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  ،مروانشناس محتر
انی یشرخت موجب پـ و این موضوع سترکی را آغاز کند؛ـاخیرًا پسرم بھ طور جدی تصمیم گرفتھ کھ با یک دختر فنالندی زندگی مش

نگرانم کھ در . تـوبی ھستند، اّما فرھنگ اجتماعی ما با آنھا خیلی مغایر اسفنالندیھا رویھم رفتھ انسانھای خ.  شده استنم خاطر
سعی . آینده نوه ھایم چطور تربیت خواھند شد و اگر این زندگانی مشترک بھ شکست منجر شود، چھ بھ سر بچھ ھای آنھا خواھد آمد

دختران . امان یافتن خواھد بودـ بھتری برای سر و سیت خودمان راهنتی با دختری از ملـکرده ام بھ پسرم گوش زد کنم کھ ازدواج س
ان نمی دھد و چون خودش بھ سن ـ اّما پسرم رغبتی بھ آنھا نشتند کھ مایلند با او ازدواج کنند؛ ھسماننایانـفراوانی در اقوام و آش

عروس من  دارند دخترشان ی کھ دوستیانھمچنین بھ خجالت این اقوام و آشنا. یده، نمی توانم او را بھ این کار وادار نمایمـقانونی رس
این مسألھ باعث . ؛ و می دانم، بھ خاطر اینکھ نمی توانم دخترشان را از روی دستشان بردارم، از من ناراضی ھستندمانده امد نیز شو

این باره گوش شده و اصًال حاضر نیست بھ نظرات من در در نتیجھ، گاھی از دست من عصبانی . اختالفی بین من و پسرم شده است
با این وجود کھ پسرم از کوچکی . اس ندامت کرده و از من پوزش می طلبدـولی اغلب بعد از اینکھ عصبانیتش فروکش کرد، احس. کند

اّما فکر می کنم، بھ خاطر اینکھ مجبور بوده ام .  خودمان تربیت کنمنگـعی کرده ام کھ او را با آداب و فرھـده، سـدر فنالند بزرگ ش
می ترسم کھ . موجب تأسف زیادی برایم می باشدامر  یعنی بدون پدر او را تربیت کنم، در این کار موفق نشده ام؛ و این ،نھائیبھ ت

سعی دارم کھ . ردرد ھستمـتقریبًا بھ طور دائم دچار س این روزھا  کھاب ھمھ ما را بھ کّلی خراب کند؛ خودمـاجرات ممتد اعصـاین مش
ألھ بھ کار اندازم، چون نمی خواھم کھ مردم پشت سر ما بد بگویند و یا نوه ھایم زندگانی سختی داشتھ ـ این مستمام نیرویم را در حل

  ؟برای اینکھ بتوانم تصمیم پسرم را عوض کنم، چھ کار باید بکنم. باشند

  ،پرسش کننده محترم

عیوبی در بر ھم  امتیازات و  ھماین رسم. یار می کنندت کھ والدین برای فرزندانشان ھمسر اختـم بر این اسـدر بسیاری از جوامع رس
، بتوانند با اعضای قبلی  است کھ کسانی کھ بھ فامیلی ملحق می شوند در آنیوامع زیادی، ازجملھ جامعھ فنالند، اھمیت اصلدر ج. دارد

کھ معاشرت آنھا با کسی جدی و پایدار می  سعی دارند تا وقتی  بیشتر جوانانبتـبھ ھمین مناس. قرار نمایندآن خانواده روابط حسنھ بر
 توسط  فرزندانرینـپس بنابراین قبول و تأیید معاش. ردی گرارود، آن شخص را بھ والدین خود معرفی کرده و او مورد قبول آنھا قـش

امعھ فنالند بزرگ نوشتھ اید کھ پسرتان از بچگی با فرھنگ جدر متن سؤال خود . این جامعھ نیز نقش مھمی داردفرھنگ  در والدین
ھ قبلی شما را ھمانند شما نمی بیند، بلکھ  آداب و رسوم موجود در جامع اھمیت این است کھ اواین موضوع صراحتًا بیان گر.  استشده

ن ت کھ بھ پسرتاـدر این رابطھ بھتر اس .د و عاقالنھ یافتھ استو آنھا را ارزشمن در اینجا آموختھ  متفاوتی و نحوه رفتارطرز تفکر
 نمی ده اید، و بھ ھمین دلیلـ پسرتان در جامعھ و محیط اجتماعی فنالند بزرگ نشما برعکـستھ باشید کھ شـبھ خاطر داش. اعتماد کنید
 بھ اعتقاد شما، برای پسرتان، ازدواج با دختری از کشور متبوعھ قبلی، . بنگریدکھ او می بیند، یبھ ھمان صورترا  موضوع توانید این

 با ؛ پس چنین وصلتی از ھمان اّول تمایلی بھ ازدواج سنتی ندارداّما پسرتان. بھترین راه رسیدن بھ یک زندگانی خوب زناشوئی است
با توجھ بھ این دو مطلب، ازدواج دختری . ت داردـباضافھ، او حتمًا این دختر فنالندی را دوس.  خواھد شدعدم رضایت قلبی شروع

 چنین وصلتی حیلھ گری و در واقع طرح ریزی. ر سخت و دشوار خواھد بودیاـ ھم بسبرای این دختررتان ـخارج از محیط فنالند با پس
  .برای این دختر نیز می باشد دامی ناعادالنھ

ز نیمی ابیشتر از  آمار نشان داده کھ در حقیقت،. ی بھ نافرجامی کشیده شودوحشت دارید کھ مبادا ازدواج پسرتان با این دختر فنالند
اّما از طرف دیگر، تعداد مھاجرینی کھ بھ دلیل ازدواج با فنالندی بھ فنالند آمده اند از  .تـ اس شدهازدواجھای دو ملیتی بھ طالق منجر

در فنالند بیش از  .مختلط می باشندد نی کھ در فنالند بھ ثبت می رسده در صد از ازدواجھائ. تـسایر مھاجرین بھ دالئل دیگر بیشتر اس
در حال حاضر با مقایسھ نسبت بھ بقیھ،  . با یکدیگر زندگانی می کنند، ازدواج رسمی یا غیر رسمی زوج دو ملیتی، اعم از40000

نائی با فرھنگھای ـادگیری دو یا چند زبان و آشازدواج دو ملیتی زندگانی مشترک غنی تری را ببار دارد و بچھ ھای این زوجھا، برای ی
کالت کنونی زناشوئی نگاه کنیم، متوجھ می شویم کھ اکثر این ـاگر با دید بازتری بھ مش. تری برخوردار ھستندـت بیشنامتفاوت، از امکا

أیید تتیبانی و ـ پش،وانبختی زوجھای جـ خوشیکی از مھمترین عوامل. یل دیگری غیر از تفاوت فرھنگی زوجین داردمشکالت دال
لت بیشتر از اغلب زوجھای ـید کھ امکانات پسر شما در این وصـتھ باشـعالوه بر اینھا، بھ خاطر داش. اطرافیان و نزدیکان آنھا اسـت

  .بھ این معنی کھ او از بچگی و دراز مدت در فرھنگ جامعھ فنالند رشد کرده است. مختلط دیگر می باشد

 سرچشمھ می اس انسانـ کھ از احسدر مورد خواستھ ھائی.  عوض کنیدان را در این خصوصرتـنید نظر پسبھ طور یقین نمی توا
ید تا ـدر عوض، توصیھ می کنم کھ شما بیشتر سعی داشتھ باش. تاثیر زیادی نخواھد گذاشت" نصیحت عقالنی"گیرند، بھ قول معروف، 

د نمائید و خود را در نقش یک حامی در کنار او و دوست دخترش قرار بھ نیروی تشخیص او اعتمابھ حرفھای پسرتان گوش دھید، 
ت ـدر آینده نقش شما در تربیت نوه ھایتان و بزرگداش. این تنھا راه حلی است کھ در طوالنی مدت نتایج خوبی ھم ببار خواھد آورد. دھید

 در تربیت نوه ھایتان، عیاـسبا اشتراک ممی توانید در این مورد، شما . ھای فرھنگی خودتان حائز اھمیت فراوانی استـو حفظ ارزش
ت دختر پسرتان، ـایجاد یک رابطھ قابل اعتماد با دوس.  انتقال دھیدبھ بچھ ھای اوت، ـتجربیات و اطالعاتی را کھ پسرتان فاقد آنھا اس

ا و تصورات مردم در مورد حرفھبھ نًا ضم .زیر بنای خوبی برای ساختن یک ارتباط دوستانھ و نزدیک با نوه ھای آینده شما خواھد شد
تمامی آنھا  و ناشی از حسادت  مردمحرفھای غرض آلود. خود و خانواده خود زیاد فکر نکنید، چون شما برای آنھا زندگانی نمی کنید

  .باالتر از ھر چیزی در زندگی، حفظ تعادل روحی خودتان و خانواده شما است. دنندار

   Sirkku Suikkanen" سیرّکو سویّکانن"روانشناس، 


