگخانوادرابطه 

گي ندارد، بلكه فقط وقتي كه خواست حركت  كند و براي اينكار احتياج به كواهينامه راننده

شدن دارد ولي استارت به معناي  هر اتومبيلي براي حركت كردن اول احتياج به استارت. كند

ك ي يخود عشق به لحاظ روانشناخت. يدن به جاهاي مختلف نيستتوان حركت كردن و رس

 يوقت). اند كه آدم عاشق كور است ن خاطر گفتهيد هم به هميشا( است ينوع اختالل روان

شود آنها را اندازه گرفت و  ي مي كه حتدنيآ ي بوجود مي  در ويراتيي شود تغي عاشق ميفرد

. ميكن ي آنها را مشاهده مير اختالالت روان است كه ما ديراتييرات هم شكل تغيين تغيا

   :ينه هاي در زميراتييتغ

  يهورمون

  ين انسانينه ارتباط بيدر زم

  ي و احساسيعاطفنه يدر زم

  ي رفتارنهيدر زم

  ي و عقالني فكرنهيدر زم

  

، ي قطع بندناف از خانواده خود است كه باعثي حالت تكامليولوژي بعاشق شدن از نقطه نظر

 يو وصل رابطه به موجودط ارتباط دوران قبل از عاشق شدن يگرفتن از مح امكان فاصله

گر و يكدي قابل پسند در ي جنبه هابخاطر تمركز بر زن و مرد ،عاشق بودندر .  شوديگر ميد

سازند، و  يده آل مي اديگرياز هر كدام  ،ر قابل پسندي غيها  جنبهعدم توجه متمركز بر
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به  (كنند ي در خودشان مياديكه مثل آنها است احساس قدرت زاند  افتهي را ينكه كسيبخاطرا

 دهد كه يار مين قدرت به آنها اختي ا.)خواهند هميشه عاشق بشوند ها مي همين خاطر بعضي

شوند و  ي پروا مي برون ياز ا. ر دهندييتوانند عوض كنند و تغ ي را ميزيفكر كنند هر چ

 خود را كه در آن تصورات سازند ميان در خود ش ي و اجتماعي، شغلينده شخصي از آيتصورات

 را تفاوتهاييز كه ي ني شود وقتين احساس قدرت باعث ميا. ننديبي ميدر آن قادر به هر كار

ر يي را تغيگرين ببرند و دين اختالف را بعدها از بيتوانند ا ي تصور كنند كه مبينند مين خود يب

با عشق زندگي خود را شروع  كه ياز كسان% 95با يتقر.  بشوديهم بدهند تا كامال مطابق و

كردم بعدها  ي فكر ميدم وليد ي را متفاوتهان يا«اند كه  اند گفته از هم جدا شدهكرده و سپس 

ها  يم كه در بعضيني بين احساس مي ايبعنوان پاتولوژ. »كند ير مييتغمشترك  يدر زندگ

ابد و بشكل جنگ قدرت در روابط يي ميا  جداگانهير زندگيك مسير طرف مقابل ييتغخواست 

  .بشدت حضور داردآندو 

 بودن در كنار هم ي را برايار الزم و مناسبينه بسي زمي زندگي عشق در ابتداوجودبه هر حال 

 كند تا دو فرد يكمك م بوجود آمدن احساس عشق . آورديگر فراهم ميكديو اتكاء كردن به 

. ك شوندي بتوانند به هم نزد،اند  را داشتهير رشد و عالئق متفاوتي كه هر كدام مسمتفاوت

 را در ياتيي نكات و خصوصگريكدي به شدنك ي نزدشتريب يبراكند تا  يعشق كمك م

شود كه خود را در كنار هم خوشبخت  ينند كه مورد تفاهم آن دو است و باعث مي ببيگريد

   .حس كنند

 درازمدت ين زندگيدهد كه ب ي نشان م»يليورگ وي« بنام ي آلمانمحققان از يكيقات يتحق

ن شكل ي به ا. وجود دارديك رابطه معنا داري ي زندگيق آنها در ابتدازان عشيزن و مرد و م

 و در ؛اند  كردهيندگ را با هم زيادتري مدت زادتر بودهيت عشق آنها به هم زكه هر چه شد

  . ود داشته است وجيزان عشق كمترياند م گر جدا شدهيكدي كه زودتر از ي مشتركيهايزندگ

 با هم يمي رابطه مستقي عشق و احساس خوشبخت كهاند نشان دادهقات ين تحقيهمالبته 

كنند  ي مي كه با هم زندگ استي و مدت كوتاههستندگر يكدي كه عاشق يافراد يعني. ندارند

ا هم  است كه بيادي و مدت زهم هستنددانند كه عاشق  ي مي از كسانخودشان را خوشبختتر

 ي را بهمراه دارد ولي احساس خوشبختي زندگين معنا عشق در ابتدايبه ا. كنند ي ميزندگ

  .را مي طلبدگر ي ديزهايبمرور  چ يتداوم خوشبخت
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 شباهتهازان ياگر م.  استن زن و مردي ب الزم از تشابه و تفاوتك حدي وجود نكته دوم

نكار از جذبه يشود و با ا ي مبرادر و خواهر رابطه هير از حد باشد رابطه زن و مرد شبادتيز

 ي است برايراهاد ي زيتفاوتها اد باشد،يتفاوتها زاگر سطح . شود ي كاسته م آنها  رابطهيجنس

نه ين زميدر اتشابه و تفاوت وجود . كنند يان مي كه خود را بمروز نماييشدت گرفتن بحرانها

  : كندي مينقش بازار يبسها 

  

  ك جامعهي ي فرهنگهاخردهدر تعلق به و ت يي مل،يقومتعلق   دراديزتفاوت 

  ي و اجتماعيت مالييدر موقعاد يزتفاوت 

  ي و شغليليت تحصيي در موقعاديزتفاوت 

  در سن و سال اديزتفاوت 

  ينيدر جهانباد يزتفاوت 

   و استراحتحي و اوقات تفري در شكل گذران زندگاديزتفاوت 

  
 يزندگست كه ين معنا ني به ا فوقي هانهين جنبه از زميا در چندي و يكيدر  اديزتفاوت 

 اصطحكاك و بحران يها نهيزم اديز يتفاوتهابلكه . دي خواهد رسيك به جدائياتومات مشترك

 يريرپذي و تاثيرگذاريدو طرف در كنار تاثهر رات ينظام استنباطها و تفسو  دن سازيرا م

  است كهيعيطب.  كنار آمدده وبحرانها روبرو شد با آن يكند كه چطور با ين مييتعمتقابل آنها 

 كه طلبند يم از توازن ي درست كردن نوعي را برايشتريت بييفعالها اصطحكاكبحرانها و ن يا

  : بزنميين رابطه مثالهايدر ا.  داشتي آن آماده گيد از قبل برايبا

رسند كه موضوع آنها تفاوت سن و سال  ي بدست من منترنتيق اي از طريادي زينامه ها

تر از   سال مسن30 ي ال20 ي مرد سال كه عاشق25 ي ال17ن ي است بيخترعموال دم. است

و ش چطور برخورد كند يداند با بحرانها ينم كند و ي مي زندگيبا ودارد ا ي،  استخودش شده

.  اشتباه نكردن از من هم سئوال كرده باشدي خواهد برايم ازدواج كند و ي خواهد با ويما ي

ت ي اهميگر تفاوت سن و سال بيل ديا  دالي، بخاطر عشق و يي آشنايكه اگر چه در ابتدا

 روابط كار و  و درگري با افراد د و خود مشتركي هر دو در طول زندگيشود ول ي مگرفته

خارج . شود ي مكننده تعيين ن تفاوتين تفاوتها برگردند اي به ا مدام مجبور هستندياجتماع وقت

 ين سن زندگي با سئواالت خاص ايست سالگيساله در بست يدا است كه دختر بي پنياز ا

  .اش متفاوت از اوست ي زندگي ساله سئوالها50كند و مرد  يم
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 يلي و تحصيتفاوت شغل. كنند ين نامه ها اشاره مي در اي و شغليلي تحص فاحشا به تفاوتي

الت يا تحصيشود كه زن از مرد  ي مطرح ميرند فقط زمانيگ ي كه با من مييها در تماس

از . مي داري فرهنگي از تفاوتهايياي درسندينو يم. يا شغل بهتر و پردرآمدتري دارد و يباالتر

حاال . ميم و ازدواج كردي ما عاشق هم بودي ول.شود يگفتند كه نم يروز اول هم همه به ما م

ر بدهند كه بشود مانند زمان يي تغيخواهند كه چطور روابطشان را طور ي مييراهنما

  .كنند ي و زندگندشدوباره عاشق هم با، وجود نداشتهنوز ن مشكالت يشان كه ا ييآشنا

 كه يراه.  كرده استيزي از قبل برنامه ر رامشترك ينده در زندگي مشكالت آاديز يتفاوتها

 مدام مشغول جواب دادن به يري و قدرت وصف ناپذين است كه با صرف انرژيا ايماند  يم

 شود ينم. ز كردي پرهيا ين زندگيك چنياز وارد شدن به نكه يا اين رابطه بود و ي ايبحرانها

  . را نداشتيچ بحراني انتظار بوجود آمدن هين تفاوتها پا گذاشت وليدر ا

  

ه كردن يتك.  است» مشتركي زندگ درياستقالل شخص« ازيني داشتن حد مع سومنكته

 عالقه يگر و بخصويكديشود كه عالقه آندو به  ي باعث ميگري به دكطرفيش از حد يب

شود كه رابطه زن و مرد  يث م باعيوابستگن يا. ن بروديه كننده از بيه شونده به تكيتك

 در رابطه يت جنسين حال جذابيدر ا. دا كندي را پا مادر و پسري و ت رابطه پدر و دختريفيك

  . رودين مي از ب است كهيزيحداقل چ

 داشتن حس يبرا. حس اعتماد به خود است  ازي برخوردار مشتركيدر زندگاستقالل ه يپا

زن  مثال يبرا.  حل شده باشديز بنوعي نگري ديها نهيدر زم يد وابستگياعتماد به خود ابتدا با

 به پدر و مادرشان وصل است يدوران كودكوز بند نافشان به همان شكل  كه هني مرداي و

 مادر و پدر خود را يگريددهند هر كدام در  ي مشترك ميل زندگيز كه با هم تشكي نيوقت

 يدهند برا ي قرار مياسي ق،ا پدر خود را با خودي مادر و ين راه رفتارهاي و در انندي بيم

 است يلي از عمده داليكين هم يا.  طرف مقابلشان بايا اختالفات رفتاريدن رفتارها و يفهم

رابطه نابالغ د يداز شود  يكند و چون نم ي ميادي زي را دچار بحرانهايخانوادگ يكه زندگ

 بحران  شود خودين بحرانها داده مي ا كه بهي داد، هر نوع جواب مشتركي زندگي برايجواب

  . كنديرا درست م يديجد

كند برداشتن كنترل از  ين مي مشترك تضمي را در زندگي كه استقالل فردييزهاي از چيكي

 ي خودشان زندگيايدر دن داشته باشندن نحو كه هر كدام اجازه ي به ا.گر استي طرف ديرو

ت ي و جذابيزها شادابي آن چاورند كهي بوجود بييزهايگر را توسط چيكديرتباط با كنند و ا
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 مشترك بدست ي هم در غم ها،ت رابطهي و جذابيشاداب. سازد  ميگريكديرابطه آنها را با 

 روبرو شدن با غم ها و ين است كه برايمهم ا.  مشتركي هايد و هم در شاديآ يم

 تا در كنار .گر وجود داشته باشديكدي عمل و عدم كنترل ي مشترك آزاديهايشاد

  .ردي رابطه قدرت بگيت و شادابي شود جذابينراه درست مي كه از اعتمادبخوديا

  

 نيك نوع توازن بيوجود « آورد ي مشترك را بوجود مي زندگي كه سالمتن نكتهيچهارم

توازن   مشتركيدر زندگ دادن و گرفتن ني و مرد بتوانند بهر قدر زن. دادن و گرفتن است

  رابطه را بباريكند كه سالمت يه مي تغذييزهاي از چزان رابطه شانيبرقرار كنند، به همان م

با ن مورد هم توجه كرد كه استنباط زن و مرد بر سر دادن و گرفتن يد به ايالبته با.  آورديم

 دارند و يركزتر رابطه دادن و گرفتن توجه متمي معموال به بعد عاطفزنها.  داردييهم فرقها

 مانند ي عملي به عمل و كارهابا اظهار مجبت انتظار گرفتن محبت را هم دارند و مردها

 يك نوعيبه هر حال وجود . دهند يش نشان ميگراشتر يره بيه و غيد هديا خري و يانجام كار

ن ي كند و ايكمك م مشترك ي زندگخ مصرفي رفتن تاراز توازن در دادن و گرفتن به باال

  .قات نشان داده شده استي از تحقياريدر بسنكته 

  

 مشترك دارد ي در زندگيقتر و سازنده ترير عميگر تاثي د نكاتيكه از تمام ن نكتهيپنجم

نسبت د خود يچه دي توان كنار رفتن از پشت دريعني.  است» طرف مقابليايتوان درك دن«

 يزيت چين قابليا. د طرف مقابليچه دي مشترك و قرارگرفتن در پشت دريا و زندگيبه دن

به % 100  مداومي با تالشهايتوان حت ي مك شبه آنرا بدست آورد و نهي شود ياست كه نه م

 طرف مقابل خبر دارند و ياي كه از دنسند رين ميبسرعت به امعموال آدمها . افتيآن دست 

را فراموش  يروانشناختن قانون ي ايسادگب  وشناسم يامال مند من همسرم را كي گويم

 باز ،مينك ميزها نگاه يد طرف مقابل به چيچه دي از درميدار ي وقتيحت :ديگوي مكنند كه يم

  .  دهدينكار را به ما ميكه امكان اد طرف مقابل است كه ي د ما از نوعين استنباطهايا

 كه ي تا زمانيد و هر انساني آيده انسان بالغ بر م تنها از عه» طرف مقابليايدن دنيتوان د«

اگر به  . ستي ننكاريا هم قادر به يولوژيغ قرار دارد اساسا به لحاظ ب انسان ناباليايدر دن

 را يزيند و هر چي بي است كه او خود را مركز آن مي كودك به نوعياي دن،ديكودك نگاه كن

 را يكه آدم بزرگها وكه ي وقتلين دلي همبه.  تواند بفهمدي مچه چشم خودشيتنها از در

كودك به . كند يرا ارضاء م ن كودكه بودفتياحساس خودش ،ده شدنيفهمن ي هم،فهمند يم
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 است ير كاي بزرگ به معنيدر آدمها يفتگي خودشيول. اج داردي و ارضاء آن احتيفتگيخودش

ن ي ايعني برديود م خر نفوذيز را يگري كشور دي كشوري وقت:كنند ي مياسي سيكه قدرتها

 اگر دادن .گر بخاطر ارضاء منافع من وجود داردي خود قائل است كه آن كشور ديحق را برا

ن ي درآمده است و ايگريك طرف به استعمار دي نداشته باشد، ين زن و مرد توازنيگرفتن ب

  . مشتركي زندگي است برايسم

  

 يجيدن به نتايذاكره و رستوان م« ، مشتركيت زندگم سال در رابطه با ن نكتهيششم

ن توان ي از ايبرخوردار. »يگري و رد كردن ديكيدگاه است و نه قبول ياست كه حاصل دو د

ن يبلكه ا. ا نهيا آدم آنها را به تن دارد يستند كه يتها لباس نين قابليا. ستي نيهم كار ساده ا

 يط زندگيط و محيرا كه شرا چ؛د كرديد آنها را بازتولي هستند كه هر روز باييزهايتها چيقابل

  هنرِازِينرات ييتغ با ي فرديتهاي قابلق دادنيد و تطبي بازتول.ر استييدر تغانسان همواره 

 توافق گذشته را  نقاط،يزندگدر  يرييهر تغم كه يديدر مورد بحرانها د.  مشترك استيزندگ

دن به تفاهمات يو رستوان مذاكره  «يوقت. دطلب ي را ميدي برد و توافقات جدير سئوال ميز

  . دنري گي شدت م مشتركي زندگيهابحرانكم باشد، » مشترك

 ي هر دو طرف را براي دخالتگر، بر سر موضوعات مختلف سازندهير و بحثهاتن دادن به ج

رات ييت رابطه بهمراه تغي شود كه جذابي كند و باعث مياد ميبهتركردن توان مذاكره ز

  . برسديالزمك نوع توازن يهمواره به  يزندگ

  

و رابطه موجود در   نكات مثبتدنيد« مشترك يزندگسالمت  در رابطه با ن نكتهيهفتم

د ي با  ابتدا نگاه كردن به نكات مثبتيبراانسان . » استي منفكمتر متمركز شدن بر نكات

د كه يري را درنظر بگيزن: زنم بيك مثالي.  خودش داشته باشدنسبت به ينگاه و زبان مثبت

 يد و براياير به خانه بيحال اگر همسرش د. داند ي نميا يرا موجود دوست داشتنخودش 

ر مثبت يد غي از همان دين جمالت كه ناشي هم به همراه آورده باشد  اي دسته گليعذرخواه

  ؟يا  تازه گل هم با خودت آوردهيركردي؟ دير كرديچرا د: دي شنوياو است را م

 كه همسرش يوقت. داند ي مي دوست داشتنيدش را موجودد كه خويري را در نظر بگيحاال زن

 يچه گلها يول. نگران شدم. يرآمدي ديليخ: دي شنوين جمالت را ميد اي آير به خانه ميد

  .ي آورديقشنگ
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. دارد رفتارش ي براياديل زي داليهر آدم.  پردازميل نامثبت بودن رابطه نمينجا به داليدر ا

اگر بر نكات مثبت در دهند كه  ي نميريين نكته تغيدر اباشند هر چه كه ل ين دالي ايول

  .رود ي مي گ پژمرده رو بهد نشود رابطهيرابطه تاك

ان دراز ين خانواده را در عرض ساليكه چند» گوت من« بنام نهين زمين در اي از محققيكي

جه ين نتيبط كرده به ادئو ضي وي آنها را بر رويبانه روز شيق قرارداده و زندگيمورد تحق

ك رابطه ي يول. ز وجود داردي ني خوراك منفيا ل مختلف در هر رابطهيبه دال«رسد كه  يم

، پنج خوراك يك خوراك منفيماند كه در مقابل هر  ي زنده و شاداب ميمشترك در صورت

  .»ز به رابطه داده شوديمثبت ن

ا زود ير يه نشود د الزم دادخوراك يا  رابطهكي اگر به. ه داردياج به تغذي احتيا هر رابطه

 كند ين ميي شود تعي كه به رابطه داده مخوراكيت يفيك.  پاشدي شود و از هم ميف ميضع

  . باشدي تا ك آن رابطه خ مصرفيكه تار

  

 يدفهاهوجود «خواهم به آن اشاره كنم موضوع  يمن رابطه ي كه در ان نكتهيهشتم

 در رابطه با ، گرفتهكار دارندسروكه زن و مرد هر روز با آنها  ييهدفهااز . است» مشترك

 درازمدت ي هدفهاتا ،گراني با دهابط و ريها، در رابطه با كار و زندگگر، در رابطه با بچه يكدي

 وجود گمنامسنده يك نوي از ييبايك جمله زي. گردند ي بر م آنهايها ي و اتوپآرزوهابه كه 

كنند، بلكه عشق  ين هم نگاه مست كه دو نفر در چشماي ن عشق آن لحظه«د ي گويدارد كه م

  .»كنند يك سمت مشترك نگاه ميند كه هر دو با هم به يگو ي ميا به آن لحظه

 يك هدف و اتوپيرون را يش عشق رو به بين گرايرون است و اين معنا عشق روبه بيبه ا

دن و پرورش آنها تجربه نكار را به شكل بچه دار شي ها ايبعض. دارد يدار نگه ميمشترك پا

 ي اجتماعياسيس يتهايا فعالي و يشرفت شغلي پيهانكار را در نقشه يها هم ا ي بعض. كننديم

ا به يستند و يگر نين اهداف مشترك دي ايد كه وقتيني بي اوقات هم ميليخ. كنند يدنبال م

 رفته  ورسد يرون به رابطه مشترك خوراك نميموضوع رو به باز اين ده اند ي رسيسرانجام

  . شود ين رابطه كم ميت ايبرفته از جدا

  

 مشترك يزندگدر . سازند ي مشترك را مي  زندگروابط خوراك  را كه نام بردميهشت نكته ا

 ثابت و ير زندگرات ديين است كه فقط تغيك اصل ثابت وجود دارد و آن اصل اي تنها زين

تها ي قابلاج به فراهم آوردن مداوم امكانات وي احت خوديشگيرات هميي تغ. هستنديشگيهم
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در  رابطه مشترك را يشادابتغييرات امكان .  تازه را دارنديهايازمندي به نيي جوابگويبرا

رند و در رابطه دخالت داده يگ ير ميت فرد تاثين امكانات از شخصيا. دهند اختيار قرار مي

 در .ستي نيز ثابتيچت يي است كه شخصي روانشناختك اصلين نكته هم ي ايول. شوند يم

ز يت را نيند كه شخصيآ ي بدست ميجي همواره نتا، مداوميريرگي و تاثياررگذي تاثچرخه

  . دهند يمش يو پاال كنند  ميقربال

گر ثبات يت بشناسد آنوقت است كه ديرات را برسميي وجود تغي شخصياگر نظام استنباطها

ود وجود شه هم خود بخي هميكبار وجود داشته و برايا ي كه گويتوازنك يخانواده بصورت 

  بيشتريگ  كسب آمادهي انسان همواره در پ در اين صورتشود و ير نميخواهد داشت تفس

  .  خواهد بودي زندگ و روندار بر شكلي هوشيرگذاري تاثيبرا

  

 در غربت يرانين فقط محدود به ايو ا( از هم دارند يراني كه زن و مرد اييها هيگال از ياريبس

حاال «:  مي كنند اضافهو، » بوديگريك طور ديقبال «: دشو ين جمله شروع ميبا ا) ستين

، »مي كنيم با هم زندگيتوان يپس ما نم« رنديگيجه ميو بعد نت، » شده استيگريك طور دي

   .»مگر اينكه او دوباره بشود آن كسي كه بود«

 يداري كه پايا نهيآن هشت زم: نديند و بگوياي بي برنخوردم كه زن و مرديهرگز به مورد

 ي ما بخاطر فشارهاي خانوادگي زندگيكند در روابط ما وجود دارد ول ين ميينواده را تعخا

  .  رسدي مي در غربت دارد به جدائيزندگ

  

ا نكته بعنوان نگهدارنده رابطه ينه و ينجا از هشت زميدر ا: ن نكته هم اشاره كنمي به ااينجادر 

 آنها در يا دوتاي يكي يد كه جاينيببد و ي خودتان نگاه كنياگر به زندگ. مشترك نام بردم

 ي پاشم شما حتما به بحران و از هيد كه زندگي است، لطفا تصور نكنكمرنگرابطه تان 

تحت تواند  ين موارد مي از ايكينطور تصور كرد كه كمبود در ياد يا بارن موارد ي ا.ديخواهد رس

ع يار شاي بسيا ن نكتهي و ارساندك نوع توازن بي كل رابطه را به ،گريودن مورد داد بي زريتاث

 يدارد، آنوقت به اندازه كافن در رابطه شما وجود ن مواردي درصد ا80 ي ال70د يياگر بگو. است

  .ديت و بهتركردن آنها اقدام كني تقوي كه برا شوديمل يدل

 نيا منوصف بر يولدر رابطه شما كمرنگ است ن موارد يتمام اد كه يياما ممكن است بگو

شنهاد ي در آنصورت به شما پ.دي گذراني را مي مشترك خوشبختيد كه زندگيكن يماحساس 

 .رندي را از شما بكين حرفها لذت زندگيد ايد و نگذاريريده بگي مرا نادي كنم تمام حرفهايم
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  ت سالمي در خانواده و الزمه تربيتينقش روابط ترب
  

 و رشد فرد در جامعه ين دو نكته زندگي از ايكي .نجا دو موضوع را مورد نظر قراردادميتا به ا

ك يد به ين راه همواره باي كه در ا و گفتم متقابل بوديرگذاري و تاثيريرپذي تاث چرخهونقش

 ه بتواند ب تادا كندي دست پيت در برابر ناامنيد تا فرد بتواند به احساس امني رسيتوازن

 در غربت اشاره كردم يدگ زنيعموم ن راه به بحرانيدر ا. جواب بدهد ي زندگيبحرانها

ازمند يگر ني دي بمانند بحرانهاي ول. دارديگريوصعت و عمق دن بحران يا كه وگفتم

  .ن دوره اندي كه خاص ايي به سئوالها كارآمد استييپاسخها

 و زنده بودن رابطه مشترك را در ي بود كه شادابينكات را كه به آن پرداختم نقش ينكته دوم

 .ميكن ي ميكنند كه در كجا زندگ يدا نمين ربط پينها به اي ا گفتم كهبارهدر اين . رنديگ يبر م

 ، رابطه مشتركتغذيه . مشترك هستندي زندگيشه هاي رخوراكنها ي اييبلكه در هر جا

 ينكه همواره به توازنيا يبرااست  يريرگي و تاثيرگذاري مداوم در چرخه تاثي تالشازمندين

   .ديالزم رس

  

ر قرار ي تحت تاثيتي خانواده را در بعد تربيپردازم كه زندگي مييبه نكته هان قسمت يدر احال 

  . دهنديم

مادر، پدر و :  شوديل مي خانواده حداقل از سه عضو تشكم،ي كنيواده صحبت م از خانيوقت

 رابطه مشترك يها داركنندهينجا بعنوان پاي كه آنرا تا به ايبه شكل مادر و پدر نيروابط ب. بچه

 ي درونيزندگ. كند ي را تجربه مها آنيزي قبل از هر چ كه بچههستند يروابطادم، ح ديتوض

 9 ي ال8 كه بچه به سن ي اعضاء آن حداقل تا زمانني بستم ارتباطي سيخانواده به معنا

 پدر و مادر يرهاي استنباطها و تفسيعني. ار متاثر از روابط مادر و پدر استي رسد بسي ميسالگ

 ي سعند وي بي آنها را م هستند كه كودك ابتداييزهايچ شان يط زندگيحاز خودشان و از م

ن اعضاء ينوع روابط مختلف ب. كنند ي مي زندگ وي كند كه پدر و مادري زندگي كند آنطوريم

د كه كنين مييستم روابط تعين سيت ايفي نوع و ك.سازد ي آنرا ميستم دروني س،ك خانوادهي

 از توازن يرامون چطور باشد و چه شكليط پياش بر مح يگدارري نوع تاثيدات آن به معنايتول

 ،گر برقراركنديرامونش از طرف ديط پيك طرف و با محي خود از يستم درونين نظام و سيرا ب

  . اء سازديط الزم رشد تك تك اعضاء خود را مهيتا بتواند شرا
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 يعني،  دارديدرون يريرپذي و تاثيرگذاريچرخه تاثنوع ك ي ،ستميسك ي يبه معناخانواده 

رون ي رو به بيريرپذي و تاثيرگذاريك نوع  چرخه تاثين حال در ي در ع،ن اعضاء آني برابطه

.  ندارنديرگذاري تاثن دو سطحي در اك نسبتيك خانواده همه به ياعضاء . هم شركت دارد

.  درونرون و نه دري، نه در بستيرگذار نيمثال بچه در خانواده به اندازه مادر و پدرش تاث

رد رفته رفته يگ ي كه از طرف مادر و پدر صورت مييتهايبصورت متعارف بچه توسط حما

معموال مشكالت . كند يدا مي پيشتري بيرگذاريزان هم تاثي شود و به همان مير ميجامعه پذ

 شتريب كه يشود كه كودك رفته رفته از موجود يمطرح مبيشتر  ي در خانواده از زمانيتيترب

  . شودي مضافهستم خانواده ايش در سيرگذاري تاثيتهايد و بر قابليآ ي است در مريرپذيتاث

  

 .خواهد داشته باشد ي را كه مي آن نسليعنيكند،  يت مينده خودش را تربي نسل آيا هر جامعه

خطوط دولتها  منظورن ي همي برا.در اين راه تنها خانواده بر تربيت نسل آينده تاثير ندارد

خواهد كه از  يم) مثل مدرسه( ي مختلف اجتماعيكنند و از نهادها ين ميتدوت يآموزش و ترب

اورند كه ي بار بينده را به نوعينكار نسل آيددارند كه با اي ام. كننديروين اصول پيا

 ست كه خانواده همين معنا نين به ايالبته ا .طلبد ي جامعه آنرا مسيستم رشد يهايازمندين

 از اهداف اجتماع را ييها  به هر حال رگهيول. كند ي دنبال م همان اهداف راكمال و تمام

   .ز مشاهده كردي خانواده ها نيتيوه تربيشود به درجات مختلف در شيم

معتقدم كه .  و نه جامعهبپردازمها   خانوادهيتي تربيارها و الگوهاي معبه خواهم  ينجا ميدر ا

 كه ييد و تفاوتهان داروجود ي به نوع)رهي غ ويراني و آلمانياچه ( در خانواده ي جامعهارهايمع

 كه آن نيز در حال پااليش جامعه يارهايد به تفاوت معنشويم مربوط مينيب يمها  بين خانواده

 از راه تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بين كند ين مينده تدوي كه براي رشد نسل آي و اصولاست

  .)خواهد ته جاي بحث خود را ميالبته اين نك(فرد خانواده و جامعه در حال تغييرند 

  

ل يه هم هستند و دالي خوشبخت همه شبيها خانواده«: دي گوي مينيك ضرب المثل چي

گر يكدي به يرخوشبخت اما، اساسا شباهتي غيها خانواده.  دارندي خوشبختي برايمشابه

  .»ار متفاوتنديرخوشبخت بودنشان بسيل غيندارند و دال

 يتي تربيبه چهار الگوم يكن يها توجه م  در خانوادهيتيئل ترب به نحوه برخورد با مسايوقت

ك محور مختصات ي اگر يعني .سازند ي مقابل هم را ميهاقطب ، به دودوم كه هركدام يرس يم

ن، چپ و ييد در باال، پايرا با ن الگوها يك عالمت باضافه بزرگ، ايد به شكل ير كنيتصو
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ا تنها آن الگو را ندارد، ين الگو و ي تنها ايا ادهچ خانوي ه.ديراست محور مختصات تصور كن

ن چهار الگو را در مجموعه روابط هر خانواده يب ايتركاي از  درجه واقعي يايبلكه در دن

  .دينيبيم

  

 كه  استيي از افكار، احساسات و رفتارهايا ل شده از مجموعهي تشكيتي تربين الگوياول

 مادر و پدر همواره از بچه انتظار ،ن الگويادر  .شت نام گذا» كمال گرايالگو« آنراان تو يم

رقابل ير غي استنباط و تفسيزي هر چيبرا. ها كامل و زبانزد همه باشد دارند كه در همه جنبه

خارج از آن ن رفتار يكوچكتر.  بديزي خوب است و چه چيزينكه چه چي از ا، دارنديرييتغ

دن، در معاشرت با ي مدرسه، در لباس پوشد در درس ويد و بچه بايآ ي به چشم آنها مالگو

 ي هم براامكانات راالبته  . كندي پدر و مادر زندگيشه بر طبق استنباطهايره هميگران و غيد

  .ديايكامل بار ببه اصطالح بتواند  آورند تا بچه يبچه فراهم م

 ين الگويدهند كه ا يم نشان ميد سالم بچه در دست دار كه از رش كار بالينيجيو نتاتجربه 

رسد و مادر و پدر  يكنند نم ي هم كه مادر و پدر دنبال مي به همان هدفي اساسا حتيتيترب

 يفشار پس اگر پا،مياوردي فشار نيد به اندازه كافيشا« گويند رسند و مي به اين ميرفته رفته 

ر  ماددر ادامه اين راه .»ميريگ ي ميجه بهتريم نتيبكن )»يكمالگرائ «يبر الگو( يشتريب

برند و  ي ميين كمال گراير ذره بي مادر با بچه را به زي پدر با بچه و پدر رفتارهايرفتارها

 به محكوم سپس. ننديب يدر رفتار با بچه هر روز برجسته تر م گر رايدهم ي رفتاريتفاوتها

نكه ين حال هم بچه را بخاطر اي در ع.پردازند ميركمال گرا با بچه ي غيكردن هم در رفتارها

در درون به ز ينكنند و رفته رفته  يش مسرزنگو باشد  انسته است انتظارات آنها را جوابونت

 از آب يزي آن چ،چون بچه. ز را باخته استيكنند كه همه چ ي نگاه ميم آد خودشان بچشم

  .  خواستنديامد كه آنها ميدرن

ك نوع از هم يز به ينرا  كه بچه رسد ينجا ميت به ايدر نها  خودادامهدر  يتي تربين الگويا

ش را تجربه يتهايها و قابلييدهد و توانا ياعتمادش را بخود از دست م. ساندر ي مي درونيپاش

دن ي مادر و پدر را مانع نفس كشي رفتاريشود آن الگو يكه بزرگتر مز يرفته رفته ن. كند ينم

نوجوان را به  طغيانن ي دهد كه ايتجربه نشان م. كند ي مطغيانه آن يند و عليب يخود م

 چرا كه چيز ديگري براي جايگزين كردن آن رساند، ي به خود شدن نمي و متكييرها

رد و تازه عمق رابطه كل يگ يه انتظارات مادر و پدر صورت مي علطغيانن ي بلكه ابيند؛ نمي

  . كند يگر خرابتر ميكدياعضاء خانواده را  با 



 20 

  

 به يبار« يتوان بر آن الگو ي است و مي قبلينقطه مقابل الگوكه  يتيترب ين الگويدوم

 چقدر كههر . رديگ يشكل م يك نوع رابطه منفعل با زندگيبر اساس  ، نام گذارد»هر جهت

ن الگو اساسا جهت دادن به بچه ي در ا،ن و آن را بسازديخواست از بچه ا ي مي قبليالگو

  براي بچه رامونشانيدر پ كه ي از اتفاقاتيارين الگو مادر و پدر به بسيدر ا. ستيمنظور ن

 آنها را يشان نوشته شده است كه ارزشها ز بر سردر خانهي دو چيكيفقط . تفاوتند يافتد ب يم

 ري شان با آن ارزشها استنباط و تفسي و دوريكيا فقط بخاطر درجه نزدي دني سازد و مابقيم

از ازده كوچولو  در كتاب ش»يسنت اگزوپر« هستند كه ين مادر و پدرها كسانيا.  شونديم

دم با يك خانه قشنگ دي يي به آدم بزرگها بگويوقت«: ديگو يدر باره آنها مكوچولو  زبان شازده

 . بود، محال است بتوانند مجسمش كننديش غرق شمداني پنجره هاي قرمز كه جلويآجرها

 چه يوا: ندي گويدم، بعد بالفاصله مي ديون تومنيليك ميك خانه يد به آنها گفت يحتما با

  .»يخانه قشنگ

 يتي رشدش حمايچكدام از سئواالت و بحرانهاي تنها است و در هيتي تربين الگويبچه در ا

 ين الگو معناين اعضاء خانواده در اياساسا گفتگو و رابطه ب. كند يافت نميرا از پدر و مادر در

 يك طوريه بچه بالخر« :نطور استيا كه مادر و پدر به آن معتقدند يشعار. خود را ندارد

نطور با ما رفتار يمادر و پدر ما هممگر .  آورديم خودش را از آب در مي شود و گليبزرگ م

  » . خورندي ها حسرت ما را ميليم كه خي كني ميا يم زندگيم تازه داريما كه نمرد. نكردند

و  ي معموال اقتصاديدهد كه تنكناها ي خودش را نشان مين الگو زماني در ايبحران خانوادگ

 نظام خانواده ي ول،دن وجود دار همي و عاطفي رابطه ايفشارها. شوند ي ظاهر ميشغل

 ي به نوعي شغلشزفتي پ وي ماليها  خواستهنبرآورد بشكلن فشارها را يادگرفته است كه اي

 ي و احساسيران عاطفح بيهاي شناخت از قانونمندي است كه راههايعيطب. از توازن برساند

 برطرف كردن آنها يد آنها را شناخت و برايستند كه باي نيزي چپدر و مادر براي ن الگويدر ا

  . كرديكار

 دارد چون به حال خودش رها شده و مادر و پدر خود را يادي عمل زين الگو آزاديبچه در ا

دن به سن ين الگو تا رسينوجوان در ا. دانند ي بچه مي ماديها ن خواستهيتامفقط مسئول 

توانند آنها را تجربه  ي از افراد بزرگسال هم كمتر ميارياست كه بس  كردهييها  تجربهينوجوان

نكار آن يدهد و ا يل مي سرلوحه فكرش را تشكيد و رفتن به پارتيش به مد و خريگرا. كنند

  .دياي كند كنار بي كه در خود احساس مييزهايدهد با چ ي امكان مي است كه به ويتوازن
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ك اندازه يشود انتظار داشت كه هم مادر و هم پدر به  يم نمن الگو هي است كه در ايعيطب

 را يادتري، فشار زيكي ي تفاوتين حالت است كه معموال بيدر ا.  باشند» به هر جهتيبار«

 يهرچقدر تو ب«: ن است كهين نوع رابطه اي اي منطق درون.كند يگر وارد ميبه طرف د

شدت  باعث ن تفاوتي اي تحمل فشارها .»ز را بخورميد غم همه چي منم كه باني، ايتفاوت

ز يبچه نن حال يدر ا.  نداردييرود كه انتها ي ميشود و به راه يپرخاش ما ي و يخودآزار يريگ

 در رفت و آمد خواهد بود و  تفاوتي بير و زندگيرادگي رفتار پرخاشگر و انيان بين ميدر ا

  . دي دي ويده آن را در رفتارهايچيتوان عوارض پ يم

  

ن شعار دارد يشه در اين الگو ريا.  است»ي استبداد و سنتيوگال« يتيترب ين الگويسوم

بچه، بچه . مرد، مرد است. زن، زن است. »ن هستين بوده و تا هست هميتا بوده هم«كه 

 را ييك جاين الگو هر عضو خانواده يدر ا. نطور استيمهاند و امروز هم  م گفتهياز قد. است

مادر و پدر مانند مادر و پدر . شود يكند و نه جابجا م ير مييد كه نه تغستم خانواده داريدر س

  .  خود آنها باشديد مانند زمان بچگيبچه آنها هم با. كنند يخودشان رفتار م

ه و كنترل كردن با يل شده است از سرزنش، تنبي تشكن الگوي مادر و پدر در ايتي تربيابزارها

كند با محبت و  ي كه بچه مطابق انتظارات آنها رفتار ميتازمان يعني. ي محبت و دلسوزيچاشن

. ديآ يه و سرزنش بكار مي تنب ابزاريچيض سرپح چسبانند و به مي بچه را به خود ميدلسوز

شه خوب تورا يما هم«: ن استي چرا كه شعار مادر و پدر ا.شه وجود دارديكنترل هم هم

آموزد كه  يا مين ين بيبچه در ا. »اج داردي كه جامعه بتو احتي بشويد كسيم و تو بايخواه يم

  . »ياطاعت كن تا از خطر بدور باش «ايو » ير باش تا كامروا شويزيسر«

: گفت ي در مقابل مادر و پدرش نشسته بود و ميك جلسه خانواده درمانيدر ها  از نوجوانيكي

االت برم و ظهر گفتند قوربون قد و ب يدم كه صبح به من مي ديد، من در همه زندگيباور كن«

   .» چشمام دور شوي گفتند مورده شورتو ببرن، برو از جلويبه من م

  

  

 است كه يي است الگو»يمستبد سنت« ي كه نقطه مقابل الگويتي تربي الگونيچهارم

ن الگو ي ايمشخصه اصل. شود يده مي د»مدرن« يل به زندگي متمايها شتر در خانوادهيب

 يبر خالف الگو. گو و درك احساسات در روابط خانواده است مادر و پدر به نقش گفتيبنديپا

 زندگي كيك به يك ي است كه شر بالغك آدمي. ستين الگو بچه، بچه ني در ايمستبد سنت
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 ينند و در پينش يز ميك مي با بچه دور يمادر و پدر بر سر هر موضوع كوچك و بزرگ. است

. رندي گيم مي همه با هم تصميعگر سر هر موضويكديدن نظرات ي و شني طوالنيصحبتها

 يليست و خي نيريم گيك اندازه قادر به تصي رشدش به ي كه بچه در تمام دورانهايدر حال

در اين الگو مادر و پدر نقش خود را به نقش دوست . د از بچه انتظار داشتيم ها را نبايتصم

ه بچه احتياج به مادر و پدر در حالي ك. دانند دهند و اين كار را نشانه رابطه سالم مي تغيير مي

اند، متكي به خود هستند و توانايي  دارد، يعني احتياج به كساني دارد كه سرپاي خود ايستاده

  . آنرا دارند كه نقش بزرگتر را ايفاء كنند

 ي معتقدند و بدنبال هر مشكل كوچك و بزرگي فوق العاده به روانشناسن الگوي در امادر و پدر

كنند، و پسرم،  يگر را با نام خطاب ميهمد .كنند يوانشناس رجوع مرمتخصص به كتاب و 

اعتقادات «ن ي در ايمرجع اصل. ستندين الكو ني در اييدخترم، مادرم و پدرم كلمات آشنا

در آنها روانشناسان  است كه يونيزيو و تلوي راديها دن برنامهي گوش دادن و د»يروانشناس

ابد تصور ي ين الگو پرورش مي كه در ايا  بچه.دنياب بگوآورند تا به مشكالت جو يتلف را ممخ

 ين و از قبل معلومي جواب معي در كعبه روانشناسيا و زندگيز در دني همه چيكند كه برا يم

به به مانند پدر و مادر   بچهلين دليبه هم. شود يل به مذهب مي تبدي و روانشناسوجود دارد

 ين نوع الگويدر ا. كند مي اتكاء كمترزها يچ روبرو شدن با ي خودش برايقدرت فهم فرد

   .ت وجود نداردي خالقي برايي جايتيترب

 ي بچه تا حد و همراه شدن با دادنيل شده است از دلدارين الگو تشكيابزار مادر و پدر در ا

 گرفته ياگر در مدرسه نمره بد. دياي بار بيا ش راحت كنند تا مبادا عقدهيز را برايكه هر چ

ا كه به آخر ي دني ول. و دلت گرفتهينمره بد گرفت. كنم يآره دركت م«ند ي گوي مياست به و

تو االن در . گفت يون چه ميزي تلوي پايادت هست كه دكتر فالنياصال نگران نباش . دهينرس

دهند كه درك  ينرا به بچه نميها اجازه ا ن گفتهيو با ا»  ...يعنين دوره ي و ايمرحله بلوغ هست

  . د چكار بكندي باي خود و،ن اتفاقي اي افتاده و براياقكند چه اتف

نطور ين الگو هم ايگر هم به آن اشاره كردم در مورد اي دي كه در مورد الگوهايهمانطور

 يكي معموال . با هم تفاوت داردنيزن الگو يش مادر و پدر در دنبال كردن اياست كه گرا

 كردن ي طرف مقابل در عمليها ياستنكار كيش را دارد و با اي دست پيگرينسبت به د

  . شوند يمبين آندو  ياري بسيها يري موضوع مشاجره ها و درگ هموارهن الگوياهداف ا
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در هر معموال در . ان كردمينطور بي ايتي تربي كردن رفتارهاي طبقه بنديبرااينها را 

در هر ن الگوها يب اي ترك و شكلبهبنا . شود يده ميدنها ي از ايبيتركك نوع ي يا خانواده

 يعني.  وجود داردياري بسيتفاوتهاها  خانواده يتي تربين رفتارهايد كه بينيب يمخانواده 

اند و آنها را براي  در زندگي خود آموختهن چهار الگو را ي از ايي اجزايها هر كدام بنوع خانواده

  .  بندندي بكار مهاي خود نيز بچه

 حاصل يتي رابطه تربيبلكه سالمت.  وجود نداردت سالم اصالي تربيالگويك در اين راه 

هر كدام اين نيازمنديها .  رشد سالم بچه استيهايازمندين نيك نوع توازن بيباالنس و 

موضوع اصلي در اين بين اين است كه هرگاه تنها . آيند توسط يكي از اين الگوها بدست مي

رشد سالم بچه و خانواده در معرض يكي از اين الگوها به الگوي برجسته و غالب تبديل شود، 

طبيعتا تركيبي از اين الگوها بهترين راه است كه براي رسيدن به آن بايد . گيرد خطر قرار مي

كدام به آن شكلي نباشند  از شدت هر كدام از اين الگوها به حدي كاسته شود كه ديگر هيچ

عادل، تعادلي كه بايد از آن تكه هستند بلكه آرايش و پااليشي از همه آنها الزم است در حد 

  .مراقبت كرد و آن را همواره در حد تعادل نگاه داشت
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  يجمعبند
نكه ياك آدم، از ي رشد يهايازمندي بدست بدهم از نيري كردم تصوين بحث سعيدر طول ا

نكه دخالت ي و از ارديك ي شود صورت مي كه با آنها روبرو مييرشد انسان از درون بحرانها

كنند كه چه نوع احساس  ين مييش تعي حل بحرانهايازهايگفتن به ن رد در جوابم هر فيمستق

 ،يرامون زندگي پراتيي از تغيتم كه بحران ناشن هم پرداخيبه ا.  را در خود تجربه كنديتيامن

ادشان به هر حال يرغم وصعت و عمق زيرند عليگ ي در غربت شكل ميكه بخاطر زندگ

 كارآمد است تا ياداكردن جوابهيز پين مرحله نيا بحران در ابحران هستند و الزمه برخورد ب

 گري دي را به نوعيريرپذي و تاثيرگذارين تاثي توازن ازدست رفته بن كار به هرحاليبشود از ا

س ين است كه آدم خي از عوارضش ايكي ي باراني به هرحال قدم زدن در هوا. كرديزسازبا

   . شوديم

 يي در غربت دچار بحرانهايز در زندگي نيتي و اصول تربي خانوادگيندگز است كه يعيطب

 كردم نشان بدهم كه ابتدا به يبتها سعحن صي اي در ط.خواهند ي را مييشوند و جوابها يم

 ناكارآمد يتيرات تربي خانواده و تاثيستند كه باعث از هم پاشين بحرانها نيساكن وجود ا

ن يگر ايدطرف . سازند ي را ميريرپذياث در غربت طرف تي زندگيبحرانهابلكه . شوند يم

ن ير افراد است كه از اي شود نوع استنباط و تفسي كه معموال كمتر به آن توجه ممعادله

 در ي زندگي به بحرانها و جوابدادنيرگذاريتاثرد و بدنبال آن نوع يگ يت صورت ميموقع

  . استغربت 

انعطاف داشتن در نظام . ستياده از هم ن دورافتيها دهكده آدمها يايامروز دن: مينرا هم بگويا

 يزندگ. اج داردي به آن احتيرانيست كه تنها مهاجر اي نيزي چي فرديرهاياستنباطها و تفس

اي كه در آن  جامعه ي بومافراد. ستين نكته مستثنا ني از ااي هيچ جامعه در ي و خانوادگيفرد

 را كه در ين نكاتيا هستند و تمام ااز دوران مين ني با اي هم هر روز رودرروكنيم زندگي مي

 را كه يتنها تفاوت.  صادق استاي هر جامعه در مورد افرادن بحث به آنها اشاره كردم ي ايط

از ين نيبه ابيشتر م يكن ي مي كه در آن زندگيا جامعهن است كه ينم اي بين باره ميمن در ا

اج ي ما هنوز احتيد ولساز ي مي و علمي، فكري عملي آن ابزارهايرا و بمتوجه شده است

  .ميدارمان يونقش آنها در زندگم ين مفاهي به آشنا شدن با اياديز

ت يين واقعيدن ايد يمدار ي بازآمور بهيارياز هوشين آن  كه درييزهاين چي تري از اصليكي

 دارد كه ي بستگيستم خانواده به نوع و شكل ارتباطاتياست كه انسجام و روابط درون س
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ر دست و پا بسته يچكس تنها اسي هراهن يكنند و حداقل در ا ي هم برقرار ماعضاء آن با

  .رگذار هم هستيبلكه تاث. ستيط نيشرا
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