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درک و پذيرش مرگ به عنوان نقطه نهايي زندگي و جدايي از افراد مورد علهقه يکي از دشوارترين مسسسائلي
است که انسانها با آن مواجه هستند .مفهوم مرگ ،مفهومي انتزاعي است و درک آن نیازمند سطحي از تحول شناختي
مي باشد .به همین دلیل کودکان در سنین پايین )کمتر از  5سال( هنوز هیچ تصسسوری از مسسرگ بسسه عنسسوان نقطسسه پايسساني
زندگي که بازگشتي از آن وجود ندارد ،ندارند .کودک در اين سنین چنین مي پندارد که مرگ به منزلسسه زنسسدگي در
خانه يا محل ديگری است و فرد از دست رفته هسسر زمسسان کسسه بخواهسسد مسسي توانسسد بسسازگردد .کسسودک مسسرگ را امسسری
گريزپذير مي داند و معتقد است که افراد اگر بخواهند مي توانند از مرگ فرار کنند .به عنسسوان مثسسال کسسودک ممکسسن
است مرگ را به عنوان هیوليي در نظر بگیرد که اگر سريعتر از او بسسدويم مسسي تسسوانیم از دسسستش بگريزيسسم و يسسا مسسي
توانیم او را فريب دهیم .با گذشت زمان و تحول شناختي کودک به تدريج ،وی مي آموزد که مسسرگ پايسسان زنسسدگي
بوده و جدايي همیشگي را در پي دارد و به اين ترتیب راهي برای بازگشسست فسسرد از دسسست رفتسسه وجسسود نسسدارد .چنیسسن
تصوری از مرگ حدودا پس از سن  8سالگي ايجاد مي شود و معمول از دست دادن يکي از افراد مورد علهقه در اين
برهه زماني که کودک به تازگي مفهوم مرگ را به معني غايت و انتهسسای زنسسدگي درک کسسرده اسسست ،بسسسیار آسسسیب
زاست.
کودکان به طرق گوناگوني به اين فقدان واکنش نشان مي دهند .زمانیکه يکي از اعضای خسسانواده و يسسا افسسراد
مورد علهقه کودک مي میرند ،کودک از جهات گونسساگوني تحسست فشسسار روانسسي و اسسسترس هقسسرار مسسي گیسسرد :در ايسسن
موهقعیت معمول پدر و مادر و يا ساير اعضای خود عزادار بوده و مشغول فرايند سسسوگواری خسسود مسسي باشسسند و ممکسسن
است نتوانند توجهي را که در گذشته به کودک مبذول مي داشتند برای وی فراهم کنند و به ايسسن ترتیسسب کسسودک از
توجه معمولي که از جانب اعضای خانواده خويش دريافت مي داشته محروم مي گرددو اين عدم دريافت توجه کافي
از سوی والدين يکي از منابع استرس برای کودک مي گردد .از سوی ديگر کودک خود به خاطر ايسسن فقسسدان فراينسسد
سوگواری را طي مي کند هرچند ممکن است بسیاری از بزرگسالن بسسر ايسسن اعتقسساد باشسسند کسسه فقسسدان بسسرای کسسودک
معنايي ندارد و او آسیبي از اين جريان نمي بیند .کودک در طي فرايند سوگواری خود ممکن است نظم گذشته را در
عادتهای غذايي و خوابیدن از دست بدهد و اين عومل در کنار استرسهای ناشي از داغديدگي و فقدان به تضعیف هر
چه بیشتر سیستم ايمني کودک انجامیده و وی را در برابر عفونتهسسا و بیماريهسسای مختلسسف آسسسیب پسسذير نمايسسد .بسسه ايسسن
ترتیب از دست دادن يکي از اعضای خانواده و يا يک فرد مورد علهقه برای کودک نیز بسسه انسسدازه بزرگسسسال اسسسترس
آور و آسیب زاست .در چنین شرايطي کودکان ممکن است اندوه خود را به شیوه هايي کسسه ظسساهرا هیسسچ ارتبسساطي بسسه
سوگ ندارد ،آشکار سازند .به عنوان مثال کودک ممکن است در مدرسه دچار مشکلت درسي شود و يا بي علت با
ساير کودکان درگیر شود ،دچار حملت ناگهاني خشم گردد و يا ترس از تاريکي و تنها ماندن را نشان دهد .کودک
ممکن است به عنوان بخشي از فرايند سوگواری خويش خاطراتي را که با فرد از دسسست رفتسسه داشسسته اسسست ،بسسا انجسسام

فعالیتهايي که در زمان حیات وی با او انجام مي داده است ،مرور کند .به عنوان مثال زمانیکه کودک خواهر يسسا بسسرادر
خود را از دست مي دهد ممکن است مشغول بازيهايي شود که د رگذشته با خواهر يا برادر خود انجام مي داده و اين
بار نقش خواهر يا برادر خود را به يکي از عروسکهايش واگذار کند و به اين ترتیب با چنین فعالیتهايي کودک مسسدام
خاطره اين فقدان دردناک را به والدين خود يادآوری مي نمايد .به اين ترتیب در چنین شرايطي ممکن اسسست والسسدين
به منظور پرهیز از يادآوری خاطره کودک از دست رفته شان ،واکنشهای تند و نامناسبي به اعمال کودک نشان دهنسسد
و يا با گفتن جملتي نظیر  »:با اين کارها داری مامان رو ناراحت مي کني تسسو کسسه نمسسي خسسواهي مامسسان بیشسستر از ايسسن
ناراحت بشه؟« کودک را از انجام اين فعالیتها بازدارند غافل از اينکه کودک با انجام اين اعمال به شیوه خود در حسسال
سوگواری برای برادر يا خواهر خويش است .همچنین ممکن است کودک در پي فقدان بسسه واکنشسسهايي نظیسسر انسسزوا و
دوری جستن از ديگران روی آورده و ساعتها خود را در اتاق خويش حبس نمايد و از تعامل با ديگران پرهیسسز کنسسد و يسسا
در ظاهر هیچ هیجان يا احساسي را ابراز ننموده و کامل بي تفاوت به نظر برسد که در اين حالت والدين گمسسان مسسي کننسسد
که کودک هیچ اندوهي را در خصوص اين فقدان تجربه نمي کند و نسبت به اتفاهقاتي رخ داده بي تفاوت بوده و نیازی به
کمک و برونريزی عاطفي ندارد .در خانواده هايي که هر گونه برونريزی عاطفي کودک به نحوی توسط اعضای خانواده
مورد بي توجهي ،تنبیه و يا تمسخر هقرار مي گیرد کودک از درک و تمیز احساسات و هیجانات خود ناتوان گشته و نمسسي
تواند احساسات خود را بیان نموده و درباره آنها صحبت کند و يا برچسب مناسبي بسسرای احساسسساتي کسسه در حسسال تجربسسه
آنهاست انتخاب نمايد .اين پديده – نداشتن کلمه مناسب برای احساسات خود و نیز نسساتواني از بیسسان و تمسسايز هیجانسسات و
احساسات گوناگون از هم – الکسي تايمیا نامیده مي شود و پژوهشهای متعدد نشان داده اند که بین الکسي تايمیا و انسسسواع

اختللت نظیر اختللت خوردن ،اختلل استرس پس از سانحه  PTSDو افسردگي ارتباط وجود داشته و چنین افسسرادی
در بزرگسالي از ايجاد روابط بین شخصي صمیمانه با ساير افراد ناتوان مي گردند .به اين ترتیسسب مشسساهده مسسي گسسردد کسسه
دادن فرصت مناسب به کودک جهت سوگواری به شیوه خود و نیز فراهم نمودن فرصت برونريزی عاطفي برای کسسودک
نقشي عمده در پیشسسگیری از انسسواع اختللت و مشسسکلت روانسسي دارد کسسه در صسسورت سسسرکوب واکنشسسهای سسسوگوارانه
کودک بروز مي نمايند .به همین جهت در هنگام از دست دادن يکي از اعضسسای خسسانواده ،بايسسد سسساير اعضسسا بسسا تسسوجه بسسه
واکنشهای ويژه هر کودک ،سعي در درک عمق غم و اندوه وی نموده و نیز با رها نکردن و تداوم توجه به کودک و نیز
فراهم نمودن حمايت عاطفي برای وی امکان گذار بهنجار کودک را از اين فرايند عزاداری فراهسسم نمسسوده و از اختللت
و مشکلت عاطفي و هیجاني احتمالي بعدی جلوگیری نمايند.

