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آینده بر بستر امروز ساخته میشود

ظاهراً این شرایط را بپذیرند یا با آن همراهى کنند، فقدان کانون 
گرم خانواده میتواند منجر به خأل عاطفى و روانى در ایشان گردد. 
اگر مهاجرت در دوران بلوغ یا نزدیک به آن انجام شده باشد، این 
خأل روحى میتواند عمیقتر هم باشد؛ چرا که نوجوان ما با از دست 
دادن تمامى زوایاى آشناى زندگیش همچون عالیق، دوستان، 
زبان و محیط امن و آشنایش، زمینه مستعدى براى تجربه فقدان 
فراموش  ما  نبودنها  باهم  و  جابجاییها  این  در  دارد.  کمبود  و 
میکنیم که ابتداییترین عامل آرامش و ثبات روانى را که همان 

محیط و خانه و کاشانه آشناست از فرزندمان سلب میکنیم.

ممکن است در جریان مهاجرت قولهاى بزرگى به فرزندان خود 
بدهیم یا براى همراه کردنشان نویِد داشتن تمامى آنچه را که در 
ایران از آن محروم بودهاند، به آنها بدهیم. پس از ورود، با سپرى 
شدن مراحل اولیه مهاجرت و فروکش کردن هیجانات اولیه این 
تجربه جدید، چالش یافتن کسبوکار و ایجاد درآمد و ناتوانى از 
برآوردن قول و وعدهها در کنار دیگر چالشهاى فرهنگى و زبانِى 
بهویژه  و  بیشتر خانواده  آشفتگى  و  نارضایتى  به  محیط جدید 
فرزندان نوجوان و جوان دامن میزند. در چنین شرایطى تقابلهاى 
فرهنگى و باورى و عدم انعطاف برخى والدین در مقابل تغییرات 
فرزند نوجوان یا جوانشان در محیط جدید میتواند شکاف بین 
والدین و فرزندان را عمیقتر ساخته و زمینهساز نابسامانیهاى آتى 

ایشان شود.   

در شرایطى که پدر و مادر مشغول فراهم کردن زمینههاى ثبات، 
هستند، خانواده  آتى  رفاهِ  و  آرامش 

اگرچه والدین همیشه تا آنجاکه در توان دارند براى «به سر و 
حال  این  با  میکنند؛  کوشش  خود  فرزندان  رساندن»  سامان 
همواره نیاز دارند تربیت فرزندان خود را از ابعادى جدید مورد 
بررسى قرار دهند. گاهى پیش میآید که پدر و مادر در این روز و 
روزگار بسیار آشفته، از پاسخگویى به نیازهاى جوان امروزى خود 
درمانده میشوند. در این جا اجازه دهید از تعارف بگذریم و اعالم 
کنیم که اگر تمامى عشق و محبت قلبى ما به فرزندانمان از راه 
درست به ایشان داده نشود، به ضرر او و چه بسا همه افراد خانواده 

تمام میشود.

گاهى در پاسخگویى به نیازهاى فرزندانمان، مراقبت، سرپرستى، 
نمیداریم.  نگه  را  اندازه  ایشان  به  محبت  و  هدایت،  راهنمایى، 
تمامى  خود،  نامطلوب  گذشته  تکراِر  از  ترس  با  ما  از  بسیارى 
نیازمند  امروز  که  آنچه  نادیدهگرفتن  قیمت  به   - را  توجهمان 

توجه است -  تماماً به آینده فرزندانمان معطوف میکنیم.

 براى مثال، در شرایط مهاجرت که بسیارى از ما درحال حاضر با 
آن دست و پنجه نرم میکنیم، خانوادهها ممکن است از اولویت 
در کنار هم و با هم بودن براى ساختن آیندهاى بهتر غافل مانند. 
بسیار میبینیم که پدران به دور از همسر و فرزندان خود در ایران 
یا دیگر نقاط جهان سکونت دارند و مادران در رفت و آمد بین این 
به  یا  گذارده  تنها  را  خود  فرزندان  گاه  مجبورند  زندگى  دو 
پدربزرگها، مادربزرگها یا سایرین بسپارند. در این شرایط به هر 
دلیل موجه یا غیرموجهى که فرزندان از بودن در کنار خانواده یا 

یکى از والدین محروم میشوند، حتى اگر



امروز  نیازهاى  به  مؤثر  پاسخگویى  و  حال  شرایط  دریافتن  از 
فرزندانشان غافل میشوند. فرزندان به سرعت رشد میکنند و با 
شتاب بیشترى از محیط جدید خود تأثیر میگیرند و در این میان 
اگر والدین براى پُر کردن فاصله خود با فرزندانشان به موقع عمل 
نکنند، کمکم با یک شکاف فرهنگى، اعتقادى، اجتماعى عمیق 

بین خود و فرزندانشان مواجه میشوند.

با محیط جدید و پذیرش  انطباق  این رشد و تحول به معناى 
نیازهاى جدید است و براى افراد مختلف با سرعتى متفاوت رخ 
میدهد و در روند این سازگارى با محیط است که فرد احساس 
تعلق و ارزشمندى میکند. اگر فرزند ما زبان جدید را زودتر از ما 
میآموزد و از پس مکالمات روزمره برمیآید، این به معناى موفقیت 
در محیط دانشگاهى و علمى نیست. گاه فشار والدین بر فرزندان 
براى ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل در رشتهاى خاص میتواند 
در کنار چالشهاى مهاجرت، آنها را دچار بحرانهاى روحى و روانى 

کند.

تعداد روزها، هفتهها و  از  این شیوه جدید زندگى، صحبت  در 
از  ماههایى است که فرزندان ما به امید داشتن آیندهاى بهتر 

یک  فقدان  در  هستند.  محروم  دو  هر  یا  مادر  یا  پدر  داشتن 
شکلگیرى  در  که  شخصى  و  راهنما  یک  والد،  یک  سرپرست، 
هویت فرزند در کنار او باشد، فرزند ما دچار سردرگمى، بحران، و 
نابسامانى میگردد. این فقدان او را با احساس تنهایى، رانده شدن 
و نادیده گرفته شدن مواجه میکند. حال در این میان که والدین 
و خوشبختى  داشتهاند  آینده معطوف  به  را  توجه خود  تمامى 
فرزند خود را در داشتن تحصیالت دانشگاهى و کار پردرآمد و 
زندگى مرفه خالصه میکنند، فراموش میکنند که آموختن راه و 
رسم زندگى و مهارتهاى ارتباطى به فرزندانشان و تقویت عزت 
نفس و استقالل آنها چقدر میتواند در شکلگیرى یک هویت سالِم  
راهگشاى  که  تواناییهایى  و  باشد، هویت  مؤثر  آنها  در  منسجم 

زندگى فرداى آنهاست.      

از یاد نبریم که براى تعلیم این مهارتها ما باید در کنار فرزند خود 
باشیم تا آنها را در شکلگیرى یک شخصیت توانمند، متکى به 
خود و هدفمند یارى کنیم تا در فرداى زندگى توان مواجه با 

چالشهاى زندگى و چیره شدن بر مشکالت را داشته باشند.   

Tel: 778-883-0591

دفاتر کار در نورت ونکوور و ونکوور

info@gvcounselling.com
www.gvcounselling.com


