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  صل اولف

  سوگ و آسیب روانی تعریف 

ª زیرا تنها  متحمل درد خواهید شد ،در این زندگی به هر چه دل ببندید

زیرا در  ،جهنم استدر آن از ضربه روانی وجود خبري  نیست  جایی که 

  ». جهنم محبتی وجود ندارد

  سی اس لوئیس  -    

  سوگ و ضربه روانی  سیماي

الت قلبی نویسنده مقدس است که نامش بر گرفته از ح کتاب ی از کتبِتنها یک

ها  انسانخداوند به  ش کتاب مقدسدر زمان نگار. مراثی ارمیا است  ،کتاباست و آن 

نبی بزرگ  .سوگواري می نمودها را تشویق به  و حتی آن می داداجازه سوگواري 

احساس قلبی خود را  ،غریب و بیگانه هايسرزمیناز اسیر شدن  قوم در پس نیزخداوند 

   :می نویسد

                                                   شادي دل ما نیست شد و رقص ما به ماتم15 "

  ) :5 15مراثی ارمیا  ( "  .مبدل گردید

به ما این حقیقت را یادآوري می کند که  ،جامعه کتابِۀ معروف آیهمچنین 

   : سوگ اجتناب ناپذیراست

                                  وقتی براي ماتم و وقتی . وقتی براي گریه و وقتی براي خنده4 "

  ) 4: 3جامعه (  ". براي رقص
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صحبت می کند که اگر در این دوره ها  انساندرباره دوره اي از زندگی این آیه 

گونه  این نباید ین حالو درعمتعجب شویم نباید  ،شدجاري  یکاشمان  گونه هاي از

   .باقی خواهد ماند گونه غمناكاین که زندگی همیشه به  نیز بیاندیشیم

می خواهند  ،مراجعه می کنندمشاوره شبانی یافت درزمانی که افراد سوگوار براي 

 آن هاچه چیزي براي گفتن به  ،بدانند که خداوند در میان آن همه دردي که می کشند

را  ها فرصتدر چنین لحظاتی مشاوره شبانی حقیقتاً می تواند یکی از عالی ترین . دارد

نباید فراموش اما  ،نماینددر اختیار شبانان قرار دهد تا به این افراد آسیب دیده کمک 

تسلی دادن به این  خدمت. بسیار دشوار استدر چنین شرایطی  کنیم که ارائه مشورت

شاید شبان بتواند  در این زمان یا بهتر است بگوئیم معنا پیدا می کند، افراد در این زمان

. حداقل باعث تسلی و آرامش شخص آسیب دیده گردد که قلبش مجروح شده است

درمان  "این خدمت در واقع  .خدمت مشاوره استاصلی ماهیت و مفهوم  دنسلی دات

 روي داده است یفقدان یا گرفته  انجامی طالق ،مرگی اتفاق افتاده. نام دارد "روح مردم 

از دردي  بیشتر آگاهی  چیزي نیست جز وجود دارد در پیش روي فرد سوگوار آن چهو 

براي موثر ی ئر در این زمان تبدیل به راهنمامشاو. وجود دارد فقدانهمراه آن به که 

می کند و به او  هدایتسوگواري صحیح که او را در مسیر  گردد شخص سوگوار می

  . نوري وجود دارد ،این اطمینان را می بخشد که در آن سوي این تونل تاریک

ست که چطور در یک شرایط سخت ا این ي پیش روکی از بزرگترین چالش های

شخصی که براي  .گیریمبه کار برا محبت خداوند را اعالم کرده و آن  ،طاقت فرساو 

 ؟کجاستسخت می خواهد بداند خداوند در این شرایط  ،رجوع کردهدریافت مشاوره 

 بحرانچطور می توانم از این  ؟چطور می تواند اجازه دهد که چنین آسیبی ببینم خدا

بدنی  ؟و تاثیرات آن چیره شوم قدانفچطور می توانم بر این  ؟سالمت و زنده عبور کنم

نیکویی در آن دیده منظرة  وصحنه هیچ سرطان قرار گرفته  بیماري هحملکه مورد 

هم چیز رابطه دوستانۀ  ه شدن یک همان طور که در مرگ و یا از هم پاشید ،نمی شود

  .خوبی وجود ندارد
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هیچ طور دیگري جلوه دهد  اگر شخص دیگري بخواهد ظاهر این مشکالت را

مشاوره شبانی در مواقع سوگواري می تواند . کمکی به شخص سوگوار نخواهد کرد

با این وجود در ادامه خواهیم . ارائه دهد پاسخ هایی براي سئواالت سخت فرد سوگوار

هاي بنا کننده و تخریب کننده  روشاین سئواالت می تواند پاسخ به دید که در ارائه 

        ن و بنیادي ترین حقیقت این است که خداوند اصلی تری. وجود داشته باشداي 

همین طور شخص فرد سوگوار بیاید و در کنار او حضور داشته باشد و پیش می خواهد 

کلماتی فصیح و شیوا ارائه دهد بلکه باید وجود باید به فرد سوگوار نه فقط  مشاور نیز

عنوان ه در چنین شرایطی او بو به او بفهماند که  در کنار او بماندو را وقف کرده خود 

  .شبان در کنارش است

یک صدم از  در کمتراین ضربه می تواند . ضربه روانی چهره هاي متفاوتی دارد

مدت  بهها زمانی که فرد  سال یاتفاق بیافتد و یا در ط یک سانحه رانندگی باثانیه 

بنا می تواند  شدت ضربه روانی. طوالنی مورد سؤ استفاده جنسی قرار می گیرد رخ دهد

 او رابودن  انسانمعنا و مفهوم اصلی اینکه چقدر و  اردشخص دیک ثیري که بر أتبر 

مثال سؤ استفاده جنسی می تواند با وجود  به عنوان. باشد می برد متغییرزیر سئوال 

مثالً  یا به جاي بگذاردتخریب کمی  ،شخصیک در زندگی  مخرب ثیراتیأداشتن ت

شخصی یا مردود شدن در یک درس ممکن است براي  عمل جراحی بزرگ ویک 

   .باعث ضربه روانی شود دیگر

افرادي باشد چنین می دهد باید آماده کمک به  انجامرا فردي که مشاوره شبانی 

بلکه  ،زیرا این وقایع تنها براي افراد خاص رخ نمی دهدکه دچار ضربه روانی شده اند 

اگر با ضربه روانی و سوگ  .اتفاق می افتدزه به صورتی متداول در سراسر جهان هر رو

افراد سوگوار  اگر. د شودافرابه صورت درست برخورد شود می تواند باعث رشد و بلوغ 

ممکن است در سوگ و ضربه روانی قرار نگیرند رسیدگی و به درستی مورد به موقع 

به زندگی را تسلی و آرامش می توان داشتن یک مشارکت صحیح  با .خود باقی بمانند

   .این افراد باز گرداند
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مشاوره قصد دارند به افرادي است که  تۀ کلیدي هدف این کتاب ارائه سه نک

   :دهند انجامرا شبانی 

 مقدسی از سوگ و ضربه روانی و  درکی مسیحی و کتابداشتن   :اول

 کهاین بدان معنا نیست البته . ماورالطبیعی خداوند و حمایت  مشاهده کمک

بتواند در امر مشاوره دارد تا متن نیاز یک اور تنها به چند آیه و مششبانِ 

با از دست را ل روحانی ئند تا رابطه مسابلکه باید کوشش ک ،موفق باشد

مشورتی با  دیافته و بتوان هالکت را و درد و شفادادن و بدست آوردن، 

 وحانیر ریشه در حقایقاو مشاوره اساس  و دهدبه افراد ارائه  انگیزه محبت

    .شته باشدابدي دا و 

 این کتاب نگاهی روانشناختی بر پدیده ضربه روانی و سوگ خواهد  :دوم

که می تواند به شبان  بدست آمدهنتایج مختلفی از تحقیقات متفاوت . داشت

ثیر ضربه روانی بر افراد مختلف أصحیح از نحوه ت یکمک کند تا درک مشاور

اري را بفهمد و بداند که در شرایط مختلف و فرایند پیچیده سوگوباشد داشته 

 بینهمچنین ما باید تفاوت . افراد باشد از سويباید منتظر چه واکنش هایی 

زمانی که . تشخیص دهیمرا تفکرهاي رایج و اشتباه  وصحیح  دیدگاه هاي

زمان ها در  انسانجهان بینی مسیحی و تجربیاتی که  بینارتباط بتوانیم 

موثر اي مشاوره  می توانیم ،دریابیم ن عبور می کنند رااز آضربه روانی یک 

  . و کاربردي ارائه دهیم

  و سومین هدف کتاب این است که نشان دهد چطور فردي که مشاوره

بارز در وجود شخص  يتغیر می تواندی دهد در چندین جلسه م انجامشبانی 

و  کتاب وجود دارد اینهاي عملی که در  مثال. آسیب دیده ایجاد کند

متداولترین  ،در انتهاي کتابآزمایشی  یک مورد مشاورههمچنین بررسی 

را به  شودبا آن ها روبرو  ممکن است شخص مشاوره دهنده که نمونه هایی

   .تصویر می کشد
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او نی خرد شده را دور  " :که صادق است مسیح  در مورد عیساياگر این آیه 

  پس شاگردان او نیز  "خواهد کرد نخواهد انداخت و فتیله نیم سوخته را خاموش ن

 به از آسیب زدن بیشتر و باید  ( .باشندنسبت به افراد آسیب دیده بی تفاوت  نمی توانند

 براي سفیرانیتبدیل به تا و از هر فرصتی استفاده کنند .) خودداري کنند افراد داغدیده

  . گردند شفاي الهیفرایند اجراي 

  

  تعریف سوگواري 

   .طبیعی و محتمل به از دست دادن چیزي یا کسی سوگ واکنشی است

هر  اما ،همیشه سوگوار نیستند ها انسان .سوگ یک واکنش طبیعی است – 1

بودن  واقعی .بارها این حالت را تجربه کندزندگی خود طول شخص ممکن است در 

آن  تأثیرهمواره تحت  کهبخواهیم  باشیم و  مرگمرگ بدان معنا نیست که ما بدنبال 

 انسانهمه  است که اجتناب ناپذیر مرگ واقعیتیبلکه به آن معنا است که  ،کنیمندگی ز

تجربه تنها راه اجتناب از . خواهند کردآن را تجربه روزي  نقاط دنیادر همۀ  ها

که . ی وجود نداشته باشدفقدانساکن شدن در دنیایی است که در آن هیچ  واري،سوگ

برخی مسیحیان از اعتراف این نکته که در  در چنین شرایطی. این غیر ممکن است

ست آوردن دیک ب آن هارفع شده و هر از دست دادنی براي  آن هامسیح تمام نیازهاي 

   :روبرو شدن با این موضوعاحساس آشفتگی می کنند و از  محسوب می شود،

ل اما اي برادران نمی خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی خبر باشید که مبادا مث13 "

  ) :4 13اول تسالونیکیان  ( ". دیگران که امید ندارند، محزون شوید

مقدس تمام این موارد را می گوید اما در عین  بله کتاب. احساس اضطراب می کنند

و از دست دادن  فقدانبه خاطر  ها انسانحال هرگز به این چیز اشاره نمی کند که ما 
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مقدس در مورد سوگواري و  کتابقاً اتفا. دچار سوگواري نخواهیم شدچیزي یا کسی 

مقدس همواره بر این وعده تاکید می کند که خداوند ما را  کتاب .ماتم سخن می گوید

مثل  "مسیحیان نباید  .انکار نمی کنداز سوگ شفا خواهد داد اما هرگز وجود سوگ را 

گز هر آن هاولی این بدین معنا نیست که  ". دیگران که امیدي ندارند محزون شوند

باعث ایجاد حالتی بنا کننده  کهسوگواري از آن جهت طبیعی است . محزون نمی شوند

مثال زمانی که فردي مرگ یکی از نزدیکان خود  به عنوان. می شود ها انساندر قلب 

را تجربه می کند این فرایند دردناك باعث می شود که شخص سوگوار با جهانی که 

شخص باید خود  .دهدتطبیق و شود و خود را با آن روبردیگر براي او تغییر کرده است 

نصیحت را که دیگر پدرش در کنارش نیست که او  دهدرا با این شرایط جدید تطبیق 

شغل اینکه او و یا اینکه دیگر زنش حضور ندارد که از کودکان مراقبت کند و یا  کند

  . شدبا دنبال کسب مهارت هاي جدیدبه دست داده و باید  ازقبلی خود را 

 قبل از البته این امکان وجود ندارد که شخص خود را .سوگ محتمل است – 2

و همچنین هرگز شخص  آماده کند،براي از دست دادن چیزي یا کسی مهم در زندگی 

احتمالی به  یا مصیبت فقداننباید فکر کند که در حال حاضر براي رویارویی با هر گونه 

نیاز به مورد ب اوقات قوت و فیض خدا تنها در زمان اغل. اندازه کافی قوي و آماده است

فکري ساده لوحانه است که در این دنیا می توانیم  ایناز سوي دیگر . یدآ کمک ما می

در هنوز که  استجوانی  یک این طرز تفکرِ .می خواهیم را کسب و حفظ کنیم آن چه

هر چیزي را که  ی اساسی روبرو نشده است و یا اینکه هموارهفقدانزندگی خود با 

اجتناب ناپذیر است بهتر است که آن را  فقدانجایی که  از آن. خواسته بدست آورده

دادن ایده و بنا کردن  اهداف و وظایف اصلی مشاوره شبانی،یکی از . محتمل بدانیم

 ها فقدانبه و واقع بینانه بتوانند صادقانه  ها انسانتا  ،جهان بینی صحیح در افراد است

می به ما کمک  فقدانچنین دید واقع بینانه اي قبل از دچار شدن به هر گونه  .بنگرند

  . یم از آن به راحتی عبور نمائیمنبتوا ،واقعی فقدانیک با روبرو شدن  که زمان کند
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پویا و قدرتمندي است  عکس العملِ سوگ  .سوگواري یک واکنش است – 3

در زندگی و  ،در روابط ایج آن که ممکن است توسط یک واکنش در قلب آغاز شده و نت

    روبرو  غیر منتظره یکی از  عزیزانش مرگ با ی کهنوجوان.  جسم ما نیز دیده شود

او از  .گرددسپس خشمگین شده و در آخر افسرده می  ،ابتدا شوکه می شود ،می شود

و سپس براي مرهم گذاشتن بر درد  فاصله می گیرددوستان و خواهر و برادران خود 

باعث بدتر شدن  ش فقطشروع به مصرف بی رویه مشروب می کند و این کارخود 

و در  دچار سؤ تغذیه و بی خوابی می گرددمدت طوالنی یک براي  .گرددی ش موضعیت

بر تمامی مشکالت و شرایط سخت او افزوده  نیزاخراج شدن از مدرسه  مشکل نهایت

بر آن تاثیر  فقدانشار دردناك هیچ قسمتی در زندگی او باقی نمی ماند که ف. می شود

به قرار می گیرند روابطی و فیزیکی  ،افرادي که در شرایط سخت عاطفی. نگذاشته باشد

ارتباط ایجاد نموده و به  آن هانند تا حدي با ابتو کهنیاز دارند  یمهربان وافراد استوار 

دریایی  یوسمی دهد مانند فان انجامفردي که مشاوره شبانی . اندکی دست یابندثبات 

د به آن نمی توانبد د در شرایط افراجایی براي مراجعه و مکانی که  .در ساحل است

  . دنچشم بدوز

مادر . متغییر باشند مختلفسوگ ممکن است در شرایط حاصل از اکنش هاي و

جوانی که براي اولین بار کودك اولش را سوار اتوبوس مدرسه می کند ممکن است 

کودك او دارد بزرگ می شود و . ي در وجودش احساس کندرا مانند تیر فقدانحس 

این به آن معنا نیست که از بالغ شدن . هیچ راهی وجود ندارد که او مانع آن چیز شود

این . چیزي که او قبالً داشته اکنون فرق کرده است بلکهپسر بچه خود خشنود نیست 

با آن کنار مدارس  حس آن غمی است که او می داند باید در یک هفته پس از شروع

به او کمک خواهد کرد تا با مرحله اي  ،در هفته اول مدرسه فقدانو این احساس   بیاید

  . جدیدي از زندگی خود تطبیق یابد
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از دست دادن  .و از دست دادن است فقدانو در آخر سوگ نتیجه  – 4

ردن مثالً مرگ یا ترك ک. هاي مشخصی وجود دارند که همه ما با آن آشنا هستیم

. بیماري جدي استیک او دچار  عشقعاشق اوست و یا آگاهی از اینکه  فرد کسی که

شما ممکن . دانجامو از دست دادن بی فقدانتقریباً هر مسئله اي در زندگی می تواند به 

اعتبارتان را از دست  ،خانه خود را از دست بدهید ،است پول خود را از دست بدهید

 ازبراي مثال بسیاري . واند حس از دست دادن روانی باشدمی ت فقداناین  حتی. بدهید

براي . افراد وقتی به سن مشخصی می رسند دچار واکنش هاي سوگواري می شوند

براي دیگران رسیدن . برخی چهل سالگی به معناي پایان و از دست دادن جوانی است

گذرگاهی سن این  آن هاید چون به دیدگاه می آبه پنجاه سالگی بسیار سخت به نظر 

عدد شصت بر  گرفتنبرخی دیگر از قرار  و .آن هازندگی از است به سوي مرحله آخر 

آن این حس را دارند که افراد  آن هاشان دچار وحشت می شوند زیرا  روي کیک تولد

اگر در جایی احساس از دست دادن . می دهند سالخوردگان جايرا در گروه سنی  ها

خواه تجربه این  .حس غم و ماتم نیز وجود خواهد داشتجا  وجود داشته باشد در آن

پیغامی وجود  در این میان  .اندوه به صورت یک غم ساده باشد و یا سوگواري آشکار

بخشی از تطبیق  .دارد که باید آن را شنید و درسی وجود دارد که باید آن را آموخت

متوجه شوید که شما  تامی شود این است  انجامسازنده و کاري که در سوگواري 

   .بدست آوردیدچیزي برعکس قسمتی از زندگی خود را از دست نداده اید بلکه 

  

  تعریف ضربه روانی 

اتفاق  یشخصهر براي می تواند که  ،ضربه روانی تجربه اي است شوك آور

ضربه روانی باعث ایجاد نوعی  ). باشد یممکن است این شوك فیزیکی یا روان( . افتدبی

ثیر أکرد طبیعی افراد را تحت ت شده و می تواند توانایی و عمل شخص دردرونی  آسیبِ

  کرد  عمل ،آسیب ،شوك :وجود دارد عبارتدر این تعریف سه . خود قرار دهد
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   :شوك خارجی – 1

بسیاري از . می گذاردثیر أتبر اشخاص است که به طور چشمگیري  فاجعه اي

برخی از در حالی که   .استفاده می کننداز کلمه فاجعه در سخنان خود عادت وار افراد 

خرید  "مثالً  .فاجعه نیستند و باعث ضربه روحی نمی شونداین وقایع به هیچ وجه 

زمانی  فاجعه کلمه ". بود فاجعهآن فیلم  "یا  ". است فاجعهسمس براي من یک یکر

. نفی داردمورد استفاده قرار می گیرد در واقع اشاره به تجربه اي م در چنین مواقعیکه 

است که واقعاً براي شخص تکان دهنده است و  فاجعه اي  ،ضربه روانی و شوك واقعی

تجربیات متداولی که باعث ضربه هاي . زندگی آن فرد می گذارد برثیرات مشخصی أت

تجاوز   ،مرگ اشخاص بسیار نزدیک ،تصادف شدید اتومبیل  :می شوند عبارتند از روانی

  .شدن در یک جنایتقربانی  وفاده هاي جنسی سؤ استانوع دیگر از  یا

قابل  ينیروهستند که روانی از آن جهت شوك آور و تکان دهنده  هاي ضربه

      باعث گاهی غیر منتظره بودن یک واقعه . دنبر فرد وارد می کناز بیرون توجهی 

 ثالًم. شود تبدیل واقعه اي تکان دهنده  یابه یک ضربه روانی  ،می شود که آن واقعه

یک به خاطر  ،فکر می کند مثل هر روز عادي دیگر بر سر کار خواهد رفت ي که فرد

آورد و غیر منتظره بودن این می حمله قلبی سر از مراقبت هاي ویژه بیمارستان در 

زنگ تلفنش به صدا ضربه روانی در او می شود و یا فردي که ایجاد یک واقعه باعث 

یا فردي که  ،ند که خانه اش دچار حریق شده استدر می آید و به او اطالع می ده

  . تنها دو کوچه باالتر از محل سکونتش با اسلحه مورد تهدید قرار می گیرد

پیشرفت  به طور مثال  نیستضربه روانی همیشه نتیجه یک واقعه تکان دهنده 

تکان دهنده ضربه  مرحلهرا وارد  اوممکن است بیماري سرطان در شخصی سریع 

ضربه اي شدید بر  ،به رشد بیماري هر مالقات با پزشک و آگاهی از روند رو. ندروانی ک

  . است شو نزدیکان او احساس امنیت ،روان
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   .ضربه روانی باعث آسیب یعنی جراحت درونی در زندگی شخص می گردد – 2

 .مهم و ناگهانی اطالق می شود آسیبِیک به  "ضربه روانی  " علم پزشکیدر 

فاقی سر خود را به جایی بزنید و سر درد بگیرید چند قرص مسکن خواهید اگر به طور ات

 .آیا سر دردتان خوب می شود یا خیر ،خورد و یک ساعت منتظر خواهید ماند تا ببینید

در حتماً اما اگر از یک نردبان سقوط کنید و سرتان با زمین سخت برخورد کند باید 

به همین صورت وقایع بسیاري وجود . یریدقرار بگاي ویژه  هاي اورژانس تحت مراقبت

 کنندوارد  ماما را غافلگیر کرده و ضربه اي به قسمت هاي حساس می توانند که  دارند

مشاهده در حالی که حتی هیچ آسیب مشخصی هم  ،بر جاي گذارندو نتایج ناگواري 

 که باعث ضربه یوقایعبه مشخص  ی وجود ندارد که در آن به طورهیچ لیست .نشود

مستعد دریافت ضربه هر کدام که افراد مختلف  زیرا .می شوند اشاره شده باشدروانی 

مرگ فرد مورد عالقه یک شخص ممکن . هستند یمختلفا شدت هاي هاي روانی ب

در  .ایجاد نمی شود ن حالتایدر همه او شود اما لزوماً به شدید است باعث ضربه روانی 

دختر . راي مرگ پدرشان سوگواري می کنندیک خانواده دختر و پسري میان سال ب

اما . و این دوره براي او به طور طبیعی می گذرد ردواکنش هاي طبیعی در سوگواري دا

او دچار افسردگی . ثیر این مرگ قرار می گیردأپسر خانواده بسیار عمیق تر تحت ت

مرگ پدر براي او . و دیگر نمی تواند  سر کار خود به درستی حاضر شود می شودشدید 

پدر و پسر در کار شریک  به عنوان آن هامحسوب می شود زیرا شدید یک ضربه روانی 

  . و اکثر اوقات روز را با هم سپري می کردند بودند

   .عملکرد صحیح است داشتن یکی از نتایج ضربه روانی، ناتوانی در – 3

 ،منطقیهاي غیر  ترس ،اجتناب از ارتباط با دیگران ،افسردگی ،مشکالت جسمی

 نشان می دهند عاطفی یا سرکوب احساسات برخی از نشانه هایی هستند که  اتنوسان

بر جاي  یثیرات مخربأروانی شده و ت اتد باعث ضربنواقعه یا وقایعی شوك آور می توان

در مقابل  ،یت ندارندهمان طور که مسیحیان در مقابل بیمارهاي فیزیکی مصون . گذارند
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می توانند در  دارند که عالی  منابع بسیار آن ها .ز مصون نیستندنی یچنین یات اینتجرب

شبان مشاور کمک بگیرند و در چنین شرایطی و  رجوع کرده آن هابه  چنین شرایطی

حقیقت محبت و مشارکت مسیحی در فرآیند از بتواند  دارد تااین فرصت را در اختیار 

هنوز هم با این حقیقت روبرو اما در عین حال مشاوران . مشاوره خود استفاده کند

بسیاري وجود دارند که هیچ شخصی نسبت هستند که در زندگی ضربه ها و تکان هاي 

یک  :مادر جوانی با شبان خود تماس گرفته و به او می گوید. به آن ها مصونیت ندارد

شرایط براي او هم و دائماً  شود سال است که نمی تواند با شرایط زندگی خود سازگار

. بارها در شرایط مختلف برایش دعا کرده است شمقدس معلم کتاب. تر می شود سخت

دهد تا آن زن احساس بهتري داشته  انجامهمسرش سعی کرده وظایف او را در خانه 

   که هر روز افکار  هو بجایی رسیدباشد اما افسردگی و اضطراب او بدتر و بدتر شده 

د که دیگر زمان آن ه انو شوهر دریافت این زن و می کندفکر او پریشان خود کشی 

  . بطلبنداز دیگران کمک  کهاست 

ر وخامت شرایط زن او شود اما بخاط آن هاشبان توانست باعث حمایت و تسلی 

پرده از او توانست  ی آهسته آهستهپس از مدت. تخصصی ارجاع داد ةرا به مشاور

این رازي بود  .بوداوز کرده به او تجپیش  سال هابرادر بزرگش  .بردارد موضوعی مخفی

این راز باالخره  .بودند مخفی نگاه داشتهآن را اعضاي خانواده او   که پانزده سال تمام

و او را آزار  تکرار می شدبرایش  شدخود زمانی که آن زن وارد مرحله جدیدي از زندگی 

  .می داد

  

  ضربه روانی و اندوه  بینارتباط 

ضربه  بینرار می گیرد که باید بتواند ارتباط ق موقعیتیشبان مشاور اغلب در 

نوجوانی در یک سانحه اتومبیل . روانی ایجاد شده و اندوه حاصل از آن را تفسیر کند
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سعی می کند تاثیراتی  یکشته می شود و شبان  پس از مراسم خاکسپاري بسیار دردناک

پدر و مادر او پس از . را پیش بینی کند که این واقعه بر  پدر و مادر آن نوجوان داشته

       می توانند از شوك و حالت  تازهگذشت مدت زمان زیادي از مراسم خاکسپاري 

که هرگز  می گوید پس از مالقات با شبانشمرد میان سالی . آزاد شونداولیه  بی حسی

زنی با . ره فوت شده بود سوگواري نکرده استواقعاً براي مرگ پدر خود که در جنگ کُ

تماس می گیرد و می گوید این احساس را دارد که به خاطر طالق خود که شبان خود 

ضربه  بینواقعاً چه رابطه اي . ده سال پیش اتفاق افتاده هنوز درگیر اندوه و ماتم است

اندوه و  رتمام ضربات روانی باعث اندوه می شوند اما ه ؟روانی و اندوه وجود دارد

  . )را ببینید 1:1تصویر شماره  ( .ستضربه روانی نییک نتیجه لزوماً  ،گیسو

   1 :1تصویر شماره 

  

  

  

  

  

   .ضربه روانی باعث ایجاد اندوه می شود – 1

براي کسی اگر است که  اي تکان دهندهو واقعی اي آسیب روانی تجربه یک 

باعث ایجاد نوعی آسیب درونی شده و توانایی شخص را براي داشتن  ،افتدبیاتفاق 

در این صورت به طور طبیعی ضربه روانی نوعی . مختل می کندکرد طبیعی  عمل

رانندگی اتفاق می پس از یک سانحه  ی کهجراحت. یدآو سوگ به حساب می  فقدان

هاي معمولی فقدان        وقایعی که باعث ضربه روانی 

 می شوند

 اندوه
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اعتماد  فقدانایجاد استفاده جنسی باعث  سؤ. سالمت جسمی است فقدان معنیه افتد ب

ص مورد عالقه شخ فقدانمعنی ه بمرگ غیر منتظره یک  .و ایمان در شخص می شود

سوگ و اندوه واکنش  .احساس امنیت در شخص فقدانیعنی ور شکستگی . استم

بنابراین تمام وقایعی که باعث ضربه روانی می . است فقدانمحتمل و طبیعی به یک 

  . شوند به نوعی منجر به اندوه می شوند

س از فرایند طبیعی سوگواري پ آن های دیگر افرادي وجود دارند که براي یاز سو

به نوعی به تاخیر  آن هاشاید سوگواري  .می شودمختل یک ضربه روانی به نوعی 

با  کندافتاده باشد و یا شخصی که تجربه ضربه روانی را پشت سر می گذارد سعی 

دیر یا زود باید تطبیق هاي . اجتناب از سوگواري مانع از تجربه درد ناشی از آن شود

اي شده و زندگی خود بتواند وارد مرحله تازه فرد در تا صورت بگیرد  فقدان بعد از الزم 

   .کنار آید فقدانپس از  ةبا تغییرات تاز

. جان باختنددر یک سانحه اتومبیل ش کالسی خانواده  به همراه هم یک پسر

و  بگذارند یک صندلیسر میز غذا براي پسر خود  براین خانواده تصمیم گرفتند که 

بر  سر میز نشسته است تا به این وسیله  آن هابه همراه کنند که او نیز  فرضچنین 

. برایش جشن تولد گرفتند ،حتی سال اول پس از فوت. خود بکاهند فقدانبتوانند از درد 

کارهاي مشاوره شبانی در زمینه ضربه هاي روانی و سوگواري  ترین مشکلیکی از 

یی که از آن ها چه چیزي به چه کسی گفته شود تاآگاهی از این مطلب است که 

  . سازگار شوند  آنبا  به صورت طبیعیخود اجتناب می کنند بتوانند  فقدانتطبیق با 

   .همه اندوه ها و سوگواري ها در نتیجه ضربه روانی ایجاد نمی شوند – 2

براي همه ما این امکان وجود  .عادي باعث اندوه می شوددر حالت ضربه روانی 

ي ها فقدان. ه اي عادي از زندگی خود تجربه کنیمدور به عنواندارد که سوگ را 

 آور قرار می دهند اما شوكخود ثیر أبسیاري وجود دارند که تا حدي ما را تحت ت

 .مهاجرت می کند پیش ما به کشور دیگريدوستی از . نیستند و آسیبی وارد نمی کنند
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 منتقلالمندان پدر بزرگ یا مادر بزرگ به سراي س. حیوان خانگی یک خانواده می میرد

 این. تبدیل به بخشی از شهر می شود ،بودهدر پشت خانه که چمنزار زیبایی . دنمی شو

 در قلب قوي یاحساساتبرانگیخته شدن ي متداولی هستند که باعث ها فقدانها همه 

سازگاري با  هما در خود نیاز بآن و پس از ولی شوك آور نیستند هاي ما می شوند 

  .می کنیمنده شرایط جدید را مشاه

 موضوع نیکویی  فقدانماهیت  ضربه هاي روانی براي ما خوشایند نیستند و خود

به تطبیق هاي الزم می تواند در ایجاد ضربه روانی هر اما سوگواري پس از  ،نیست

توجه داشته باشید که چقدر افراد پس از گریه . کند ي نقشیک دوست خوب ایفا عنوان

ماندن  ،فقدانبه جاي گریز از یک . شان بهتر شده است که حال گویند اي سخت  می

      پشت سر گذاشتن کامل تجربه سوگواري  ،نگاه کردن مستقیم در چشمان آنو 

. رخ می دهدمی تواند یکی از شفا بخش ترین اتفاقاتی باشد که در زندگی یک فرد 

 که ازی ي کوچک خوب است که در مورد احساسها فقدانحتی زمانی روبرویی با 

بدان  کار این .صادقانه آن احساس را بپذیریمآگاهی داشته و  در ما ایجاد شده فقدان

 یا معنا نیست که شخص بی حرکت شده اختیار عمل خود را از دست می دهد و

 این بدان معنا است که او بر اساس واقعیت زندگی می کند و. روحانی عمل نمی کند

بسیاري . رداتفاق بیافتد دا شکه ممکن است در زندگی آن چهانتظارات واقع بینانه اي از 

طبیعی  فقدانداشتن احساس غم پس از  ،از افراد نیازمند شنیدن این پیغام ساده هستند

این بدان معنا نیست که شما ضعیف و یا خودخواه هستید بلکه بدان معنا است که . است

  . شما بر اساس واقعیت ها زندگی می کنید

  سوگواري و ضربه هاي روانی در زمان مشاوره شبانی مطالبی درباره 

در این کتاب این فرصت را خواهیم داشت که به پتانسیل نجات بخشی که یک 

مخصوصاً زمانی که این مشاوره . مشاوره شبانی می تواند داشته باشد نگاهی بیاندازیم
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 آن چه .می شود انجامسوگ و ضربه هاي روانی و چالش هاي مربوط به آن  زماندر 

  . همین موضوع هستنددر زیر مشاهده می کنید نکاتی درباره 

  ت فکري و می دهد می تواند حاال انجامچگونه شخصی که مشاوره شبانی

تجربه سوگواري و یا ضربه در حال گذر از قلبی شخصی که احساسات 

  ؟است  را تشخیص دهدروانی 

ات افراد را دچار احساسجایی که سوگواري و ضربه هاي روانی می تواند  از آن

هاي افراد در مقابل این  جایی که واکنش از آنو بکنند  یهاي مختلف با شدت متفاوت

تشخیص اینکه فرد سوگوار  در چه حالتی قرار دارد می تواند  منحصر بفرد است،وقایع 

وجود  يترس یا غم و رنجش در فرد ،خجالت ممکن است خشم،. بسیار پیچیده باشد

یک احساس اندوه سطحی تا افسردگی  ازشدت غم در شخص می تواند  .داشته باشد

این حاالت احساسی می تواند به شبان مشاور کمک کند تا  ةمشاهد. باشد د متفاوتشدی

  . و چه واکنشی نسبت به آن حالت روانی نشان دهد انتظاري داشته باشدبداند باید چه 

 ساس می کند خداوند چطور می توان حقیقت محبت خدا را به فردي که اح

 ؟ ثابت نمود ،او را در یک شرایط سخت و آسیب زننده قرار داده است

یکی از دالیل اولیه اي که شخص سوگوار نزد شبان خود می آید این است که 

. بتواند ایمان خود را با اتفاقات غم انگیزي که برایش اتفاق افتاده است مصالحه دهد

مفهومی است  است و همذهب و فلسف لی دراص موضوع هايیکی از مشکل شرارت 

اغلب افراد در شرایط سوگواري به دنبال پاسخ این سئوال . روحانی و شخصی کامالً

  هستند که چرا خداوند این کار را با من کرد؟

 مقدس چه پاسخی براي شخصی که در رنج از دست دادن کسی یا  کتاب

 ارائه می دهد؟  قرار دارد،تجربۀ سوگواري 

که از این طریق  وارنددریافت مشاوره شبانی هستند امید که افراد مشتاقزمانی 

 فقدانحتی ممکن است به دنبال راهی باشند که . بتوانند شفایی براي درد خود بیابند

افرادي که مشاوره شبانی . بوجود آمده جبران شود و یا حداقل چیزي جایگزین آن شود
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ی در آن ها ایجاد کنند و آن اطمینان بدهند  تسلی می توانند آن ها رامی دهند  انجام

بوجود آمده را  فقدانبا این وجود آن ها هرگز نخواهند توانست  .کنندهدایت  ها را

در واقع بخشی از مسئولیت آن . جبران نموده و یا آن را با چیز دیگري جایگزین کنند

بدین وسیله  و شخص داغدیده گوش زد کننددیگر به  يها این است که حقیقت را بار

آغاز را خود سازگاري یند ابتوانند فرفرد سوگوار روبرو سازند تا  فقدانحقیقت با او را 

  . نمایند

 مقدسی را به بهترین شکل براي فرد سوگوار  چطور می توان حقایق کتاب

 به کار برد؟ 

حقایق نهفته در آن آیات می از مقدس آیات بسیاري وجود دارند که  در کتاب

وعده هایی که  .استفاده نمودرا تجربه می کنند  یفقدانافرادي که کمک به  توان براي

در مورد محبت خداوند وجود دارد، تغییر ناپذیري وي و قوتش، حقایقی که درباره 

هشدارهایی که در مورد نگرش  ،خواهیم دیداین دنیا و دنیایی که در آینده  ماهیت

همه و همه مواردي اشخاص وجود دارد،  درساده لوحانه و غیر واقعی نسبت به زندگی 

. هستند که ممکن است در زمان ارائه مشاوره به فرد داغدار به ذهن شبان خطور کند

اما شبان باید در این شرایط با دقت تمییز دهد که کدام یک از این حقایق قادرند به 

  . دنثیر بگذارأحاالت عاطفی او ت برسخت فرد سوگوار  شرایطبهترین شکل در 

  ثیر أت مابر  می توانندمی شوند چگونه شدیدي وقایعی که باعث ضربه روانی

  بگذارند؟

براي  می گذاردها بر افراد دیگر  انسانثیرات عمیقی که اعمال خوب برخی از أت

منطق به سادگی به ما می گوید که تراژدي ها باعث ضربه روانی  .استهمه مشخص 

 و سؤ می گردندمرگ شخص منجر به هاي که بیماري  مثل تجاوز، .به فرد می شوند

ها می  انسانثیرات به سزایی بر شخصیت أت ،استفاده هاي فیزیکی در دوران کودکی

تن آن ها س؟ چطور می توان آن ها را تشخیص داد؟ دانکدامندثیرات أاما این ت. گذارند

ارزترین مشاوره شبانی چه تفاوتی را می تواند ایجاد کند؟ یکی از ب انجامدر زمان 

این است که چگونه یک شبان در زمان ارائه  بررسی می شودمواردي که در اینجا 
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ثیر أبه شخصی که عمیقاً تحت تروبرو شدن با آسیب را مشاوره خود می تواند روش 

براي مثال زمانی که یک ضربه روانی باعث و یا  .ارائه کند چنین وقایعی قرار گرفته،

مشاوره شبانی کوتاه مدت به چه نتایج می  می شود رد شخصیتی در فت ایجاد اختالال

تواند برسد؟ مشخصه هاي عینی وجود دارند که بوسیله آن ها شبان می تواند 

  تشخیص دهد که آیا مشاوره ارجاعی براي شخص الزم است یا خیر؟ 

  زمان سوگواري چه زمانی پایان می یابد؟ به عبارت دیگر آیا

آیا فرد سوگوار کنترلی بر  وجود دارد؟ دوره سوگواري یک براي مشخصی

 داشته باشد یا خیر؟  یسوگ خود دارد؟ آیا اصالً باید کنترل

سوگواري داراي هدفی بنا کننده است و آن هدف ایجاد تطبیق هاي الزم در 

. در زندگی شخص ضروري هستند فقدانکه به خاطر وقوع است مورد شرایط جدید 

وره سوگواري پشت سر گذاشتن این دوره و ادامه روند نتیجه مورد نظر پس از گذر از د

این به آن معنا نیست که فرد سوگوار دیگر هرگز در آینده با . زندگی براي فرد است

زمانی که فرد قطعاً  !خیر  روبرو نخواهد شد، فقداناین  در خصوصدرد و رنجی 

تجربه خواهد  بازگو می کند این احساسات را دوبارهرا خاطره اي از شخص فوت شده 

را تجربه  فقدانمشاوره شبانی قصد دارد که فرد مشاوره گیرنده شفاي پس از . کرد

  . کند خوددارياما وي باید از گرفتن نتیجه اجباري در این زمینه . نماید

 ِفرآیند سوگواري شود؟ از عبور شخص از چه چیزي ممکن است مانع 

و  ند در واقع سختی هاسوگواري اجتناب می کنسفر آنانی که از پیمودن 

. شان خواهد آمد را به جان می خرند مشکالت پیچیده اي که در آینده به سراغ

   اشتباهی وجود دارد که  تعلیمی همواره می خواهد از درد فرار کند و انسانطبیعت 

این . غمی وجود نخواهد داشت نانی که به خداوند وفادار هستندآمی گوید هرگز براي 

ی و انسانبه جز طبیعت  .افزایش احتمالی فرار فرد از درد می شود طرز فکر باعث

بر مانعی  به عنوانشماري دیگري وجود دارند که می توانند  موارد بی تعالیم اشتباه،

دوستان و خویشاوندانی که باعث ناراحتی فرد  .مسیر طبیعی سوگواري قرار گیرند

نقش  واید لبخند بزند و شاد باشد سوگوار می شوند و به اجبار به او می گویند که ب
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می کند، هرگز حتی براي  را مجبور عهده می گیرد که به او ه هایی که فرد سوگوار ب

مانع  هم براي سوگواري یهاي صحیح نداشتن الگو .گرددلحظه اي نباید ضعیف 

مشاوره شبانی نه تنها به شخص سوگوار کمک می کند که فرآیند  .دیگري است

طی کند بلکه به او الگوي صحیحی براي سوگواري در مقابل سالمت  بهسوگواري را 

 براي فقدانظاره گر فرد سوگوار هستند و همواره  تراژدي نکه ارائه می دهد افرادي 

  . شان جالب است

 امید مسیحی چه تاثیري بر تجربه سوگواري دارد؟ 

  اري پولس می گوید که مسیحیان مانند دیگران که هیچ امیدي ندارند سوگو

اما امید . به بیان ساده تر امید می تواند در سوگواري تغییراتی ایجاد کند. نمی کنند

چیست؟ چگونه امید جاودانی می تواند منبع قدرتی در این دنیاي پر از مشکل براي 

افراد باشد؟ امید در زندگی چه نقشی دارد؟ آیا شبانی که مشاوره می دهد می تواند این 

به فرد سوگوار منتقل کند که سوگواري او روزي پایان خواهد پذیرفت؟ ایمان و امید را 

یابد؟ یا می یا اینکه شخص بتواند امیدوار باشد که پدرش از عوارض حمله قلبی شفا 

که زندگیش را تخریب می کند  ياینکه نوجوانی امیدوار باشد که بتواند از مواد مخدر

   آیا  او را افسرده نموده است، سال یا مادري که سوگواریش به مدت دو ؟زاد شودآ

می تواند امیدوار باشد که از آن افسردگی رهایی یابد؟ حتی متخصصان پزشکی نیز 

آسیب شبانی که به شخص  .را تصدیق می کننداهمیت داشتن امید در چنین شرایطی 

 و امید محبتمشاوره می دهد این فرصت و مسئولیت را دارد که به آن شخص  دیده

  .تقل نمایدمن را

 آسیب روانی مفهومی عینی است یا ذهنی؟  

اگر ضربه روانی صرفاً یک پدیده عینی بود برخورد با آن براي هر مشاوري بسیار 

اندازه  نگاهدر آن صورت می توانستیم وخامت شرایط را در یک . تآسان تر می گش

با وجود حقیقت این است که  .نمائیم اعمالگیري نموده و سپس واکنش صحیحی را 

اینکه وقایع خاصی وجود دارند که می توانیم آن ها را براي هر شخصی تکان دهنده و 

 ایجادشخصی  دربرخی از تجربیات هستند که ممکن است ولی شوك آور بدانیم 
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همین امر در . دثیرات را نداشته باشأبر شخص دیگري این ت نمایند اما  ضربه روانی

براي یک بچه کوچک زمین خوردن در یک  .مورد ضربات جسمی نیز صادق است

پیاده رو می تواند تجربه اي روزمره باشد در حالی که همین چیز می تواند پایان 

  . زندگی یک شخص مسن را رقم بزند

  هر آمیزه اي از  است یا عاطفی یا   )ذهنی  ( شناختیسوگواري تجربه اي

 دوي آن ها؟

اعتقادات سرچشمه تمام  رد کهیکی از مکاتب فکري چنین نگرشی وجود دا در

حالی که برخی دیگر می گویند  در .تجربه می کنندآن را ها  انسانمسائلی است که 

فرآیند ذهنی  ازهستند و باید به طور مجزا از ذهن که احساسات افراد مقوله اي مجزا 

باعث   )ی یا تقدم ادراکی فتقدم عاط( این دو نوع پارادایم فکري . با آن ها برخورد کرد

دیده اند با سوگواري و افرادي که ضربه روانی  یبوجود آمدن طرز برخوردهاي متفاوت

بنابراین . تنها طرز فکرهاي موجود در این رابطه نیستندنگرش البته این دو  .می گردد

قبل از ادامه مهم است که چارچوبی را مشخص کنیم که طبق آن بتوانیم تشخیص 

با یکدیگر  ،ن ها چگونه در حیات روحانی یک فردلدهیم که افکار و احساسات انس

  . عمل می کنند

  افکار، احساسات و زندگی روحانی 

روانی به افراد مشاوره می دهند در  اتزمانی که شبانان در مورد سوگواري و ضرب

این . سر و کار دارند ها انسانبا مرکزي ترین و اصلی ترین بخش تجربیات  آن هاواقع 

سوگ . شوند میفرد  احساساتبر انگیختگی ذهن و قلب و فکر و  باعث ضربات روحی

چنین تجربیاتی محل  زیرا .و ضربه روانی هم با فکر سر و کار دارد و هم با احساسات

قبیل  وي ازبسیار شدید  یستم اعتقادي یک شخص و تجربیات احساسسیطالقی 

با چنین سئواالتی می دهد  انجامرا شخصی که مشاوره شبانی . غم هستند ،خشم ،ترس

خداوند  ؟خشمگین هستم ،روبرو خواهد شد که چرا من از برادرم که فوت شده است

چرا اعتقاداتی که در فکر خود دارم هیچ تغییري در  ؟چگونه به غم من نگاه می کند



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ٢١

 

 ؟آیا غم من بدان معنا است که ایمان خود را از دست داده ام ؟قلب من ایجاد نمی کند

  خداوند نزدیک احساس کنم؟  هرا ب دیگر خود ربا می توانمچه وقت 

درون موضوع می دهد که  مقدس توضیحات بسیار زیادي در مورد این کتاب

بر توانایی منطقی  "فکر " .کرد درونی او چگونه است می گذرد و عملیک شخص چه 

هی البته گا. احساسات ما اشاره می کند به  "قلب  "و مابه تصمیم گیري  "اراده  "ما 

جان به معناي آن . استفاده می شودنیز  مایت درونی انساناز قلب براي اشاره به کل 

هستیم و روح نمایانگر آن است و پویایی است که ما موجودات زنده و در حال حرکت 

اگر بخواهیم تمام این مفاهیم را با هم در نظر بگیریم این لغات . که با خدا ارتباط داریم

اعضاي متفاوت یک بدن  آن ها اوتی از یک خانه اشاره نمی کنندفهر کدام به اتاق مت

یک کلیت و موجودات  به عنوانرا که ما  آن چههمه با هم  آن هانیستند بلکه  انتزاعی

   .را تشکیل می دهند درونی می دانیمیکپارچه و داراي حیات 

فاوت تعد احساسی او بدر مفاهیم روانشناختی میان بعد منطقی یا فکري فرد و 

هستند که فرد در برابر  یک محرك خارجی از  یادراك و احساس دو واکنش .وجود دارد

 درخداوند ما را چنان آفریده که توانایی شناخت بهترین واکنش . خود نشان می دهد

فکر فرآیند ذهن فعالی است که بوسیله آن اطالعات را پردازش . شرایط متغیر را داریم

افکار به ما این اجازه را می دهند که تفسیرهایی از . نیمنموده و نتیجه گیري می ک

در آینده اتفاق خواهد افتاد را حدس بزنیم و  آن چهداشته باشیم و بتوانیم خود زندگی 

روشن است که بوسیله . بهترین روش براي واکنش نسبت به آن شرایط را ارزیابی کنیم

مسیحیان . در نظر می گیرد درونی ما ساختاري را براي مسیر زندگی ما انسانآن 

این فکر بر اساس درك  ". فکر مسیح را داشته باشند "مشتاق این هستند که 

  . از زندگی است که او به ما بر اساس حقیقت ارائه می دهد یصحیح

ی براي فقدانزمانی که همه چیز بر وفق مراد است و هیچ بحران و ضربه و 

این سیستم . فکر می کند شزندگی به روش مشخصی درباره اوشخص وجود ندارد 
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اعتقادي یعنی فلسفه و الهیاتی که شخص در مورد زندگی دارد مشخص کننده 

زمانی که دیگران را در حال گذر از تجربیات سوگواري و . انتظارات و آرزوهاي او است

بیاندیشیم مشاهدات خود را با جهان بینی خود  آن هاضربه روانی می بینیم اگر درباره 

  .یب می کنیمترک

سر در آوردن براي افکار ما  .می شویمضربه روانی  اما زمانی می رسد که دچار  

د و پس از ناز اطالعات جدیدي که به سرعت به آن وارد می شود واکنش نشان می ده

از  يمشخص واکنش احساسی شدید فقدانضربه روانی یا یک یک آن در زمان وقوع 

ر اینجا مطرح می شود این است که آیا ما سیستم سئوالی که د. خود نشان می دهیم

ي ن هاافلسفی و الهیاتی صحیحی در خود پرورش داده ایم که بتوانیم طوف ،اعتقادي

او از  " :لوئیس می گوید .اس .سی ؟تحمل کنیم ،مان می آیند که به سراغرا احساسی 

روایت یک ام اما بر اساس جمالت آغازین کتاب او به ن ". خوشحالی غافلگیر می شد

همسرش نوشت چنین به نظر می رسد که او از امواج  فوتپس از  وي که  غم

هیچ  " :سداو چنین می نوی. شدآمده بود نیز غافلگیر  سوي اوسوگی که به سهمگین 

من نترسیده ام  .شباهت بسیاري با ترس داردکس تا بحال به من نگفته بود که سوگ 

همان احساس  زمان ترس به سراغم می آیند،اما همان حس هایی را دارم که در 

که  آن چهبارها و بارها سعی می کنم  ،همان التهاب و خمیازه ها ،ناخوشایند در معده

   ". ببلعم ،گلویم را می فشارد

 تشبیه ییب و هواشرایط آ هببراي درك مقایسه اي می توانیم احساسات را  

خواهید خواهیم داشت  یو هواي خاص باز هواشناسی بپرسید که آیا امروز آاگر . کنیم

ممکن . وجود دارد خاصی د داد که همواره آب و هواياهدید که او به شما پاسخ خو

اما همواره آب  .امن یا خطرناك .مالیم یا شدید .است آب و هوا خشک یا مرطوب باشد

مان  تاخداوند ما را به گونه اي خلق کرده که هرگز احساس. و هوایی وجود دارد

محبت یا  ،در هر لحظه خاص احساس حاکم می تواند شادي یا غم. وش نمی شودخام
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ممکن است افرادي داراي احساسات شدید و حساسی . ترس یا آرامش باشد ،خشم

  .وجود نداردبدون احساس  انساناما هرگز  ،باشند

براي اینکه هدفی الهی براي وجود  .عدم وجود احساس یک تراژدي است

 آن چهاز نیز احساسات ما  ،همانند بافت عصبی بدن. شده استاحساسات ما مشخص 

د تا بهتر بتوانیم در مقابل آن ندنیاي خارج اتفاق می افتد به ما هشدار می ده در

. چیز صحیح می آیدهمه احساس شادي به ما می گوید که به نظر . واکنش نشان دهیم

که چیزي در جایی خشم می گوید . ترس نسبت به خطر یا تهدیدي هشدار می دهد

رخ داده است و غم  زیان بارگوید که اتفاقی  میسیب آ. اشتباه یا ناعادالنه است

شرط مهمی باید به این نکات . ی رخ داده استفقدانهشداري است مبنی بر اینکه 

کرد ایده آل  اگر چه مواردي که ذکر شد نشان دهنده طریق عمل. اضافه شود

دالیل بسیاري  بهخطا نبوده و  ازسات هرگز مصون اما این احسا ،استاحساسات ما 

مان در حال رخ دادن است  فرادر دنیاي اط آن چهممکن است مقیاس صحیحی از 

مان  هاي که ما موجودات سقوط کرده اي هستیم و همه ما و همه روش زیرا. نباشد

 برخی مسیحیان نیز. به ارث برده ایم انسان به عنوانثیر فسادي است که أتحت ت

آن و نباید به آموزش دیده اند که احساسات به صورت مورثی غیر قابل اطمینان بوده 

برخی این قسمت را با (  "روح  "و براي داشتن عملکرد صحیح اهمیت داد  ها

این واکنش . این احساسات باید سرکوب شوند. ) می کنندتاکید  ي احساسات بسیار زیاد

احساسات وجود داشته در محتملی است که می توانند  مبالغه آمیز در برابر اشتباهات

شاگرد سازي به معناي سرکوب تجربه احساس در خود نیست بلکه قرار دادن . باشد

کاملیت وجود فرد یعنی ادراك و احساسات او تحت خداوندي مسیح است تا این دو 

حقایق  تفسیر و پردازش کننده به عنواند به نقش خود نبتوان انسانقسمت از وجود 

  .بهتر عمل نمایند

 ،محبت  ،چه هدفی در ابراز احساسات  ،الگوي ما به عنوانعیسی خود به هر حال 

 احساسات او همواره صحیح ترین و مناسب. تداشخود شادي و حتی ترس  ،خشم ،غم
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سرکوب . منتقل می کرددر اطراف او در حال رخ دادن بود  آن چهترین واکنش را به 

بلکه راهی است به سوي عقل  .نیست عدالت خواهیسوي  احساسات مسیري به

براي روبرو شدن  ها انسانکه مانند هر راه حل دیگري احساسات به سرکوب   .گرایی

شکست خود بدان عمل می کنند محکوم به سستی ها و کاستی هاي  ،با ضعف ها

فکر گونه که زاهدان در سرکوب جسم خود و یا عارفان در سرکوب  درست همان .است

به قرار دادن احساسات اما   .به همه کاستی هاي وجود خود فائق آیند نمی توانندخود 

به همین  .نخواهد داشتاي نتیجه  نیز یک تجربه درونی در باالترین جایگاه عنوان

تفکر منطقی ما یعنی   .نیستصحیح در باالترین جایگاه  نیز  صورت قرار دادن عقل

ضربه روانی و سوگ تقریباً همیشه  .تصمیم نخواهد گرفتهمواره صحیح و عادالنه نیز 

مان تا حد  شرایطی را ایجاد می کنند که سیستم اعتقادي ما سست شده و احساسات

   فرد فعالیت درونی بسیاري را تجربه  شرایطاین در . آخر تحت فشار قرار می گیرند

 .گرددتر یا ضعیف تر  قويدر شخص ارتباط با خداوند می تواند  در این زمانو  می کند

این کمک به اشخاص آسیب دیده می دهد در زمان  انجامشخصی که مشاوره شبانی 

د نمی گذر یت متفاوتاافراد که از هجوم افکار و احساس اینبتواند به  تادارد  فرصت را

این سفري است که توسط پیشینیان ما طی شده است و عالی ترین . دنکمک کن

  ،ایوب ،افرادي مانند یوسف .نگاشته شده استکتاب مقدس در  آن هاداستان هاي 

برکتی باشند براي شخص این تجربیات می توانند  .پولس و حتی خود مسیح  ،ارمیا ،داود

تسلی  آن هاخوشابحال ماتمیان زیرا  " :چنانکه خود خداوند می فرماید ،آسیب دیده

  ) 4:5متی  (  " .خواهند یافت
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  فصل دوم

   مقدس دیدگاه کتابروانی و  ضربه سوگ،

   یمقدس چشم انداز کتاب

که اشاره می کند ی فقدان هبسپس و  می شود کتابمقدس با داستان خلقت شروع 

در عهد عتیق و عهد جدید با این مقدس  کتاب .می شودایجاد  انسانسقوط اثر در 

و سوگ را  نفقداپیغام داستان خود را ادامه می دهد که این دنیاي سقوط کرده همواره 

براي این دنیاي را نجاتی  که چگونه خداوند شفا و ایناما در خود نظاره گر است و 

سیکل کیهانی این  .استذکر شده نیز در ادامه داستان  مهیا نموده است سقوط کرده 

همواره در زندگی شخصیت هایی   ،و سپس سوگ و احیأ  ،فقدان  ،یعنی ضریه روانی

 .مقدس کتابی است درباره سوگ و ضربه روانی کتاب .مقدس دیده می شود کتاب

ص سوگوار اشخاخود می تواند محبت و حمایتی را به  هاي در مشاوره  شبانبنابراین 

 بسیاري از متون کتاب. مقدس دارد کتاب قوي و وسیعِ يبنیادریشه در ارائه دهد که 

به می تواند خود  که شبان در زمان ارائه مشاوره  مسیحی هستندمقدس بهترین متونی 

 استاین حقیقت  بیانگر دالیل مختلفی وجود دارد که. پیشنهاد کند آسیب دیده شخص

مسیحی تر نسبت به مشاورانی که  که چرا یک مشاور مسیحی می تواند بهتر و عمیق

 فقدانمقدسی درك صحیحی از  در دیدگاه کتاب. ارائه دهدرا خدمت مشاوره  نیستند 

در این دیدگاه این امید وجود دارد که در پس هر . ت وجود داردتراژدي و شرار ،گناه

وجود داشته باشد و اینکه خداوند از آوارهاي زندگی تخریب  احیاییتواند  می ،فقدان

 مشاوره مسیحیشده ما هم می تواند چیز تازه اي بنا کند  و شاید مهم تر از همه در 

و سوگواري در  فقدانوند در زمان توضیح داده می شود که حضور غیر قابل تغییر خدا

  . کنار ما است
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شخصی که مشاوره شبانی ارائه می دهد براي هموار ساختن راه شخصی که 

قادر است که چشم مقدس استفاده می کند و نیز  آیات کتاب ازمشاوره دریافت می کند 

ن داده تاریخ نشا. اندازي کلی از زندگی یعنی زندگی زمینی و زندگی آسمانی ارائه دهد

است که مسیحیان بوسیله آگاهی و ایمان به این مطلب توانسته اند احیا شده و 

مقدس در  پس از مشخص نمودن دیدگاه کلی که کتاب. را پشت سر بگذارند اتآزمایش

بعدي  متداولمورد ضربه روانی و سوگ به ما ارائه می دهد ما به سئوال اصلی و 

محبت خداوند در این دنیاي پر از رنج  ضوعمو پس بهس ،" ؟چرا " .خواهیم پرداخت

بررسی خواهیم را  واريمقدس در مورد فرآیند سوگ کتاب دیدگاهپرداخته و در آخر 

   .نمود

  

  سوگ و زندگی عادي 

درباره یاتی که آمقدس بسیار متداول است مگر  نقل قول آیات کتابو تکرار 

چنین اظهاراتی )   16:33نا یوح(  ". در این دنیا زحمت خواهید کشید " .زحمات است

نباید قسمت دشوار  هرگزاما  می آینداغلب همراه با کالمی تشویق آمیز و امیدوار کننده 

  . نادیده بگیریمنیز را آیات حقیقت 

   :به طور بی رحمانه اي صادقانه سخن می گوید 01 : 09مزامیر 

لیکن فخر آن ها محنت . ایام عمر ما هفتاد سال است و اگر از بنیه، هشتاد سال باشد "

  ) :90 10مزامیر  ( ". و بطالت است زیرا به زودي تمام شده، پرواز می کنیم

د بلکه گویاي قسمتی از حقیقت نچنین جمالتی حقیقت را کامل بیان نمی کن

حتی قوي ترین  ،این دنیا مقدس فرض را بر این می گذارد که مشکالت کتاب. هستند

 هایی از صفحات کتاب قسمت. ثیر خود قرار می دهندأتتحت نیز خادمین خداوند را 
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از داستان یوسف در پیدایش گرفته تا ایوب  .ها خیس می شوند مقدس همواره با اشک

ارمیا و حتی زمانی که مسیح بر سر قبر ایلعازر می رود و یا زمانی که  ،امثال .و مزامیر

بیم که در مسیر زندگی در می یاها  با خواندن این قسمت  .در باغ جتسیمانی است

چنانکه در امثال . باعث رنج ما می شوند ها فقدانیی اتفاق می افتد و این ها فقدان

   :می گوید  14:13

                                    هم در لهو و لعب دل غمگین می باشد، و عاقبت این خوشی  "

  ) 14:13امثال (   ". حزن است

در این دنیاي سقوط  فقدانما می گوید که حل مشکل این آیه به طور واضح به 

هر چه  .دوره و تقویت به وسیله آن استآن نبوده بلکه گذر از  وگوارياز س فرارکرده 

مانند . فرد مطالب بیشتري در مورد زندگی بداند بیشتر با مفهوم سوگ آشنا خواهد شد

  :آمده است 18 :1همان نکته اي که در جامعه 

                      کثرت حکمت کثرت غم است و هر که علم را بیفزاید،  زیرا که در18 "

  ) 18: 1امثال (  ".  حزن را می افزاید

و که بزرگ و بزرگتر می شود است هر سال مانند دایره اي در تجربه شخصی ما 

از افراد مختلف بپرسید که چه . شادي و غم بیشتري را در خود جاي دهدمی تواند 

هر چه می گویند که  می بینیدو  می فهمندبیش از ده سال قبل  هرا امروزموضوعی 

افراد ممکن است به  .بیشتر شده است فقداناز  آن هاتجربیات رفته  سنشان باالتر

رنج حاصل  شان قرار دهند تا از درد و مختلفی را در اطرافموانع منظور حفاظت از خود 

زندگی عمیق از نمی توانند درك خود را ترتیب  به این آن هامصون بمانند اما  فقداناز 

و سوگواري عبور  فقدانافراد دیگري وجود دارند که از چرخه هاي مختلف . تر کنند

و به فلسفه و دیدگاهی تازه از زندگی دست  آن را درك کنندنموده اند اما نتوانسته اند 

خصی که مشاوره ش .یاد دهد ها انسانغم می تواند حکمت عمیق تري را به . یابند

به را تسلی داده و حکمت را شبانی ارائه می کند در جایگاهی است که می تواند مردم 
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 ،به افراد ارائه می شود واريهاي روحانی که در زمان هاي سوگ آموزش .یاد دهد آن ها

ي غیر ها فقدانآن کار بنا کننده اي است که می تواند فرد را در آینده و در زمانی که 

  .آمد کمک نمایدخواهند دیگر به سراغش منتظره 

  رفتن به خانه ماتم 

بار  174» غم « و » عزا « کلمات  NEW INTERNATIONAL VERSION در ترجمه 

مانند  ،ین هاي عزاداري که در فرهنگ سامی دیده می شوندئبا آ. به کار رفته است

این  .ستیمه دیگر آشنا غیر متعارفو عادت هاي  ریختن پالس پوشیدن و خاکستر

تشریفات مذهبی هدف بنا کننده اي را دنبال می کنند و آن هدف این است که به فرد 

را بپذیرد و سازگاري هاي  فقدانو روبرو شده  ،فقدانبا حقیقت تا داغدار کمک کنند 

کتاب جامعه به خاطر دیدگاه منفی گرایانه و  .دهد انجامرا  حیاتالزم براي ادامه 

. برخی از افراد می شودخیال زندگی دارد باعث بر هم زدن آرامش تاریکی که نسبت به 

مقدس  است که باید در سایه کل کتاب خداوندالبته این کتاب نیز قسمتی از مکاشفه 

 ها انسانرا در زندگی  آنو تجربه  فقدانثیرات أاین کتاب به طور واضح ت. تفسیر شود

ه چرا ما به شدت به خداي متعالی که براي ما دارد این است ک ینشان می دهد و درس

دارترین  یکی از نیش. نیاز داریم که بتوانیم به کمک او معنایی براي زندگی خود بیابیم

  . درباره سوگواري در این کتاب آمده است سخنان

رفتن به خانه ماتم از رفتن به خانه ضیافت بهتر است زیرا که این آخرت همه   " 

                      حزن از خنده بهتر است3. ا در دل خود می نهندمردمان است و زندگان این ر

                           دل حکیمان در خانه4.زیرا که از غمگینیِ صورت، دل اصالح می شود

  ) 4 – :7 2جامعه  ( "ماتم است و دل احمقان در خانه شادمانی 

 وفرآیندي که گذر از آن  .ياستعاره اي است از کل فرآیند سوگوار "خانه ماتم  "

سوگواري زیر  .می سازداجتناب ناپذیر ورود به آن خانه را  یفقدانروبرو شدن با هر 

 اي دورةو گذاریم بپشت سر باید آن را که  استتجربه طبیعی یک مجموعه اي از 
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تطبیق  فقدانتجربه سخت و رنج آور با یت درونی ما سعی دارد انسانکه در آن است 

  .یابد

زیرا که   " .اجتناب ناپذیر بودن سوگ سخن می گوید ازیسنده کتاب جامعه نو

      .اما فراتر از آن ارزش خاصی را براي سوگ قائل می شود ". آخرت همه مردمان است

معناي این آیه آن نیست  "... رفتن به خانه ماتم از رفتن به خانه ضیافت بهتر است "

لکه به این معنا است زمانی که شرایط اطراف ما ب. شادي بهتر است ازکه سوگ ذاتاً 

زمانی که شخص واقعاً آسیب دیده است بهتر و سخت دردناك و آسیب زننده است 

خود  فقدانبراي  است که نسبت به شرایط خود با خود و دیگران صادق باشد و

 همه ما با افرادي. هره خود نمایان سازدچسوگواري کند نه اینکه لبخندي تصنعی بر 

این حالت ممکن  .وظیفه خود می دانندشادمان بودن همیشگی را روبرو شده ایم که 

 است  آموزش داده شده آن هاکه توسط کلیسا به  ی باشداحساسو است از راست دینی 

آن یا ممکن است توسط اعضاي خانواده به . را شکل داده باشد آن هاو ساختار زندگی 

به خاطر غم کسی  د همواره ترجیح می دهنداین افرا. آموزش داده شده باشد ها

بنابراین قانونی در خانه خود گذاشته اند مبنی بر اینکه اگر هم  .احساس ناراحتی نکنند

  .غم و دردي داري آن را براي خود نگهدار

حزن از خنده بهتر است زیرا که از غمگینی  "اما کتاب جامعه می گوید که 

اي است که قطعاً بسیاري از انتظارات  این جمله ". صورت دل اصالح می شود

چه نکات مثبتی در ابراز  ؟اما چرا. اجتماعی در رابطه با خانواده و کلیسا را از بین می برد

. دو دلیل اصلی براي این موضوع وجود دارد ؟وجود دارد آشکار نمودن آنسوگواري و 

       پشت سر ود خاینکه صداقت و همسانی در تجربیاتی که در درون و بیرون :  اول

و داشتن  خنده تصنعی .کسب کنیمبهترین نتیجه را  باعث می شود کهریم امی گذ

شخصی که به مراسم خاکسپاري . انرژي بسیاري از ما می گیرد ،غیر واقعی يلبخند

شک خود را سرکوب کند و هر آه خود را در وجودش خاموش ار هر گعزیزي می رود ا

  ". حزن از خنده بهتر است ". بیشتري روبرو خواهد شد با درد  نهایتاًسازد حتماً 
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یکی از  انساناین است که چهره  ". حزن باعث اصالح دل می شود " که: دوم 

طراحی و خلق نموده  ها انسان بینمهمترین ابزارهایی است که خداوند در ایجاد ارتباط 

صورت  صورتی که شاد است دیگران را براي شاد بودن دعوت می کند و. است

صورتی که حالت ترسیده دارد احساس . خشمگین به طرف مقابل هشدار می دهد

      تقاضاي کمک را به دیگران منتقل می کند و صورتی که غمگین است در واقع 

در ضعیف هستم و ممکن است تجربه اي که هم اکنون  .می گوید آسیب دیده ام

رك و کمک تو احتیاج داشته مالقات با من داري طبیعی نبوده و ممکن است به د

تمام عضالت صورت با یکدیگر همکاري می کنند تا به ما کمک کنند نشانه . باشم

زمانی که شخص  .یممنتقل کن اطرافیانرا به  نام هاي الزم از واقعیت وضعیت درونی

رو می شود که باید براي آن شرایط ببر اساس استاندارهاي طبیعی با شرایطی رو

به نکته . غمگین و یا همان حزن بسیار هم خوب است یداشتن صورتسوگواري نماید 

ایمان در  .نیست بی ایمانیسوگواري نشانه . بسیار مهم دیگري نیز باید اشاره کنیم

تواند الهام بخش شادي باشد و ایمان مسیحی ما را در پس فراز و نشیب  وجود ما می

  :مسیح فرموده است. کندمی هاي زندگی بلند  

                                     گویم که شما گریه و زاري خواهید کرد ین آمین به شما میآم20 "

                                       شوید لکن حزن  شما محزون می. و جهان شادي خواهد نمود

  ) 20: 16یوحنا  ( ". شما به خوشی مبدل خواهد شد

د چنین تعبیر شود که ایماندار وفادار به خداوند اما هیچ کدام از این حقایق نبای

ایمانی ثمر ال حفردي می تواند در خانه ماتم باشد اما در عین . نباید سوگواري کند

در واقع حتی می شود این بحث را نیز مطرح نمود که پایدارترین و . باشد بخش داشته

از مسیر سوگواري گذر حال که در شود  دیده میبنیادي ترین ایمان در قلب آنانی 

ایوب و داود اغلب با ناراحتی و یا حتی خشم با خداوند سخن می گویند اما . هستند

خود عمل ایجاد ارتباط . درباره نیکویی خداوند سخن می گویند ی جدیدایمانباالخره با 

خانه ماتم محل . دهنده ایمان به خداوند است ننشا ي سختن هااخداوند در زم اب
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برخی از سوگواري ها ممکن است طوالنی مدت باشند و انواع  .ستسکونت موقتی نی

 فقداندیگري از اندوه ها نیز وجود دارند که همواره در هر زمانی که خاطره اي درباره 

اما در شرایط عادي کار دشوار . دل فرد سایه می افکنند بردر فرد زنده شود دوباره 

. خارج می شویممدتی ه و پس از است که وارد آن شدما سوگواري فصلی از زندگی 

این دوره . هیچ کس دقیقاً نمی تواند بگوید که دوره سوگواري چه مدت طول می کشد

که در  شتوجود دا قبالً کلیاتی. و شخصیت خود سوگوار بستگی دارد فقدانبه نوع 

. و سپس پایان بیابد بکشدباید سه ماه طول  سوگواري :ندمورد مدت سوگواري می گفت

. ) آسان براي افرادي که تحمل دیدن غم دیگران را ندارند (تیجه گیري آسان این ن

پطرس از سوگواري براي دوره  آن جااست که در  6 :1برگرفته از اول پطرس 

ما را به یاد این حقیقت می اندازد که اگر به  آن هااین کار . محدودي سخن می گوید

که دوست داریم را  آن چهدس هر مق اندازه کافی تالش کنیم می توانیم از کتاب

  . استخراج کنیم

  رسوم و تشریفات در مورد سوگواري 

. می شود انجامو مرتب  مشخصسوگواري از لحاظ فرهنگی بسیار ما در زمان 

مشاهده می کنیم که در آن افراد را مقدس رسوم بسیار خاصی  کتاب عصراما در 

    دوره اي در زندگی  از را براي گذرخود تمرکز نموده و خود  فقدانسوگوار بر حقیقت 

پالس پوشیدن و خاکستر بر سر ریختن . آماده می کردند) یا براي ابتداي آن دوره ( 

پوشیدن پالس زبر نمادي خارجی از ناراحتی . تنها عملی مبتنی بر تحقیر شخص نبود

خاکستري که باعث کثیف شده بدن . استشده  فقداندرونی فردي است که دچار 

است و تالشی است براي هماهنگ نمودن ظاهر فرد  فقدانمی شد بیاد آورنده  شخص

که سوگواري وجود داشت زمان رسوم دیگري در عهد عتیق در  .حالت درونی اش اب

 ،پا برهنه راه رفتن ،تراشیدن ریش و موي سر ،پاره کردن لباس ،روزه  :عبارتند از

نشستن بر روي زمین و   ،يبی توجهی به وضعیت ظاهر ،پوشاندن سر و صورت 
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پوشیدن لباس سیاه در مراسم خاکسپاري و پس از آن  .پوشیدن لباسهاي عزاداري است

  . کوچک از رسوماتی است که در عهد عتیق وجود داشته استاي نمونه 

. متداول بودیک سال به مدت قبل پوشیدن لباس سیاه براي زنان بیوه  هچند ده

اما زنی می گفت که آرزو . افراطی دارد یحالت کرز تفاما امروزه براي برخی این طر

دو هفته پس از مرگ شوهرش دوچرخه پسرش او . پابرجا بودداشت این رسم هنوز هم 

با انگیزه ( زمانی که مغازه دار . برده بود تعمیر دوچرخهرا براي پنچرگیري به مغازه 

    باید از پدر خانه  .این کار زیاد هم سخت نیست انجامگفته بود که ) کمک به زن 

او می دانست که نمی تواند . این زن شوکه شده بود .دهد انجاممی خواستی این کار را 

به هر حال آن مرد از کجا باید می دانست . آن مرد را براي گفتن آن جمله محکوم کند

با این حال جمله اي که او از روي بی توجهی گفته  .که شوهر این زن فوت کرده است

   زمانی که او آن واقعه را به یاد می آورد چنین . باعث ناراحتی زن بیوه شده بودبود 

زمانی که یهودیان زمان  ". کاش هنوز هم زنان بیوه لباس سیاه بپوشند " :می گوید

به شیوه خاصی سوگواري استر از دستور جفایی که پادشاه صادر کرده بود آگاه شدند 

  :کردند

                               مر و فرمان پادشاه به آن رسید یهودیان راو در هر والیتی که ا  "

                                             ماتم عظیمی و روزه و گریه و نوحه گري بود و بسیاري

  ) 4:3استر (  ". در پالس و خاکستر خوابیدند

او نیز ریده شده است زمانی که به یعقوب گفتند که یوسف توسط حیوانی وحشی د

   .سوگواري کرد

                           و یعقوب رخت خود را پاره کرده، پالس دربر کرد، و روزهاي بسیار براي34  "

                       و همه پسران و همه دخترانش به تسلی او برخاستند، 35. پسر خود ماتم گرفت

                              د پسر خود به گور فرود سوگوار نز«: اما تسلی نپذیرفت، و گفت

  ) 35 – :37 34پیدایش  (  ". گریست پس پدرش براي وي همی» .روم می
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آخرین باب کتاب پیدایش  ازدر صحنه اي غم انگیز  ،مرگ یعقوب زمان در همیوسف 

  :سوگواري می کند

                           ماتمی  آن جاپس به خرمنگاه اطادکه آنطرف اُردن است رسیدند، و در  "

و چون 11. گري نمود عظیم و بسیار سخت گرفتند، و براي پدر خود هفت روز نوحه

                               : کنعانیان ساکن آن زمین، این ماتم را در خرمنگاه اَطاد دیدند، گفتند

                              را اَبل  از این رو آن موضع» .این براي مصریان ماتم سخت است«

  ) 11 – 10: 50پیدایش  (  ". مصرایم نامیدند، که بدان طرف اردن واقع است

در این قسمت سوگواري با استفاده از کلمات تشریفات و رسومات توصیف شده 

شناسان در مطالعه فرهنگ هاي مختلف در مورد رسومات مختلف  انسان. است

فرهنگ در مربوط به آن تحقیق کرده اند و دریافته اند که چگونه سوگواري و مراسم 

با وجودي که . داردوجود هاي مختلف رسومات متفاوتی در مورد گذر از حیات به مرگ 

م بر شخص متوفی متمرکز شده است ولی اغلب هدف از به جا آوردن این رسومات ورس

وجود دارد این است که به  کل نکته اي که دراین مراسم. بازماندگان آن فرد هستند

مراسم  .کندواقعه اي مهم در زندگی یک فرد اشاره به صورتی مشخص و عمومی 

مراسم تشیع جنازه  .توسط بازماندگان فقدانعزاداري کمکی است براي درك حقیقت 

این مراسم نقش ثابت نمودن و تاکید بر فوت شخصی عزیزي را  .مراسم آسانی نیست

ه بهایی که روز قبل از خاکسپاري از خانه افراد سوگوار  مالقات. نددر خانواده ادا می ک

. ز باشداممکن است در تابوت ب. اغلب دشوارترین بخش این مراسم است عمل می آید

اعضاي خانواده و دوستان می آیند و می روند و از خاموشی و پایانی که در مرگ وجود 

براي دیدن شخص فوت شده  آن هااین آخرین فرصت . دارد وحشت زده می شوند

 نرامش بخش است اما گاهی باعث منقلب شدآصحنه اي  ،گاهی این صحنه.است

با این حال روز بعد از . می شود آن هاقلب افراد و برانگیخته شدن شدید احساسات 

     خوده بعد از گذشت زمانی زندگی رنگ دیگري ب. سان تر استآخاکسپاري گویی 

  . طبیق با آن وجود داردگویی امکان ت ،می گیرد
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اهمیت  آن هاوقایع مهم را در زندگی افراد برجسته نموده و به  ،مراسم مختلف

 به مراسمیا  ،فارغ التحصیلی و حتی جشن هاي تولد ،مراسم ازدواج. می بخشند

در زندگی حتی مراسم عزاداري نیز می توانند نقش مثبتی را  ومناسبت هاي شاد 

سوگواري روشی است براي گفتن اینکه مرگ نیز بخشی از مراسم . شخص ایفا کنند

. ما بوسیله آن غافلگیر نشده ایم از آن آگاهی داشته و آن را پذیرفته ایم. زندگی است

شاهد شباهت  هنگامی که بارها و بارها به مراسم سوگواري می رویم سال هادر طول 

راسم م. امري طبیعی است فقدانهایی در مراسم سوگواري خواهیم بود و می بینیم که 

که  عزادراي همچنین تصدیقی است بر ارزش مثبتی که در زندگی وجود دارد و این

  . مرگ باعث بی ارزش شدن زندگی نمی شود

در یک مراسم خاکسپاري مسیحی سخنانی درباره زندگی ابدي از کالم در 

وفی پس از زمانی که دوستان و خانواده فرد مت. شهادات و موعظه ها گفته می شود

خاتمه مراسم براي صرف غذا گرد هم می آیند در حقیقت تصدیقی است نا آگاهانه از 

که در مصر  مراسمی. هر دو حیاتبخش هستندکه مشارکت و غذا  ،ادامه روند زندگی

اي مراسمی بس جدي و ویژه  ،می شودبرگزار  شخصیبراي گرامی داشت وفات 

در  آن چهن آئین ها وجود دارد اغلب در تضاد با شور و جدیت و متانتی که در ای .هستند

زندگی و رسومات دنیاي مدرن امروزي به طور مصنوعی و سطحی درباره این رسومات 

  . وجود دارد قرار می گیرد

می دانیم که حیوانات به طور غریزي می خورند و می نوشند و زندگی می کنند  

اما لحظه روبرو  .نمی گذارد آن هاي بر تأثیرو زمانی که مرگی رخ می دهد نیز هیچ 

زمانی و با مرگ لحظه اي است که براي همه در دنیا اتفاق می افتد  ها انسانشدن 

فرصتی است براي این مخلوقات منطقی و داراي اخالقیات  .است براي تفکري صادقانه

مواج با اینکه ا. بازبینی کنندارتباطات و سبک زندگی خود را از  ،که بتوانند الویت ها

آن ن یک اتفاق فلسفی است که در زندگی اما  می آورندشدید احساسات به فرد هجوم 

فرهنگ  اما جاي دادهمقدس تمام این موارد را در خود  فرهنگ کتاب. می دهدرخ  ها
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زمان روبرو شدن  دربسیاري از اشخاص . مدرن غربی ترکیبی از تفکرات متفاوت است

 آن هابا مشکالت بسیاري روبرو می شوند زیرا چون مرگ  ي زندگی همها فقدانبا 

می تواند و هم کلیسا .  حتی نمی دانند که باید با خود زندگی چه برخوردي داشته باشند

به  سعی داردشخص داغدیده  راهنمايو  مشاور. باید از این افراد متفاوت عمل کندهم 

تواند چشم ی در زندگی خود است کمک کند تا بفقدانشخصی که در حال تجربه 

اندازي از زمان سوگواري خود داشته باشد و قادر باشد که به زندگی از زاویه دید جدید 

   .باشدنگاه کرده و آماده ادامه مسیر  يولی کاملتر

  . صحنه هایی که باعث ضربه روانی می شوند

هایی  مقدس در ارائه حقایق دارد می توانیم مثال به خاطر صداقتی که کتاب

در این دنیاي می تواند که  را به خاطر بیاوریمجربیات سخت و آسیب زننده بسیاري از ت

در اینجا دو مورد بخصوص را بررسی خواهیم  .ها تجربه شود انسانتوسط دیگر سقوط 

  . تجاوز به تامار و تجربیات ایوب. کرد

  تجاوز به تامار  

 بوسیله قتل اینانتقام  ،پوشاندن جرم مرتکب شده ،تجاوز به تامار زناي با محارم

تمام . برجسته اتفاق افتادو بودند که در یک خانواده سیاسی هایی ها همه رسوایی 

تان ساما این بار این دا. خصوصیاتی که در یک رمان مدرن می تواند وجود داشته باشد

داستان  . نوشته شده است 13دوم سموئیل باب  ،قدسم کتاب دراست که واقعه اي 

مقدس است که حتی خواندن آن براي ما  هاي کتاب از بخش تجاوز به تامار یکی

مقدس  با این وجود روایت این داستان در کتاب .سخت است چه رسد به توضیح آن

مقدس دیدي کودکانه به این موضوعات ندارد و وقایع و  مدرکی است از اینکه کتاب

بزرگترین  بهي کودکانه تشریح نمی کند بلکه این کتاب ن هااشرایط را مانند رم

تمام . بر می دارد آن هابا آن روبرو هستند اشاره کرده و پرده از  ها انسانمشکالتی که 
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ناتنی  رعاشق خواه ،امنون پسر داود پادشاه. این وقایع در خانواده سلطنتی رخ می دهد

زمانی که عشق تامار باعث رنج بسیار . تامار زن جوان و زیبایی بود. خود تامار می شود

امنون چنان برنامه ریزي کرد . اري او شد نقشه اي براي اغوا و تجاوز به او کشیدو بیم

و به . فریب دهد که تامار به او در اتاقش غذا دهد و در همان زمان سعی نمود که او را

تامار مقاومت می کند و در  " .بیا خواهر عزیز با من در بستر بخواب  " :او چنین گفت

  . شدبه هدف خود به زور متوسل  نتیجه امنون براي رسیدن

نی اي برادرم، مرا ذلیل نساز زیرا که چنین کار در اسرائیل کرده ": او وي را گفت12 "

اما من کجا ننگ خود را ببرم؟ و اما تو مثل یکی 13. نشود؛ این قباحت را به عمل میاور

یرا که مرا از تو پس حال تمنّا اینکه به پادشاه بگویی، ز. از سفها در اسرائیل خواهی شد

لیکن او نخواست سخن وي را بشنود، و بر او زورآور شده، او را 14.دریغ نخواهد نمود

آنگاه اَمنُون با شدت بر وي بغض نمود، و بغضی که با او 15. مجبور ساخت و با او خوابید

برخیز و : زیاده بود؛ پس اَمنُون وي را گفت  ورزید از محبتی که با وي می داشت،

چنین مکن زیرا این ظلم عظیم که در بیرون کردن من می کنی، : او وي را گفت16.برو

لیکن او نخواست که وي را  ".بدتر است از است از آن دیگري که با من کردي

این دختر را از نزد من ": پس خادمی را که او را خدمت می کرد خوانده، گفت17.بشنود

مۀ رنگارنگ در برداشت زیراکه دختران باکرة و او جا18.بیرون کن و در را از عقبش ببند

و خادمش او را بیرون کرده، در را از عقبش . پادشاه به این گونه لباس، ملبس می شدند

و  ،و تامار خاکستر بر سر خود ریخته، و جامۀ رنگارنگ که در برَش بود، دریده19. بست

                                      و چون می رفت، فریاد . دست خود را بر سر گذارده، روانه شد

  ) 19- :13 12دوم سموئیل   ( "  .می نمود

تجربه اي ( ئه کردیم ادر مورد ضربه روانی ار با توجه به توضیحاتی که قبالً

سیب درونی وي شده و توانایی فرد را آشوك آور که براي کسی رخ می دهد و باعث 

پیدا کردن سه نکته اي  در اینجا هم. )دبراي داشتن عملکردي طبیعی مختل می نمای

  . نیستکه در توضیح ضربه روانی وجود دارند دشوار 
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توضیح آن از لحاظ ظاهري به . می شود شوکه شدن فردتجاوز همیشه باعث 

در این داستان  .معناي رابطه اي است ناخواسته و حمله اي است غیر منتظره به شخص

دهد از قبل  انجاممورد کاري که می خواست  امنون شخصیتی بسیار فاسد است که در

او را از خود  نج را بر طرف مقابل وارد کردتفکر کرده بود  و پس از اینکه آن درد و ر

به دوم روانشناختی و اجتماعی  ،این کار او باعث وارد آمدن شوك فیزیکی. می راند

عنی پاره کردن ی. دیده می شود تامارجراحت درونی فوراً در واکنش . تامار می شود

این سو و آن سو  ،ریختن خاکستر بر سرش ،رداي سلطنتی مزین شده و زیباي خود

او باکره . صداي بلند با گریه و ،رفتن او در حالی که دستانش را بر سرش گذاشته بود

. که همه چیز خود را از دست داده است شخصی شده بودتبدیل به حال زیبایی بود که 

تامار در خانه ابشالوم  " :ام این ماجرا در این جمله دیده می شودو نتیجه غم انگیز تم

   ". در غم و پریشانی بسر می برد

کردي طبیعی در زندگی از دست  ی خود را براي داشتن عملایبنابراین تامار توان

اما یکی از مهم ترین درسهایی که در  .او به شدت تحت تاثیر این واقعه قرار گرفت. داد

غم انگیز وجود دارد این است که ضربه روانی که بر تامار وارد شده نه تنها این داستان 

وارد این ماجرا شدند و یک مجموعه  به عنوانثیر گذاشت بلکه تمامی خانواده او أبر او ت

داود . ثیر این رسوایی قرار گرفتندأحتی می شود این چنین گفت که کل ملت تحت ت

اما هیچ شواهدي )  21:13دوم سموئیل  . (گین شدپادشاه پس از شنیدن این واقعه خشم

تنها . وجود ندارد داده انجام پسرش عملِمبنی بر اینکه او عکس العملی به خاطر 

خشم ابشالوم برادر تامار تبدیل به . عکس العمل او بی توجهی به واقعه اتفاق افتاده بود

ی خاموش لمتنفر شد وابشالوم از امنون به خاطر این عمل . تلخی شدیدي در قلبش شد

. خشم منفعل تبدیل به خشونتی شدید و دشمنی شد)   22: 13(ماند و چیزي نگفت 

قتل امنون نتیجه . شهر کشیداز ابشالوم نقشه قتل امنون را در تپه هاي اطراف بیرون 

باز  .گرفت به خودانباشته شدن تمامی این خشم ها بود که در نهایت حالت  وحشیگري 

. هاي تلخ شروع به جاري شدن نمودند طنتی جامه ها پاره شد و اشکهم در کاخ سل
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دو . داود و ابشالوم بینو نتیجه چیزي نبود جز پنج سال دوري و قهر )  36-  31: 13(

         از دیدن یکدیگر اجتناب  لیو  سال آخر ابشالوم در شهر خود داود زندگی کرد

او نهایتا در یک کودتاي سیاسی  .مار گذاشتابشالوم نام دختر خود را نیز تا. می کردند

اما در جنگی که پس از آن اتفاق افتاد کشته  .کشیدقدرت را از چنگ پدر خود بیرون 

در حقیقت می توان گفت تجاوز به تامار  .پس ضربه روانی دیگر درضربه روانی  .شد

خود  ت تاثیرتمامی اسرائیل را تح سال هازمینه ساز تمام درد و تخریبی بود که درآن 

شدن کل خانواده سلطنتی  هو اینکه این واقعه آغازي بر تجزیه و از هم پاشید. قرار داد

اگر با چنین وقایعی به طور صحیح برخورد نشود . سیب می شودآضربه روانی باعث . بود

به تنهایی نمی توانند ارتباطات  آن هااگر فرصتی براي شفا به آن افراد داده نشود 

ه طور ب بتوانندد را از سر بگیرند  و احساس طبیعی و بهتري داشته باشند و اجتماعی خو

   .طبیعی عمل نمایند

  

  هاي ایوب  آزمایش

تنها در صورت سرکوب نمودن احساسات  .خواندن کتاب ایوب کار آسانی نیست

این کتاب تصویري . عادي بخوانیمبصورت و  یاین کتاب را به راحت می توانیمطبیعی 

ایمانی سخن می گوید که در بوته  از. ز یک ضربه روانی را نمایش می دهدطوالنی ا

یات آ در اینجا بار دیگر. هاي سخت این دنیاي سقوط کرده قرار گرفته است زمایشآ

در مقابل ثروت و رفاه و . دنمقدس چهره یک ضربه روانی را به تصویر می کش کتاب

. در زندگی او ایجاد می شوند یختي بسیار سها فقدانداشت  سالمتی که ایوب قبالً

مقدس درباره او شهادت می دهد که وي شخصی بی عیب و درستکار بود از خدا  کتاب

او ثروتمند ترین . منزلت بود او مردي داراي مقام و. می ترسید و از گناه دوري می کرد

اصل است که عیسی صراحتاً اعالم  بیانگر این داستان ایوب . مرد مشرق زمین بود
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خداوند آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان می تاباند و باران خود را بر  :نمود

  .درستکاران و بد کاران

افراد مهاجم . انواع مختلفی بودند و ازو ضربه هاي روانی ایوب شدید  ها فقدان

دختران و پسران )  13،16،17 :1. ( باعث از بین رفتن خدمتکاران و ثروت او می شوند

فاجعه طبیعی می میرند و سالمت جسمی وي توسط بیماري به ضعف و  او در یک

به منظور اجراي عدالت قبل از خواندن چهل باب باقی مانده . دوشمی ناتوانی تبدیل 

یی در شخص ها فقدانچنین  رکتاب ایوب خوب است که در اینجا به احساسی که د

خدا  را و ان خود ضربه می زد افیرایوب به اط حتیاگر. بوجود می آیند نگاهی بیاندازیم

واکنش . میحتی تصمیم به خودکشی می گرفت تعجبی نمی کرد محکوم می کرد و

     . ثروتش اتفاق افتاد سوگواري بود براي ي اولیه که در خانواده وها فقدانایوب به 

ایوب بر خواسته لباسهاي خود را پاره کرد و سر خود را تراشید و روي زمین به سجده  "

خداوند داد و خداوند . از رحم مادر برهنه بدنیا آمدم و برهنه نیز می روم " :تاد و گفتاف

در تمام این احوال  "نویسنده کتاب چنین می گوید  ". گرفت نام خداوند متبارك باد

ضربه روانی زمانی که ایوب دچار بیماري  " .ایوب گناه نورزید و خدا را مقصر ندانست

بدن او را فرا  ،او براي خاراندن دملهایی که از سر تا پا .گشتشدیدي شد سخت تر 

  . را تسکین دهد خوداز تکه اي سفال استفاده می کرد تا درد  ند گرفته بود

شود و در مورد زن  ها انسانضربه روانی می تواند باعث مختل شدن روابط 

 ":گفت به ایوب زن وي بدترین واکنش را به شرایط نشان داد و. ایوب هم چنین شد

اگر چه جواب  " .خدا را لعنت کن و بمیر ؟آیا تو هنوز هم نسبت به خداوند وفادار هستی 

اما پیشنهاد زن خود بود، همراه درد و حتی تلخی با فشارهاي روحانی  تأثیرتحت ایوب 

         نمثل یکی از زنان ابله سخ " :مبنی بر رد کردن خدا را نپذیرفت و به او گفت

قسمتی از وفاداري به این  "  ؟یا نیکویی را از خدا بیابیم و بدي را نیابیمآ! می گویی 

معنا است که شخص یک دیدگاه ثابتی را نسبت به اصول زندگی داشته باشد قبل از 

. مشکالت خود ایوب می دانست که زندگی می تواند پر از نیکویی و پر از مشکل باشد
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بدان  آن چهسختی ها زندگی خود و تمام  این جهان بینی به او کمک کرد که در زمان

  .باور داشت و برایش ایستاده بود را ترك ننماید

ضربه . ایوب و سه دوستش است بیناکثر قسمتهاي کتاب ایوب شامل مکالمات 

افراد آسیب دیده توجه . ثیر می گذاردأد تافراروانی تجربه اي است که بر روي روابط 

برخی وحشت زده  و  ،تندسبرخی  دلسوز ه البته . دیگران را به خود جلب می کنند

در این شرایط  زیرا اغلب به شخص آسیب دیده توجه نمی شود، .برخی دیگر بی تفاوت

ن آو  ؟خواهد آمد نهمه ما این سئوال را از خود می پرسیم که رنج چه موقع سراغ م

از خود چه واکنشی  ودر زمان وقوع آن چه حسی خواهم داشت  ؟رنج چه خواهد بود

رنج توجه افراد را جلب کرده و  ؟آیا دیگران مرا ترك می کنند ؟نشان خواهم داد

  . آن دعوت می کند عللرا به تفسیر  آن هاهمچنین 

وقتی . حالت قضاوت گرایانه دوستان ایوب واکنشی غیر متداول و استثنایی نبود

ات او می آیند شخصی در بیمارستان بستري می شود تقریبا همه افرادي که به مالق

آیا  ؟آیا زیاد کار کرده ؟چرا این شخص بیمار است :تفسیري از خود ارائه می دهند

 ؟حال او بد استبود که تشخیص نداده  قبالً دکترشچرا  ؟غذاي اشتباهی خورده است

    بستري بخش مراقبت هاي ویژه یک سانحه اتومبیل در زمانی که شخص پس از 

این اتفاق چگونه . در رابطه با آن واقعه مطرح می شودشماري  می شود سئواالت بی

چرا او به  ؟خواب آلود بودهراننده آیا در زمان رانندگی  ؟ماشین را ندیدآن چرا او  ؟رخ داد

توصیه دوستانش که گفته بودند نیمه شب در خستگی نباید رانندگی کرد بی توجهی 

پیش نمی رود ما به طور غریبی زمانی که در زندگی اتفاقات بر وفق مراد  ؟کرده است

سوي ه شاید ما فکر می کنیم اگر بتوانیم انگشت اتهام را ب .گردیمدنبال مقصر می  به

از آسیب خواهیم توانست شخصی یا کسی که باعث این اتفاق شده است دراز کنیم 

   مقدس به ما  اما کتاب. مان بکاهیم در زندگیضربه پذیري خود و احتمال وقوع آن 

 فاسداتفاقات ناگوار تنها بدلیل آنکه در این دنیاي سقوط کرده و  معموالًوید که می گ

صرف نظر از اینکه چه مقدار معادالت محتمل . رخ می دهند براي ما زندگی می کنیم
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باز هم در هر زمان این  ،وجود داشته باشددرباره دلیل وقوع حادثه ناگوار در فکر ما 

نها به آن دلیل که شخص در دنیاي سقوط کرده زندگی ی تفقدانامکان وجود دارد که 

  . می کند برایش اتفاق بیافتد

چه کار  ایوب. دوستان ایوب از تمام زوایا ممکن او را مورد آزمایش قرار دادند

آیا فکر نمی کنی نداشتن توضیحی براي  ؟چه دیدگاهی نسبت به خدا داري ؟کرده اي

تمام این سئواالت سئوال مهم  ؟تاخی توستاین شرایط نشان دهنده خود خواهی و گس

که واقعا نقش چنین تفسیرهایی در خدمت . بر می انگیزد فرد مشاوردیگري را در ذهن 

نتیجه اي که می توانیم از کتاب ایوب بگیریم  ؟یستضربه دیده چ و وگوار سبه افراد 

چیزي . بودروشی که دوستان ایوب در برابر او به کار بردند روش صحیحی ن :این است

که در داستان نوشته نشده است این است که چه اتفاقی می افتاد اگر دوستان ایوب 

مردي  آن هادر مقابل . نسبت به ایوب می گرفتند اينقش حمایتگرایانه و دلسوزانه 

واقعا  آن چه. از خود چراهاي بسیاري می پرسد او. وجود دارد که واقعا ضربه دیده است

آیا من از لحاظ  روحانی  ؟این است که آیا خدا مرا ترك کرده است او به آن نیاز دارد

 مشاور هستندکه  انی همو کس می توانستند بکنند دوستان ایوب آن چه ؟تنها هستم

د این است که با حضور خود در کنار شخص آسیب دیده به او نده انجام دمی توان

 اگر در الهیات کتاب. است اواه انند که حضور دائمی و بی تغییر خداوند همواره همرمبفه

مقدسی چنین تعلیمی وجود داشت که در پس هر اتفاق و هر بیماري که براي شخص 

در زندگی رخ می دهد گناهی وجود دارد در آن صورت برخورد با شخصی که ضربه 

اما چنین تعلیمی در  .روانی دیده است ممکن بود شبیه معاینه فنی یک خودرو باشد

  .د نداردمقدس وجو کتاب

ئه می دهد این است که امقدسی ار حقیقتی که کتاب ایوب طبق معیارهاي کتاب

در  یممکن است براي هر کس فقدانخداوند می خواهد ما بفهمیم که ضربه روانی و 

زمانی که چنین اتفاقی می افتد تاثیرات  بدانیمو ) حتی عادلترین افراد  (این دنیا رخ دهد 
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یی ن هاادر چنین زم انسانیده می شود و اینکه تنها ملجاي آن در تمام روابط فرد د

   .و بسایمان به حقیقت نیکویی خداوند است 

 .مقدس وجود دارند روانی در کتاب تادر مورد ضربهم صحنه هاي دیگري 

زندانی شدن پولس نمونه  ،شهادت استیفان ،ارمیابه  جفا. خیانتی که به یوسف می شود

   مقدس از زندگی ارائه  دیدگاهی که کتاب. می باشندربات ضاي اندکی از این قبیل 

می دهد به این منظور است که در زمان وقع حوادث ناگوار تا حد امکان از غافلگیر 

 .می توان یافتکه  مقدس صادقانه ترین کتابی است کتاب. شدن افراد جلوگیري کند

نمودن و کم جلوه دادن ارائه می شود به منظور کوچک  ها انسانامیدي که در آن به 

        مقدس نمی خواهد که ما تفکري  همچنین کتاب .نیست فقدانمیزان درد و 

 برخی در احساسات مذهبی خود آن را پرورش داده آن چهداشته باشیم چنساده لوحانه 

در دنیاي مدرن در  ها انسانکه  سخن می گویدداستان نجاتی  بلکه این کتاب از ،اند

  . بدان نیاز دارند ها قدانفرویارویی با 

  

   " چرا؟ " :بزرگترین سئوال

ت اگر هم سخ .در این دوره استترین سئواالت مطرح شده ز سخت این یکی ا

 .می پرسندآن را حداقل سئوالی است که همه در رویارویی با رنج  ،ترین سئوال نباشد

آن را مشکل  این سئوالی است که فیلسوفان ؟چرا این اتفاق براي من رخ داده است

مباحث ما را به مقدس  کتابدر  سئوالجستجوي پاسخ این . شرارت در دنیا می نامند

آیا  ؟آیا او نیکو است( مباحثی مانند طبیعت خداوند  ،رهنمون می سازدمختلف الهیاتی 

)  ؟آیا او مستحق این رنج است ( انسانطبیعت )  ؟آیا او قادر مطلق است ؟عادل است

   آخرت شناسی )  ؟باید منتظر چه نوع نجاتی باشیم (نجات )  ؟اه چیستنتایج گن (گناه 
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منتظر چه تسلی در زندگی آینده و این که  )؟یا مرگ دوست ماست  یا دشمن ماآ( 

  ) ؟آیا می توان آن تسلی را در این دنیا نیز تجربه نمود (؟ماست

  ؟ چه موضوعی نهفته  استها  " چرا؟ "در پس این 

اجتناب " چرا " سئوال  – 1:و چیز را در نظر خواهیم گرفتدر ادامه بحث د

ضربه روانی  دارد از یک فردي که  – 2. به آن داد قانع کنندهناپذیر بوده و باید پاسخی 

  . یا سوگ عبور می کند به چیزي فراتر از یک پاسخ نیاز دارد

اما  ،دوجود دار فقدانچرا در این دنیا رنج و اتی می دهد که مقدس توضیح کتاب

به افراد رنج نسبت در عین حال واقعیتی شگفت انگیز از حقیقت محبت و حضور خدا 

چرا این  "این سئوال پرسیده می شود که  مشاورزمانی که از . ارائه می کندنیز را دیده 

این است که در  نکته اي که باید تشخیص دهداولین  " ؟اتفاق براي من افتاده است

سناریوهاي مختلفی ممکن است در پس این  ؟ته استپس آن چرا چه چیزي نهف

ي گذشته سال های را در فقدان سئوال کننده اگر شخص  .باشدوجود داشته سئوال 

احیاي ایمان خود براي تالش  حالدر والئبا پرسیدن این س ممکن است ،تجربه کرده

و اکنون زمان  سئوالی آزار دهنده بوده "  ؟چرا " براي او این .باشدایمانی خود یا رشد 

  .بیابد نآن رسیده که پاسخی براي آ

اندوهی را پشت سر  و فقداناز فردي که  این سئوال را مجدداً اورشبان مشاگر 

شدید احساسات گرفتار است پاسخی  امواج بینکه در  آن فردبه بشنود و است گذاشته 

قع بزرگترین در وا. مشکل او را حل نخواهد کرد پاسخ دهد اینبشسته رفته و منطقی 

 به عنواناشتباهی که ممکن است یک مشاور مرتکب شود نگاه کردن به مشکل رنج 

   .آسیب به شفا نیاز دارد نه به توضیح. مسئله اي است که باید حل شود

لبریز از درد و رنج  يا سئواالتی که مشاوره شوندهبه هاي آینده  ما در فصل

     نبال در ادامه هدفی که در این فصل اما به منظو .پرداختخواهیم  ،خواهد پرسید
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نگاهی دهد می به این سئوال ارائه   مقدس می کنیم باید به پاسخی که کتاب

   .بیانداریم

  

  چرا اي خداوند؟ 

از تکبر 2کنی؟  هاي تنگی پنهان می اي و خود را در وقت اي خداوند چرا دور ایستاده1  "

زیرا 3. شوند اند، گرفتار می که اندیشیده هایی شود؛ در مشورت شریران، فقیر سوخته می

گوید و خداوند را  رباید شکر می کند، و آنکه می که شریر به شهوات نفس خود فخر می

همه فکرهاي » .بازخواست نخواهد کرد«: گوید شریر در غرور خود می4. کند اهانت می

او بلند و بعید  احکام تو از. راههاي او همیشه استوار است5. او اینست که خدایی نیست

هرگز جنبش «: در دل خود گفته است6. شمارد همه دشمنان خود را به هـیچ می. است

دهن او از لعنت و مکر و ظلم پر 7» .نخواهم خورد، و دور به دور بدي را نخواهم دید

نشیند؛ در جایهاي  هاي دهات می در کمین8است؛ زیر زبانش مشقّت و گناه است؛ 

در جاي مخفی مثل 9کشد؛ چشمانش براي مسکینان مراقب است؛  یگناه را م مخفی بی

کند؛ فقیر را به دام  کند؛ به جهت گرفتن مسیکین کمین می شیر در بیشه خود کمین می

شود؛ و مساکین در زیر جباران او  پس کوفته و زبون می10. سازد خود کشیده، گرفتار می

روي خود را پوشانیده و هرگز ! ستخدا فراموش کرده ا«: در دل خود گفت11. افتند می

و مسکینان را فراموش ! اي خدا دست خود را برافراز! اي خداوند برخیز12» .نخواهد دید

تو بازخواست نخواهی «: گوید چرا شریر خدا را اهانت کرده، در دل خود می13! مکن

فات نگري، تا به دست خود مکا اي زیرا که تو بر مشقت و غم می البته دیده14» کرد؟

. مددکار یتیمان تو هستی. مسکین امر خویش را به تو تسلیم کرده است. برسانی
. و اما شریر را از شرارت او بازخواست کن تا آن را نیابی. بازوي گناهکار را بشکن15
اي خداوند 17. امت ها از زمین او هالك خواهند شد. خداوند پادشاه است تا ابداالباد16

اي و گوش خود را  اي، دل ایشان را استوار نموده کرده مسألت مسکینان را اجابت
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ز زمین است، !ی که انسان. شدگان را دادرسی کنی تا یتیمان و کوفته18اي،  فراگرفته

  )  10مزامیر  ( ".  دیگر نترساند

ممکن است   مطرح شده  چرا نباشد،  اگر سئوال .این سئوال اجتناب  ناپذیر است

  .باشد " ؟چقدر طول خواهد کشید "

  

                                 تا به کی در نفس خود مشورت بکنم و در دلم هرروزه غم 2 "

  ) 13:2مزامیر  ( "خواهد بود؟ تا به کی دشمنم بر من سرافراشته شود؟ 

  

تمامی مذاهب در دنیا بر اساس این فرض بنا شده اند که در دنیا درست و غلط 

نتایج خوب را به جاي نتایج بد  شودچگونه می  ؟مکان دارداما چگونه این ا .وجود دارد

د چنین به نظر نزمانی که درد و رنج به ما نزدیک می شو کرد؟در زندگی خود حاصل 

    یا چنین به نظر )  ؟چرا دور ایستاده اي . (می رسد که خداوند بسیار از ما دور است

از   .) " ؟را مخفی ساخته اي چرا خود ". ( می رسد که خداوند هیچ اهمیتی نمی دهد

 بینتفاوت  آن هاسخنانی که اکثر مشاوره شوندگان ابراز می کنند چنین بر می آید که 

      به ندرت افرادي که ادعاي ایمانداري  .واقعیت ذهنی و تجربه عینی را می دانند

 می کنند ممکن است به شخصی که مشاوره شبانی ارائه می دهد این جمله را بگویند

خواهند گفت که  آن هااغلب  . است که خدا جهانی را که خود آفریده است ترك نموده

یا  ؟یا چرا خداوند اجازه داد که این اتفاق بیافتد ؟دور شده امخداوند  می کنم ازاحساس 

       10داود در مزمور  آن چهت دور از اتمام این احساس ؟چرا او به من کمک نمی کند

 .وجود دارد هم مقدس هاي دیگر کتاب در قسمت این احساسات رنظی ،می گوید نیست

تسلی ما از نقطه اي شروع می شود که در می یابیم خداوند از تمام این وقایع آگاه 

ایمان  این حتی با وجود " .تو اي خداوند از سوگ و مشکل من آگاه هستی ". است

ایجاد می شود این است گاهی پرسشی که . سئواالت ذهن فرد پایان نمی پذیرد لزوماً

 دهانسئوالی از  چنینهمیشه هم  اما  ؟نمی دهد انجاماگر او آگاه است پس چرا کاري 

آگاهی از اینکه خداوند آگاه است و اطمینان از اینکه .  فرد رنج کشیده خارج نمی شود
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که می دانیم او آگاه و حاضر است، باعث  او حضور دارد باعث تسلی می شود و همین

او درباره  سخنانکه  احساس می کنداگر شبانی که مشورت می دهد . ماستتسلی 

استفاده کند که در آن  مقدس کتاب دیگرباید قسمتهاي  ،حضور خداوند کافی نیست

در  ااي ملجترین و عالی ترین م مهماست که  حقیقت این. سئوال چرا تکرار می شود

از  مملوردي به زندگی زمانی که ف. این زمان ها حضور همیشگی خداوند است

    پولس یا یوحنا نگاه و استیفان  ،ارمیا ،داود ،ایوب ،موسی ،یوسف ،مشکالت ابراهیم

     هاي دیگر را سر  فقدانبیماري یا  ،یی که جام تلخ جفان هااحتی در زم ،می کند

دور از نیکویی و قوت  به این حقیقت باعث تسلی او می شود که زندگی او ،می کشد

   .د نیستخداون

     و در دستان خود  داردخداوند مشکل و سوگواري را می بیند آن را مد نظر 

هیچ دشمنی براي  " .را می شنوداو خدایی است که صداي فریاد مظلومان  ". می گیرد

قربانی در در نتیجه فرد . بشریت وجود ندارد که خداوند روزي او را بر سر جایش ننشاند

  . خود را تسلیم خداوند کند او همین دلیلی می شود کهو  شدهاین مورد توجیه 

  

  سقوط کرده  جهانو  8رومیان باب 

  

        تأثیربشریت  بر همهیک کلیت  به عنوانجایی که قوانین کیهانی  از آن

 .تفسیر تجربیات هر شخص باید در پرتو این قوانین صورت بگیردبنابراین  می گذارد،

 :عبارتند ازند روبرو می شو آن هابا  شان در زندگی ها نانسااغلب سئواالت عمیقی که 

چرا باید شغلم را از  ؟چرا بدن من بسیار ضعیف است ؟چرا باید مادرم فوت می کرد

 یانسانهر  زندگیاز  يشخصی قسمت واقعی و ارزشمند یاتتجرب ؟دست می دادم

ی و جهانی از باال اما اغلب معناي این تجربیات با توجه به قوانین و تجربیات کل ،است

  . پائین باید درك شود به
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کتاب رومیان  8باب  به خود بسیاري از مشاوران مسیحی در مشاوره شبانی

تنها به این خاطر که  نه .مراجعه کرده و آن را بیش از هر باب دیگري به کار می برند

  :وجود دارد  آن جادر آیاتی بنا کننده 

  

                                   خدا را دوست می دارند وو می دانیم که بجهت آنانی که 28 "

                                           برحسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها براي خیریت 

  ) 28: 8رومیان (  ". با هم درکار می باشند) ایشان(

  

که چرا چنین وقایعی رخ  اینبه خاطر اینکه این باب ارزیابی صادقانه اي درباره  بلکه

به ما ارائه می کند و حقایقی درباره اسارت و فساد و تباهی خلقت به ما را می دهد 

  :گوشزد می کند

  

زیرا یقین می دانم که دردهاي زمان حاضر نسبت به آن جاللی که در ما ظاهر 18  "

                            زیرا که انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران خدا 19.خواهد شد هیچ است

                         زیرا خلقت، مطیع بطالت شد، نه به اراده خود، بلکه بخاطر او 20می باشد،

در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خالصی خواهد یافت تا 21که آن را مطیع گردانید،

                                                خلقت تا اآلن  زیرا می دانیم که تمام22.در آزادي جالل فرزندان خدا شریک شود

و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را 23.با هم در آه کشیدن و درد زه می باشند

زیرا 24.یافته ایم، در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی یعنی خالصی جسم خود

کسی  آن چهده شد، دیگر امید نیست، زیرا که به امید نجات یافتیم، لکن چون امید دی

اما اگر امید چیزي را داریم که نمی بینیم، با صبر 25بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟

دعا  آن چهو همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند، زیرا که 26.انتظار آن می کشیم

ی کند به ناله کنیم بطوري که می باید نمی دانیم، لکن خود روح براي ما شفاعت م

  ) 26 – :8 18رومیان (  ". هایی که نمی شود بیان کرد
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مقدس نگاه ما را به سوي کل خلقت معطوف  این قسمت شگفت انگیز از کتاب

یکی از . و تصویر خلقتی را به ما ارئه می دهد که در درد و سوگ است ساخته

   ن بخش آیا واژهموضوعاتی که مفسیرین بر سر آن بحث می کنند این است که در ای

پولس درباره ما صحبت  23در هر حال تا آیه  ؟بشریت را نیز شامل می شود "خلقت  "

 مقدس دارد این است که درد و رنج هدفی که این قسمت از کتاب می کند و مطمئناً

 وجود داردختی و رنجی که در کل خلقت بدبهاي ما را در سایه مفهوم وسیع تري از 

ي سختی را در زندگی خود تجربه می کنم این ها فقدانراین اگر من بناب. می دهدقرار 

به طور روزمره  ها فقدانبدان خاطر است که تمامی دنیا تبدیل به مکانی شده است که 

حقیقت وجود  .ددر این متن تکرار می شو مفهومسه . و عادي در آن اتفاق می افتند

  . فراتر از رنج قرار می گیرد طریقی که رنج را تجربه می کنیم و امیدي که ،رنج

  

  

  

  

  

  

  

  

پولس در اینجا  آن چه ؟آیا این تصویر فردي نیست که سوگ را تجربه می کند

خطاب می کند در تجربه ما می تواند به غم و گریه و افسردگی  "آه   "و  "نا امیدي  "

در ما احساس توهین شدن و یا مورد حمله قرار  فقدان. خشم و غضب ترجمه شودو 

آهی که ما می کشیم از . ما می شوددر گرفتن ایجاد می کند و باعث آسیب و جراحت 

 ما وجودزیرا نا امیدي در مرکزي ترین و اصلی ترین قسمت  .استوجودمان  عمق

چیزي است فراتر از سئواالت . در واقع سوگ یک بحران روحانی است. است ایجاد شده

فقدانحقیقت   امید براي یافتن چیزي نیکوتر تجربه نا اُمیدي 

 امید مشتاقانه مطیع بطالت رنجهاي حال

 با امید آه کشیدن قید فساد

 ما مشتاقانه صبر می کنیم از درون آه کشیدن درد زه
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ك و جابه جایی است که در درون روح خود احساس انفکا .ماذهن و فراتر از احساسات 

   ".ود این طور شودبقرار ن  "حس اینکه . احساس می کنیم

خاصیت مایوس  "نا امیدي  " :یکی از مفسرین آن را چنین تفسیر می کند که

در هیچ قسمتی به شخصی که  ،کننده اي است که در زندگی فعلی شخص وجود دارد

و تعریف . ده استینرس ،یی حصول آن را نیز داشتو توانا داشتآن کمالی که انتظار 

که نتوانسته به هدفی که برایش در نظر گرفته شده  شخصی " :دیگري نیز وجود دارد

دلیل چرا هاي دارد را نیز  "پوچی  "که همراه حود حس   "نا امیدي  " .". است برسد

. آن سکونت داریم در دنیایی است که ما در فقداننا امیدي نتیجه واقعیت وجود . ماست

از لحاظ لغوي به معناي رنج هایی است که در زمان  "دردهاي زمان حال  "عبارت 

 .حال متحملش می شویم و به عبارتی دیگر رنج بخشی از صفات عصر حاضر است

از پیدایش تا مکاشفه آیات  .مازندگی  شناخته شده در یکی از خصوصیات بنیادي یعنی

در عصر حاضر  ها فقدانزمان روبرویی با  مک کنند کهمی کنند به ما ککالم سعی 

 .سخن می گویددشمنی و مرگ  ،شوك ،درباره درد و رنج 3پیدایش باب . شوکه نشویم

به صدا در آمدن شیپورها  ،باز شدن مهرها د که نوجود داردوره هایی در کتاب مکاشفه 

قحطی و فجایع خبر از جنگ و  است وو پیاله هاي غضب خدا را به تصویر کشیده 

نکته  .رخ دهددر دنیا قرار است درست قبل از نجات نهایی اي می دهد که  طبیعی

بطالت به  وشده  "دنیا مطیع بطالت   "این است که  قسمتدر این  موجود اصلی

پولس همین کلمه را در اول قرنتیان باب . فنا شدن استو معناي داشتن قابلیت فساد 

هاي  و از طبیعت کامل بدن فانیي ابدي و چیز هاي زمانی که در مورد چیزها 15

  .جالل یافته ما سخن می گوید استفاده کرده است

چنین این مرگ  یازمان روبرو شدن با بیماري  با این وجود چرا بسیاري از افراد 

گاهی این حالت غافلگیري براي افرادي ایجاد می شود که در  ؟غافلگیر می شوند

برخوردار بوده اند و هیچ خوبی یاد و امکانات مالی و سالمتی زندگی خود از آرامشی ز

بنابراین زمانی که پزشک . شان روي نداده است یا اطرافیان آن هاچیز منفی در زندگی 
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او را  د و می گوید که این بیماريبیماري مزمنی می دهاز خبر اي ساله  35شخص به 

روبرو شده که هیچ تجربه اي  آن شخص به دلیل اینکه با شرایطی ،ضعیف خواهد کرد

   .گردددر مورد آن ندارد دچار سر در گمی و تشویش می 

و در واقع پس از جنگ جهانی دوم ما با نسلی روبرو هستیم که هرگز جنگ 

 انسانقحطی و شرایط بد اقتصادي را به خود ندیده اند و این بدان معنا است که ما 

ورد با فساد و بطالتی که این زندگی یی را خواهیم دید که به محض اولین برخها

   .خواهند داشت شوکه شده و احساس بسیار بدي ،اسیرش است

غافلگیر و شوکه می شوند تناقضی  ،دلیل دیگري که افراد در روبرو شدن با رنج

پولس در رومیان . اتفاق می افتد آن چه می دانیم وخوب و صحیح  ما آن چه بیناست 

 ،که آن را نا امیدي زمانی. رنج ارائه می دهد درهمدردي  سبر اسا یبه ما نگرش 8باب 

فساد و بطالت و اسارت می خواند به عبارتی به ما این اجازه را می دهد که در زمان  

عیسی از مرگ دوست خود . وجود رنج نا امید شده و احساس آسیب و رنجش کنیم

ه درد هیچ فشار و رنجی تظاهر اینک. بدي به او دست داد ایلعازر آشفته شده و احساس

که سعی  يمشاور .به شخص وارد نمی کند هیچ سودي براي هیچ کس نخواهد داشت

غیر  می کند برخوردي اساساًآن  فقداندر کوچک جلوه دادن درد ضربه روانی و 

اشتباه و بی نتیجه اي براي رسیدن  به   این کار میانبر. می کندصادقانه با طرف مقابل 

  .تسلی است شفا و

هایی  یکی از روش ،مشاهده می کنیم 8آخرین نکته اي که در رومیان باب 

و آن نا امیدي تطبیق پیدا کنیم از که می توانیم از طریق آن با این دنیاي سراسر است 

  شخصی را به تصویر  "امید مشتاقانه  "عبارت . امیدروش چیزي نیست جز داشتن 

همچنین پولس می گوید . ینده نگاه می کندمی کشد که با اشتیاق و تمایلی شدید به آ

که ما مشتاقانه در انتظار پسر خواندگی یعنی نجات خود هستیم و اینکه اگر ما امید 

این یکی از حقایق آخرت شناسی  .انتظار شفاي کامل خواهیم ماند در  صبر باداریم 
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را  مثبت آن تاثیر ،است و مثل همه حقایق دیگر اگر بتوانیم آن را به خوبی درك کنیم

کسی که مشاوره شبانی ارائه می کند همان طور که . در زندگی امروزمان خواهیم دید

نمی تواند نسبت به گذشته بی تفاوت باشد به همان صورت نیز نباید نسبت به آینده نیز 

اگر بخواهیم شخص را در زمان حال با واقعیتی که برایش اتفاق افتاده . ی تفاوت باشدب

و به او براي گذر از این زندگی طوفان زده کمک کنیم باید بتوانیم به  روبرو ساخته

مده توجه نموده و بدانیم که می خواهیم در آینده او را به آگذشته او جایی که از آن 

هاي آینده به این نکته اشاره خواهیم کرد که چگونه  در بخش. کجا هدایت کنیم

  . زندگی خود ادامه دهد رنج و سختی با صبر به بینممکن است شخص در 

  مشکل در نظر گرفتن کل متن 

بسیار  8زمانی که ما در میانه رنج و سختی نیستیم آموختن حقایق رومیان باب 

ی روبرو می رنج باسان است اما درك این حقایق تنها زمانی اتفاق می افتد که ما آ

از جهان بینی ما باید براي زندگی هاي خود ساختاري منطقی داشته باشیم و  .شویم

هم اتفاقات بد زندگی  بتوانیم بوسیله آن هم اتفاقات خوب و تابرخوردار باشیم درستی 

اما زمانی که شخص به خاطر اتفاقی غم انگیز در زندگی اش . خود را تفسیر نمائیم

کنار هم قرار دادن قطعه هاي مختلف این پازل براي او  می شکندشوکه شده و در هم 

   .دمی گردغیر ممکن 

این  متوقف می شوند  " ؟چرا "روي سئوال  ایکی از دالیلی که برخی از افراد ب

زندگی  آن ها. از زندگی دست یابند یاست که نتوانسته اند به درکی صحیح و قابل فهم

قسمتی از کل دنیا هستند و جزوي  آن هااینکه  .خود را در متن کلیتی بزرگتر نمی بینند

به عنوان مثال  .ساد و تباهی یکی از قوانین دنیا استاز عصري هستند که درآن ف

چرا خداوند این بیماري سرطان را   " :افرادي را در نظر بگیرید که چنین سئوال می کنند

چرا  "یا  "  ؟چرا خداوند اجازه داد که همسر من به من خیانت کند "یا    "  ؟به من داد

کل متن در  آن هات این است که در مشکل این سئواال  "  ؟خدا کار مرا از من گرفت
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نگرشی است که بر اساس آن هر واقعه ) وحدت گرایی ( مونیزم . نظر گرفته نشده است

خدا در آن دخالت داشته  در زندگی من داراي هدف مشخص و اولیه اي بوده و مستقیماً

ثیر گناه أمهم نیست که من قسمتی از کل جهانی هستم که تحت تو این امر است 

بنابراین زمان وقوع اتفاقات خوب شخصی که داراي . ط کرده و در فساد قرار داردسقو

تفکر مونیزم است چنین می اندیشد که خداوند آگاهانه تصمیم گرفته که از ما مراقبت 

ی را تچنین تفکري ما را در زمان دعا دچار سردرگمی می کند و پیچیدگی و سئواال. کند

  . ایجاد خواهد کرد مااین زندگی براي  در مورد توزیع یکسان برکات در

   :به تصویر زیر توجه کنید

  

  

  

  

  

  

  

خدا                                           دا              خ  

هیچ کلیتی وجود ندارد 

 فقط من و خدا هستیم

کلیتی وجود دارد من 

متعلق به سیستم بزرگتري 

 هستم



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ٥٣

 

    یی که ما دچارش ها فقدان. هستندتجربیات ما بخشی از یک کلیت بزرگتر 

خاص  یکه خدا ما را به خاطر مرتکب شدن گناه ندلزوما به این خاطر نیست گردیممی 

د که رفتار شریرانه گاهی بر روي همین مقدس می گوی اگر چه کتاب  . (کندمی توبیخ 

 12 : 5،12اعمال  ،27 – 20 :5دوم پادشاهان . ورد داوري خدوند قرار می گیردزمین م

ممکن است  فقدانضربه روانی و . ) را مطالعه کنید 30 –  11:29اول قرنتیان  ،23 –

است به به بیان دیگر ممکن . نباید باعث غافلگیري ما شودولی روي دهد هر زمانی 

طوالنی به  یشوکه شویم اما لزومی ندارد که براي مدت یشخصمي ها فقدانخاطر 

کلی و جامع تر درباره زندگی  یداشتن نگرش. دچار سر درگمی شویم آن هاخاطر وقوع 

رخ دهد بهترین روشی است که می تواند به ما در  ماخود قبل از آنکه رنجی در زندگی 

  . مان وقوع رنج کمک کندمقابل سر در گمی روحانی در ز

  شفا از سوگ و ضربه روانی 

اما کالم  می داندخوب را درست است کالم خدا می گوید رفتن به خانه ماتم 

  . پایان خواهد رسیدبه روزي خداوند همچنین به ما وعده می دهد که سوگواري ما 

                                 تا مسکینان را به مقام بلند برساند، و ماتمایان به سالمتی11 "

  ) 5:11ایوب  (  "سرافراشته شوند؛ 

                                 و بار دیگر آفتاب تو غروب نخواهد کرد و ماه تو زوال نخواهد20 "

                         پذیرفت زیرا که یهوه براي تو نور جاودانی خواهد بود و روزهاي نوحه گري

  ) 20: 60اشعیا (  ". شد تو تمام خواهد

  ) :16 6یوحنا   ( ". ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده است6 "

  ) 4: 5متی  ( ". خوشابحال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت4  "
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اگر شخص احساس کند که همه چیز خود را از حتی  فقدانیک در روبرویی با 

   :که باقی می مانند  هایی هستند هنوز چیز ،دست داده است

اما بزرگتر از اینها . یعنی ایمان و امید و محبت: و الحال این سه چیز باقی است13 "

  ) :13 13اول قرنتیان (  ".  محبت است

  سوگواري و ایمان 

خشم  .آزمایشی براي ایمان ما .نوعی بحران روحانی باشد سوگواري می تواند

      ایجاد  است و این خشم گاهی نسبت به خداوند فقدان واکنشی متداول نسبت به

 اگر بخواهیم مطابق با  را که پولس درباره خلقت سخن می گوید "بطالتی  ". می شود

به دلیل بر . نرفته ایمبه بی راهه هم  ترجمه کنیم زیاد خشم آن را خودتجربیات 

به دنبال  شخص ،با آن روبرو شوداي آسیب دیده  آشفتگی ممکن است هر شخص

چه  ؟چه کسی مقصر است. یافتن مقصري براي عدم رو به راه بودن شرایط می گردد

با چه کسی باید به خاطر این واقعه برخورد صورت  ؟کسی مسئول این واقعه است

آیا تقصیر  ؟یا من مقصر هستم که همسرم را وادار نکردم زودتر نزد پزشک برودآ ؟بگیرد

آیا . پرتو درمانی می توانست زندگیش را نجات دهدن ؟ چوخود اوست که نپذیرفت

آیا تقصیر دولت  ؟را زودتر تشخیص دهد غده بدخیم تقصیر دکتر است که نتوانسته بود 

آیا  ؟هاي بهتر و آزمایشات پزشکی هزینه کند است که نپذیرفته باید براي خرید دستگاه

د اشتباه سلول هاي بدن او کر این اتفاق تقصیر خدا است که از اول مانع عمل واقعاً

   ؟نشد

چه شخص بتواند دالیلی زمینی براي دوره اي از رنجی که می کشد پیدا کند و 

 اما. است همه که متعال تر از  کسیهمواره انگشت اتهام وي به سوي آن ، چه نتواند

در این میان این سوال مطرح می شود که این چه خدایی است که اجازه می دهد چنین 

  ؟درخ ده اتفاقی
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اما برخی  خودداري نمی کنندنسبت به خداوند خود افراد از ابراز عصبانیت  هامروز

این دو گروه که در دو سر طیف  بیندر . دیگر این کار را کفر گویی آشکار می دانند

اجازه بدهید . مقدسی تري وجود دارد معقول تر و کتاب ،دیدگاه صادقانه تر قرار دارند

   :چهار کلمه براي شما خالصه کنیماین دیدگاه را با 

خشمگین بودن از خداوند خوب نیست و به هیچ وجه قرار گرفتن در آن شرایط  -الف  

   .نیستبراي ما بنا کننده 

ه ایمانداران هرگز از خداوند عصبانی نمی شوند بسیار ساده لوحانه کاین تفکر  –ب 

  . است

که آن را  است آن را بپذیرد تا ایناگر کسی نسبت به خداوند خشمگین است بهتر  –ج 

   .گردد تلخیشدر خود مخفی سازد و باعث 

می توانیم خشم و نا امیدي خود را به  آن هاروشهایی وجود دارند که با استفاده از  – د

  .مسیري بنا کننده هدایت کنیم سوي

 آن هادر  وقایعی ثبت شوند که شبنا بر دالیلی خداوند اجازه داده که در کالم

. رخی از وفادارترین پیروان خداوند خشم و نا امیدي خود را نسبت به خداوند ابراز کنندب

   :ن را در نظر بگیریدواین مت

اسرائیل را هالك کرده و تمامی قصرهایش را منهدم   خداوند مثل دشمن شده،5 "

                 و براي دختر یهودا ماتم و ناله . ساخته و قلعه هایش را خراب نموده است

  ) :2 5مراثی (  ". را افزوده است

                          زیرا اگرچه کسی را محزون سازد لیکن برحسب کثرت رأفت خود 32  "

                             چونکه بنی آدم را از دل خود نمی رنجاند و 33.رحمت خواهد فرمود

  ) 33 – :3 32مراثی  ( ". محزون نمی سازد
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از ناله کشیدن . تو گفته اي واي بر من زیرا خداوند بر درد من غم افزوده است3  "

  ) :45 3ارمیا   ( ". خسته شده ام و استراحت نمی یابم

چرا مرا دور انداختی؟ چرا به سبب ستم دشمن ماتم . زیرا تو خداي قوت من هستی2 "

  ) :43 2مزامیر   ( " ؟ کنان تردد بکنم

اي صخره من چرا مرا فراموش کرده اي؟ چرا به سبب ظلم «: به خدا گفته ام9  "

  ) 9: 42مزامیر (  " »دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟

                               اي خداي من، اي خداي من، چرا مرا ترك کرده اي و از نجات من   "

  ) :22 1مزامیر  ( "   و سخنان فریادم دور هستی؟

                        ی افتد فانی می شود و صخره از مکانش منتقل به درستی کوهی که م18 "

  ) :14 18ایوب  ( ". می گردد

  . هستند و عمیقی اینها جمالت سنگین

به  و می گوید کهمی نویسد  جمالتی مارتین لوتر در زمان بلوغ روحانی خود

این خداي  من از " .ردیک راهب جوان در قلب خود چه حسی نسبت به خدا دا عنوان

اما هیچ عشقی نیز در قلب من  ،عادلی که گناهکاران را مجازات می کرد نفرت نداشتم

از این خدا عصبانی بودم و نسبت به او وجود نداشت با اینکه کفر گویی نمی کردم اما 

گویی کافی نیست که این گناهکاران  " :غرغر و شکایت می کردم و می گفتم دائماً

شریعت ده فرمان  انجامخاطر عدم  مانند وب ملعونطر گناه اولیه خود بیچاره تا ابد به خا

         آن هاهاي  خداوند غمی را بر غم ؟کنند انواع فجایع را در زندگی خود تجربه 

. اعالم می کند آن هامی افزاید و حتی خود مژده نجات هم عدالت و خشم خدا را بر 

و به شدت نسبت به خداوند بر  ردماي زندگی می ک من با چنین وجدان مختل شده

  "...... خشم خود را اعالم می کردمشده بودم و انگیخته 
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گاهی افراد به این دلیل نسبت به خداوند خشمگین می شوند که هیچ کس و 

گاهی هم به این خاطر است که  .نثار او کنندکه خشم خود را  نداردهیچ چیزي وجود 

 ،تجاوز .باشد که انگار داراي ابعادي ماورالطبیعیچنان شریرانه به نظر می رسد  فقدان

جنگ همگی وقایعی هستند که گویی به علت چیزي فراتر از قوانین  ،قتل ،زمین لرزه

اینجا جایی بوده که  قطعاً. اتفاق می افتند مقررعلت و معلولی و ابعاد زمینی و روحانی 

این  ؟ی غالب نشده استشرارت و نیکویی به مصاف یکدیگر رفته اند  اما چرا نیکوی

نسبت به رابطه  فردحالت همچنین می تواند به خاطر داشتن دید گاه ساده اي باشد که 

و این چنین فکر می کند که اگر من متعلق به خدا هستم  او مرا . ایماندار و خداوند دارد

باز هم مشکل . برکت خواهد داد و هرگز دست از برکت دادن من نخواهد کشید

 هستندتنها به این معنا  فقدان وجود فرد ایمان دارد که. دن کل متن استفراموش کر

  هرگز چنین  او که خداوند به نقش خود عمل نکرده و در آن کوتاهی نموده است و

قسمتی از چرخه حیاتی است که  ،ی که در زندگی او اتفاق افتاده استفقداننمی اندیشد 

  . در این خلقت سقوط کرده وجود دارد

 ،خدا زمانی که افراد از تجربه خشمشان نسبت به خدا عبور می کنند المدر ک

خشم شدت . که خداوند شخص خشمگین را مجازات یا سرزنش کندهرگز دیده نشده 

و  در زمان مناسب. نیز مانند تمام احساسات دیگر می تواند در شخص باال و پائین شود

 ،جود دارد و معموال پس از آنشخص خشمگین و مطلبی براي آموختنِ در هنگام خشم،

  . درکی بهتر از وقایع بدست  آورد می تواندشخص 

و حتی خشم خود را نسبت به خداوند ابراز  است زمانی که شخص سوگوار نا امید

به هر . اما او ایمان خود را ترك نکرده است .ایمان او دچار بحران می شود ،می کند

هیچ اشتیاقی براي صحبت با  د دیگر اصالًحال اگر شخصی ایمان خود را از دست بده

اغلب پس از آنکه شخص خشم خود را نسبت به خدا  .خدا یا درباره خدا نخواهد داشت

. خالی کرد هنوز هم درون خود براي شناخت خدا و احساس حضور او اشتیاق دارد

 افراد .مقدس نیز صدق می کند کتاب شخصیت هاي بسیاري ازهمین شرایط براي 
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که بتوانند  ،بودهبه این دلیل  آن هاو این وضعیت  .با خداوند درگیر شدند بسیاري

همین بسیاري از مزامیر  موضوع. داشتند نسبت به او ابراز کنند آن چهایمانی فراتر از 

اما باز هم خداوند را ستایش  ؟خدا یا چرا به من کمک نمی کنی ،من غمگینم " :است

   ". ایمان باقی می ماند ،خواهم کرد

  

  سوگواري و محبت 

می شود این است افراد  يباعث شفا و احیا يحقیقتی که بیش از هر چیز دیگر

اما  ،یعنی جدایی فقدان. ترك نمی کندآن ها هرگز و خداوند آنانی را دوست دارد که 

وجود  هیچ چیزيدقیقا پس از آن جدایی است که شخص سوگوار نیاز دارد بداند که 

مقدس که چشم انداز  همان متنی از کتاب. از محبت خدا جدا سازد ندارد که بتواند مرا

که آه می کشد و تا زمان احیاي نهایی خود نیز آه خواهد  ،واقع بینانه نسبت به خلقتی

   :چنین کلمات تسلی دهنده اي در ادامه متن به ما می گوید. کشید

                        نگی یا جفا کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلت35 "

 یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟

                       بخاطر تو تمام روز کُشته و مثل گوسفندان «چنانکه مکتوب است که 36

  ».ذبحی شمرده می شویم
  .بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم، بوسیله او که ما را محبت نمود37

زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه 83

  چیزهاي حال و نه چیزهاي آینده
و نه بلندي و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت 39

  ) 39 – 35: 8رومیان (  ".  خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد
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 فقدانلغت دیگري که براي . آغاز می شود فقدانیک وگ بالفاصله پس از س

جدایی حیات روحانی یک  .جدایی شخصی از شخصی دیگر. وجود دارد جدایی است

که به نظر می رسید باید در این زندگی مسائلی جدایی از  .شخص از جسم ناتوان او

است علت جدایی ه وجود دارد ب فقداناگر دردي در . امنیت و اعتماد ،یعنی کار .باشند

بیشترین تسلی  و خواهد بود دار و سخت  نیش فقدانبنابراین  ،در آن اتفاق می افتد که

در اثر داشتن ارتباط همیشگی به دست خواهد آمد که این ارتباط را تنها با خود خداوند 

باعث آسایش و این  این رابطه، می تواند مستمر باشد. ابد داشته باشیمبه می توانیم تا 

  . می گرددخیال ایماندار 

هاي پیش پا افتاده و  در عهد عتیق نیز خداوند به شخص سوگوار جواب

نی عی .کندخود را به شخص هدیه می  وجود بلکه او .کندئه نمی اتوضیحات مختلفی ار

. هاي ایوب حضور خود را به ایوب نشان داد خداوند در رنج .ارتباط دائمی با خودش را

که تحت جفا قرار به داود زمانی . زمانی که با او رفتاري اشباه می شد درف به یوس

او حضور خود را  خطرات بسیاري اسرائیل را تهدید می کرد،به اشعیا زمانی که  .داشت

 مقدس کتاب کهنوشت افراد را می توان  از این بلند یلیست .به افراد پیشنهاد می کرد

  .درباره آن ها سخن می گوید

 یا خودآمی دهد ممکن است از خود بپرسد  انجامکه مشاوره شبانی شخصی 

    به هر حال او  ؟دهمبخداوند تمام آن چیزي است که می توانم به شخص سوگوار 

 صورتی که نشانه هاي درد و ااو ب. جبران شود فقدانمی خواهد مشکلش حل شود و 

ن چطور می توانم به م .ناشی از جدایی بر آن نقش بسته است نگاه می کند رنج

    آیا این پاسخ کفایت  .سادگی به او بگویم که خداوند او را دوست دارد و با او است

   ؟می کند

اول اینکه شخص و  .هاي اشتباه بسیاري در مورد این چیز وجود دارد فرض

پرت کردن حواس . ندنرا حل ک فقدانکه مشکل  ندشبان مشاوره دهنده قادر نیست

 آن چهجایگزین نمودن شخصی یا چیزي به جاي  .ن مشکل نیستشخص راه حل ای

اطمینان دادن به مشاوره شونده که در  .هم پاسخ این مشکل نیست دادهاو از دست 
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دوم اینکه ما به همین  .پر خواهد شد نیز صحیح نیست آینده جاي خالی شخص حتماً

حقایق . دارد سادگی به شخص نمی گوئیم که خداوند دوستت دارد و نزد تو حضور

و حضور داشتن در کنار  رفتار محبت آمیزبنیادي زیادي وجود دارند که اغلب از طریق 

از شعار دادن بیشتر  آن هاثیر أو ت گرددتوسط شبان مشاور به شخص منتقل می  او

محبت می کند  آن هارا دوست دارد و به  آن هااست و سوم این واقعیت که خداوند 

زمان بر  فرایند شفا غالباً. شخص از درد خود شفا می یابد راًبدان معنا نیست که فو

  . است

ثیرات أدر زمان ارائه مشاوره به افراد سوگوار افرادي که ضربه روانی دیده اند ت

کوتاه مورد ارزیابی قرار  ید در مدت زماننمشاوره شبانی را به هیچ صورت نمی توان

در حضور و محبت دیگران و شخص  (با وجود این محبت و حضور خداوند که  .دهند

و  گذاشتهثیر بسیار عظیمی بر شخص أتمی تواند . ) مشاور آشکار و نمایان می شود

حتی  .پاسخ چراي خود را دریافت نکنند آن هاحتی اگر  ،ایجاد کندرا بسیاري  اتتغیر

و  رامش واقعیآبسیاري از افراد  ،نزدیک اتفاق افتاده باشد ۀدر گذشت فقدانزمانی که 

  شمایی کلی و ابتدایی از  می توانندبدست می آورند و را توانایی واقعی براي سازگاري 

  . بدست آورند " .تو را ترك و رها نخواهم کرد "

  

  

  امید  سوگواري و

نا محدود و  مسئله ايامید مسیحی مانع از آن می شود که سوگواري تبدیل به 

مثال مرگ براي آنانی که هیچ امیدي  براي)  :4 13اول تسالونیکیان  . (مخرب شود

هاي زندگی باعث  فقدانبدون وجود خداوند . ی جبران ناپذیر استفقدانندارند همیشه 

تلخ و  ،د که شخص نسبت به تمام افرادي که در زندگی او هستند بد گماننمی شو

 به عنوانهاي زندگی را  فقدانامید به همراه ایمان و محبت می تواند  .منفی شود

امید به ما می گوید که آخر قصه . اجتناب ناپذیر این زندگی تفسیر کند ۀخشی از چرخب

نیکو نوشته می شود  جا که قصه زندگی ما توسط خداوند هنوز فرا نرسیده است و از آن
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هاي  که ارمیا در یکی از قسمتي امید. را در آغوش خواهیم کشیدشادي  انجامسر

   :ظر بگیریدمقدس ابراز می کند را در ن کتاب

و ایشان آمده، بر بلندي صهیون خواهند سرایید و نزد احسان خداوند یعنی نزد غلّه 12 "

و شیره و روغن و نتاج گله و رمه روان خواهند شد و جان ایشان مثل باغ سیرآب 

 .خواهد شد و بار دیگر هرگز غمگین نخواهند گشت

زیراکه من . ن و پیران با یکدیگرآنگاه باکره ها به رقص شادي خواهند کرد و جوانا 13

ماتم ایشان را به شادمانی مبدل خواهم کرد و ایشان را از اَلَمی که کشیده اند تسلی 

  ) 13-  12: 31ارمیا  ( "» .داده، فرحناك خواهم گردانید

  

بسیاري از افرادي که به وجود بهشت . امید نهایی ما مفهومی آخرت شناسی دارد

       و از آن اجتناب  می ترسند مرگفکر کردن به  ازطریقی  ایمان دارند باز هم به

ی کلی و مطلق فقدانمرگ به معناي  که گفته شده آن هابه این خاطر که به . کنندمی 

ها  رنگ  ،مناظر زیباي دنیا ،غذاهایی که دوست داریم .دوستان را از ما می گیرد .است

لباسهاي سفید و ابر و یک  اي آن را می گیرد و بجاحساساتی که در آن وجود دارند 

براي همین هم  .جایگزین می شود که همیشه هم مورد عالقه همه نیست چنگ

داشته بسیار کمی نسبت به بهشت و آسمان وجود  هعجیب نیست که همواره عالق

از اینکه مشتاق رفتن به بهشت نیست " . چنین گفته بودسی اس لوئیس یک بار . باشد

ولی سپس در می یابد که چیز دیگري وجود ندارد که "  می کنداحساس احمق بودن 

این زندگی  ينیکو مواردبهشت تحقق تمام . او بیش از بهشت مشتاق دیدنش باشد

است که در  ییاگر ما آن را طوري تصور کنیم که نفی کننده چیز هاي نیکو پس .است

چیزي را از دست  ،دانیدر امید جاو. این تفسیر اشتباه ما است ،این زندگی وجود دارد

  . به دست می آوریمرا چیزهاي بسیاري نمی دهیم بلکه 
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اینک خیمه خدا با آدمیان است و با «: و آوازي بلند از آسمان شنیدم که می گفت3 "

                            ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم هاي او خواهند بود و خود خدا با 

 .ایشان خواهد بود

و بعد از آن موت نخواهد بود و . و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاك خواهد کرد4

  ».ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهاي اول درگذشت
بنویس، زیرا که «: و گفت» .الحال همه چیز را نو می سازم«: و آن تخت نشین گفت5

  ) 5 -3: 12مکاشفه (  "» .این کالم امین و راست است

  

امید مسیحایی باعث داشتن  ،حتی در طول زندگی در این دنیاي سقوط کرده

درست است که ایماندار مسیحی وجود شرارت و بیماري مزمن . زندگی بهتري می شود

اما  ،گناه را در این زندگی می پذیرد و از طبیعت این دنیاي سقوط کرده آگاهی دارد

زیبایی و محبت خود را به  ،شاهد است که فیض همچنین او اعمال نیکوي خداوند را

 یک مسیحی براي ما الگویی قرار داد،همان طور که عیسی  .عطا می کنداین جهان 

و همواره به کار ا ،" .ما را در آزمایش میاور و از شریر رهایی ده " :چنین دعا کند باید

  . و آن را نبیندمحافظت کننده خداوندمان ایمان دارد حتی اگر از آن آگاه نباشد 

  

  مسیحی  گري خطرات رواقی

تر و ساده تر را براي حل مشکل  سریع روشیگاهی مسیحیان سعی می کنند که 

ند همیشه نسعی می ک حیانیبرخی از مسیی ن هاادر چنین زم. انتخاب کنندسوگواري 

ی را یک برکت و سود فقدانو هر  تمرکز نکننددرد خود  رد و بنمسلط باش انیه خودش

تالش می کنند که مانع از جاري شدن اشکی از چشمان  آن هادر این حالت . دندانب

افرادي که از این نوع نگرش تبعیت . خود شوند و به سرعت از خانه ماتم بیرون بیایند

زار آمی کنند این حالت خود را ایمان می دانند و از اینکه هیچ دردي نمی تواند باعث 

  . شود به خود می بالند آن ها
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ي بسیاري که در زندگیش اتفاق ها فقداناما حتی پولس رسول نیز به خاطر 

زر شکست و او اافتاد سوگواري نمود و قلب عیسی به خاطر مرگ دوستش یعنی ایلع

را  چنین نگرشی.در باغ جتسیمانی دچار ماتم و غم شد خود عومرگ غریب الوق قبل از

   .سیحیبهتر است رواقی گري مسیحی نامید و نه ایمان م

موجود  گارانه نسبت به زندگی و اتفاقاترواقیون در دوره باستان دیدگاهی ساده ان

هم داشتند و چنین می اندیشیدند که همه ما جزوي از یک نقشه عمومی هستیم و درد 

پس در رویارویی با درد و رنج بهترین واکنش . قسمتی از منطق و برهان این دنیا است

اندازه به فراز و نشیب هاي زندگی  ازشخصی که بیش . این است که پریشان نشویم

معتقد . فلسفه رواقی تفکري بشر دوستانه است ،در اصل. توجه می کند ضعیف است

این تفکر نوعی از نجات را معرفی می کند که . است اشرف مخلوقات انسان است که

جات در واقع این نوع ن. ایجاد می شود یتوسط خود شخص و بوسیله عدالت شخص

نسبت به وفاداري  ودر ظاهر به خاطر ایمان . بدترین شکل نجات بر اساس اعمال است

می بینیم که در انجیل گفته شده هرگز ناما ما  .خداوند استوار و محکم به نظر می رسد

آیا پولس رسول نبود که گفت سختی  .نیازمندي و ایمان بر خالف یکدیگر هستند ،باشد

بود  اوو نیازمندي  فعضاو آشکار شود و در همان نقاط  او باعث شد ضعف هاي يها

  ؟که ایمان او اثبات شد

این است که  فقدانتنها واکنش ایمان در مقابل  که می پذیرندمسیحیان  وقتی

د و به هیچ وجه نزد نبی تفاوت باش فقداند و نسبت به نبه هیچ وجه پریشان نشو

خود را در شرایطی قرار می دهند که  ن هاآکند در واقع نخداوند و دیگران گریه و زاري 

و  ها فقدانتمام با ابل قاین حالت در ت .را حمایت و کمک کند آن هاهیچ کس نتواند 

در چنین بهتر است ! خب .ضربه هاي روانی است که ما در کالم خدا مشاهده می کنیم

 اج از آنو سپس  آموختنی است بیاموزیمرا که  آن چه و به خانه ماتم برویم شرایطی

  . خارج شویم تر قوي
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  سومفصل 

  فقدانپذیرش  –سوگواري 

 ª فکري است که در مورد آن در واقع قسمتی از هر فالکت و بدبختی سایه

این حقیقت که شما نه تنها رنج می کشید بلکه دائما باید . می کنیم واقعهآن 

من هر روز نه تنها  .به این حقیقت فکر کنید که در حال رنج کشیدن هستید

خود را در سوگواري می گذرانم بلکه هر روز من در این فکر می گذرد که 

اگر چه در نهایت دریافته ام که غم یک حالت نیست بلکه . من سوگوارم

براي عبور از آن به نقشه نیاز نداریم بلکه به بنابراین  ،یک فرایند است

  » .گذر زمان نیاز داریم

  ک غمروایت یسی اس لوئیس در کتاب 

  

دانند چه  و نمیشوکه هستند  آن ها. ته اندساستیو و سارا در دفتر شبان نش

در کنار  آن هااگر چه . چه بپرسند و یا حتی باید چه احساسی داشته باشند ،بگویند

 17ر تهفته گذشته دخ آن ها. ته اند اما به شدت احساس تنهایی می کنندسیکدیگر نش

معنایی ندارد و گویی  آن هاون دیگر هیچ چیز براي ساله خود را دفن کرده اند و اکن

       سارا از پریشانی و احساس خالی بودن خود  .واقعی نیست آن هاهیچ چیز براي 

سئواالت بسیاري دارند که  آن هاهر دوي  .استیو بسیار کم سخن می گوید و می گوید

آیا خیلی تند  ؟می ترسند چطور ممکن است فرزندشان مرده باشد آن هااز پرسیدن 

         در سکوت از خود  ،در حالی که به یکدیگر نگاه می کردند ؟رانندگی کرده بود

   " ؟چرا " ،" ؟من چه کار می توانستم بکنم " :می پرسیدند
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به . روز بعد شبان با جان که آخرین حقوق خود را دریافت کرده مالقات می کند

ها است که او سابقه  ه تعطیل شود و ماهاو خبر داده بودند که کارخانه قرار است ک

اما اکنون او بی . کاري خود را براي افراد مختلف براي یافتن شغلی مناسب می فرستد

او حتی نمی تواند . و تنهایی وجود او را در بر گرفته است فقدانکار است و احساس 

و امید براي  بازگو کندرا قلبش و گلو  فشار موجود برجمله اي پیدا کند که سنگینی و 

  . او تبدیل به مفهومی دست نیافتنی شده است

فبل از آنکه شبان دفتر خود را ترك کند تلفنی از یکی از دوستان نزدیک خود 

دچار سرطان  او دریافت می کند مبنی بر اینکه پزشکان تشخیص داده اند که شوهر

     ت مالقات او از شبان درخواست دعا و وق ،زیاد خوش بین نیستندپزشکان . است

خود نیز احساس  ود،سوي خانه می ره زمانی که شبان با ماشین خود ب. می کند

 فرزند مرگیی از قبیل ها فقدان ." ؟تا به کی اي خدا " .داردسنگینی و حس مبهمی 

  . دوست باعث شده که زندگی از دیدگاه او بسیار آشفته باشد یاکار یا 

  

  سوگواري  ماهیت

گویی  گاهی .فقدانت طبیعی و محتمل نسبت به سوگواري واکنشی اس

ثیرات أاحساس کنیم از ت گاهیما را در بر می گیرد در حالی که  همۀ پیرامونسوگواري 

 فقدان تأثیرتحت همواره  انسان به عنوانبا این حال ما . سوگواري در امان هستیم

 ما تنیده شدهسوگ در تار و پود تجربیات مختلف زندگی . گیریمي مختلف قرار می ها

  . از چنگال سوگ فرار کنیمبراي همیشه  نمی توانیمازما  هیچ کدام .است

ما  .هندمی د بروزخود از  فقداننسبت به  ها انسانسوگواري واکنشی است که 

بتوانیم راه خود  تانشان دهیم  یواکنش یفقدانهر در زمان به طریقی خلق شده ایم که 

 فقدانوگواري سازگاري با سهدف . آمده هموار نمائیم بوجود فقدانرا براي سازگاري با 
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در این دنیاي  تاکرد سوگواري این است  عمل. زمان حال است درو پذیرش حقیقت 

ترین مشخصه هاي آن است به ما کمک کند تا بتوانیم  از مهم فقدانگناه آلود که 

هاي مختلف که در قسمتتشکیل شده واکنشهاي پیچیده اي از سوگواري  .سازگار شویم

براي هر شخص مسیري متفاوت و منحصر   ،این فرایند تطبیق .وجود ما ایجاد می شود

کلمات . بوسیله داغداري در زندگی فرد صورت می گیرد فقدانسازگاري با  .است به فرد

    که به معناي محروم شدن ی هستند ریشه یکسانداراي " ربودن " و " داغداري " 

  . دزدیده شدن چیزي از فرد است نا خواسته و به زور یا

 فقداننماد ظاهري . همواره موضوعی ناخواسته و غیر قابل کنترل است فقدان

شخصی که داراي ماتم و اندوه . همان چیزي است که ما آن را سوگواري می نامیم

با توجه  ي کهسر در گمی و واکنش هاي دیگر ،ابراز درد. است سوگوار خوانده می شود

این  .متفاوت است از نشانه هاي بارز سوگواري هستند فردهر  اجتماعفرهنگ و به 

واکنش ها می تواند از واکنش هاي آرام و موقر ساکنان شمال اروپا تا فریاد و شیونی 

هر دوي این نوع . متفاوت باشد ،اي دیده می شود که در سوگواري هاي خاورمیانه

  .می دهند انجام فقداني با واکنش ها تالشهایی هستند که افراد براي سازگار

مسیحیان این اطمینان را دارند که . از دست دادن زندگی است فقدانمهم ترین 

و )  8 :5دوم قرنتیان  . (اگر شخص دیگر در جسم خود نیست در حضور خداوند است

آنانی که فوت نکرده اند یعنی باز ماندگان افرادي . شخص متوفی در شرایط خوبی است

یی که مرگ مهم آن جااز . قرار می گیرند کیبرابر تغییرات سخت و دردناهستند که در 

واکنش هاي . خواهد بوداست اکثر مثال ها در این کتاب از این تجربه  فقدانترین نوع 

بنابراین مثال هایی که براي . هستند یکساني مختلف ها فقدانبراي  رسوگوایک 

مثال . هاي دیگر نیز کاربرد دارند قدانفسازگاري با مرگ به کار می بریم براي انواع 

. واکنش هاي سوگواري شوند وجود دارند که ممکن است  باعث  فقدانهاي دیگري از 

  : به طور مثال
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قبل از آنکه شبانان مشاور بتوانند به طور موثر به نیاز هاي افراد سوگوار رسیدگی کنند 

  . درك کنند تجربه سوگواري را باید پیچیدگی هاي

  

  تجربه سوگواري 

       :فوت همسرش را پشت سر می گذارد چنین می گوید زنی که اولین سالگرد

سوگواري  ". درد و رنج شوم براي چنین مدت طوالنی دچار ممکن استنمی دانستم  "

بسیاري از افراد سوگواري . تجربه اي درد آور است که کلیت وجود ما را در بر می گیرد

ما شاهد بسیاري از را صرفا یک احساس می دانند در حالی که در تجربه سوگواري 

واکنش هاي احساسی هستیم و می بینم که سوگواري فرآیندي بسیار پیچیده تر از یک 

  . احساس ساده است
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خاصی داراي واکنش هاي  خودکه در خلق شده اند احساسات ما به گونه اي 

ما را براي درك مسائل و زندگی در دنیایی که همواره در حال تغییر است  و باشند

ص یدر حال تغییر است را تشخ آن چهاحساسات به ما کمک می کنند تا  .ندتجهیز کن

ند نتغییرات مورد نیاز تنظیم نموده و به ما کمک می ک انجامبراي  و انرژي ما را دهیم

. یریمذبتوانیم تغییرات بوجود آمده را بپ و بینی کنیمکه اعتقادات و انتظارات خود را باز 

احساسات دیگر ما نیز . ( ما را تشریح می کند اتساسواکنش هاي اصلی اح 1:3جدول 

آن در این جدول اطالعاتی درباره ) .هستنددو یا چند احساس  ازنا امیدي ترکیبی چون 

  .در حال تغییر است آمده است چه
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  3:1جدول 

  کرد آن ها عملنحوة احساسات و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 احساس هدف، اطالعاتی که هر احساس ارائه می کند

شادي و  ادامه بده، شرایط خوب است

 خوشحالی

 ذیرشپ وابستگی، امنیت

 انتظار اکتشاف  جدید است، موضوع این 

پیش بینی نشده،  صبر کن جهت خود را مشخص کن، 

 هوشیار باش

 غافلگیري

 انزجار .رد کن .است زهراین  پس زدن،

چیزي اشتباه است یا اشتباهی در حق من صورت گرفته، 

 باید تغییر کند چیزي

 خشم

               .سازگار شوید فقدانی صورت گرفته با فقدان

                                                    براي زندگی بدون

 .خود را تطبیق دهید ،هم اکنون از دستش داده اید آن چه

 .یدکنترل امور دست بکش از .پذیرش

 غم

. ادامه ندهید .استفاده کرده اند ؤبه من آسیب زده و از من س

 .ي کنیدورد

یب و صدمه آس

 دیدن

تسهیل  سعی در پذیرش محدودیت ها،  من کامل نیستم،

پذیرش خود  صحیح در حیطه حقایق، عملکرد  ،کردن

 اشتیاق براي وصال دوباره واقعی،

 خجالت
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و این واکنش ها  است یي متفاوتسوگواري مجموعه اي پیچیده از واکنش ها

در  یاحساسو با این وجود واکنش هاي قوي  .محدود به واکنش هاي احساسی نیستند

ممکن است  فقدانیک غیر منتظره بودن حالت . زمان سوگواري مشاهده می شوند

ممکن است او . او شودی و فلج شخص را در جاي خود میخکوب کند و باعث گیجی

خبر مرگ عزیزي . ) این حالت را بی حسی می نامند( اشد هیچ احساسی نداشته ب

را از  شباعث از بین رفتن سالمت روانی شخص شده و احساس امنیت ممکن است اوالً

انگار همه چیز . خبر براي او واقعی به نظر نمی آید در چنین شرایطی گویی ،ببرد بین

پذیرش آن خبر  شروع به درك وزمانی که شخص  .براي آن شخص متوقف شده باشد

 فقدانزمانی که واقعیت خبر  .نخواهد داشتچیز دیگري برایش اهمیت ، آن زمان نمود

مانند امواج . را فرا می گیردش یقی تمامی وجودغم عم از سوي فرد سوگوار پذیرفته شد

به همان صورت غم تمام جوانب وجود  ،اند سهمگینی که به جزیره کوچکی حمله کرده

 فقدانغم واکنش احساسی ما در مقابل درك . فرا می گیرد ار راو تجربه شخص سوگو

احساس می کنیم بار و  می کنیم هیچ نیرویی نداریم در زمان غم ما احساس. است

احساس . تیري در وجودمان احساس می کنیمرا چون و درد  سنگینی بر دوشمان است

کند از این ی اشد که او حتی سعبقدر زیاد  نغم ممکن است براي شخص سوگوار آ

استفاده از الکل یا رفتار به  ،مشغولیت ،با این وجود مراقبت از دیگران .احساسات بگریزد

بر غم ما  يمحدود مدتد براي نگونه اي که گویی همه چیز خوب است تنها می توان

زمانی . فریاد بر می آورند فقدانجسم و روح ما در زمان سازگاري با . دنسر پوش بگذار

در زندگیش ایجاد  فقدانو تطبیق با شرایط جدیدي که  را می پذیرد دانفقکه شخص 

زمان که همسر فردي که سال ها با او . از غم او کاسته می شود می کندکرده را آغاز 

تغییرات و  محکوم بهواضح است که زندگی شخص  ،زندگی کرده است فوت می کند

  . گرددتطبیقات بسیاري می 

 .م احساس می کرد که تمام دنیاي او به هم ریخته استویلیا ،پس از فوت مارتا

  طبق روال خاصی پیش  آن هابودند و زندگی شده بود که باز نشسته  سال ها آن ها
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عادت ها و الگو هاي خاص و پیچیده اي  ازد نبدون آنکه آگاه باشآن ها می رفت و 

با  آن هار اساس الگوهایی که ب. عادت کرده بودند آن هابه  وند نمودمی استفاده 

را  آن هااین الگوها تمام فعالیت هاي زندگی . عمل می کردندو یکدیگر رابطه داشته 

با  آن هاجنبه هاي از قبیل زندگی اجتماعی و ارتباط . ثیر خود قرار می دادأتحت ت

   .دیگران

 همینثیر أنیز تحت ت ريو فعالیت هاي عملی بسیا آن هاسالمت احساسی 

عادت ها و روال  ،تا جاي خالی بسیاري در انتظاراترس از مرگ ماپ. الگوها بودند

زمانی که او می خواست سئوالی بپرسد یا نظر خود را  .احساس می شدزندگی ویلیام 

تا با او درباره مطلبی ارائه دهد یک دفعه یادش می آمد که هیچ کس در کنارش نیست 

ها به  دریافت که دیگر صبحویلیام  ،دو ماه پس از مراسم خاکسپاري .مشورت کند

چون این مارتا بود که همیشه قهوه را براي او  .روزنامه قهوه نمی خورد نهمراه خواند

و باعث جاري شدن بود درك این حقیقت وجود او را مملو از غم نموده . آماده می کرد

در او متوجه می شود که باید با جاي خالی همسرش . اشک از چشمان وي می شد

و تصمیم می گیرد که ) درست کردن قهوه  (روبرو شود  ،می داد انجاماي که فعالیت ه

از آن روز به بعد ویلیام دوباره به همراه خواندن روزنامه . براي خود قهوه درست کند

  .خورد قهوه می ،صبح خود

زندگی خود تطبیق هاي الزم  ازاین قسمت کوچک و جزئی در او موفق شده بود 

 .با چنین جزئیاتی که نیاز به تطبیق دارند روبرو است سوگوار دائماً یک. آورد عمله برا 

در واقع سوگواري را می توان فرآیند ایجاد تغییرات الزم در هر کدام از جزئیات زندگی 

زم ممکن التطبیقات  انجامو  فقدانپذیرش  .اتفاق افتاده دانست فقدانشخص با وجود 

خشمگین       افراد سوگوار غالباً. گردد گی و عصبانیت شخصاست باعث بر افروخت

شخص سوگوار ممکن است به خاطر . ولی از عامل خشم خود نا آگاه هستند می شوند

چیزي از درون شخص فریاد بر می آورد که . ن باشدیخشمگ فقدانیا عامل  فقدانخود 

  . این درست نیست و من نمی خواهم اوضاع این طور باشد
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اشتباه است و وجود آن گویاي این است که  کرد خشم تشخیص مسائل عمل

نشان دهنده آن است که چیزي اشتباه  فقدان. موضوعی اشتباه است و باید تغییر کند

. مزامیري را در نظر بگیرید. پدیدار می گرددبوده و در نتیجه احساس خشم در شخص 

         ه بر و ناعدالتی خشم را در وجود نویسند فقدانکه در آن )  109مانند مزمور  (

عامل  معموالً. را براي ما آشکار می سازد فقدانخشمی که در واقع واقعیت  .می انگیزد

آیا من . خشم براي فرد سوگوار نامعلوم باقی می ماند و باعث سر در گمی وي می شود

می توانم نسبت به یک شرکت حقوقی که به خاطر تعدیل نیرو مرا از کار اخراج کرده 

آیا می توانم  ؟آیا می توانم از دست فردي که فوت کرده عصبانی باشم ؟عصبانی باشم

  آیا  ؟که دکتر ها آن را سرطان می نامند عصبانی باشم ،سلول ها غیر طبیعیاز رشد 

من از کسی  ": تنها چیزي که می دانم این است  ؟می توانم از خداوند عصبانی باشم

ی هستیم گویی سراسر وجود ما فریاد بر زمانی که ما عصبان" . یا چیزي عصبانی هستم

جاي خالی اش در  آن چه ،دست داده ایم را از آن چهمی آورد که چیزي باید تغییر کند 

از دست داده  آن چهما نمی خواهیم با . دیگر وجود ندارد ،زندگی ما احساس می شود

خشم  ، یاراناین خشم می تواند خود را به صورت ناراحتی از دیگ. ایم تطبیق پیدا کنیم

دور شدن از خداوند و یا حتی نوعی دور شدن از خود نیز آشکار  آن یا آشکار و ابراز

حاالتی  نظیر انتظارات کمال گرایانه یا حتی تحقیر  در برخی از مواقع می تواند .شود

    جایی که ما نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم یعنی اینکه  از آن. نمایان شود ،خود

حقیقت که باید خود را این باید با  پساز دست داده ایم را باز یابیم  آن چهنیم نمی توا

      اتفاق افتاده  فقدانتغییر دهیم روبرو شویم و این حقیقت قسمتی از تطبیق ما با 

باعث  فقدانپذیرش فقدان را می پذیریم واین ما حقیقت  ،در زمان تغییر خود. می باشد

ی که در زمان خشم گرفته می اتتمرکز و تصمیم ،انرژي. فرو نشستن خشم ما می شود

  . ضروري است فقدانم تطبیق الزم در پس هر انجاشود براي 

را بپذیرد باید تغییرات  فقدانواقعاً حقیقت  اغلب پیش از آنکه شخص بتواند

از دست رفته  آن چهناتوانی در دست یابی دوباره به . صورت بگیرددر وي بسیاري 
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. سوي خشم و سپس به سوي نا امیدي هدایت نمایده ر ابتدا شخص را بممکن است د

از زبان افرادي که در سوگ  معموالًجمله اي است که  "!دیگر نمی توانم ادامه دهم  "

 در افراد بسیاري دیده  فقدانافکار خود کشی پس از . عمیقی هستند جاري می شود

بدست گیري مجدد کنترل بر فراد براي گاهی ا. امید بسیار دور به نظر می آید. می شود

نا امیدي این احساس را در افراد ایجاد می کند که کنترل . به خشم روي می آورند امور،

ر و زندگی خود را از دست داده اند اما خشم و غضب انرژي ما را افزایش داده و به وام

چیزي  ،استخشم مستلزم وجود عاملی . ما حس داشتن کنترل بر همه امور را می دهد

این عامل ممکن است همان چیزي یا کسی باشد که از . که از آن خشمگین شده ایم

از دست داده ام را دوباره  آن چهدست داده ایم یا این حقیقت باشد که من نمی توانم 

من از دست داده ام را هنوز در زندگی خود دارند یا حتی  آن چهباز یابم یا افراد دیگر 

  .خود خدا باشد

این احساسات نه تنها باعث آسیب  .اي نا امیدي و غضب بسیار باال استبه

افکار غیرواقع گرایانه  ،مشکالت ارتباطی ،جسمی می شوند بلکه باعث انزواي اجتماعی

. اغلب مستلزم گذر از دورة نا امیدي است فقدانپذیرش . دنو اجتناب از حقیقت می شو

دردي که در پس  .و تلخی خلق نشده ایمبا این وجود ما براي زندگی در نا امیدي 

در زمان . بر می انگیزد ی جدیدمی کشیم ما را براي یافتن راه حل فقدانتجربه 

در وجود شخص بیشتر شده و اش سوگواري ترس چه از نوع منطقی و چه غیر منطقی 

  . افزایش می یابدآن نیز شدت 

... .  چگونه بدون "باشند که موضوع این  مربوط بهترس ها اوال ممکن است 

 ها فقدانبسیاري از  "  ؟پس از این چه اتفاقی خواهد افتاد "یا   "  ؟می توانم ادامه دهم

 به عنوان. دنقرار می ده ي جديشرایطی را ایجاد می کنند که فرد را در معرض خطر

به مثال زمانی که پدر جوان یک خانواده فوت می کند چه کسی قرار است وظایف او را 

اگر من کار  ؟عهده بگیرد و مهیا کننده نیازهاي مالی شوده سرپرست خانواده ب عنوان

   ؟خود را از دست دهم چطور می توانم خود و خانواده خود را حمایت کنم
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مشاهده می شوند که اگر چه کمتر دیده هم هاي دیگري  ترس فقدانبه همراه 

نی که عزیزي به خاطر زما. اما در واقع توسط خود شخص تجربه می شوند ،می شوند

بیماري سرطان فوت می کند ترس از اینکه مبادا شما هم دچار سرطان شوید طبیعی 

شخصی که فرد سوگوار عاشقش بوده بسیاري از  درگذشتپس از تجربه درد . است

از خود آگاهی داشته باشد  بدون اینکه فرد از حالت. خواهند ترسیدعاشق شدن دوباره 

از دست دادن شغل یا فرصتی مناسب ممکن است ترسی در . ددیگران دوري می کن

 می توانمآیا باز هم . فرد ایجاد کند که فرد را با عدم اعتماد به نفس و امید روبرو کند

ترس از دیوانه شدن و  ؟آیا کار من در این قسمت تمام شده است ؟شغلی داشته باشم

ساس امنیت داشته باشد براي فرد یا اح ي خود را باز یابداینکه هرگز فرد نتواند شاد

. ترس می تواند شخص را به عملی وا دارد یا او را فلج کند.سوگوار غیر طبیعی نیست

تغییرات ضروري و سازگاري با  انجامانرژي الزم را براي  ،در بسیاري از موارد خشم

  . تغییرات و در نتیجه کاهش ترس مهیا می کند

ه خارج شود و این ترس زمانی تمام شد که او ویلیام می ترسید به تنهایی از خان

او همواره در  .جشن فارغ التحصیلی نوه خود را از دست بدهدخشمگین شد که مبادا 

از اینکه چه کار باید  مارتاروابط اجتماعی خود بر مارتا تکیه می کرد و اکنون در نبود 

اما او  ؟تار خواهند کرداکنون دیگران با او چگونه رف. دیبکند و چطور رفتار کند می ترس

خشم او انرژي . از اینکه ممکن است چنین مناسبت مهمی را از دست بدهد عصبانی بود

سوي ایجاد ارتباطی ه و انگیزه الزم را براي بیرون آمدن از انزوا  ایجاد نمود و او را ب

ا بزرگترین درد ر ،فقدانبراي بسیاري تنهایی پس از . دوباره با دیگران هدایت نمود

نیاز به  شخصی فوت نزدیکترین شخص به اوست، فقدانزمانی که . ایجاد می کند

تنهایی هرگز به طور کامل حاصل نخواهد  وصال دوباره با آن عزیز و بیرون آمدن از

این حس تنهایی . استممکن غیر ارتباط دوباره با خود متوفی در این دنیا  یعنی شد

دیگري تجربه  هیچ کسِ. دانجامبا دیگران بیممکن است به حس انزوا و متفاوت بودن 
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هیچ کس ارتباطی که من با آن فرد فوت شدن داشته و اي که من داشته ام را نداشته 

  . ام را نداشته است و نمی داند که من اکنون چه احساسی دارم

 فاجعه ،بی کاري ،جدید شهري دیگر مانند نقل مکان و رفتن به یک ها فقدان

یی که جزو الینفک روال طبیعی زندگی هستند مانند ها فقدانی طبیعی و یا حت اي

یا خداحافظی با فرزند زمانی که او خانه را به منظور شرکت  فرزند اولاولین روز مدرسه 

باز . در اردوهاي تابستانی ترك می کند ممکن است باعث تحریک احساس تنهایی شود

این منحصر به فرد بودن  براي هر شخص منحصر به فرد بوده و فقدانهم تجربه 

    قبالً در زندگی ما وجود داشته آشکار  آن چهتوسط ایجاد تغییرات ضروري و نبود 

  .می شود

. در ارتباط با مردم ایجاد می شود خجالت است فقدانواکنش دیگري که پس از 

            پوشاندن و محافظت از خود بر  ،این احساس دردناك ما را به مخفی شدن

      احساس خجالت بر ما غالب شد پس از آن حس گناه در ما ایجادزمانی که  .نگیزدمی ا

شخص این  ما را براي یافتن علتی بر می انگیزد و غالباً یاین واکنش احساس. می شود

که این درد و غم براي من  "  ؟من چه کار کرده ام "ئوال را از خود می پرسد که س

احساس خجالت . که این اتفاق رخ ندهد " ؟وانستم بکنمچه کار می ت "ایجاد شده و یا 

این احساس آنان را به عقب . دردي است که بسیاري از افراد آن را تجربه می کنند

. بهانه جویی و دوري از دیگران وا می دارد ،محکوم کردن خود ،مخفی شدن ،نشینی

ما پس از نا اطاعتی گناه در باغ عدن هیچ خجالتی نداشتند ا آدم و حوا قبل از ارتکاب

 به يبا خداوند به وجود آمد که به همراه خود گرایش شدید آن هارابطه  درشکافی 

  .در آنان ایجاد نمودرا مخفی شدن 

به این خاطر که ما  ؟به ما حس خجالت دست می دهد فقداناما چرا پس از یک 

ایم و رابطه خود  دور شدهمهم فکر می کنیم از دیگران از خود و از خداوند و یا ارزشی 

نقش خجالت این است که توجه ما را به ارتباطی که قطع . از دست داده ایم آن هارا با 
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از دست داده ایم  آن چهشده جلب نموده و تنها زمانی که ارتباطی دوباره بین ما و 

  .ایجاد شود این خجالت از بین می رود

ی هرگز برگشت پذیر از قبیل مرگ یا از دست دادن شخص ها فقدانبسیاري از 

براي یافتن . ایجاد کنیمدوباره  یارتباطبا شخص مورد نظر  نمی توانیمما . نیستند

ارتباطی دوباره که موجب بر طرف شدن خجالت شود  و این درد عمیق را بر طرف کند 

خدا و خود شخص  ،ارتباطی دوباره باید با افراد دیگر. باید جاي دیگري را جستجو کرد

در واقع  براي شخص پذیرفته شدزمانی که واقعه . مختلف ایجاد شود ياشیاو حتی 

پذیرش واقعه شامل رسیدن به احساس آرامش . سوگواري در شخص پایان یافته است

قاطعانه که است و امنیت است و در واقع هم واکنشی است احساسی و هم تصمیمی 

  .فرد در زندگی خود می گیرد

 در شخص ایجاد نیز  فقدانبینی امور، تطبیق با به همراه پذیرش تمایل به پیش 

دیگر کنترل امور زندگی خود را به دست  يمی شود و شخص احساس می کند که بار

می شود اگر چه این بار دیگر این  احیادر شخص دوباره حس اطمینان . گرفته است

به خود  بلکه چهره اي بالغ تر نسبت به گذشته ،اطمینان کودکانه و ساده لوحانه نیست

احساس شادي و خوشی به زندگی شخص باز  ،در نتیجه پذیرش احتماالً. گرفته است

 آن چهتطبیق هاي الزم در وجود شخص اکنون دیگر خاطرات  انجامدر پی . می گردد

  . می شود دسته بنديذهن او  از دست رفته با تجربیات حال او به صورت یکپارچه در

 التحصیلی نوه خود لذت می برد و اکنون دیگر  ویلیام با افتخار از مراسم فارغ

زرگ خوبی براي نوه خود بوده و بمی تواند قدردان این واقعیت باشد که مارتا چه مادر

       . دارد به خوبی ایفا نموده است آن هانقش خود را در آن پیروزي که اکنون نوه 

ي سنگینی براي بی توجهی به واکنش هاي احساسی که در سوگواري وجود دارد بها

   .د داشتنخواهدر پی شخص 
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 ،انزواي اجتماعی ،از بین رفتن ارتباطات ،بیماري هاي جسمیدر زمان سوگواري 

افول روحانی و ناتوانی هاي مختلف روانی ممکن است در پی بی توجهی به احساسات 

واکنش احساسی بوسیله خالق ما در وجود . ایجاد شود ي شخص سوگوار،اکنش هاوو 

. نهاده شده است تا بتوانیم با تغییراتی که در این دنیا ایجاد می شود سازگار شویم مان

پس از مواجه شدن  ها انسانمقدس شاهد بروز احساسات متفاوتی هستیم که  در کتاب

 ،خشم ،محبت ،احساساتی از قبیل ترس. پشت سر می گذراندآن ها را با چنین تغییراتی 

 انجامه همراه سوگواري تجربه می کنیم ما را براي احساساتی که ما ب .غم و غیره

  .تغییرات الزم و تطبیق با شرایط جدید بر می انگیزد

  

  واکنش هاي فیزیکی 

بسیاري از افراد . وجود ما در زمان سوگواري از خود واکنش نشان می دهد تمام

کی واکنش هاي فیزی .کردند که بیمارنداحساس ي بد می گویند که پس از شنیدن خبر

احساس  :عبارتند از رخ می دهند می توانند  ي بدکه فوراً پس از شنیدن خبر یخاص

ضربان قلب  ،شدید تکان هاي ،لرزش ،فلج شدن ،نداشتن قواي جسمی ،خستگی مفرط

تنگی نفس و یا  ،اسهال و دیگر ناراحتی هاي معدوي و روده اي ،شدید و حالت تهوع

و فکر کند چیزي در  کندساس خفگی شخص ممکن است اح . ی سطحی و سریعتنفس

. فرد ممکن است سر درد یا دردهاي دیگري را تجربه کند. گلویش گیر کرده است

هاي عضالنی غیر  عضالت فرد ممکن است منقبض شده و در برخی شرایط اسپاسم

 ،گر گرفتگی یا احساس سرماي شدید ،درد قفسه سینه. ارادي در بدن فرد رخ دهد

اتفاق  فقدانزمانی که فرد با . بسیار متداول استدهان  یو خشکتعریق بسیار زیاد 

 . داشته باشد و یا از حال برودافتاده روبرو می شود ممکن است احساس سر گیجه 

.   مربوط به بدن، با مختل شدن عمل کرد فیزیکی فرد آغاز می گردد ۀواکنش اولی

ز اضطراب را شخصی ام نشانه هايبه محض شنیدن خبري بد، برخی دیگر از افراد 
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 ،درد قفسه سینه ،سر گیجه ،بی حسی احساسی ،تنگی نفسممکن است . بروز می دهند

  .خواب و قدرت تمرکز او مختل شود و دنواکنش هاي ناگهانی مبالغه آمیز رخ ده

بدون دلیل  ،ممکن است واکنش هاي شدید احساسی مانند خشم و ترس

بسیار بسیار  ،فقداناساتی عالوه بر درد وجود چنین احس. مشخصی در فرد دیده شوند

کوتاه مدت بوده و ممکن است در فواصل  این واکنش ها غالباً.ناراحت کننده است

برخی از افراد ممکن است اگر چه . دانجامزمانی از چند دقیقه تا چند ساعت به طول 

 ما ا براي روزها و یا حتی زمانی طوالنی تر با این عالئم دست و پنجه نرم کنند

پس از اینکه فرد براي روزها و یا هفته ها . برگشت چنین احساساتی متداول است

سر درد و لرزش و واکنش هاي دیگر  ،احساس بهتري داشته است دوباره حالت تهوع

تکرار این عالئم در فرد ممکن است در زمان . فیزیکی را در خود مشاهده می کند

نیز  فقدانه آگاهی از جنبه هاي مختلف در زمانی کحتی یعنی  فقدانسالگرد وقوع 

  . جود دارد و یا حتی بدون هیچ دلیل مشخصی مشاهده شودو

عالوه بر . هر کدام از این واکنش ها ممکن است براي مدتی در فرد باقی بماند

. آن ریزش مو و دردهاي مبهم و پراکنده ممکن است در زمان سوگواري مشاهده شود

منی که در سیستم گوارشی قلبی و عصبی و قسمتی از زبان افراد غالباً از دردهاي مز

طوالنی در  ینشانه هاي فیزیکی ممکن است براي مدت. دیده می شود شکایت دارند

  . ها پس از تسلی دوباره به سراغ فرد بیایند افراد باقی بمانند و حتی ممکن است مدت

  

  باورها / افکار 

ه فرد را مختل می کند و به طور کرد حافظ ها و عمل گرایش ،سوگواري تمرکز

تصمیم گیري و حل مشکالت دشوار . مشکل می شود کلی فرآیند تعقل و تفکر دچار

زمانی که احساس غم و خجالت در فرد . شده و حتی گاهی غیر ممکن به نظر می رسند
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تقویت می شود فرآیند تفکر فرد مختل می گردد و اشخاص سوگوار حالت خود را چنین 

حتی " . گویی گیج شده و از خود بی خود شده و سر در گم هستم"  :دهندتوضیح می 

  براي آن نیز تاریخ و مکان  ،به یاد آوردن زمان ،فقدانپس از پشت سر گذاشتن یک 

  .مشکل می شود آن ها

حالت فرد طوري است گوئی سیستم . است فقدانناباوري اولین واکنش به یک 

 بسیاري از. ه کار گیري داده هاي جدید را نداردروانی هنوز آمادگی روبرو شدن و ب

سنت هاي سوگواري ما از قبیل مشاهده جسد فرد فوت شده در واقع به خاطر رفع 

تحقیقات نشان می دهند افرادي که نمی توانند جسد فرد فوت . واکنش انکار هستند

 ماه و هاهفته  ،در روزها. شده را ببیند در گذر از مراحل تسلی دچار مشکل می شوند

همین امر باعث شده و متمرکز  فقدان به صورت کامل تري برهاي اول افکار شخص 

وجود چنین حالت هایی در فرد در این دوران . گرددوسواس می  یانشخوار فکري  ایجاد

ذهن شخص  به نظر می رسد که فکر فرد فوت شده همواره در. سوگوار طبیعی است

  .براي فرد سوگوار زنده می کند فقدان را ايخاطره  هرو  استحاضر 

فرد سوگوار حتی با گذشت مدتی پس از مراسم خاکسپاري هنوز احساس  معموالً

است باز هم فرد فوت شده را مشغول  منتظر ،می کند که منتظر بازگشت متوفی است

تلفن و یا  صداي زنگ ،پارك شدن ماشین کنار پیاده رو. کارهاي روزمره ببیند انجام

که گربه اي چیزي را بر زمین می اندازد ممکن است این فکر و انتظار را در حتی زمانی 

زمانی که . فرد ایجاد کنند که عزیز از دست رفته اش دوباره به خانه باز گشته است

کارها حساس تر می شوند و از ناتوانی  انجامافراد سوگوار در مورد عدم کفایت خود در 

براي  آن هااشتیاق . کاسته می شود آن هاس هاي خود آگاهی می یابند از عزت نف

اکنون  آن چهاز دست داده اند و براي  برقراري ارتباطی دوباره با  آن چهبدست آوردن 

ناتوانی  بر محدودیت هاي خود و آن هاشان نیست باعث می شود تا  دیگر در دسترس

. نه می شودمنفی گرایا آن هاتمرکز کنند و در این صورت روش تفکر بیشتر شان  هاي

دیگر ممکن است زندگی . رنگ می بازد آن هاکار در  انجامدر نتیجه اشتیاق و انگیزه 
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در چنین مواقعی شخص ممکن است . ارزش و مسیري نداشته باشد ،هدف آن هابراي 

هاي بدون پاسخ ممکن است فرد سوگوار را در چنگال خود  سئوال. دچار توهم شود

اما به ندرت  .به صورت هاي مختلف مطرح می شود  " ؟چرا "سئوال . گرفتار سازند

در مراحل اولیه  فرد سوگوار مشتاق است که . می شودداده پاسخ رضایت بخشی به آن 

بیشتر  "  ؟چرا "سئوال . چیز یا آن کسی را که از دست داده است باز به دست آورد آن

  .درد و سر در گمی است تا یک سئوال منطقی ،نمادي از افکار

اتفاق افتاده روبرو  فقداند سوگوار با نیاز شدید خود براي یافتن منطقی براي فر

کاش می شد  .کاش می شد کسی یا چیزي را براي این اتفاق مقصر دانست. می شود

آن موقع پذیرش آن واقعه شاید فهمید که چه نکته مثبتی در این واقعه وجود دارد تا 

 آن هار ممکن است از خود بپرسند که آیا افراد سوگوا. گشتتر می  براي شخص راحت

هم در این واقعه مقصر هستند تا بلکه بتوانند منطقی براي این واقعه بیابند و بتوانند بر 

اتفاق افتاده را بر  آن چههاي مختلف مسئولیت  بازماندگان به روش. خود مسلط شوند

گ آن شخص را هایی از قبیل چرا نتوانسته اند جلوي مر با روش .دوش می گیرند

  . که چرا خود نجات یافتند و زنده ماندند و یا این بگیرند

 فقداندر مورد  آن هاهر چقدر هم این مسئله غیر منطقی به نظر بیاید باز هم 

 فقدانهویت شخص در مواجه شدن با چنین . رخ داده احساس مسئولیت می کنند

ندارد از این پس تنها براي براي او وجود  "ما  "دیگر . هایی دستخوش تغییر می شود

 یی که قبالًن هاانمی تواند القاب و عنو شخص دیگر .وجود خواهد داشت "من  "او 

یی ها فقدانو امکان وجود  فقدانتر زمانی که  در سطحی عمیق. داشت را داشته باشد

در آینده پذیرفته می شود و شخص با فناپذیري روبرو می شود دیگر مفهوم و معنا و 

  . خصی براي او تغییر می کندهویت ش

  و سر در گمی که سراغ شخص  ،و درد آن فقدان، آگاهی از  "  ؟چرا "سئوال 

  افراد باعث از در برخی  فقدان. ثیر می گذارندأمی آید همگی از لحاظ روحانی بر او ت
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      تنها خدا است که  این بفهمندو  کشیده شوندمی شود که بیشتر به سوي خداوند 

      برخی دیگر احساس . امنیت و آرامی عطا کند آن هاواند در چنین زمانی به می ت

  :مزموز نویس چنین فریاد بر می آورد. را ترك کرده است آن هامی کنند خداوند 

                                                    کنی؟ تا به کی روي اي خداوند تا به کی مرا همیشه فراموش می1 "

  ) 13:1مزامیر  ( " خود را از من خواهی پوشید؟

براي . علت حس فراغ و درد خود مقصر می دانده شخص سوگوار خدا را ب

خشم  .در نوسان است شان دائماً بسیاري سوگواري تجربه اي است که در آن احساسات

     اوند به خد آن هاو سر در گمی و احساس طرد شدگی گاهی باعث نزدیک شدن 

با  در زمان سوگواري و سازگار شدن فرد .شان از اوي می شود و گاهی  باعث دور

دیدگاه او نسبت به خدا نیز . ایجاد می شودشرایط جدید تغییراتی در جهان بینی شخص 

در چنین .دیگر دنیا به نظر او از امنیت و جذبه کمتري برخوردار است. شود عوض می

هیچ پاسخی براي سئواالت خود نمی یابند و همه  وقتی شرایطی بسیاري از افراد

 ،با ادامه سازگاري. خداوند می آیند نزدشان به بن بست ختم می شود به  راههاي

دیگر . انتظارات و امیدهاي فرد مشاهده می شود ،ها ارزش ،تغییراتی در الویت ها

مزمور . ي می یابندنمی کنند و ارتباطات براي وي ارزش بیشترا مسائل مادي او را ارض

   :با چنین نتیجه گیري خاتمه می یابد 3

                              و اما من به رحمت تو توکل می دارم؛ دل من در نجات تو شادي 5 "

                                     براي خداوند سرود خواهم خواند زیرا که به من  .خواهد کرد

  ) 6 -:13 5مزامیر  ( " . احسان نموده است

  ادراك 

  

بوسیله آن تجربیات خود را درك کرده  و ما  ادراك همان فرایند ذهنی است که 

درك ما از . ادراك ما نیز تحت تاثیر سوگواري قرار می گیرد. آن ها را تفسیر می کنیم
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کمتر . مسائل است که پایه هاي واکنش هاي احساسی و فکري ما را شکل می دهد

د که پس از مرگ عزیزي بازماندگان عنوان نکنند که صداي سخن گفتن دیده می شو

متوفی را شنیده اند یا او را در اتاقی دیگر دیده اند یا احساس کرده اند که شخص فوت 

افراد سوگوار اغلب چنین چیز هایی را احساس می کنند . حضور دارد آن هاشده در کنار 

چیزي نگویند، زیرا فکر می کند که دیگران اگر چه ممکن است در مورد آن به دیگران 

آن ها را براي برخی این احساسات . را درك نکرده و فکر کنند که دیوانه شده اند آن ها

از ترس است، زمانی که این افراد اطمینان بیابند که چنین تجربیاتی طبیعی . می ترساند

  . کاسته شده و تسلی می یابند آن ها

گواري فعاالنه به سر می برند احساس غیر واقعی در افرادي که در حالت سو

احساس گم کردن خود رخ و  اختالل چند شخصیتی تگی،ساز خود گس بودن مسائل،

بوجود آمده آگاهی می یابد ممکن است در ابتدایی  فقدانزمانی که شخص از . می دهد

خود  ترین مسائل خود نیز دچار سر در گمی و ناتوانی شود و حتی در شناسایی هویت

روزها و یا حتی بیشتر هم طول  ،این حالت ممکن است ساعت ها. دچار بحران گردد

آن بودند و وجود خود را با رابطۀ بین افرادي که به شخص فوت شده متکی . بکشد

را نشان     هایی  شخص یا چیز از دست رفته تعریف می کردند، بیشتر چنین واکنش

   . می دهند

  

  ش براي سازگار شدن مکانیزم هاي دفاعی و تال

. بوجود آمده تطبیق یابد فقدانروان ما به طور اتوماتیک سعی می کند با 

هاي دفاعی در ما فعال می شوند تا بتوانیم در زمان  استراتژي هاي سازگاري و مکانیزم

واکنش  ،انکار. کرد صحیحی داشته و فرآیند تطبیق را دوباره آغاز نمائیم حال عمل

 ". این نمی تواند حقیقت داشته باشد "اصرار می کنند که  آن ها. د استاولیه اکثر افرا
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انکار در افراد می تواند در طیفی از ناباوري لحظه اي تا باور به زنده بودن فرد با وجود 

بی حسی و از دست  ،انکار می تواند به اشکال  شوك. دیدن جسد او در نوسان باشد

نقدر می تواند براي یک فرد دشوار  آ فقدانخبر شنیدن . دادن حس واقعیت نمایان شود

. دهد انجامعملی  باشد که وي نتواند آن را بپذیرد و در مورد آن تصمیم گیري کرده و

دفاعی به سیستم روانی فرد این امکان را می دهد که بتواند  مکانیزم هاياین 

  . رخ داده را شروع کند فقدانسازگاري با 

را تجربه   )به صورت واکنش اتوماتیک ( اسات برخی دیگر حالت سرکوب احس

احساسات و خاطرات فرد فوت  ،می کنند و یا اینکه آگاهانه انتخاب می کنند که افکار

فرد سوگوار دیگر خاطرات   .شده یا چیزي که از دست رفته را در خود سرکوب کنند

صویر شخص فوت شده را از ذهن خود حذف می کند و ممکن است حتی از نگاه به ت

اما شاید دیگران . فرد فوت شده یا رفتن به اتاقش یا سخن گفتن درباره او اجتناب کند

به  از فوت شخص دارند اما دائماً یاگر چه آگاهی کامل .واکنشی متضاد نشان دهند

براي برخی این جستجو به صورت نمادین تبدیل به جستجوي معنا . دنبال او می گردند

ي یافتن هدفی براي این زندگی یا معنایی براي مرگ تبدیل می شود و به اشتیاقی برا

ممکن است همانند سازي با متوفی در فرد سوگوار دیده شود که در آن . می گردد

شخص بازمانده ممکن است . آید بازمانده سعی می کند به شباهت فرد فوت شده در

در چنین . رورانداخالقیات یا عالئق فرد فوت شده را در خود بپ ،خصوصیات ویژگی ها،

خشم و خجالت در او  ،درد ،شرایطی هویت بازمانده پوشانده شده و واکنش هاي غم

  .سرکوب می شوند

ممکن است واپس رانی به زمان گذشته و استفاده از روشهاي سازگاري که فرد 

در برخی اتکاي زیاد به . در زمان کودکی یا نوجوانی از خود بروز می داد،  مشاهده شود

ن و خلقیات کودکانه دیده می شود در حالی که شاید در برخی ادعاي استقالل و دیگرا

 به عنواننقش بازي کردن هم ممکن است . دوران نوجوانی مشاهده شود شیطنت هاي
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وسیله اي براي ابراز خشم مشاهده شود اما نمی تواند شخص را براي تطبیق یافتن با 

  .رخ داده کمک نماید فقدان

برخی سعی می کنند از دیگران حمایت و محافظت کنند و از به همین صورت 

در طول مراسم . روشی براي تطبیق با شرایط خود استفاده کنند به عنواناین کار 

برگزار می شود ممکن است افراد  مرگ شخصخاکسپاري یا مراسم هاي که پس از 

گران متمرکز ممکن است بر دی آن ها. سوگوار مسئولیت هایی را بر دوش خود بگیرند

شده و به این وسیله احساس کنند که بار دیگر کنترل امور را به دست گرفته اند و 

با این وجود اگر این الگوي . واقعه رخ داده را می توانند به طور طبیعی پشت سر بگذارند

ادامه یابد ممکن است فرآیند تطبیقی که براي سر و سامان بخشیدن  آن هارفتاري در 

هاي سازگاري  روشهاي دفاعی و مکانیزم .متوقف شود ،ضروري است ها آنبه زندگی 

این روشها در کوتاه مدت به کار گرفته می شوند تا فرد سوگوار . بسیار مفید هستند

 .خود آغاز کند رخ داده و تمامی جوانب آن را در فقدانبتواند سازگاري هاي الزم با 

       ري هاي الزم در فرد خلل ایجاد سازگا انجامهاي دفاعی در  زمانی که مکانیزم

تازه آن زمان است که شخص انگیزه الزم براي تطبیق با واقعیت را بدست   ،می کند

هاي دفاعی با  زمانی که مکانیزم. ضروري و سالم است ياین فرایند تغییر. می آورد

باز هم توانایی فرد براي تطبیق با حقایق و واقعیت هاي روزمره تداخل ایجاد می کند 

سازگاري هاي الزم از مکانیزم هاي دفاعی استفاده می کنند  و این  انجامافراد به جاي 

  .  می شود آن هامشکالتی در  ایجادباعث 

  رفتار  

حتی در ابتدایی ترین کارها از قبیل  ،کرد هاي زندگی سوگواري در تمامی عمل

اب روبرو می شوند و بسیاري با مشکل خو. خواب و خوراك فرد مشکل ایجاد می کند

شان  هایی که ممکن است به سراغ برخی از ترس خواب. م از خواب می پرندمدایا به 

 فقدانبرخی دیگر خواب را وسیله اي می دانند براي فرار از درد . بیاید نمی خوابند
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بیدار شدن در صبح ممکن است به معناي ادامه  آن هابراي . بنابراین بسیار می خوابند

برخی عالقه خود را به خوردن از دست می دهند و تنها در . دردناك تطبیق باشدفرایند 

براي  .زمان احساس نیاز مبهمی که از گرسنگی دارند اقدام به خوردن چیزي می کنند

در چنین و برخی خوردن ممکن است باعث ایجاد نوعی آرامش و تسکین گردد 

  .د دست به پر خوري می زنندشرایطی افراد سوگوار در تالش براي سرکوب درد خو

در . که همواره به دنبال چیزي می گردند رفتار جدیدي را می بینندبرخی در خود 

صداهایی که از اتاق دیگر می آید . در جستجوي فرد فوت شده هستند آن هاواقع 

. است آن جافرد فوت شده  ،این معنا را داشته باشد که  بله آن هاممکن است براي 

به دنبال  بین مردمخرید هستند ممکن است  انجامبازارهاي خرید در حال  زمانی که در

بسیاري از رفتارهاي شخص  . بیبنند آن جاعزیز فوت شده خود بگردند تا شاید او را 

و بی نظمی  ممکن است حالت فراموشی ،سوگوار ممکن است با آشفتگی همراه باشد

هش یابد و زمانی که سوگواران احساس کنند و اثر بخشی و کارائی فرد غالباً کا

احساس کنند هیچ معنایی براي زندگی وجود ندارد ممکن است کارهاي بی معنا و 

در مراحل اولیه سوگواري یعنی پس از وقوع مرگ اغلب . دهند انجامرا تکراري 

        فعالیت هایی که فرد فوت شده در آن شرکت داشته اجتناب  انجامسوگواران از 

راد سوگوار ممکن است از فعالیت هاي سمبلیکی که درخانواده وجود داشته اف. می کنند

مثال خانواده اي که بطور معمول دور میز شام با یکدیگر غذا  به عنوان .اجتناب کنند

می خوردند پس از فوت یکی از اعضاي خانواده بر روي سینی و در جلوي تلویزیون 

م تبدیل به زمانی براي تنهایی شده و در این شرایط شا. غذاي خود را صرف می کنند

. تماشا کردن تلویزیون باعث می شود که افراد به اتاق شام خالی و ساکت توجه نکنند

کارهاي  انجاممانند  یمخرب يرفتارهااشتیاق به انجام  یی خاصها فقدانپس از وقوع 

وقوع تصادف احتمال . استفاده از الکل و مواد مخدر در افراد افزایش می یابد ،پر خطر

 ،بسیاري دم دمی مزاج شده یا نقش بازي می کنند. در افراد سوگوار بیشتر می شود

با . ابزاري براي کاهش درد خود استفاده می کنند به عنواناز این روش ها  آن هاگویی 
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الگوهاي رفتاري که قبل از . گذر زمان تغییراتی در سبک زندگی افراد روي می دهد

در این زمان است که الگوهاي رفتاري  .اکنون دیگر باید تغییر کنندند توجود داش فقدان

   با دیگران و خدا دستخوش تغییر  آن هاارتباط  . جدیدي وارد زندگی افراد می شود

براي مثال غیر طبیعی نیست که فرد سوگوار نتواند به کلیسا  رفته و یا در . می شود

احساس کند که توسط دیگران زیر او ممکن است  .یک مشارکت کلیسایی شرکت کند

براي . ذره بین قرار گرفته و همچنین خود را از لحاظ احساسی بسیار شکننده حس کند

مثال شخصی که همسر خود را از دست داده و دیگر همسرش در کلیسا کنار او نیست 

مراسم هاي روحانی براي فرد سوگوار مانند عمل . ممکن است این حالت را داشته باشد

فرایند  در. در قلب خود داشته اند آشکار می شود آن هاکه  آن چهباز هستند، هر  قلب

تطبیق و سازگاري باز هم ممکن است اشخاص به الگوهاي رفتاري گذشته خود باز 

  . گردند

  

  ارتباطات اجتماعی 

باز بودن نسبت به دیگران و   ،ثیر پذیريأتوانایی فرد در ت يبارز فقداندر هر نوع 

عزت نفس افراد در دوران سوگواري  .تحت تاثیر قرار می گیرد آن هاارتباط با آمادگی 

در معرض تهدید قرار می گیرد و این امر باعث می شود که ارتباطات اجتماعی افراد 

   در ابتدا بسیاري از سوگواران یکی از دو واکنش متضاد زیر را بر . دچار مشکل شود

ی که فقدانتباط با دیگران از دست می دهند و بر روي یا عالقه خود را به ار :می گزینند

     رخ داده است تمرکز می کنند و یا اینکه به طور افراطی مشتاق این  آن هابراي 

   در برخی از افراد این حالت . نمانندارتباط کنند و تنها  ایجادمی شوند که با دیگران 

راز ترس در زمان تنهایی نمایان وابستگی و اب ،بر دیگران يمی تواند به صورت اتکا

در هر دوي این شرایط به خاطر آنکه فرد سوگوار اکنون بر تجربه خود متمرکز  .شود

در چنین شرایطی او هیچ احساسی نسبت به . یابدنحوه ارتباطات وي تغییر می  ،شده
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قرار گرفته و چنین  فقدانثیر أاز آن رو که سیستم روانی فرد تحت ت دیگران ندارد

  .کنشی در مراحل اولیه طبیعی استوا

که او بخش  فردي که فوت کرده براي شخص سوگوار خاص باشد و یا این اگر

) به منطقه اي دیگر  نقل مکان ،کلیسا ،شغل( مهمی از زندگی خود را دست داده باشد 

انتظارات و الگوهاي ارتباطی فرد  ،عادات. ریزد هم می بهکرد اجتماعی او  تمامی عمل

  . به صورت قبل نیستنددیگر 

ها پیش از دست داده است هنوز هم از رفتن به کلیسا  ویلیام که همسرش را ماه

انگار در کلیسا جایی براي او  .او هرگز به تنهایی به کلیسا نرفته است. اجتناب می کند

استیو مرد میانسالی است که . نشسته اند همسرشانوجود نداشته باشد زیرا همه در کنار 

نسبت به  ،حس می کند که متعلق به هیچ جایی نیستو خود را از دست داده شغل 

چه کند و یا با چه  وقت آزادشنمی داند با خود و با  ،دیگران احساس بیگانگی می کند

دوستان قدیمی او سر کار می روند و به جایی دیگر منتقل شده . ایجاد ارنباط کندکسی 

زیرا تنها . احساس خجالت می کند ،ی گذراندزمانی که با مردانی شاغل وقت م. اند

پس . شغلش بوده استبه آن پرداخته و نسبت به آن آگاهی دارد، چیزي که او تاکنون 

به هیچ جائی تعلق مشخص افراد بسیاري این حس را دارند که دیگر  فقداناز یک 

  .ندارند

مشغول  ،شان در کنارشان است ممکن است نسبت به افرادي که همسراین افراد 

ی در زندگی خود ندارد فقدانبه کاري هستند یا افرادي که به نظر می رسد هیچ 

حس خجالت همراه  چرا ها و ،در بسیاري از این موارد حسادت با خشم. حسادت کند

غیر ممکن است که من آرزو کنم شخص  "  ؟چرا من این قدر حسود هستم ". است

همه  ". می شود که چنین طرز تفکري دارمباورم ن. ی را تجربه کندفقداندیگري چنین 

برخی از این افکار زود . روبرو است آن هااینها افکار متداولی هستند که فرد سوگوار با 

این . هستند در حالی که برخی دیگر تمامی ذهن فرد را به خود مشغول می کند گذر



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ٨٨

 

شخص  واکنش ها نشان دهنده این واقعیت است که چگونه تمامی جوانب وجود یک 

  .دستخوش تغییر می شوند ،فقدانبراي تطبیق با 

قطع ارتباط  ینوع فقدان. ارتباط با دیگران یکی از نیاز هاي اولیه همه افراد است

است که باعث ایجاد احساس خجالت در فرد شده و مانع از آن می شود که فرد بتواند 

. مرتفع سازد ی صحیحباطبا دیگران ارتباط برقرار کرده و نیاز خود را براي داشتن ارت

بودن با دیگران و احساس اینکه دیگران هنوز وجود دارند و اینکه دیگران هنوز هم 

همه و همه  ،اینکه ارتباط شخص سوگوار از دیگران قطع نشده ،ندبراي او اهمیت قائل

افراد سوگوار نیاز دارند تا . روابط اجتماعی اي هستند که فرد سوگوار به آن نیاز دارد

شنیده شده و  آن هاگوش می دهند و اینکه سخنان  آن هامئن شوند دیگران به مط

و به  می شودزمانی که ارتباطات اجتماعی در زندگی فرد سوگوار ایجاد . درك می شود

برایش  آن چهو  از دست داده آن چهراه او براي پذیرش  ،طور مستمر ادامه می یابد

  .هموار می شود ،باقی مانده

  

  باه درباره سوگواريعقاید اشت

است که سراسر وجود فرد را در بر  فقدانوقوع یک ی نسبت به سوگواري واکنش

براي . در زندگی خود  می بیند يتغییرات بسیار انجامدر این زمان فرد نیاز به . می گیرد

  . درك بهتر ماهیت سوگواري توضیح عقاید اشتباه رایج درباره آن می تواند مفید باشد

   .این است که احساسات خود را تخلیه کنند کار افراد سوگوارتنها  – 1

ست ا کرد سوگواري این عمل .سوگواري چیزي فراتر از تخلیه احساسات است

قرار گرفته  فقدانثیر أکه فرد را براي سازگاري در تمام زمینه هاي زندگیش که تحت ت

  . کمک کند
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ذهن خود بیرون کند از  را از فقدانزمانی که فرد بتواند واقعیت وقوع  – 2

  .سوگواري خود تسلی می یابد

در واقع یکی از نشانه هاي تسلی یک فرد سوگوار این است که او می تواند  

و با احساسات . واقع گرایانه به فرد فوت شده یا چیزي که از دست داده بیاندیشد

  . گوناگون خود با این واقعه روبرو شود

   .طول می کشد و حتما باید تا یک سال پایان یابددوره سوگواري اغلب سه ماه  – 3

    مقدس دیده  زمان مشخصی براي سوگواري در قسمت هاي مختلف کتاب

اما سوگواري تا زمانی که فرد سوگوار )  6 :1مثال در اول پطرس  به عنوان . (می شود

آید  خود کنار فقداندهد و با  انجامموفق شود سازگاري هاي الزم را در زندگی خود 

ممکن است فرد سوگوار ابتدا بر روي مشکالت حال  :براي مثال .خواهد داشتادامه 

هاي منطقی و  این فعالیت .خود تمرکز کرده و به کارهایی از قبیل انتقال بیمه بپردازد

تصمیم گیري هایی از این قبیل در چند هفته اول به فرد کمک می کند تا چند هفته 

با این وجود اگر شخص سوگوار در همین حالت . ذارداول سوگواري را پشت سر بگ

منطقی باقی بماند ممکن است که احساسات خود را بروز نداده و واکنش احساسی 

. تلخی و انزوا بکشاند ،سوي افسردگیه نداشته باشد، این حالت می تواند او را ب

 تمام زندگیسوگواري براي برخی از افراد دوره اي کوتاه است در حالی که برخی دیگر 

  . ثیرات آن به شکلی هاي مختلف دیده می شودأقرار گرفته و ت فقدانشان تحت تاثیر 

   .شدت سوگواري به صورت نموداري نزولی کاهش می یابد– 4

شدت سوگواري در ابتدا زیاد و به  مرور زمان از شدت  این به این معنی است که

واري می گذراند منحصر به فرد الگویی که هر فرد در دوره سوگ. آن کاسته می شود

افتاده رخ  اتفاق فقداناگر سازگاري هاي الزم در زندگی یک شخص نسبت به . است

او  هاي سوگواري دوباره در واکنش فقدانپس از وقوع  سال هاممکن است  ،ندهد
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براي مثال بیوه زنی که پس از مرگ همسر خود دوباره ازدواج کرده و از . مشاهده شود

بعد پس از شنیدن ترانه اي که همسر  سال هام خود راضی است ممکن است ازدواج دو

. بار دیگر واکنش ها  و حس سوگواري را تجربه کند  ،سابقش در گذشته می خواند

واکنش سوگواري او بدان معنا نیست که در زمان مرگ همسر اولش به خوبی 

ود را دوست ندارد سوگواري نکرده است و همچنین بدان معنا نیست که همسر دوم خ

و بار دیگر احساسات او تداعی بلکه آن ترانه باعث شده که خاطرات شوهر سابقش 

 او باید بار دیگر این احساسات و خاطرات را در خود تحلیل کرده و .برانگیخته شوند

  .خود را با آن ها سازگار سازد

ه فرد فوت از روي شدت و مدت سوگواري فرد می توان حد محبت او را نسبت ب – 5

   .شده سنجید

عموماً سوگواران این عقیده را دارند که هر چه شدیدتر و طوالنی تر براي عزیز 

 انجامزمانی که این کار  .خود سوگواري کنند نشان می دهد که او را بیشتر دوست دارند

می شود نه تنها سوگواري به هدف اصلی خود نمی رسد بلکه باعث می شود که درد در 

برخی مواقع تمرکز بر  .ه یافته و راه سازگاري فرد با شرایط جدید مسدود شودفرد ادام

ه خود گرفته و فرد سوگوار بابراز احساسات شدید در زمان سوگواري حالتی خودخواهانه 

تنها به آن چه خود می خواهد یعنی   ،به جاي آنکه خود را با شرایط جدید تطبیق دهد

  . ش فکر می کندفقدان

  . باید به صورت مجزا سوگواري کرد فقدانر مرگ و براي ه – 6

ی مشخص بستگی به این دارد که در گذشته فقدانظرفیت ما براي کنار آمدن با 

. ها کنار آمده ایم فقدانچه دوره هاي سوگواري را پشت سر گذاشته ایم و چگونه با آن 

که توانایی ما  ه آنمی تواند بر روي هم انباشته شده و با توجه ب ها فقدانثیر أگاهی ت

تواند واکنش شدیدي در پی ببه ظاهر کوچک  فقدانیک  ،براي سازگاري محدود است

  . داشته باشد
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   .سالگی ناعادالنه بوده و مرگ در جوانی محسوب می شود 100مرگ قبل از  – 7

سالم و  ،و تکنولوژي باعث شده که انتظار زندگی طوالنی سرمایه داريعصر 

دنیا هنوز شاهدش  آن چهطولی نخواهد کشید که ما با . ته باشیمداشرا بدون دردي 

   .سال یا حتی کمتر 40طول عمري حدود  ،را تجربه کنیمنبوده 

زندگی عادالنه است خداوند به ما وعده داده که ترکمان نکند با ما بوده و در  – 8

  . ما ساکن شود

پر از بی عدالتی زندگی  همچنین به ما تعلیم داده شده که در دنیاي پر از گناه و

واقعیت این زندگی عیسی بر روي زمین نمونه خوبی براي نشان دادن  قطعاً. می کنیم

زمانی که واقع . نا عادالنه است ،چقدر زندگی بر این زمین و تجربیات بشري هاست ک

گرایانه به سوگواري خود بیاندیشیم می توانیم به صورت موثرتري سوگواري نموده و 

عالوه بر آن زمانی که به . به آنانی که در حال سوگواري هستند کمک کنیمهمچنین 

صورت واقع گرایانه طبیعت دنیا و حیات خود را بپذیریم انعطاف پذیري بیشتري خواهیم 

براي تطبیق  ،ی روبرو شدیمفقدانمان تقویت خواهد شد تا اگر زمانی با  داشت و ایمان

  . و سازگاري مجهز باشیم

  

  گواري و اهداف آن فرآیند سو

سوگواري فرایندي است که در یک دوره زمانی تجربه می شود و هدف آن 

سوگواري تجربه اي دردناك و فرآیندي است که طی  .رخ داده است فقدانتطبیق با 

رخ  فقدانآن تغییراتی در زندگی فرد صورت می گیرد تا وي بتواند بر اساس واقعیت 

پایان می یابد که فرد سوگوار دیگر انتظار دیدن و  سوگواري زمانی. داده زندگی کند
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کرد عادي او  باعث ناتوانی درعمل فقدانبودن با فرد فوت شده را نداشته باشد و این 

   :زمانی که کتاب جامعه می گوید. نشود

وقتی براي والدت 2.براي هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است1  "

وقتی براي 3.قتی براي غرس نمودن و وقتی براي کندن مغروسو. و وقتی براي موت

وقتی براي 4.وقتی براي منهدم ساختن و وقتی براي بنا نمودن. قتل و وقتی براي شفا

 ") 4 -:3 1جامعه  ( " .وقتی براي ماتم و وقتی براي رقص. گریه و وقتی براي خنده
یرا که این آخرت همه مردمان رفتن به خانه ماتم از رفتن به خانه ضیافت بهتر است ز2

حزن از خنده بهتر است زیرا که از غمگینیِ 3.است و زندگان این را در دل خود می نهند

دل حکیمان در خانه ماتم است و دل احمقان در خانه 4.صورت، دل اصالح می شود

  ) 4 – 7:2جامعه  ( " .شادمانی

گوید بلکه بدان  سخن میدر واقع نه تنها درباره اجتناب ناپذیر بودن سوگواري 

انواع مختلفی  ها فقدان .کند که هدفی در پس سوگواري وجود دارد نکته اشاره می

مثال مرگ یک شخص و یا  به عنوان. را امري فیزیکی می دانیم فقداناغلب ما . دارند

قابل لمس هستند و اغلب توسط افراد دیگر  ،ي فیزیکیها فقدان ،از دست دادن شغل

  .ی شوندمشاهده منیز 

 فقدان. نیز احتیاج به سوگواري دارند آن ها. روانی هستند يها فقدان ،نوع دوم

و یی هستند که غیر قابل لمس بوده ها فقداني روانی در ماهیت خود آن دسته از ها

ي نامشهود ها فقدان. مربوط به روابط نمادین روحانی، روانی یا اجتماعی ما هستند

این معنا ممکن است . گذارد معناي خاصی دارندبراي شخصی که آن را پشت سر 

منحصر  يي نمادینی در هر فردها فقدانتاثیرات چنین . توسط افراد دیگر درك نشود

  .استبه فرد 

هر چیزي که  ؟در پی از دست دادن چه چیزهایی سوگواري می کنند ها انسان

زي در زندگی ي فیزیکی شامل از دست دادن عزیها فقدان. ارزشمند باشد آن هابراي 
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حیوانات  ،از دست دادن دارایی) در زمان قطع عضو  (یا از دست دادن بخشی از بدن 

مسائلی  ي روانی می توانند شامل از دست دادنها فقدان. خانگی و چیزهاي دیگر است

 ،جوانی ،هدف ،انرژي  ،آرزو ،امید ،آزادي ،بی کاري ،طالق ،، بر هم زدن نامزديچون

  . قالل یا هر جنبه ارزشمند دیگري از زندگی باشنداست ،دوستی ،امنیت

بدان . ي اولیه هستندها فقدانروانی  ها فقدانفیزیکی و برخی از  ها فقدانکثر ا

 رتمرکز اصلی سوگواري ب. معنا که فرد سوگوار و دیگران به وضوح متوجه آن می شوند

اولیه  فقدانک مرگ شخصی که فرد عاشق او بوده غالباً  ی. هاي اولیه است فقدان

سعی می کنند فرد  ) یا حداقل در اوایل دوره سوگواري  (محسوب می شود و دیگران 

هاي اولیه براي فرد  فقداني ثانویه که در اثر وقوع ها فقدان. سوگوار را تسلی دهند

براي مثال مرگ همسر یک . ایجاد می شوند غالباً توسط دیگران دیده نمی شوند

مرد یا . ي ثانویه بسیاري را موجب می شودها فقدانه است اولی فقدانشخص که یک 

و اقتصادي خود را  شریک اجتماعی فقدان در واقع زنی که همسر خود را از دست داده

فرزندانش و دوست  پدر  ،عاشقی تسلی دهنده فقداناز سوي دیگر او . تجربه می کند

ي ثانویه خود تمرکز ها نفقداابتدا بر  افراد سوگوار. می کند حسخود را در زندگیش 

بیش از هر چیز براي فرد جنبه شخصی داشته و بیشترین  ها فقداناین . می کنند

کمتر از هر موضوعی  ها فقدانغالباً این . ثیرات را در زندگی هر روزه او خواهد داشتأت

ي ثانویه سوگواران مورد توجه ها فقداناگر . توسط دیگران مورد توجه قرار می گیرد

  . تباط کنندراایجاد تسلی یافته و بتوانند با دیگران  آن هابگیرند باعث می شود که قرار 
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  تئوري هاي سوگواري

ثیر خود أرا تحت ت ها انساناست که همه جوانب زندگی سوگواري تجربه اي 

و توجه محققان و روانشناسان و نظریه پردازان بسیاري را به خود معطوف  قرار می دهد

  . نموده است

 هاي مفیدي درباره واکنش دیدگاه Ross , Theresa Rando-Kubler دو تئوري

ارائه را طی می کنند  فقدانبراي تطبیق با  ها انسانو فرایندي که  فقدانها نسبت به 

تئوري اول مراحلی که فرد در سوگواري طی می کند را مشخص می کند در . داده اند

 رهاد که فرد باید براي تسلی و نره می کنحالی که تئوري هاي بعدي به کارهایی اشا

  . دهد انجامشدن از سوگ خود 

  .Ross-Kublerمراحل تئوري 

Ross-Kubler  در زمان کار با بیماران عالج ناپذیر مشاهدات خود را در مورد مراحل

بر اساس فرضیه اي که . مرحله اي ثبت نمودچند تئوري یک به صورت  واريسوگ

Ross-Kubler ی با خبر می شویم یا در انتظار وقوع فقدانزمانی که ما از  ،ارائه داد

  )3 :2جدول  . (زیر عبور می کنیمی هستیم از پنج مرحله فقدان

  

  

  

  

  



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ٩٥

 

  3:2جدول 

  Ross-Kublerتئوري مرحله اي سوگواري 

   انکار 

 چانه زدن 

 خشم 

  افسردگی 

 پذیرش  

ه ممکن است آگاه می شود یا در می یابد ک خود فقدانبه محض اینکه فرد از 

به او دست حالتی از شوك و ناباوري  ،چیزي یا کسی را در زندگی اش از دست بدهد

اما  ،در ابتدا فرد تنها خبر از دست دادن را به صورت ذهنی دریافت می کند. می دهد

  . نشان دهدواکنش احساسی  فقدانمدتی طول می کشد تا فرد نسبت به آن 

طی آن فرد سعی می کند بار دیگر با شرایط  شروع فرایندي است که  ،مرحله اول

د در این مرحله فرد انجاممی  فقداناین مرحله به آگاهی و درك کامل از . تطبیق یابد

موقتی امري  فقداناین واقعیت نداشته باشد یا اینکه حداقل  فقدانامیدوار است که خبر 

و  استزنی با خدا  شامل گفتگو و چانه ،چانه زدن که مرحله دوم سوگواري است. باشد

. را باز یابد از دست رفته خود موضوعیا  شخصدر این هنگام شخص سعی می کند 

بخواهد با او معامله کند و جمالتی از  خداوند بدهد یا هایی به شخص ممکن است قول

چنین چانه زنی هایی . را به خداوند بگوید " ...اگر فقط این واقعه را بر گردانی "قبیل 

زمانی که شخص در می یابد که چانه زدن . ندارند فقدانعیت وجود قدر وا ثیريأهیچ ت

از دست داده  آن چه به خاطر معموالً او .هیچ فایده اي ندارد خشمگین می شود

از اینکه نمی تواند شخص از دست رفته را باز و خداوند  نسبت به. می شود نخشمگی

ی توانسته مانع وقوع چنین هر شخص یا سازمانی که م. یابد احساس غضب می کند
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پلیس و  ،پزشکان  ن ها،ابیمارست. ی شود هدف خشم فرد سوگوار قرار می گیردفقدان

تند مانع وقوع سنقش داشته اند و می توان فقدانافراد دیگري که به گونه اي در جریان 

     وجود این خشم باعث . ممکن است هدف خشم سوگوار قرار بگیرند  ،حادثه شوند

اما ادامه این خشم باعث  بد،امور اطراف خود افزایش یا برد که حس تسلط فرد می شو

  . سرباز زند فقدانمی شود که شخص از پذیرش کامل 

چهارمین مرحله یعنی افسردگی زمانی رخ می دهد که دوره خشم پایان یافته 

 آن هاه بباید ن .و تاثیرات آن را نادیده گرفت فقداندر این زمان دیگر نمی شود . است

زمانی که . زندگی فرد ایجاد شوند و ضروري است که تغییرات الزم دربی توجهی نمود 

سراسر وجود  يمی شود غم و احساسات دردناك دیگر شخص سوگوار با حقیقت روبرو

در انتهاي این بخش  تفاوت میان سوگواري و افسردگی بالینی بعداً . (را فرا می گیرند او

عاملی  بهو در نهایت غم و واکنش هاي عاطفی دیگر ) .هند گرفتمورد مطالعه قرار خوا

ادراك و احساسات شخص . می شوند تبدیل فقدانبراي کمک به شخص در تطبیق با 

وي در این مرحله می تواند  .می شودسر و سامان می یابد و فرد وارد مرحله جدیدي 

  . آرامش را تجربه کند

تئوري . ن دهنده پایان سوگواري استسوگواري بوده و نشا پذیرش مرحله آخر

مرحله اي براي درك بهتر واکنش سوگواري در افراد به طور گسترده مورد استفاده قرار 

باید  به عنوان مشاور کمک کندشخص سوگوار یا فردي که می خواهد . می گیرد

یندي هستند که ممکن است همیشه هم پشت اباشد که این مراحل توضیح فر متوجه

براي مثال بسیاري از افراد سوگوار ممکن است وارد مرحله چانه زدن . اشندسر هم نب

عالوه فرد سوگواري که در مرحله خشم است ممکن است بار دیگر به مرحله ه نشوند ب

 نوسانچانه زنی بازگشته و یا داراي حالتی باشد که در میان سوگواري و افسردگی در 

  . باشد
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  رهنمودهاي ضروري براي سوگواران

ند که براي گذر از مراحل سوگواري نبر آن اعمالی تمرکز می ک رهنمودهااین 

هاي بسیار  اعمال و تالش انجامبراي مثال عمل سوگواري مستلزم . دنشو انجامباید 

ها و تغییرات دشوار بسیاري در زندگی  این دوره سازگاري زیادي است زیرا که در

این مراحل و می دهد  انجامرا بانی مشاوره شکار فردي که . شخص صورت می گیرد

رفتاري که فرد سوگوار در این مراحل او باید  . اعمال را در شخص سوگوار خواهد دید

از خود بروز می دهد را درك کرده و تصمیم بگیرد فعالیت هایی  ،براي تطبیق با شرایط

واند راحت تر بت سوگوارتا  ،را براي راحت تر شدن آن کارها به فرد سوگوار پیشنهاد کند

 به عنواناین الگوها می تواند براي مشاوره مفید باشند و . را پشت سر بگذارد این دوره

این  فعالیت هایی که در .دنیک نقشه کلی براي دوره سوگواري مورد استفاده قرار بگیر

تا او  شوند انجامباید هستند که در زندگی فرد  کارهاییاشاره می شود  آن هاتئوري به 

سوگوار باید این فعالیت ها را پشت سر بگذارد و . خود تطبیق پیدا کند فقدانند با بتوا

زندگی فرد براي تطبیق  هاي تمام قسمت .دهد انجام را شخصاً کارهایک به یک این 

در هر زمینه از زندگی خود با  انسوگوار. خاص است کارهایی انجامدوباره مستلزم 

براي مثال یک زن بیوه . می دهند انجاما سرعت هاي مختلفی این فعالیت ها ر

خواهد  انجاماولیه یعنی نبود فیزیکی همسرش  فقدانرا براي تطبیق با  یخاص کارهاي

از دست ( ي ثانویه خود ها فقدانرا براي هر کدام از  کارها عالوه او باید این ه ب. داد

 کارهار کدام از این در ه. دهد انجام) پدر کودکانش و همراه  به عنواندادن همسر خود 

این . نیز بپردازد آن هادیگري وجود دارند که باید فرد به  اي از کارهاي زیر مجموعه

شخص بیوه . دنشومی پشت سر گذاشته  یکارها به طور پی در پی براي هر موضوع

   .کندفعالیت  یمشخص در زمینه هاي مختلف ییک زماندر ممکن است 

که   و)  3:3جدول (  Wardenمدل  .اختما به بررسی دو مدل خواهیم پرد

 بر لزوم پذیرش ذهنی و که Ross-Kublerتوضیحی است ساده در مورد مرحله انکار 

  .Randoو مدل عاطفی در این مرحله اشاره می کند
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فرد  ،حالصورت گرفت فرد پس از این که پذیرش به طرق مختلف در زندگی

ستگی و بواکه از زمانی  نهایتاً. رو استفرد متوفی روب وجود بدوناي سوگوار با زندگی 

زندگی بار  ،شدانرژي احساسی نسبت به متوفی یا هر چه از دست رفته است کاسته 

. حالت عادي خود باز می گردد و فرد وارد روابط جدیدي با دیگران می شود دیگر به

که بل ،این به آن معنا نیست که فرد سوگوار دیگر به شخص فوت شده اهمیت نمی دهد

هیچ . در زمان حال زندگی می کند و در گذشته بوده را می پذیرد آن چهاو آزاد شده و 

چیزي جاي فرد فوت شده را نمی گیرد اما شخص سوگوار دیگر آزاد است که ارتباطات 

  . جدید و متفاوتی را از سر بگیرد

  :3 3جدول 

  تئوري کار

  فقدانپذیرش واقعیت 

  تجربه درد سوگواري 

 ي که از یا هر چیز( که درآن شخص فوت شده یقت جدیدي تطبیق با حق

 .دیگر وجود ندارد) دست رفته 

 این انرژي شده و کموجود داشته  متوفیاحساسی که در رابطه با  انرژي از 

  . می شوددیگري متمرکز روابط جدید 

اشاره ی هایارو به ک است Warden ترکیبی از کار )   4:3جدول (   Randoمدل 

او به شش فعالیت اشاره می کند که به . می شود انجامدر زمان سوگواري  کهمی کند 

و پشت  فقدانکه شامل آگاهی از است مرحله اول اجتناب . شده اند تقسیم سه مرحله 

مانعی است که افراد بسیاري  ،انکار. است حاالت مربوط به آنسر گذاشتن شوك و 

و ممکن است با احساساتی از قبیل به آن نیازمند هستند براي شروع فرایند تطبیق 

ممکن است باعث  فقدانخبر شنیدن برخی دیگر  در و خشم و غم و ترس همراه باشد
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این حالت می تواند براي شخص . مدام بخواهند به دیگران توجه بکنند آن هاشود که 

  .خود شود فقدانمتمرکز و افراد دور و بر مفید باشد با این وجود او در نقطه اي باید 

  3: 4جدول 

 Randoتئوري کار 

  :مرحله اجتناب 

   فقدانآگاهی از  .1

  : مرحله مواجهه

  واکنش به جدایی .2

 .استرابطه اي که با فرد متوفی وجود داشته  ةیادآوري و تجربه دوبار .3

ترك وابستگی هاي گذشته نسبت به متوفی و دنیایی که آن ها در گذشته با  .4

 .هم داشتند

 : مرحله تطبیق 

فرد فوت  ه براي سازگاري با دنیاي جدید بدون فراموش کردنتطبیق دوبار .5

 .شده

  تمرکز دوباره .6
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 ،جداییاین  در. روبرو می شود فقدانواقعیت  با فرد سوگوار ،در مرحله مواجهه

فعالیت سوم  .ضروري استاولیه و ثانویه  فقدانواکنش هاي احساسی نسبت به  وجود

می شود که  که با فرد متوفی وجود داشته باعث رابطه اي ةیعنی یادآوري و تجربه دوبار

این حق افراد سوگوار است  .شودتسهیل وي گواري وسو  عواطف فرد سر و سامان یابند

 آن هارا به یاد آورده و نسبت به  آن ها ،بازگو کنند خود را گذشته ين هااکه داست

را به صورت غیر از دست رفته خود  ۀبرخی اوقات فرد سوگوار رابط .واکنش نشان دهند

 ابطش با فرد فوت شدهومثبت تشریح می کند و مشکالتی که در رو واقعه گرایانه 

در چنین شرایطی فرد سوگوار ممکن است در پذیرش . داشته را انکار می کند وجود

 متوفیباشد اما در مورد واقعیت رابطه اش با  مرحلهشخص در سومین  فقدانواقعیت 

  .اول باشد مرحلهدر

     اول را پشت سر می گذارند به نقطه اي  مرحلهکه افراد سوگوار سه  زمانی

در این . براي سخن گفتن از فرد فوت شده کاهش می یابد آن هامی رسند که نیاز 

با رها  .ی هاي گذشتهگفعالیت چهارم را آغاز می کند یعنی ترك وابست آن هانقطه 

ي ثانویه ها فقداناولیه و هم  يها فقدانهم ( از دست رفته است  آن چهکردن هر 

او در . ) شان سرمایه گذاري کرده بود رزوهایی که فرد برايآامیدها و  ،انتظارات یعنی

مرحله . واقعیت زندگی کنند باکه فعاالنه تر در زمان حال و  می تواند مرحلهاین 

      شخص از دست رفته هدایت  سوي رابطه اي تغییر یافته بارا به  سوگوار ،تطبیق

   می کند و در این زمان است که فرد آزادي الزم براي تمرکز بر حال خود را بدست 

   .آورد می

به یاد . پاسخ به این سئوال پیچیده است ؟این فرایند چقدر طول خواهد کشید

 زندگی بیاورید که فرد سوگوار باید این مراحل را براي هر کدام از زمینه هاي مختلف

بنابراین ممکن است که شبان مشاور مشاهده کند که فرد . خود پشت سر بگذارد

از سوگواري خود تسلی یافته اما هنوز در زمینه  ،فقدانسوگوار در بسیاري از زمینه هاي 

وجود دارد و که در زمان سوگواري  يآیا تمام درد. هاي دیگر عمیقاً سوگواري می کند
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اگر چه در زمان پشت سر  ؟دفایده اي هم دار تالشی که در آن زمان صورت می گیرد

هر جایگزین دیگري  اگذاشتن تجربه سوگواري پاسخ به این سئوال منفی خواهد بود ام

تطبیق از مانع ، رخ داده به کار گرفته شود فقدانکه براي سوگواري در روبرو شدن با 

از دست  آن چهسوگواري براي  هاگر فرد موفق ب .خواهد شد فعلی اشفرد با واقعیت 

وي . خواهد ماندفرد فوت شده وابسته  به ،نشود فقدانیا زمینه هاي دیگر  رفته

با  هو در زمان حال از داشتن رابط است ماندهدست رفته  از آن چهمتمرکز  همچنان

   .خواهد ماندخدا و با خودش ناتوان و دیگران 

  

  هاي خاص  سوگواري و گروه

دیگري در ست با شرایط ممکن ا مشاوره خود را آغاز می کندزمانی که شبان 

براي همه  می شود انجامدوره سوگواري  اگر چه کارهایی که در. سوگواري روبرو شود

تشخیص . می باشند متفاوتاما موضوع ها و روش هاي سوگواري  صادق است،

بدست آمده دیگري واکنش یک شخص از روي اطالعاتی که از روي مطالعه بر گروه 

اکتسابی هاي  الگوه وها  ود آگاهی بیشتر نسبت به گرایشبا این وج. استبسیار دشوار 

ایجاد و موضوع هاي مختلف در این رابطه می تواند به مشاوران کمک کند و احتمال 

  . افزایش دهد مشاوره شوندهو  آن ها بین رابطه خوب و مفید را 

  

  اندوه و مرگ فرزند

از دست دادن . آید هیچ چیز به اندازه مرگ فرزند نا عادالنه تر به نظر نمی

 را فرزندي که داراي پتانسیل زیادي بوده و در آینده می توانسته تجربیات فراوانی

کودك  50000هر ساله در آمریکا بیش از . کسب نماید به نظر ما بسیار نا عادالنه است
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که ما از نظر  آن جا از. این آمار در نسلهاي گذشته کمتر بوده است .فوت می کنند

سخت  ،که باید زندگی طوالنی و سالمی داشته باشیم ن طور فکر می کنیمایفرهنگی 

 خانواده ها پس از تجربه مرگ کودكزندگی . ی کنار بیائیمفقدانبا چنین  می توانیمتر 

تحقیقات نشان داده است که براي مثال . دمی شو دستخوش تغییرشان براي همیشه 

 .دیده می شودیشتر از سال اول سوگواري براي مرگ یک فرزند در سال دوم بشدت 

  این اشتیاق طبیعی و سالم . شان را فراموش کنند پدر و مادرها نمی خواهند کودك

والدین ممکن است با خود چنین . فرآیند سوگواري شود پیشرفتمی تواند مانع از 

شرایط تطبیق پیدا کنند و اگر بتوانند در زمان حال خوب  بیندیشند که اگر بتوانند با

دیگر براي و او اند را فراموش کرده  کودك آن هاندگی کنند این به آن معنا است که ز

  . اهمیتی ندارد آن ها

سخن گفتن درباره کودك فوت شده دارند  بهاعضاي خانواده داغدار نیاز شدیدي 

شان را بازگو کرده و احساسات خود را با دیگران در  و همواره می خواهند داستان هاي

اند و  تا به این ترتیب مطمئن شوند که هرگز کودك را فراموش نکرده. ندمیان بگذار

این اشخاص ممکن است . خانواده نیز کودك را فراموش نخواهند کرد بهافراد نزدیک 

به مرگ خود بیاندیشند تا حدي که براي بودن دوباره با کودك به فکر خودکشی 

از مادرانی که کودك خود را از   % 50در یک تحقیق نشان داده شده است که . بیافتند

جستجو . می ماننددست داده اند دیگر هرگز به دنبال شادي نبوده و منتظر مرگ خود 

 از % 70تقریباً . است رایجامري  سوگواران بیندر  براي معنا و یافتن منطقی براي مرگ

ع به خود شرو فقدان تسلی از والدینی که کودکشان فوت می کند در پی راه حلی براي

بسیاري در جستجوي راهی براي پیوند دوباره با . شرکت در مجامع مذهبی می کنند

در این دنیاي زندگی فرزندشان در بهشت هستند و در عین حال به دنبال معنایی براي 

گذر از این  در .ایجاد می شود آن هاهاي  ارزش در يتغییرات بارز. گردند پر از درد می

ي ها و ارزشرنگ باخته  آن هاهاي گذشته و پیروزي  اه ارزشها و موفقیتشرایط 

  . هاي روحانی تقویت می شود و ارزشدیگري چون روابط خانواده 
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به شیوه اي  فرد فوت شده اعضاي خانواده ،در حالی که این امکان وجود دارد

در موضوعی  رسایه اي از سوگواري در پشت هلیکن  ،تطبیق یابندخود  فقدانمثبت با 

شان  همراه آن هااین سایه ممکن است در تمام طول عمر  .باقی می ماند ن هاآزندگی 

کریسمس یا اعیاد دیگر خانوادگی یا زمانی که  ،مانند سالگرد فوت مراسمی .باشد

     شان ازدواج  فارغ التحصیل می شود یا زمانی که فرزند دوست مدرسهکودکی از 

 دن واکنش هاي احساسی در والدینباعث بر انگیخته شمجدداً می کند ممکن است 

که فرد سوگوار  هستنداین واکنش هاي طبیعی بیانگر آن . گردد کودك فوت شده

تا بتواند از بسیاري مسائل چشم پوشی کند و  مند تطبیق بیشتر با شرایط استنیاز

پیش از تولد نیز  نوزادانمرگ . دنیاي خود در زمان حال داشته باشد برتمرکز بیشتري 

سقط جنین حتی در هفته هاي اول . است باعث ایجاد سوگ و ماتم در افراد شودممکن 

  را مقصر  شاندرجه دوم همسر  خود و در زنان غالباً. نیز به باعث عزادراي می شود

بسیار سوگواري  احتماالًاگر دیگران از بارداري شخص خبر نداشته باشند . می دانند

ا کودکی که در شکمش در حال رشد است هیچ کس مانند مادر ب. می شودپیچیده 

مانند  .کندمی مادر شروع به تصویر سازي در ذهن خود با شروع بارداري . ارتباط ندارد

 انجامیا چه کارهایی را با هم چهره او چه جوري بود و اینکه اگر فرزندم زنده می ماند 

ري تمرکز کند ممکن است بر کار یا سرگرمی دیگ شوهر چنین زنی احتماالً .می دادیم

خواهیم به باگر در چنین شرایطی . تا بتواند زندگی خود را به صورت عادي ادامه دهد

باید به  سپساین زوج توجه کنیم تمرکز بیشتر باید به زن معطوف باشد تا به شوهر و 

  .شوهر براي ترك ماتمش کمک کنیم

 ینِي اخیر تحقیقات بسیاري در مورد سوگواري پس از سقط جنسال هار د

 ،بر اساس این تحقیقات درست مانند مرگ جنین در رحم. استصورت گرفته آگاهانه 

اغلب زمانی که فرد . سوگواري کندي عمدسقط جنین  انجامبه خاطر  فرد ممکن است

می دهد از عمق فاجعه اي که مرتکب می شود آگاهی ندارد  انجامعمل سقط را  عمداً

مرگ کودك اغلب باعث ایجاد  .ش می رودو بعد از گذر مدت زمانی سوگ به سراغ
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هایی که مرگ کودك خود  در میان زوج .پدر و مادر آن کودك می شود بینکشمکش 

اغلب هر کدام از . را تجربه می کنند احتمال طالق و یا جدایی عاطفی بیشتر می شود

 کند می همسران انتظار دارند که طرف مقابل به همان صورت که او سوگواري 

     که او احساس  دردي رانیز باید همان طرف مقابل  فکر می کندو کند  سوگواري

این  آن هازمانی که این زوج بتوانند درك کنند که هر کدام از . کند حسمی کند 

یکدیگر را بهتر درك کرده  می توانند پشت سر می گذارند،تجربه را به صورتی متفاوت 

  .شان کاسته خواهد شددرگیري از و 

حیانی که به خاطر مرگ فرزند خود در حال سوگواري هستند با یاز مسسیاري ب

 داود پادشاه پس از مرگ نوزادش می نویسد به حدي از آرامش  ی کهخواندن کلمات

   :داود چنین می گوید آن ها جمالتی که در .دست می یابند

                                     اما حاال که او مرده است، چرا روزه بگیرم؟ آیا امکان دارد که او 23  "

                                              را باز آورم؟ من پیش او می روم، ولی او پیش من باز

  ) 23: 12دوم سموئیل  ( "» .نمی گردد

اما پس از مرگ  .زمانی که کودك داود بیمار شد او به شدت سوگواري نمود 

والدینی که در درد  .یافتیات جاودانی براي فرزندش تسلی فرزندش او به خاطر وعده ح

در دستان خداوند در  آن هافرزندان خود هستند زمانی که در می یابند کودك  فراغ

شدت در ه زن جوانی که کودکش مرده بدنیا آمده و ب. رامش می رسندآبه  ،امان است

ود آلکس در می یابد که تنها دو روز از مرگ پسر خ استمراحل اولیه فرایند سوگواري 

  :بنابراین او براي فرزند خود می نویسد .تنها محبت خدا است که به او تسلی خواهد داد

                                                                         سینه ام دیگر به تو شیر نمی دهد

                                                                                      .چشمانت را بگشا و نگاه کن

                                                                           در همان آرامشی که هستی بمان 

                                                                                   در امان بمان  درديبدون هیچ 
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                                                                                    نگاه کردي به چشمانم به زیبایی

                                                                   . اما بیا ایمان داشته باشیم که خدا حکیم است

                                                                                            .جا هستینگران نیستم که ک

  .                                                                         تو تا ابد در محبت خداوند ساکن هستی

این زن  ،شکیل شدت آن هادر بیمارستان محله با کمک گروه حمایتی که 

طوالنی از سوگ خود آزاد شود و در نهایت او سازمانی را براي  یتوانست پس از زمان

  . حمایت از افرادي که در چنین شرایط غم انگیزي هستند پایه گذاري کرد

  

  سوگواري و مردان 

آن در  واريآموختن مردانگی در فرهنگ غربی باعث پیچیده شدن فرآیند سوگ

شهاي سنتی مردانگی از قبیل قوي بودن و به دوش گرفتن مسئولیت ارز. شودمی  ها

 فقدانرها کردن امور و پذیرفتن . باعث ایجاد تداخل در روند سوگواري می شود  ،ها

   .ایجاد شده گویی با خصوصیات مردانه نامتجانس است

در سکوت و بدون هیچ  .دوست دارند که در تنهایی سوگواري کنند مردان اکثراً

این دوره را پشت سر بگذارند و اغلب عادت ی سیار کمبسخنان  حداقل با و یا سخنی

د را با فعالیت هاي وبه روال عادي سر کار خود برگشته و خ فقداندارند پس از یک 

تصمیم گیرنده  ینقش در همان مرحله اولیه سوگواري مردان غالباً. دیگري مشغول کنند

براي  یسوگواري بیشتر تبدیل به نقش آن هاي برا. و حمایت گر را به خود می گیرند

  .زنان و کودکان شده است

مردان کمتر بر اندوه خود  کارهاي اولیه غالباً انجامپس از مراسم خاکسپاري و 

حتی پیش از آنکه دوره . تمرکز نموده و بیشتر متمرکز بر ادامه زندگی می شوند
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و به سوي استفاده بیشتر از الکل و سوگواري خود را آغاز کنند خود را غرق کارها کرده 

ر سبه تنهایی بر  احتماالً مردي که همسر خود را از دست داده .رو می آورندمواد دیگر 

افراد دیگر ممکن . تخلیه می کند شکایتمزار همسرش رفته و درد خود را با گریه و 

  . ندشنداشته با شهاي پنهان مالقات هاي او از مزار و اشک ازاست هیچ آگاهی 

زمانی که مردان احساس می کنند کنترل خود را از دست داده اند بیشتر سعی 

سوگ . لحاظ فیزیکی و قانونی پیگیري کنند ازبوجود آمده را  فقدانمی کنند که دلیل 

رفتارهاي . برخی از افراد جاي خود را به خشم و پرخاشگري و حتی خشونت می دهد

راي ابراز قدرت استفاده شود و در این روشی ب به عنوانمخاطره آمیز ممکن است 

با اینکه الگوي سوگواري مردان  .دوران استعمال الکل و مواد مخدر بیشتر می شود

مردان در اطرافیان  آن چهباید بدانیم که این الگو بر اساس  ولی سکوت و تنهایی است 

ن طریق سوگواري باید به ایاند و اینگونه آموخته اند که حتماً و اجتماع دیده و فهمیده 

هایی از دیگران  مردان اغلب پیغام .نیست آن هاکنند و این حالت یک انتخاب از سوي 

شوند درد خود را پنهان کرده و آن را به صورت امري می دریافت می کنند که مجبور 

  . شخصی نگاه دارند

 " ؟بچه ها چگونه خود را با این شرایط وفق داده اند  "سئواالتی از قبیل اینکه 

افکار  ندمردان اغلب مایل. گران تغییر دهدمی تواند تمرکز مرد را از عزاداري خود بر دی

 آن هافقط این فرصت به که  به شرطیت خود را با دیگران در میان بگذارند او احساس

  . یز این کار را خواهند کردن آن هاحتماً  ،داشته باشنداحساس امنیت اگر داده شود و 

شان را  از مردانی که همسران%  95اتی نشان داده شده است که اخیرا در تحقیق

فرصت ابراز احساسات و درد دل  آن هازمانی که به "  :اند گفته چنین دست داده اند از

اما چطور می توان به مردان "  .است شان بهتر شده تسلی یافته و حال ،شدداده 

اینکه آیا شرایط براي ادامه  تشخیص براي مردان غالباً ؟فرصتی براي سخن گفتن داد

   سئواالتی مستقیم مثل  .اقدام به سخن گفتن می کنندسخن گفتن امن است یا خیر 
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نگرانت بودم  "و یا جمالتی نظیر   "  خوابی؟ یا خوب میآ "یا  "  ؟حالت چطور است "

عالوه مردان اغلب ه ب. موثر باشد آن هاممکن است براي ایجاد ارتباط اولیه با  "!

یک تلفن ساده براي احوال  .ارتباط هاي مختلفی را در زندگی خود شکل می دهند

یک بازي بیس بال و یک زمان آرام می تواند راه ارتباط  بیشتر را  ،یک صبحانه ،پرسی

از سوگ  يهموار تر سازد و باعث ایجاد فرصتی براي درد دل بیشتر و تسلی و شفا

  . شود

  

  سوگ و کودکان 

ی جدي روبرو می شوند مثال مرگ والدین یا خواهر فقدانکودکانی که با 

نیازمند  و هستندروند سوگواري داراي یا برادران هم به صورت بزرگساالن 

با این حال کودکان این تطبیق ها را با توجه به  .تطبیق با شرایط هستند

ی که زمانعالوه در ه ب .پارامترها و محدودیت هاي توانایی خود انجام می دهند

شان پیشرفت کرد ممکن است دوباره براي  تفکر، احساسات و ارتباطات  ،روش

  ،این بار در محدوده توانایی هاي جدید آن هااما  .خود سوگواري کنند فقدان

مفهوم مرگ براي کودکان از نا آگاهی کامل در دوران  .سوگواري خواهند کرد

دکان پیش دبستانی کو .نوزادي تا به آگاهی در دوران بلوغ پیشرفت می کند

کودکان  .واقعه اي که قابل بازگشت است .مرگ را خوابی غیر دائمی می دانند

اغلب مرگ را چیزي می دانند که از بیرون آمده  ) سال  9الی  5( در سنین 

حتی در این  .یعنی هیوال یا فرشته اي که می آید و حیات شخص را می گیرد

 ت قابل بازگشت و گول زننده و فکر می کنند که مرگ چیزي اس سنین نیز

که اگر من کارها  استروش تفکر کودکان چنین  .می توان از آن  اجتناب کرد

ی که مرگی اتفاق می افتد زمان .مرگ اتفاق نمی افتد  ،را صحیح انجام دهم

کودك امکان دارد خود را به خاطر آن محکوم کرده و احساس مسئولیت بیش 

  .ددرباره آن بکناي از اندازه 



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٠٨

 

 او گسترش می یابد ی که کودك رشد می کند و توانایی هاي فکري زمان

که شخص بسیار دور و  ، یعنیمرگ را در معناي بیولوژیکی خود درك می کند

 معموالً .که فرد فوت شده باز نمی گردداست و می داندغیر قابل دسترس 

ناك احساس افراد نوجوان در میان ترس هاي خود از مرگ و رفتارهاي خطر

   .شکست ناپذیر بودن در نوسان هستند مبنی بر

 در حال مرحله رشدي است که  تأثیرسوگواري کودك به شدت تحت 

ترس از اینکه پدر یا  .وجود ترس ها عادي است .گذاشتنش استپشت سر 

یا ترس از خوابیدن مبادا امنیت او از دست  و مادري که زنده مانده نیز بمیرد

 .محسوب می شودبتدایی تکنیک هاي کنار آمدن برود از جمله مراحل ا

مرگ والدین خود دوباره شروع به  کودکان در سن مدرسه ممکن است پس از

کودکان بسیار احتیاج  .مکیدن شست یا بغل کردن و حمل پتوي خود کنند

اهمیت  آن هاهنوز به  .می شودمحافظت  آن هادارند بدانند که هنوز از 

تنها نخواهند  راقبت خواهند کرد و بدانند که هرگزم آن هاخواهند داد و از 

خشم نسبت به کسی که فوت شده است و نسبت به افرادي که در . ماند

ممکن  آن ها .دگان هستند نیز یک واکنش متداول استزمانخانواده جزو با

است احساس کنند که رها شده اند و به این نتیجه برسند که بی اهمیت 

   .هستند ضعیف و بدون هیچ قدرتی

با طرز تفکر نابالغی که دارند ممکن است به این نتیجه برسند که پدر یا 

اشته و یا اینکه چون آن ها را دوست ندبه آن دلیل فوت کرده که  آن هامادر 

بسیاري از کودکان مرگ  .کودکان بدي بوده اند این اتفاق افتاده است آن ها

برخی دیگر از کودکان  .ی دانندکسی که دوست دارند را یک تنبیه یا مجازات م

آرزو کرده اند که پدر و مادرشان بمیرند  از اینکه در خشم شانفکر می کنند 

  .مقصر مرگ پدر و مادرشان باشند آن هابه طریقی باعث شده که خود 

اغلب دچار پریشانی و و  است،شان  کودکان درکشان محدود به دوره رشد

    چار مشکل د  ،در درك معناي مرگنه تنها  آن ها .سر در گمی می شوند

می      اتی غیر منتظره روبرو تغیرمی شوند بلکه در تمام زمینه هاي زندگی با 

 ی را با فکر کردن آرام می گیرند و اززمانحتی گاهی کودکان کوچک نیز  .شوند
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آیا مامان هم اکنون در  ؟خود می پرسند خدا در کجاي این داستان قرار دارد

 حس اینکه رها شده اند و اجازه ندارند آن باز هم ممکن است از ؟بهشت است

کودکان مشتاق پیوند  .خشمگین شوند ،جایی باشند که مادر یا پدرشان هست

 هافرادي که مراقبت کودك را به عهد .دوباره با افرادي هستند که فوت شده اند

بزرگترها باید  .دنماینبسیار  ۀتوج ،براي ارتباط  آن هاباید به نیاز   ،می گیرند

مراقب دوره هاي رشد کودك خود باشند و باید راه  ابراز احساسات و افکار 

زن جوانی چنین  .بدهند آن هامهیا نموده و این اجازه را به  شکودك را برای

مرگ مادرش به او گفته شد که خدا مادرت را آنقدر  زمانمی گوید که در 

پس جاي  .واقعی اش نزد خود برددوست داشت که او را به آسمان به خانه 

تعجبی وجود ندارد که این زن جوان نتواند خدا را به عنوان خداي نیک و با 

چطور ممکن است که خداي پر محبت آنقدر خود خواه باشد که  .محبت بپذیرد

بدزدد تا خود بتواند از بودن با او لذت  محتاج است،که به او  یمادر را از کودک

 مانند بزرگساالن احتیاج به پیشرفت در مراحل و قسمتکودکان نیز ؟ ببرد

 تأثیربه شدت تحت  آن هاچگونگی پیشرفت  .هاي مختلف سوگواري دارند

 و الگو برداري از چگونگی سوگواري بزرگساالن در اطراف آن هامرحله رشد 

  .شان است

  

  سوگواري و تفاوتهاي فرهنگی و نژادي 

کودکی از طریق مشاهده  زماندر اکتسابی است که  فرایندسوگواري یک 

ها  فقدانواکنش اعضاي خانواده و افراد دیگر جامعه در مقابل مرگ و دیگر  

هاي خاصی را براي پیشرفت در  فرهنگ هاي مختلف روش .آموخته می شود

در برخی از فرهنگ ها مثل مادران شمال شرق  .سوگواري خود دارند فرایند

سوگواريِ بسیار  ،و میر را در منطقه خود دارندبرزیل که تجربه آمار باالي مرگ 

مادران مصري احساسات  هاي دیگر مثالً گروه .کمی براي مرگ انجام می شود

ممکن است  آن ها .و واکنش هاي بسیار شدیدي را از خود نشان می دهند

ا در سکوت و افسردگی  براي روزها و هفته ها شیون و زاري کنند و براي ساله
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. با شخص فوت شده نگاه داشته و رنج بکشندخود را و رابطه باقی بمانند 

عزاداري برخی دیگر رنگ و بوي تمارض به خود می گیرد، مانند اظهار درد در 

 زمان برخی دیگر در .است آن هاقفسه سینه که نمایانگر شکسته شدن قلب 

در  تعریفی که .عزاداري از پرخاشگري و رفتارهاي اغراق آمیز استفاده می کنند

بر اساس شرایط و نشانه  از سوگ وجود دارد غالباً فرهنگ هاي غربی معموالً

     سوگواري دارد توجهی  فرایندبه هدف و ارزشی که خود  هاي آن است و

آنچه را که در  مراقب باشیم و ،باید در مورد الگوهایی که آموخته ایم. نمی کند

سوگواري را  زمانو خاص مورد سوگواري آموخته ایم و هم نیازهاي واقعی 

عالوه صحیح نیست که این انتظار را داشته باشیم که همه افراد ه ب .بپذیریم

هاي  سوگواري می توانند به راه فرایند .باید یک نوع سوگواري انجام دهند

  .بسیار مختلف و موثري پیش رود

ه زمینباید شبانان مشاور براي درك بهتر فرایندي که هر سوگوار طی می کند 

 سئوال درباره سوگواري هاي .را مورد توجه قرار دهند آن هاهاي فرهنگی و نژادي 

در گذشته چگونه شان سئوال کنیم که اطرافیان آن هااز  .می باشدشان در گذشته مفید 

دقت ش هستند انجاممشغول  آن هاکه هم اکنون  کارهاییبه   ؟سوگواري کرده اند

. توجه کنیمدهند  انجامبراي سوگواري  حتماًباید د فکر می کنن آن ها آن چهو به  کنیم

بلکه می کنند نغم و سوگ خود را به صورت خاص و منحصر بفردي ابراز  افراداغلب 

می دهند  انجامرا شبانانی که کار مشاوره شبانی . آموخته اند اکتفا می کنند آن چهبه 

سوگواري دارند و  آموخته هاي فرهنگی و پیش فرض هاي خاص خود را در مورد ،نیز

  . شان در موارد مختلف باشند ب واکنش هايقنیز مراشان باید خود 
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  پیچیده شدن سوگواري

دردناك و  ،می شوند سخت انجامکه در زمان سوگواري متداولی فعالیت هاي 

     براي برخی گذر از دوره سوگواري آنقدر پیچیده و دشوار . ندبسیار چالش بر انگیز

اضطراب و بیماري هاي مزمن   ،مشکالتی از قبیل افسردگیث ایجاد باعمی شود که 

ممکن است بخاطر ماهیت رابطه اي  .در آن ها می شود )بیماریهاي جسمی و روانی  (

  . سوگواري با پیچیدگی هایی روبرو شود  ،متوفی وجود داشته سوگوار و بینکه 

آن با سوگوار  همسر فردي که پیش از هبراي مثال تصادف و مرگ غیر منتظر

ممکن است باعث بر انگیخته شدن احساس خجالت در   ،استبحث و دعوا داشته 

و احتمال اینکه فرد سوگوار خود را براي  دهش فقدانسوگوار شده و مانع از تطبیق او با 

زمانی که دوره ها و کارهایی که در هر . یابدافزایش می  ،اتفاقی که افتاده مقصر بداند

شوند ناتمام باقی می ماند احتمال اینکه سوگواري تبدیل به دوره اي  امانجدوره باید 

 فقداناین آن زمانی است که فرد موفق نمی شود که . پیچیده شود نیز افزایش می یابد

این که نوشته هاي بسیاري در  Rando . ایجاد شده را بپذیرد و خود را با آن وفق دهد

 و را انکار فقدانواري که جنبه هاي مختلف افراد سوگ"  :مورد دارد چنین می گوید

و درد  فقدانو از روبرو شدن با جنبه هاي مختلف  می کنندسرکوب  احساسات خود را

آن را به طور  .می شود هپیچیدشان  سوگواريگذر از  ،آن اجتناب می کنندناشی از 

    درك  سوگوار به عنوانکامل نمی پذیرند و معناي اتفاقی که افتاده را براي خود 

    اجتنابشان نسبت به فرد فوت شده  رها کردن وابستگی هاي ونمی کنند و از ترك 

  " .می کنند

اضطراب   ،افسردگی .آن مختل می شودفرآیند اصلی  اگر سوگواري پیچیده شود،

       زندگی  طبیعی درروند  مختل شدنباعث نمونه هایی از این پیچیدگی هستند که 

یر این عوارض باید در فرد کاهش یابد زیرا أثدامه فرآیند سوگواري تبراي ا. گردندمی 
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 درد آن و تغییرات ضروري و  فقداناین مشکالت از روبرو شدن سوگوار با واقعیت 

  . دنجلوگیري می کن

عاملی که حواس شخص را یا  ،عامل تدافعی به عنواناین عوارض می توانند 

از آن  يو در نتیجه شفا فقدانپذیرش  پرت می کند و حتی به صورت مانعی براي 

چهار نوع از . سوگواري پیچیده می تواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد. عمل کنند

سوگواري  ،افسردگی: عبارتند از مشاهده شده است ترسوگواري هاي پیچیده که بیش

   . وقتی سوگواري جنبه فیزیکی یا بیماري به خود می گیرد ،اضطراب ،مزمن

  

  ی افسردگ

عالوه بر آن  .هستند یکسانوگواري و افسردگی سواکنش هاي احساسی در 

در یک سوگواري سالم به عوارض  ،و اجتماعی رفتاريبسیاري از واکنش هاي 

انگیزه در  کاهشگیجی و  ،نا امیدي ،نشانه هایی از قبیل غم. افسردگی شباهت دارند

کاسته شدن  ،نزواي اجتماعیهمچنین حالت هایی نظیر ا. هر دو شرایط مشهود هستند

دیده  آن هادر هر دوي  عادي زندگیمسائل  نسبت ئقفعالیت ها و کاسته شدن عال

هاي مزمن هم در سوگواري و هم در افسردگی  درد هاي جسمی و بیماري. دمی شو

با وجود همه این شباهت ها چگونه یک شبان در مشاوره خود . ممکن است دیده شوند

افسردگی که یک سوگواري سالم است و کدام یک که کدام  می تواند تشخیص دهد

   ؟گردد شخص می کرد سالم در عمل فلج شدنباعث 

   یکی از تفاوت هاي برجسته تمرکز بر تجربه اي است که سوگوار پشت سر 

 یک فرد افسرده خود تمرکز می کند در حالی که  فقدانسوگوار سالم بر یک . می گذارد

در سوگواري هدف . ببینید ل تمرکزکمتر ممکن است او را در حا و نمی تواند تمرکز کند

با وجود . وجود نداردهیچ هدف و دلیلی  در حالی که در افسردگی عموماً ،مشخص است
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اینکه فرد سوگوار ممکن است احساس کند هیچ هدفی در زندگی خود ندارد اما این 

فرد  .داشته استوت شده حالت او به خاطر ارتباطی است که با گذشته خود و شخص ف

سوگواري که دچار افسردگی است ممکن است درد خود را بیهوده و ظالمانه تلقی کند 

در حالی که فرد سوگواري که دچار افسردگی نیست درك می کند که درد او نتیجه 

  . ی است که برایش رخ داده استفقدان

. گران استاین اشخاص با دی ۀدومین تفاوت بارز میان این دو شامل رابط

تجربه افسردگی خود دچار  زدوري می کنند و در گذر ا دیگراناشخاص افسرده از 

توجه را  و انزواي اجتماعی می شوند و به طور واضح اقدامات دیگران مبنی بر حمایت

   این اعمال دیگران را  غالباًسوگوار بدون افسردگی در حالی که افراد . پس می زنند

زمانی که فرصت سخن گفتن و درد . می دانند به خود ۀتوج ۀانمی پذیرند و آن را نش

و  ن هاادل به افراد سوگوار داده می شود مشتاقانه شروع به سخن گفتن از داست

عالقه اي به سخن گفتن از  ،هافسرد راحساسات خود می کنند در حالی که افراد سوگوا

تسلی  ان ارتباط با دیگراندر زمفرد سوگواري که افسردگی ندارد . خود نشان نمی دهند

حتی در ارتباط با  ثیر پذیري ندارد وأسوگوار افسرده هیچ تفرد د در حالی که نمی یاب

وجود و نقش خشم در افراد نیز . می شود افروختهدیگران زود رنج شده و به آسانی بر 

در  در زمان سوگواري خشم غالباً. می تواند یکی از مشخصه هاي وجود افسردگی باشد

هدف خشم ممکن است متوجه . نقش داشته اند فقدانارتباط با چیزهایی است که در 

این خشم هدف . ا خدا یا حتی خود شخص باشدییعنی بیماري فرد متوفی  ،فقداندلیل 

ممکن است در طول زمان این هدف تغییر کند اما در هر حال در ارتباط . مشخصی دارد

ریف و دلیلی ندارد و به هدف مشخصی نیز در افسردگی خشم هیچ تع. است فقدانبا 

به صورتی  وجود داردنسبت به خود  يشدید ودر این حالت خشم مبهم  .تمرکز ندارد

 آن چهدر سوگواري نقش خشم این است که . که انگار شخص علیه خود برخاسته است

باید تغییر کند را مشخص  آن چهآن را تعریف نموده و  ،اشتباه است را تشخیص داده
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غیر متمرکز و متوجه خود شخص  ،در حالی که در افسردگی خشم اغلب پنهان .سازد

  .نیست همبه دنبال هیچ تغییري  است و ظاهراً

 ود ناین تفاوت ها به طور کلی در الگوهاي رفتاري اشخاص دیده می شو

سوگواري سالم هم ممکن . نیستند که یک بار یا دو بار از این افراد سر بزند هاییرفتار

زمانی که این  .باشد هاست در خود خشم بی دلیل و یا احساس بی هدف بودن داشت

ر آن زمان است که افسردگی در فرد ایجاد شده دالگوها همیشگی و ماندگار باشند 

پنج  يمشاهدات و تحقیقات بسیار انجامپس از   Jacobs & Lieberman.است

   :که عبارتند از ندارائه داد در زمان سوگواري هافسردافراد مشخصه براي شناسایی 

                                                         .افسردگی بیش از شش ماه طول بکشد نشانه هاي – 1

شنیدن خبر  بعد ازمدتی  گذشت از پسزمانی که این رفتارها و الگوهاي اخالقی  – 2

                                                               .شروع می شوند و نه بالفاصله از شنیدن آن فقدان

 ندي در عملکُحرکات آهسته و و مختل شده  زمانی که عزت نفس فرد شدیداً – 3

                                                                                                   .رخ دهد فردعضالنی  –کرد فکري 

 کاريافسردگی باعث نا امیدي از خود و ناتوانی در روابط اجتماعی و زمانی که  – 4

  . فرد شود

  . زمانی که شخص داراي سابقه شخصی یا خانوادگی افسردگی باشد – 5

براي اشتها یا اختالل در خواب  کاهش ،وزن کاهشعوارض جسمی مانند اگر 

این  .که افسردگی در حال پیشرفت است ستاین ها نیز عالمتی ا ادامه یابندهفته ها 

عوارض جسمی باعث می شوند که فرد در گذر از دوره سوگواري خود با مشکل روبرو 

دوره اي از سوگواري واکنشی مبنی بر افسردگی مشاهده شود درمان  اگر در .شود

هایی براي درمان عوارض افسردگی باید به کار گرفته  افسردگی ضروري بوده و روش

تا فرد بتواند مراحل سوگواري را پشت سر بگذارد و پذیرش و تطبیق دوباره با  شود

  . گرددبراي او امکان پذیر  شرایط زندگی 
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  سوگواري مزمن

گاهاً دیده . دوره طبیعی سوگواري به سوي تسلی و رهایی از آن پیش می رود

که با گذر  می دهند نشانسوگواري  در زمانافراد واکنش شدیدي  ازکه برخی  می شود

یا به عبارتی سوگواري در مسیر درمان آن رخ نمی دهد شدت هیچ تغییري در هم زمان 

از روزهاي اولیه وقوع و از ابتداي دوره سوگواري به عبارتی دیگر . حرکت نمی کند

به  .دنمی کنهیچ تغییري شته وجود دا آن هاو شدت عوارضی که در  ماهیت  ،فقدان

   .گفته می شوداین حالت سوگواري مزمن 

دیگران از فرد سوگوار شود یا تبدیل به ي سوگواري مزمن ممکن است باعث دور

. ابزاري شود که بوسیله آن فرد سوگوار توجه و حمایت دیگران را به خود جلب می کند

این الگوي رفتاري ممکن است گویاي یک ارتباط نمادین بین فرد سوگوار و فرد فوت 

پایان یابد آخرین  آن هاممکن است بترسند که اگر سوگواري  افراد سوگوار. شده باشد

و چنین به نظر آید که آن فرد دیگر . بدهند ارتباط خود را با فرد فوت شده از دست

زمانی که فرد اما  ،سوگواري به گونه هاي متفاوتی ابراز می شود .شان مهم نیست ايرب

ي در زمان سوگواري هیچ فایده اي خود تطبیق پیدا نمی کند ابراز احساسات و فقدانبا 

تا  فقداناین عدم تطبیق ممکن است از عدم پذیرش و درك  .براي او نخواهد داشت

زمان حال  براگر فرد نتواند بار دیگر . باشد متغیراز دست رفته است  آن چهرها نکردن 

ی کرد روانی حرکت آسیب دیده و عمل عزت نفس فرد شدیداًخود تمرکز نماید در واقع 

   .او کند شده و تمایل به خود کشی در او دیده می شود

براي اینکه  .سیدگی کنندربه سوگواري مزمن اي گسترده  به صورت شبانان باید

برنامه  آن هامداخله و براي درمان  یشبانان بتوانند در فرآیند سوگواري چنین اشخاص

 .ی کند آگاهی داشته باشندم ریزي کنند باید از نقشی که سوگواري در زندگی افراد ایفاً

پذیرفته شده  و  آن ها واقعیت دردباید مطمئن باشند که  آن هادر خدمت به سوگواران 
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 در بسیاري از شرایط بنا بر شدت وضعیت فرد سوگوار ممکن است  .هستنددر امنیت 

  . دناشخاص را به افراد متخصص ارجاع ده اینشبانان مشاور 

  

  اضطراب 

مشخص نمی شوند و اگر به سوگواري اضطراب در طول فرایند نشانه هاي  غالباً

. توجه نشود اضطراب و عوارض آن می تواند راه را براي افسردگی هموار سازد آن ها

در  .اضطراب ممکن است به صورت دوره اي باعث وقوع حمله هراسی در فرد شود

نا امید  بسیار وچنین شرایطی شخص احساس می کند کنترل خود را از دست داده 

 دهد و از این احساس را دارد که فاجعه غریب الوقوعی ممکن است رخ دائماً .است

تنفس تعداد   ،براي مثال ضربان قلب باال(  .می شود برانگیختگیلحاظ جسمی دچار 

ترس از شی اي یا شخصی یا (   هاي هراسیواکنش  ،)و گرفتگی شدید عضالت  ،باال

می تواند شام خوردن  حتی عامل هراس شخص. ل استوادر این افراد متد نیز )مکانی 

همچنین ممکن  افراد سوگوار. ارتباط اجتماعی باشدیک اتاقی در خانه یا در با خانواده 

  .دنسواس شووتکرار افکار و  ،زیادتحریک پذیري حالتی از  ،فراگیر یاضطرابدچار  است

را طی  فقدانق با باعث شوند فرد نتواند روال عادي تطبی اگر عوارض اضطراب

در فرآیند . می توانند خطرناك باشند ،بر زمان حال خود تمرکز کندنتواند و  کند

متداول دیده می شود با این وجود اگر این  یسوگواري عوارض اضطراب به صورت

به طور طبیعی  فرآیند سوگواريشوند که  عوارض به صورت طوالنی ادامه یافته و مانع 

بوسیله آموزش برخی است درمان اضطراب ممکن . وجه قرار گیرندباید مورد ت ،شودطی 

داروهاي  (پزشکی هاي  درمانبوسیله  ی شرایط و در برخ مهارتها براي کنترل اضطراب

  .گیرد انجام) ضد اضطراب 
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  عوارض جسمی 

شبیه بیماري هاي بیولوژیکی  که هستند نشانگان بدنی ،تن فرسایشیالت اختال

هیچ علت واضح پزشکی وجود ندارد و هیچ ارتباطی با  آن هاراي ب اما بودهو پزشکی 

 ،دهد واکنش هایی که فرد در زمان سوگواري از خود نشان می .فرایند روانی نیز ندارد

این عوارض می توانند در فرد طوالنی  گاهی هستند اما نشانگان بدنی نیزاغلب شامل 

  . را مختل کنندشده و فرآیند سوگواري 

همان بیماري باشند که باعث مرگ فرد متوفی  شکلان می توانند به این نشانگ

مسئولیت ها و تطبیق با  انجامناتوانی خود را براي  افراد. یا از کار افتادن او شده اند

بر  فقداندهند و اغلب تاثیري که می  شرایط عادي زندگی به مشکل جسمی خود ربط

رادي در مقابل تغییر از خود مقاومت چنین اف. داشته را انکار می کنند آن هاروي 

ا این وجود زمانی که به ب. نشان می دهند و با هر تغییر دیگر مقابله می کنند يبسیار

ها و دردهاي  خشم ،درد دل کرده و از ترس ها ،این افراد فرصت سخن گفتن داده شود

     کمک کردن به چنین افرادي مستلزم گذر از فرایند طوالنی و . خود می گویند

  . اي است پیچیده

در مقابل تغییر مقاومت  معموالًسوگواري پیچیده صرف نظر از شکل و نوع خود 

شبانان مشاور در ارتباطات خود براي خدمت به دیگران و زمان ارائه . نشان می دهد

افراد سوگوار دچار شرایط از  برخی کمک به افراد سوگوار مشاهده خواهند کرد که

زمانی که تخصص و خدمتی که شبانان ارائه . اري خود می شونددر سوگو اي پیچیده

. بهره گیرند اندر این فرایند از کمک هاي دیگرباید می دهند کافی نباشد شبانان 

این ما  .است و فرایندي است هدفمند فقدان هطبیعی و محتمل ب یسوگواري واکنش

یند سوگواري افر. نیمی سوگواري کفقدانخلق شده ایم که باید براي تطبیق با گونه 

عالوه به مهارت ها ه بقرار دارد،  خلقتی منحصر به فرد  به عنوانثیر طبیعت ما أتحت ت

و منابعی که ما از گذشته خود بدست آورده ایم و همچنین به اینکه در حال حاضر از 
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به در اینجا است که ما  .مرتبط استنیز چه حمایت هاي اجتماعی بهره مند هستیم 

چیزي فراتر از دیگران براي ارائه  پولس می گوید آن چهشاوران مسیحی بنا بر م عنوان

  : داریمنمودن 

                                اما اي برادران نمی خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی خبر باشید13 "

                    )  13: 4اول تسالونیکیان (  ". که مبادا مثل دیگران که امید ندارند، محزون شوید

  

  هاي ما  فقدانو   فراتر از سوگ خود امید احیا داریم وما سوگواري می کنیم 

 کهاست به خاطر آن  و این. می توانند به نکته اي مثبت در زندگی ما تبدیل شوند

اغلب این توانایی در ما وجود . قرار داردخداي نا محدودي داریم که فراتر از هر واقعیتی 

و بر شرایط حال خود  یافتهتطبیق  آن هاهاي خود کنار آمده و با  فقدانکه با دارد 

چنان  آن در که ایجاد شود شرایطیممکن است  با این وجود ،کنیم دوباره تمرکز

ما را از حالت عادي خود خارج که  آیدوارد  انسان به عنوانفشاري بر ما و ظرفیت ما 

   .یمئومی گبه چنین شرایطی ضربه روانی  کند،
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  چهارمفصل 

  .زمانی که کنار آمدن با واقعه اي فراتر از ظرفیت ماست –ضربه روانی 

ª 1مرا از مقاومت کنند�نم برافراز! اي خدایم مرا از دشمنانم برهان« 

  ) 59:1مزامیر  (

ساعت . به ساعت خود نگاه می کند. استیو با صداي زنگ تلفن از خواب می پرد

صدایی  " !الو " :گوید رامی میآگوشی تلفن را بر می دارد و به . صبح است 4هنوز 

شده و  يبه او می گوید همسرش دچار تصادف شدیدود جدي که از دور شنیده می ش

این موضوع فکر میک ند استیو ناگهان به . را به بیمارستان برساند شخود او باید سریعاً

او با آرامش به سوي . مراقبت کندکه با رفتنش به بیمارستان چه کسی باید از بچه 

به . آگاهی دارداز آرامش خود دارد و نه نگران است و  دلشوره ايبیمارستان می رود نه 

به او می گویند که  آن هامحض رسیدن به بیمارستان او با دکترها صحبت می کند 

  .حالش خوب است اما نیاز به جراحی دارد ،شري ،همسر او

بر خورد هم  ازمانی که ماشین ها ب. ودشوش نمی هبی شري در زمان تصادف 

او درد بدن . شنود او اتفاق را با چشمان خود می بینید و با گوشهایش می می کنند

شکسته و خون آلود خود را احساس می کند اما هیچ اهمیتی نمی دهد و حتی نگران 

سر و از پزشکان می خواهد که به هم هم نمی شود او نگران راننده دیگر است و

هنگام دو سال بعد شري هنوز با رانندگی در . فرزندش بگویند که حالش خوب است

با هر بار شنیدن صداي بهم خوردن دو تکه آهن ضربان قلبش باال . مشکل دارد شب

ها او با کابوسی که در آن خود را  بعضی شب. می رود و تمام بدنش منقبض می شود

هر بار که تلفن زنگ  .از خواب می پردی بینید در ماشین در حال تصادف و قبل از آن م

  . استیو را فرا می گیرد زند و شري در خانه نیست هراس شدیدي سراسر وجود می
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موفق و در شغل خود نموده به کشور خود خدمت  وفادارانهپانزده سال به مدت اد 

انش همکاران و دوست گهگاهی نگاه سرد و انقباض صورت او توجه برخی از. بوده است

گاهی او در ذهن خود صحنه هایی از حمله اي که بیست سال پیش . کند را جلب می

بوي  .براي یک لحظه او آتش را در روستا می بیند. شاهدش بوده را تجربه می کند

خشم و  ،ترس .سوختن را احساس می کند و صداي فریادها را با گوشش می شنود

چند ثانیه طول معموالً صحنه ها این رار تک .خجالت سراسر وجود او را در بر می گیرد

  . ها ساعت در مواقعیاما  ،می کشد

کمتر در اجتماع  ،تنها زندگی می کند. می ترسد خاطراتاین تکرار از  او دائماً

که  تاس ياست که به کلیسا می رود و اولین نفر يدیده می شود و اغلب آخرین نفر

حنه هایی را مرور می کند اما درد او بتس هم در ذهن خود ص. را ترك می کند آن جا

بلکه زمانی که بتس چشمان خود را  .براي دیدن افراد دیگر در سرزمین هاي دور نیست

شب . را می بیند که به سویش خم شده و می خواهد لمسش کند آن شخص می بندد 

چنین  بتس به او تجاوز می کرد و به اتاقش می آمد سکه پدر بتهاي بسیاري وقتی 

که او مادر دو کودك است زمانی که به این  هم اکنون. مود می کرد که خواب استوان

 يباید او را لمس کند دچار ترس و اضطراب و خجالت شدید شرسمی اندیشد که هم

بارها زمانی که سعی کرده رابطه صمیمانه جنسی با همسر خود داشته باشد   .می شود

  . درمانگی و ترس می کند ،یاو احساس تنهای. دچار حمله هراسی شده است

  

  معناي ضربه روانی 

همان . تجربه کرده اندرا ضربه روانی  نوعی تمامی افراد اشاره شده در باال به

تجربه  :طور که در بخش یک اشاره کردیم ضربه روانی را می تون چنین تعریف کرد

شود و درونی در فرد می  یکه باعث ایجاد آسیب) فیزیکی یا روانی (شوك آور  اي
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از  ضربه روانی ترکیبی .می برد بینطبیعی از کرد  توانایی فرد را براي زندگی و عمل

. دگذار ثیر میأوقایعی است که بر توانایی افراد براي تطبیق و کنار آمدن با وقایع ت

زمانی یک واقعه ضربه روانی محسوب می شود که توانایی فرد براي تطبیق با این 

فردي که . تیجه شخص دچار صدمات روانی و جسمی می شودوقایع مختل شده و در ن

کرد  دچار ضربه روانی شده در واقع شوکی را تجربه می کند که در سالمت و عمل

ثیرات یک ضربه روانی أت. کند ایجاد می  او خلل روحانی و احساسی ی،فیزیک ،روانی

  . می تواند تا آخر عمر همراه شخص باقی بماند

وقایعی  ( .وقایعی را به تصویر می کشدچنین یز واقعیت وجود آیات کالم خداوند ن

کمک خداوند به همچنین  و) تصادف و غیره  ،جنگ ،تجاوز ،قتل ،سیل ،از قبیل قحطی

   .به تصویر می کشدنیز را  افرادي که قربانیان ضربه هاي روانی هستند

 ث آشفتگیمان باع واقعه در ذهنآن ضربه روانی به یاد آوردن نمادین یک  در 

وا می دارد که هویت و وجودمان را در حال حاضر با یک واقعه بر آن شده و ما را  مان

بسیاري از نظریه پردازان و محققان براي توصیف این حالت از . یمیو تجربه تعریف نما

. استفاده می کنند که در واقع پایه هاي شکل دهنده افکار ما هستند طرح وارهمفهوم 

را می توان  طرح وارهیک . ذهن خود داریم در که ما از واقعیتهستند ی نمادهایاین ها 

ساختار آگاهی ما که در حافظه ذخیره شده و شامل  .واحد شکل دهنده فکر دانست

بر  طرح واره. عناصري است که از تجربه ها و واکنش ها گذشته در ذهن ما وجود دارد

د و به ما این امکان را می دهد مان شکل می گیر اساس آموخته هاي ما از تجربیات

 مثال به عنوان. که در این دنیا افکارمان را ساماندهی کرده و بر اساس آن عمل نمائیم

 طرح وارهپیاژه بر رشد شناختی به ما کمک می کند که بدانیم چگونه  اتنتایج تحقیق

هر  پیاژه زمانی که بر اساس تئوري. دنگیر ضربه روانی قرار مییک ها تحت تاثیر 

شخص می خواهد منطقی براي واقعه اي در زندگی خود و در دنیاي خود بیابد سه 

هستند که  در ذهن مااینها فرایند خودکار . فرایند به طور دائم در وجود او اتفاق می افتد
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مان می  ذهن درمی دانستیم و اطالعات جدیدي که وا ما قبالً آن چه بیندر تالشند 

  .سایه شرایط و اتفاقات جدید تعادل ایجاد کنند ن درما تفسیر دانسته هايو شود 

کرد  عمل ،تطبیق فرایند دربه طور کلی  .ما است توسعه ذهنی ،تطبیق دفه

زمانی که این اتفاق . شود راستا می همما با واقعیت بیرونی  درونینمادین  طرح واره

یات خود را اي تجربارتباط و معن وداشته باشیم   آینده تصویري از می توانیمبیافتد 

  .درك کنیم

 " برون سازي" .ازگاري بوسیله ترکیب دو فرایند ذهنی دیگر در فرد صورت می گیردس

واره ذهنی فرد براي سازگاري با اطالعات جدید تغییر  یندي است که طی آن طرحآفر

به او امکان  فهمدشخص در زمان حال می  آنچهاز طریق گسترش و انبساط  و می کند

این امکان را به طرح واره "  درونی سازي" فرآیند . جدید را می دهد البمطدرك 

 .کرده و طبق آن عمل کنددرك  را زمان حالدهد که شرایط می هاي ذهنی جدید 

 طرح ذهنی قبلی ادغام شده و شخص می تواند شرایط جدید را در بااطالعات جدید 

  .تفسیر کند درك و ،را کسب کرده  آن ها اطالعاتی که قبالًو پرت

تطبیق زمانی رخ می دهد که در فرآیند درونی سازي فرد این امکان را می یابد 

یعنی  .خود بشناسد ذهنیآن زندگی می کند را در چارچوب دانش  ی که دریدنیا تا

 .شناخته و پردازش می  شود فرد از قبل در ذهن خود دارد آن چهاطالعات جدید با 

به ما خود آگاهی  ،مان در ذهنها نمادین واقعیت دربه خاطر سپردن توانایی ما 

این دارد که  ارتباطات ما با یکدیگر و با خداوند بستگی به. هشیاري و هویت می بخشد

 آن ها اشرایطی که ب بسیاري ازدر . هستند واقع گرایانهذهنی ما طرح واره هاي  چقدر

هی این شرایط جدید با ترکیب و سازماند باکه  وجود داردشویم این امکان  روبرو می

ات انتظارات و توصیف ،و یا بوسیله تغییر تعاریف ،)درون سازي  (از قبل می دانیم  آن چه

براي مثال کودکی ممکن . خود را با آن شرایط تطبیق دهیمبتوانیم  ،)برون سازي( ما

زمانی که این . است داراي این طرح ذهنی باشد که همه بزرگساالن خوب هستند
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فرآیند درونی سازي در ذهن بچه این . یک بزرگسال جدید روبرو می شودکودك با 

زمانی که این کودك رشد می کند . نتیجه را می دهد که این فرد بزرگسال خوب است

فشار بسیار زیادي را در خود احساس  ،ودشو از رفتار برخی افراد بزرگسال ناراحت می 

ند به صورت صحیح این شرایط جدید را زیرا طرح واره هاي اولیه او نمی توا .می کند

برونی سازي زمانی رخ می دهد که طرح واره ذهنی این . در مورد بزرگساالن دریابد

کودك به این صورت تغییر می کند که بزرگساالن خوب هستند اما گاهی اوقات باعث 

تطبیق زمانی حاصل می شود که طرح نمادین . ناراحتی و نا امید شدن ما می شوند

  . ی این کودك مطابق با حقیقت می شودذهن

حاال چنین فکر کنید که همان کودك در شرایطی قرار می گیرد که می بیند 

این واقعه باعث ضربه روانی  .رفتار می کند خشنیکی از اعضاي خانواده اش بسیار 

در این زمان ذهن کودك . کودك شده و باعث آشفتگی طرح ذهنی کودك می شود

این . بسیار دور از انتظارش است را بپذیرد کهندارد که چنین واقعه اي این توانایی را 

چه باید نمی تواند تشخیص دهد که  .منطقی براي تجربه خود بیابد نمی تواندکودك 

و به سختی می تواند تصویري از آینده داشته و  نشان دهدواکنشی در قبال خشونت 

و ممکن  می شوداز هم گسسته دنیاي پیش فرض هاي او  .دبرصحت آن اطمینان کن

 ی که در تغییرات. اضطراب و گوشه گیري شود ،خجالت ،است کودك دچار ترس خشم

  . باشند یممکن است به اشکال مختلف ها ایجاد می شوند دائمی بوده و طرح واره

اگر او نتواند خود را با این شرایط جدید وفق دهد طرح ذهنی او ممکن است یا 

 .باقی بماندي و یا بصورت برونی سازي در مراحل اولیه خود ساز به صورت درونی

ممکن است فکر کند که افراد مجرم در اصل . زمانی که این کودك بالغ تر می شود

همگی افراد خوبی هستند و خشونتی که مرتکب شده اند را کوچک نمایی کرده و یا 

نت را به همه ممکن است به خاطر این ضربه روانی خشو همچنین انکارشان کند و

  . بزرگساالن خوب هم نسبت دهد
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تواند شخص را به فردي که بیش از اندازه متکی به دیگران  این طرز تفکر می

 ،برگزینند کنندهاستفاده ؤیا این که این افراد ممکن است همسرانی س ،است تبدیل کند

ی دهند خود م انجامکار اشتباهی  آن هایا اینکه این افراد زمانی که دیگران نسبت به 

 ببیننداز خشونت  تجربه می کنند اثري آن چهدر زمانی که این افراد . را مقصر بدانند

  . ندارندانی خود خبر شکنند اما از دلیلی پریمی  احساس پریشانی 

این است که فرد ممکن است همه افراد  بیشتر دیده می شودواکنش دیگري که 

به صورت بالقوه افرادي خشن و ) غیره با تمام زنان و مردان بزرگساالن و ( را 

کنایه آمیز و بد  ،چنین افرادي ممکن است دیدگاهی منفی گرایانه. خطرناك بدانند

 که همه چیز به صورتی می شودطرح ذهنی این افراد . ندشگمانانه به زندگی داشته با

قایق بر اساس حو نه  دوده شتوضیح داموجود باید بر اساس خطر احتمالی  آن هابراي 

  . دیگر

تنها در برابر یک واقعیت عینی صورت  ممکن است واکنش ها این هر دو نوع 

 بدان صورت کهشود  فردچنین طرز تفکري ممکن است باعث نوعی توهم در . گیرندب

در دست او  محافظت شده و کنترل امورزندگی اش بوسیله چنین نگرشی وي فکر کند 

  تر  کم آن هاو انعطاف پذیري را در  ذیريحس آسیب پاما این نوع طرز فکر . است

سازگاري همان . یابندنمی توانند با تغییرات زندگی به خوبی تطبیق  افرادو می کند 

      صورت  فردبرونی سازي در  تغییري است که از طریق دو فرایند درونی سازي و

. شود توجیه و تعریف شرایط خوب و شرایط خطرناك میآسان شدن باعث و می گیرد 

را درك کرده و  محافظت و در این شرایط است که شخص نیاز به احساس امنیت

 شدیداًشخصی که در برابر ضربه روانی قرار می گیرد . آسیب پذیري خود را می پذیرد

در فرد احساس ناتوانی فیزیکی باعث بسیاري از ضربات روانی  .احساس ناتوانی می کند

براي  شرایطاین  حاظ عاطفی و ذهنی ناتوان است وفرد احساس می کند از ل. می شوند

 انش در اطراف آن چهتوانایی توجیه و درك  آن ها .استترسناك و نا امید کننده  او

 .احساس سالمت روانی کند بوده وسلط مد به خود ناتفاق می افتد را نداشته و نمی توان
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ي او معنایی هیچ چیز برا .در چنین شرایطی کل وجود شخص دچار مشکل می شود

چنین به نظر می رسد فردي که دچار ضربه . ریشان می شودپندارد و او بیش از اندازه 

روانی شده در ذهن خود هیچ طبقه بندي اطالعات یا هیچ مکانیزمی ندارد که بوسیله 

این احساس شدید . و منطقی براي آن بیابد درونی کندآن بتواند تجربه جدید خود را 

ممکن است آسیب دیده  نا امید کننده است تا حدي که فردراي فرد ناتوانی به شدت ب

  و او  هستندظرفیتش  از که فراتررد درد هاي بسیاري دا حس کند که دخودر وجود 

  . کنار بیاید آن هانمی تواند با 

  

  درك تاریخچه ضربه روانی 

قعه شدت تحت تاثیر آن وا شان به زندگیمی شوند  انیافرادي که دچار ضربه رو

دولت آمریکا براي  ،پس از جنگ داخلی. و این امري اجتناب ناپذیر است دنقرار می گیر

آن این اقدام  . (بازگشت به جامعه ناتوان بودند خانه هایی را مهیا نمود درسربازانی که 

 Eulenburgپزشک آلمانی . ) کمک به جانبازان بود براي آن هاي هاه پیشرو برنام ها

ترس و شوك شدید  ،ضربه روانی را که بنا به گفته او شامل فریادتاثیرات  (1878)

در تالش براي ,Openheim .به ضربه اي به ستون فقرات تشبیه می کندرا است 

را تشریح می کند روان رنجوري ناشی از ضربه روانی   ،توصیف همین الگوهاي رفتاري

در مرکز  ،رایند الکتریکیف بوسیلۀکه  است کولیتغییرات مل او شامل ۀفرضیبنا به که 

توصیف دیگري در مورد دلیلی بروز چنین عوارضی در . سیستم عصبی رخ می دهد

 ) Charcot, Janet (عده اي دیگر  زیگموند فروید و. ارائه شد 1800اواخر سال 

که حس ناتوانی و احساسات دیگري که پس از یک ضربه  چنین نتیجه گیري نمودند

به فرایند هاي  هستند که یلی فیزیکی نداشته بلکه عوارضیروانی ایجاد می شوند دل

واقعه اي که ضربه روانی  از یخاطرات آن هابر اساس تئوري . دنروانشاختی بستگی دار

د فریا بیرون از آگاهی  ،انکار شده ،تفکیک شده ،از هم گسسته استرا ایجاد کرده 
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فروید . یر خود قرار می دهندثأحال رفتار و تجربیات فرد را تحت ت هستند اما با این

و یا  رخ داده زمانی در و اقعه اي است که  انیضربه روپذیرفت تردید دارد که آیا باید 

  .تفکر و خیالی است که در ذهن بیمار پرورانده شده است

فرصت هاي بسیاري را براي مطالعه بر  ندیی که در قرن بیستم اتفاق افتادجنگها

بسیاري از سربازانی که  ،بر اساس مشاهدات پزشکان. ندردک مهیا انیثیرات ضربه روأت

یک جنگ ، با یادآوري پس از وقوع و پایان  کرده بودنددر جنگ جهانی اول شرکت 

حالت  آن هابسیاري از  .دندواقعه براي زمان طوالنی تري دچار ترس و اضطراب می ش

وحشت و  "رموج انفجا" .ردندفیزیکی توصیف می ک  مشکلیک خود را به صورت 

آن ها حس خود را  شود اضطرابی است که بر اثر صداي انفجار در شخص ایجاد می

چنین توصیفی نمی توانست صحیح باشد زیرا بسیاري از  .این گونه توصیف می کردند

که هرگز در دوران سربازي خود شاهد حمله اي و انفجاري هم نبوده اند  یسربازان

ل بسیاري از پرسنل پزشکی که در پشت جبهه براي مثا .ندهمان عوارض را داشت

و مجروحان را درمان می کردند همان عوارض را در خود مشاهده  ندخدمت می کرد

یه ظرثیر بسیاري بر نأگذاشت ت يخربی که جنگ جهانی اول از خود بر جااثر م .ندکرد

با  هاآن  .داشتند گذاشت ها انساننسبت به طبیعت  یپردازانی که دیدگاه بسیار مثبت

بعدها فروید . ها وحشت زده شدند انساندیدن فجایع زمان جنگ از توانایی تخریب 

او چنین می نویسد . تغییر داد ،قربانیان ضربه هاي روانیمشاهده  بانظریه هاي خود را 

ناتوانی بسیاري را تجربه می کنند و تحریک فیزیکی در  و اضطراب ،که این افراد ترس

در این تحریک پذیري  و ایجاد تعادل آن که قادر به کاهش به گونه اي است آن ها

بعد نیز  سال هاحتی  ه اندشد انیافکار و احساسات افرادي که دچار ضربه رو. نیستند

 ها انسانکه  اشاره می کند به این نکته نیزاو . باقی می ماند روانی متمرکز بر ضربه

زمانی که ظرفیت این افراد . ارندد انیرو ه هايتوانایی محدودي براي سازگاري با ضرب

خاطره واقعه را دوباره به صورت زنده تجربه می کنند مثل  دائماً آن هابیشتر می شود 

در زمان جنگ جهانی . سازگار شوند، شان اتفاق افتاده براي آن چهبا  کننداین که سعی 
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نی صورت ثیرات ضربات رواأدوم تحقیقات بسیاري براي درمان و محافظت سربازان از ت

معروف است و در ناشی از ضربه روانی  "روان رنجوري" به  اکنون این حالت .گرفت

 "درماندگی سربازان" کلمه. می کندآن تمرکز از دالیل فیزیکی به عوامل روانی تغییر 

استفاده انی در این سربازان واژه اي است که براي توصیف آشفتگی به دلیل ضربه رو

  .می شود

از مختلفی  اتی بیشتر شده و توصیفانر درك ما از ضربه روي اخیسال هادر 

نتایج قرار . توسط متخصصان پزشکی نوشته شده است ،در کتابهاي آمار عالئم آن

مفهوم اختالل  .گرفتن در معرض ضربه روانی خود را به صورت  استرس نشان می دهد

ت که پس از می نامند که شامل عوارضی اس (PTSD) استرس پس از ضربه روانی را

 - III- .آنکه فرد در معرض ضربه روانی قرار می گیرد در او ایجاد می شود
١
 DSM  این

آن را   IV-DSM در 1994سال  در متعاقباًمطرح کرد و  1980در  رسماً را مفهوم

از نشانه هاي هستند که بر اثر عامل وارد کننده گروهی  ها این بیماري .اصالح نمود

نشانه ها و خصوصیات این . در فرد ایجاد می شوند روانی استرس در زمان ضربه

 لاختال ،اضطراب ،آمده شامل اختالالت روانی مانند ترس 1 :4بیماري که در جدول 

 تکرار ،توهم (و اختالالت احساسی مانند ) حافظه ضعیف  ،تمرکز ضعیف ( ذهنی

مشاهده  آن رد نیز ناتوانی هاي خاص فیزیکی این عوارضعالوه بر. است) خاطرات 

فیزیکی و ضربان  دیدمثل اسپاسم ش( اختالالتی از قبیل برانگیختگی جسمی  .شود می

هم از لحاظ جسمی و هم از  انیروبرو شدن با ضربه رو .)قلب باال و فشار خون باال 

  . ثیر می گذاردألحاظ روانی بر فرد ت

                                          

  

                                                           
١- DSM براي تشخیص اختالالت  بالینی تدوین شده اند و نروانپزشکان و روانشناسا ها کتب راهنمایی هستند که از سوي

    .روانی گوناگون به کار می روند



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٢٨

 

  4:1جدول 

  اختالل استرس پس از ضربه روانی صِمعیارهاي تشخیخالصه         

ضربه را  شاهد بوده یا شخصاً  ( .قرار گرفته است وانیشخص در معرض ضربه ر – 1

در این واقعه ضربه اي جدي بر او یا دیگران وارد آمده و یا اینکه )  .تجربه کرده است

رد نسبت به این واقعه ترس یا مرگ وجود داشته و واکنش ف خطر و احتمال آن ضربه و

  . شدید و وحشت بوده است

هاي زیر به یاد  خاطره واقعه و تجربه خود را به یکی از روش مکرر شخص به طور – 2

  :آورد می

 ًیادآوري می شود براي فرد خاطرات پریشان کننده واقعه دائما. 

  فرد خواب آن واقعه را می بیند . 

  واقعه دوباره اتفاق افتاده است آنفرد طوري رفتار می کند که انگار. 

  زمانی که فرد با موضوعی برخورد می کند که به نحوي با ضربه روانی او در

روانی فشار   ،آوردمی ش یاد به و به طور سمبلیک آن واقعه را است ارتباط

 . کند را تجربه میباال و دردناکی 

 او  انیه روزمانی که فرد با موضوعی برخورد می کند که تداعی کننده ضرب

  . نشان می دهدواکنش فیزیکی است از خود 

اجتناب دائمی از موضوعات یا محرك هایی که با واقعه در ارتباط هستند و عدم  – 3

 سهواقعه که حداقل بوسیله ان واکنش و بی حسی کلی در برابر موضوعات مربوط به 

   :نکته زیر قابل تشخیص هستند
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 در  انیسات و یا مکالماتی که با ضربه رواحسا ،تالش براي اجتناب از افکار

ن ها و افرادي که با اتالش براي اجتناب از فعالیت ها مک. ارتباط هستند

 .ندتضربه روانی در ارتباط هس

 ضربه شده  که باعث ناتوانی در به یاد آوردن قسمت مهمی از واقعه اي

 .است

  کاهش شدید عالقه براي شرکت در فعالیت هاي مهم 

 دیگران  نسبت به بیگانگیی و احساس جدای 

  ناتوانی در محبت کردن یا ابراز خشم ( احساسات محدود شده( 

  زندگی طبیعی یک انتظار براي  عدم(مدت احساس داشتن آینده اي کوتاه(  

 انیحتی وقتی فرد در معرض واقعه ضربه رو(  و عوارض آن برانگیختگی جسمی– 4

   :تشخیص داده می شوند صه هاي دیگرمشخکه بوسیله دو مشخصه زیر یا ) . نیست

  ناتوانی در به خواب رفتن و خواب ماندن 

 خشم ناگهانی و پرخاشگري 

  ناتوانی در تمرکز 

  فیزیکی  بیش از حدحساسیت 

 آمیزمبالغه  و هانیگنا هاي واکنش   

  . این عوارض بیش از یک ماه طول می کشد – 5

و جنبه هاي  محیط کار ،تماعکرد شخص در اج به طور خاص بر عمل عوارض این – 6

  ) IV-DSM،1994برگرفته از  . (ثیر می گذارندأمهم دیگر زندگی ت

. شود اوبر فرد بگذارد و حتی باعث ناتوانی  يثیرات بسیارأی می تواند تانضربه رو

برخی . دیده می شود انیضربه رویک پس از  در برخی از افراد این واکنش ها سریعاً

این عوارض را پس از گذر  اما ر به خوبی با آن کنار بیاینددیگر ممکن است در ظاه
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کودکانی که مورد تجاوز  ازبراي مثال برخی . زمانی مشخص در خود مشاهده نمایند

در حالی که  ،در مقابل این عمل واکنش نشان می دهند جنسی قرار می گیرند سریعاً

اتفاقاتی از قبیل . دهند دو دهه از خود هیچ واکنشی نشان نمی برخی دیگر براي یک یا

مورد  تجاوز قرار گرفته باعث می شود که شخص او  که  یداشتن فرزندي به همان سن

  .واکنش هاي خاصی در مقابل این استرس نشان دهد

بازماندگان انفجار آتشفشان کوه سنت هلن و زمین لرزه کالیفرنیا نیز چنین 

فاجعه تولد شخصی که در جشن  ،سالگردها .می دهنداز خود نشان را الگوي رفتاري 

 است و یا خبر هایی که در این رابطه  شنیده می شود همگی باعث ایجاد درگذشته اي

عواطف و  ،احساسات ،افکار مزاحم. می شوند استرس پس از ضربه روانی و اختالل

. هستند استرس پس از ضربه روانی اختاللبرداشت هاي ناگهانی بدترین نشانه هاي 

همان طور که . اغلب بدون هیچ عالمت و هشداري در فرد ظاهر می شوند این عوارض

و باعث  بنمایدد براي فرد بسیار واقعی خاطرات می تواناین شان پیدا است مرور  از نام

. شود انیبر انگیخته شدن افکار و احساساتی همانند افکار و احساسات زمان ضربه رو

می کنند نیز ممکن است چنان  هاشار وانیرخواب هایی که به صورت نمادین به ضربه 

حتی . واقعی باشند که باعث ایجاد احساسات شدید و واکنش هاي شدیدي در فرد شوند

تکرار این . در فرد واکنشی را به دنبال داشته باشدمی تواند تکرار خاطره نیز زمان در 

  .را در فرد برانگیزانداحساس ترس یا خشم می تواند تصاویر 

ثیر وقایعی قرار گرفته اند که باعث ضربه أتاکنون تحت ت انساناز داد اما چه تع

بر روش تحقیق و گروهی که  آمارها و تخمین ها بنا ؟شده است آن هاو ناتوانی  انیرو

 دري طول عمر در تحقیقاتی که ن هاامیز. مورد آزمایش قرار گرفته اند متفاوت هستند

 درصد از کل جمعیت ایجاد 14تا  1بین  دهد که جوامع مختلف صورت گرفته نشان می

آمار در . را در طول زندگی خود تجربه می کنند استرس پس از ضربه روانی اختالل

 چونافرادي  .جوامعی که از ریسک خطر باالتري برخوردار هستند بسیار باال است

و یا افرادي که در جاهایی  دارندافرادي که در معرض فجایع طبیعی قرار  ،سربازان
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استرس  اختالل میزان. این گروه قرار می گیرند جزوزندگی می کنند که جرم خیز است 

 500در کلیسایی که . درصد متغییر است 58درصد تا  3از  آن هادر  پس از ضربه روانی

استرس  اختالل نفر از اعضاي آن ممکن است در زندگی خود  70تا  5دارد   نفر عضو

 انیضربه رویک تجربه واقعه اي که منجر به . ه باشندپس از ضربه روانی را تجربه کرد

 می شود می تواند به طور موقتی یا دائمی باعث تغییرات بارزي در مغز و چگونگی عمل

ثیرات یک ضربه أت. ساختارهاي درون مغز را تغییر دهد و و حتی اندازه آن شودکرد 

. گرددعث تغییر در جسم فرد روانی محدود به نتایج روانی پس از آن نبوده و می تواند با

فرایند  درتغییرات عینی در سیستم عصبی و هورمونی فرد باعث ایجاد تفاوت دائمی 

جرم خیز یا  مناطق در . پردازش اطالعات و واکنش او نسبت به عوامل استرس زا شود

در جاهایی که فجایع طبیعی زیادي رخ می دهند ممکن است نصف جمعیت افرادي که 

  .ندگی می کنند قربانی چنین صدماتی باشندز آن جادر 

گی پشت سر گذاشتن رهاي مختلفی وجود دارد که مشخص کننده چگونمتغی

عامل ایجاد ( عواملی از قبیل وقایع خارجی . یک ضربه روانی در هر فرد هستندمراحل 

واکنش  ،)ثیرات أت( را تجربه می کند  آن هانتایج طبیعی که فرد  ،)کننده استرس 

این سه متغیر  بیندر اثر تعامل .  )ثیر پذیري أت (دي که در جریان این واقعه بوده اند افرا

   .شودمی  انیرو ضربه منجر به یکاتفاقی براي یک فرد است که 

 يفرد دیگر برممکن است  ،شود یم انیفردي باعث ضربه رو درکه  عاملی

که شبانان مشاور بتوانند  تواند کمکی باشد می رها مرور این متغی .اثري نگذاردچنین 

د چه گزینه نروبرو شده را شناخته و بدان آن هاماهیت عوامل استرس زایی را که فرد با 

  . دنهایی براي کمک به فرد آسیب دیده وجود دار
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  . می شوند انیوقایعی که منجر به ضربه رو

ه وقایعی ک ؟گردد انیضربه رویک  تبدیل بهچه چیزي باعث می شود واقعه اي 

د باعث ضربه نمی توانی وجود دارد فقدانیا احتمال وقوع رخ می دهد ی فقدان آن هادر 

و از وقوع  می کندشخص احساس ناتوانی  ،در یک واقعه آسیب زننده .روانی شوند

به . قرار است اتفاق بیافتد آسیب یا مرگ یا اتفاق افتاده یا ظاهراً. خطري آگاه می شود

وقایع آسیب . به نظر می رسدشده و خطرناك او شفتگی آباعث این واقعه نظر فرد 

آن ی معمولی نیستند که در زندگی اتفاق می افتند بلکه چنین وقایعی یها فقدانزننده 

    باعث آشفتگی فرد  شدتیو با چنان می کنند چنان احساس امنیت افراد را مختل 

به   (زا بودن یک واقعه  درجه استرس .او نمی تواند با شرایط کنار بیاید که می شوند

  :عوامل زیر است ثیرأتتحت   )میزان احتمال آسیب زننده بودن آن همان 

  احتمال تجربه درد روانی یا جسمی 

  تغییر بیشتر باشد استرس نیز در آن  شدتهر چه ( تجربه تغییر در زندگی

 .)بیشتر خواهد بود

 عوامل استرس زا در زندگی یک شخص شدت 

  هر چه حمایت و افراد حمایت گر  (دوستان و خانواده  ؛یاجتماعهاي حمایت

 ) .کمتر باشند استرس وارد شده بیشتر است

  هر چه گزینه ها کمتر باشد استرس وارد ( گزینه ها و منابع سازگاري بالقوه

 ) .شده بیشتر است

   واقعه غیر مترقبه بودنابهام و وقوع 

  حاضر خصوصیات عاطفی و فکري شخص و وضعیت او در حال  

هاي طبیعی در زندگی باعث ضربه روانی نمی شوند و آسیب زننده  فقدان

مرگ والدین ممکن  ،مهاجرت ،ازدواج فرزند ،از دست دادن شغل .محسوب نمی شوند

دشوار نیز  ها فقداناگر چه کنار آمدن با این  و بر فرد داشته باشند يثیر بسیارأاست ت
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 کهخاطر این به . محسوب نمی شوند زننده جزو وقایع آسیب آن ها است اما اصوالً

با این وجود اگر توانایی . وجود دارند ها انساندر محدوده تجربیات طبیعی  چنین وقایعی

سازگاري فرد به طور قابل توجهی کاهش یافته باشد این تجربیات نیز می توانند براي 

ی است که تحت سانانخود  است متغیر آن چهدر اینجا . شوند انیبه ضربه روتبدیل او 

ا تروما به وقایعی یواقعه آسیب زننده و  اما اصوالً .ثیر واقعه قرار گرفته و نه خود واقعهأت

  . دناطالق می شود که بیرون از محدوده وقایع روزمره زندگی باش

شدت ضربه روانی و درجه تخریبی که یک واقعه در زندگی یک فرد دارد تحت 

برخی از وقایع  .است آن واقعهبا وانایی فرد براي تطبیق ثیر خصوصیات خود واقعه و تأت

مانند فوت یکی از اعضاي خانواده در آتش و یا تجاوز می تواند براي هر کسی ضربه 

فرد  در زندگیسیب زننده آحتی زمانی که فرد شاهد یک واقعه . به حساب آید انیرو

ردي که شاهد قتلی براي مثال ف. شود انیضربه رو می تواند دچار بازدیگر است 

مشابهی از خود نشان وحشیانه باشد ممکن است دچار ضربه روانی شده و واکنش هاي 

   .دهد

 ،رانش زمین ،فوران آتشفشان ،ي شدیدن هااطوف ،فجایع طبیعی مانند سیل

زیرا ما فکر  ،می شوند انیرو اتباعث ضرب معموالًگردباد و طوفان  ،آتش سوزي ،بهمن

وقایعی که در آن اتفاق می افتد قابل پیش بینی  است و پایدار می کنیم که محیط ما

ها ایجاد شده اند نیز می توانند به اندازه فجایع طبیعی  انسانفجایعی که بدست . است

  .تري نیز داشته باشند مخربثیرات أشوند و حتی ت انیباعث ضربه رو

ه باشد بسیار ایجاد شد ها انسانثیرات منفی یک ضربه روانی زمانی که بدست أت

باعث ضربه شوند می مرتکب  داًرا عم فاجعه اي ها انسانبیشتر خواهد بود و زمانی که 

براي درك اینکه چگونه یک واقعه تبدیل به  .خواهند شدبه دیگران شدیدتري روانی 

همواره در  انسانیک به عنوان ما که یم نآسیب زننده می شود مهم است بدا اي واقعه

رخ مان  در اطراف آن چههستیم تا بتوانیم از تجوي معناي زندگی در جسزندگی خود 
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   ضربه روانی یک زمانی که ما دچار . سر در آورده و منطقی براي آن بیابیم می دهد

فریاد می زنیم چرا؟ وقایع فجیعی که توسط نیروهاي طبیعت ایجاد  معموالًمی شویم 

ل اعماسط افراد پذیرفته می شوند تا بهتر تو معموالً) زلزله  مانند سیل و (می شوند 

  .ی دیگرانسانعلیه  انسانیک  عامدانۀخبیثانه و 

ها باعث شده اند که فرصت و امکان بیشتري براي تحقیق در مورد  وقوع جنگ 

ۀ درباره اولیبسیاري از تحقیقات . قرار گیرد ثیرات ضربه روانی در اختیار محققانأت

حقیقت تلخ و  .صورت گرفته استمعلولین جنگی وي ربر تأثیرات تروما و آسیب روانی 

افرادي که در مناطق جنگی زندگی  نیست بلکهتنها محدود به سربازان  ،قتل ۀظالمان

ي بسیار دشوار ها فقدانروانی ناشی از  ه هايهمگی دچار ضرب نیزمی کنند 

د به زودي می توان ها فقدانثیرات این أت. گردندمی  ترفاه و امنی ،سالمتییعنی ،زندگی

ثیر خود قرار أرا تحت ت آن ها نسلهاي بعديحتی شده و یا  نمایان آن هادر زندگی 

  . دهد

جرائم وحشیانه در  1990تا  1969از سال . ها محدود نمی شود خشونت به جنگ

جرائم وحشیانه تر و غیر  طی این مدتدر . افزایش یافته است%  500ایالت متحده 

وقایع تجاوز و انواع تعارض جنسی علیه کودکان و  گزارش. ی تر شده اندانسان

بیشترین . افزایش یافته است%  400بیش از  1990تا  1980ي سال هابزرگساالن در 

آشنایان و اعضاي خانواده قربانیان توسط افراد غریبه بلکه توسط میزان این خشونت نه 

 عده اي و هستندده استفاؤ ساز  یمختلف ثیر انواعأکودکان ما تحت ت. صورت می گیرد

 ها انسانظرفیت . دهندشکنجه می را دیگران خود  اتیا اعتقاد تسیاس ،لذت براي هم

استفاده از دیگران باعث شده که ضربه روانی تبدیل به امري  ؤبراي آسیب رساندن و س

. این آسیب ها مشاهده شددر اولین خانواده بشري نیز  شود ها انساندر زندگی  دائمی

این نوع وقایع  .ایجاد می شود جاده ايتصادفات  به علتروانی  هضرب از ينوع دیگر

 ،سوانح صنعتی. دنساالنه در آمریکا به میزان تلفات جنگ ویتنام کشته بر جاي می گذار

نیز   )وس و غیره باتو ،هواپیما  ،قطار (سوانح رانندگی و سوانح دیگر در حمل و نقل 
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 مشاهده  یعنی ،روبرو شدن غیر مستقیم .شوند ادافر در یوقوع فجایع ممکن است باعث

شوك آور و فجیع نیز می تواند باعث ایجاد عوارض ناشی از ضربه روانی در  واقعه اي

کشته یا مجروح شدن شدید یک فرد نیز می تواند خود باعث ضربه  مشاهده .افراد شود

روانی می شود تحت ثیرات واقعه اي که باعث ضربه أبه طور کلی ت. روانی به افراد شود

   :می شوندشرایط زیر بسیار بیشتر 

  باشد ایجاد شدهها  انسان توسطضربه.  

 یا شخص فکر کند زندگی اش  . (زندگی فرد به طور مشخص تهدید شود

 . )تهدید شده است

 کشته شدن و از بین رفتن و تخریب وجود داشته باشد ،احتمال مرگ.  

د نآسیب ببین داردصی با آن ها شخص یا اشخاصی که فرد رابطه عاطفی خا

 .دنیا فوت کنو 

 ضربه روانی یکدفعه و غیر منتظره اتفاق بیافتد. 

 ضربه روانی به صورت دائمی و مستمر باشد. 

 زندگی  نباعث جابه جایی یا تخریب جامعه اي شود که شخص در آ      

  .کند می

 احتمال تکرار دوباره آن وجود داشته باشد.  

 براي فرد رخ می دهد یه بر اثر  وقایع مختلفتعارضات اخالقی ک. 

  این واقعه  وقوعدریابد که خود نقشی در  روانی شده فردي که دچار ضربه

                                                                                                    . داشته است

اد داشته باشیم هر واقعه اي می تواند مهم است که به ی ،در تشخیص این عوامل

ت واقعه و خصوصیات اثیر بنا به خصوصیأثیر خاصی داشته باشد و این تأتي هر فرد بر

  . فرد می تواند متغیر باشد

  



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٣٦

 

  ثیرات ضربه روانی أت

ناتوانی  ،شدید و فراگیر یاحساساتبروز باعث می تواند روبرو شدن با ضربه روانی 

کرد  در عمل و تغییر پریشانیاحساس و همچنین  صالل در کل وجود شختاخو 

و سالمت  از دست دادن حس کنترل بر خودضربه روانی موجب . فیزیکی فرد شود

واکنش ها به ضربه روانی  . شود در زندگی فرد می يبسیار دیگر يها فقدان روانی و

کنش هایی است که افراد نسبت به سوگ نشان می دهند اما تنها شامل همان وا

وجود ما  هايقسمت همهثیرات ضربه روانی فراگیر بوده و أت. نمی شود آن هاحدود به م

زمانی ثیرات می توانند براي مدت أگاهی این ت .ثیر خود قرار می دهندأرا تحت ت

  . طوالنی در ما باقی بمانند

  

  درماندگی

که کنترل زندگی خود را مطمئن شوند احتیاج دارند  طبیعیبه صورت  ها انسان

      شان اتفاق  براي آن چهبر  آن هااحتیاج دارند بدانند که کارهاي  .ر دست دارندد

ضربه روانی باعث از بین رفتن توانایی ما در تطبیق با شرایط جدید . ثیر داردأمی افتد ت

کنند درمانده وقتی افراد حس می و کنترل از بین می رود  حسزمانی که این . می شود

در . کرد خود تجربه می کنند زیادي را در توانایی و عمل اختالل ومیدي ا نا ،شده اند

آن فراتر رفته و در نتیجه  آن هاتطبیق از توانایی و ظرفیت  قدرتي سخت ها فقدان

ا یدر بسیاري از شرایط ما به طور موقت توسط افراد . احساس ناتوانی می کنند ها

رودخانه خروشان و یا یک مجرم مانند یک  ،نیروهایی که بسیار قوي تر از ما هستند

احساس و در شرایط دیگر احتمال آسیب . و آشفتگی می شویم آسیبدچار  ،وحشی

احساس درماندگی در فرد حتی اگر دلیل آن را  .می گذارد بسیاريثیر أت فردبر  ،خطر

  .ثیراتی دارد که همه ما از آن آگاهیمأهم در نظر نگیریم ت
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زمانی که افراد  ،شده نشان می دهد انجامه سال گذشت 30 طیتحقیقاتی که در 

درماندگی آموخته ند به سوي نقرار می گیرند می توا یغیر قابل کنترل عدر معرض وقای

 ها انساني این تحقیقات ابتدا بر روي حیوانات و سپس بر رو .شوندهدایت  شده

ی را که افراد واقعه یا شرایط رخ می دهد و مشخص شد این حالت زمانی صورت گرفت

داده اند چیزي  انجام آن ها آن چه. در ارتباط نیست آن هاتجربه می کنند که با رفتار 

می دهند و  انجام آن هاشان اتفاق می افتد را تغییر نمی دهد و کاري که  که براي

اگر یک . آن هستند نمی تواند باعث اصالح شرایطی شود که درهرگز رفتارشان 

آن  رخ دهد من هیچ کاري نمی توانم بکنم که از تخریب زمین لرزه یا طوفانی ،گردباد

توهین یا حمله  ،مورد تجاوز ،اگر از من دزدي کنند. جلوگیري کنم و یا آن را تغییر دهم

دهم بسیار کم است  انجامبراي جلوگیري از آن وقایع می توانم  اقدامی کهقرار بگیرم 

در نبرد یک سرباز  میدان در .دهم انجاممی توان گفت هیچ کاري نمی توانم  حتیو 

 انجامهیچ کاري نمی تواند و کشته شدگان مقابل بارش خمپاره ها و دیدن مجروحان 

  .دهد و ناتوان است

 اودر فرد شده و بر توانایی  باالییفشار احساسی ایجاد شرایطی باعث  چنین

 د ایجا اختاللمشکالت و یا پردازش خاطرات به صورت مشخص  و تحلیلبراي تفکر 

در می آیند و باور دارند که در  هسست و بی انگیز یچنین افرادي اغلب به حالت. می کند

تروما اتفاق افتاده ناتوان  به عنوانشان  براي آن چهبه جز نیز  قسمت هاي دیگر

زمانی که  .است محتملبروز عوارض افسردگی و اضطراب  یچنین شرایط در. هستند

بدانند که چرا این حس را دارند و اغلب بدنبال  خواهندمی  به ناتوانی می رسند،افراد 

به آن نتیجه برسند که علت بیرون  آن هااگر  .و معلولی هستند تعل اتتوضیح نیافت

کمتر احساس ناتوانی  تبوده و موقتی است و احتمال وقوع دوباره آن کم اس آن هااز 

 آن هاعه آسیب زننده به خود با این وجود اگر به این نتیجه برسند که علت واق .می کنند

 آن هااحساس ناتوانی در  ،کلی استو آن واقعه ماندگار و تکرار شونده و  بستگی دارد

  . بیشتر می شود
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 احساس و گیرندبرا دوباره به دست  عگاهی افراد سعی می کنند کنترل اوضا

مقصر  هبوسیل این کار را آن ها. و ضربه پذیري خود را به حداقل برسانند درماندگی

اگر من خود را مقصر بدانم آن زمان می توانم احساس . می دهند انجامدانستن خود 

وقایع آینده را کنترل کنم و ممکن است بتوانم منطق و معنایی براي  قادرمکنم که 

براي یافتن احساس امنیت دوباره باید مطمئن شوم که هرگز . فعلی خود بیابم شرایط

گرفته  راستفاده قرا ؤچیزي که در بین افراد مورد س. واهم کردرا دوباره تکرار نخ آن کار

می دانند که  خود را مقصر آن هاتوسط همسرشان بسیار متداول است این است که 

بازماندگان یک تصادف ممکن است خود را براي . اند چنین خشونتی را تجربه کرده

  .مرگ دیگران مقصر بدانند

ثیر گذار بوده و بر أیاي پیرامون خود تاین احساس که ما می خواهیم در دن

شبانانی که . است ها انسانزندگی خود کنترل داشته باشیم جزو خصوصیات اصلی 

قادرند به افراد آسیب دیده کمک کنند تا بار دیگر بر می دهند  انجامخدمت مشاوره 

 انی راشفا از ضربه رو ،مشاورهیند اشروع و ادامه فر باو شان مسلط شوند  خود و زندگی

  . تسهیل نمایند آن هابراي 

  

  نتایج فیزیکی 

ثیرات و علت تأدر گذشته محققان براي تحقیق بر روي ضربه روانی هم بر 

اکنون درباره ضربه هم ما  آن چه. فیزیکی آن تمرکز نموده اندثیرات أبر تروانی و هم 

    روريضات ها و تحقیق روانی می دانیم گویاي این است که هر دوي این دیدگاه

جسم . ثیر قرار می گیردأوده اند زیرا در ضربه روانی کلیت وجود شخص تحت تب

همانند فرایند  جسمی که دائماً ،کرد روانی ما قرار دارد ثیر عملأفیزیکی ما نیز تحت ت

  . است با شرایطهاي روانی در تالش براي تطبیق 
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یر سیستم عصبی و ث تغیعتواند براي همیشه با رویاروي با یک ضربه روانی می

تحقیقات بر روي حیوانات نشان داده است که بیوشمی و . هورمونی فرد شود

در این  حیوانات . ضربه روانی می توانند تغییر کنندیک پس از افراد ساختارهاي مغزي 

واکنش پذیري باالتري را حتی نسبت به عوامل استرس زاي کوچک از خود تحقیقات 

   زخم معده  ،کاهش می یابد آن هاموزش و سازگاري در توانایی آ  .دننشان می ده

حیواناتی  در عالوه بر آن .مختل می شود آن هاکرد سیستم ایمنی  عملو می گیرند 

استفاده از موادي که درد ؤمعرض ضربه روانی قرار گرفته اند امکان گرایش به سدر که 

ن تغییر در رفتار همی. بیشتر شود ،گردندرا کاهش می دهند و باعث سرخوشی می 

  . مشاهده می شودنیز یی که دچار ضربه روانی شده اند ها انسان

. است بارزي عوارضي اولیه کودکی داراي سال هاتجربه ضربه روانی در 

یل اتجربیات سختی که در او. ندرشد کرده متولد می شو یکودکان با مغزي که اندک

آموزش و  در آن هاتوانایی  باعث کاهش ،دوران کودکی باعث ضربه روانی می شود

وند براي می شدچار ضربه روانی و حیواناتی که هنوز کوچک هستند . می شود یادگیري

حالتی مظلوم دارند و در ادامه حیات خود  .آموزش و سازگاري دچار مشکل می شوند

بصورت  ،هشد انجامناتوانی اکتسابی  بر رويآزمایش هایی که . مضطرب تر هستند

برخی . نشان می دهد راپس از مواجه شدن فرد با ضربه روانی مغزي  هايدقیق تفاوت 

هم       یک ضربه روانی  بااز پروتکل هاي تحقیقی نشان داده اند که حتی مواجهه 

  . می تواند چنین عوارضی را در افراد ایجاد کند

سال تحقیقاتی که در  ؟چه اتفاقی می افتد که چنین تغییراتی در مغز رخ می دهد

بر اساس شماري از یافته . شده توانسته اند پاسخ این سئوال را بدهند انجامي اخیر ها

ضربه روانی تحریک یک اشخاص پس از مواجه شدن با  اعصاب کی،هایی فیزیولوژی

براي  رابدن داراي مکانیزم هاي مختلفی است که آن . دننشان می ده يپذیري شدید

ر آدرنالین تحریک پذیري بدن را در وتم نسیس. واکنش نسبت به خطر تجهیز می کند

هر . ایفا می کندرا همانند پدال گاز در ماشین  نقشیشرایط اضطراري تعدیل می کند و 
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نور آدرنالین و آدرنالین واکنش . حرکت می کندتندتر  وارد شود،بیشتر به آن فشار چه 

تشریح   Selyeکه    GASهمان واکنش استرس ،جنگ و گریز را تسهیل می کنند

   عضالت در زیر پوست منقبض  ،ضربان قلب و تنفس باال می رود میزان .کرده بود

هاي  جریان خون در دستها پاها و اندام. کنندمی شوند تا از جراحت شدید جلوگیري 

مردمک چشم گشاد . داخلی کاهش یافته و در عضالت اسکلتی و مغز بیشتر می شود

      و تمامی حواس بر خطر احتمالی متمرکز تر لخته می شود  خون سریع .می شود

د و کارائی آن باالتر می رود و نمغز خون و اکسیژن بیشتري دریافت می کن. می شود

این . مربوط به خطر باشد را از خود دور می کند آن چههر اطالعات دیگري به جز 

به ثیرات موقت در طول مرحله هشدار هستند که در واکنش أواکنش ها در واقع ت

افرادي که دچار ضربه روانی شده اند به طور مزمن چنین فعل و . استرس رخ می دهند

  . انفعاالتی را در جسم خود تجربه می کنند

براي تطبیق ما  ،یند هایی که باعث می شوند سطح انرژي ما دچار نوسان شودافر

یا زمانی که  ما در زمان رویارویی با خطري احتمالی و. با چنین تغییراتی ضروري هستند

در بدن خود برانگیختگی و تحریک پذیري   ،دهیم انجاماحساس می کنیم باید عملی را 

ضربه روانی سیستم نور آدرنالین یک در زمان وقوع . شدیدي را احساس می کنیم

انرژي و تحریک پذیري  ،مختل می گردد  و بدن شخص  با ترشح بیشتر آدرنالین

زمانی که شخص با یک عامل استرس زا روبرو . دبیشتري را در خود احساس می کن

و به طور کلی برانگیختگی  افزایش می یابدمی شود ترشح نور آدرنالین در بدن او 

میزان ترشح نور آدرنالین در بدن برخی از افراد آن قدر . بسیار شدیدي را تجربه می کند

  .حد آخر خود گیر کرده باشد تاگوئی پدال گاز زیاد است که 

سیستم در بدن مسئول تعدیل واکنش استرس و همچنین اضطراب و ترس این 

هاي نور  سلول  % 90قسمتی از مغز است که شامل " لکوس سرولئوس " . است

این قسمت از مغز از . می گذارد  ثیر زیادي بر دستگاه لیمبیکأآدرنالین است و ت
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و به همراه  ساختارهاي بسیاري تشکیل شده و واکنش احساسی را کنترل می کند

   .دیزي و تصمیم گیري را بر عهده دارقسمت غشاي پیشانی نقش برنامه ر

و پس از آن در سیستم لیمبیک تغییراتی ایجاد لکوس سرولئوس زمانی که در 

یک ضربه روانی . با حالتی مزمن استحساسیت باالي احساسی آن شود نتیجه 

کرد  براي مثال عمل .ثیر می گذاردتأهمچنین بر برانگیختگی فیزیکی بدن 

هیپوتاالموس و غده هیپوفیز که دو قسمت تشکیل دهنده مغز هستند ممکن است به 

عامل ترشح  ( CRF این قسمت ها باعث افزایش ترشح . دلیل ضربه روانی تغییر کند

زمانی . می شوند هورمونی که در طول استرس ترشح می شود  )هورمون فوق کلیوي 

می شود  CRF رشح شود باعث کاهش تعداد گیرنده هايبیش از اندازه ت CRF که

در مورد  این هورمون بیشتر ترشح می شود و افکار ،کاهش این گیرنده ها ۀکه در نتیج

  . احساس خطر افزایش می یابد خطر و

ثیر ضربه روانی قرار می گیرد سیستم افیونی است که أسیستم دیگري که تحت ت

مواد  ،مواد شبه افیون طبیعی. به درد است مسئول واکنش خودکار و طبیعی نسبت

از زمان احساس درد یا  آن چهشیمیایی هستند که در مغز ما ترشح می شوند و به 

کرد این مواد شیمیایی همانند  عمل. ثیر می گذارندأاحساسات دردناك بر ما می گذرد ت

ه شدت بر رویارویی با ضربه روانی می تواند ب. مواد افیونی دیگر مثل هروئین است

ثیر گذاشته آن ها را افزایش دهند و در نتیجه شخص أترشح این مواد شبه افیونی ت

دیدن  ،يچیز هربه عدم اشتیاق و میل نسبت  ،بی تفاوتی ،دچار بی حسی عاطفی

شامل ابراز خشم و  شدیداحساسات . دم دمی مزاجی می شود ،عصبی بودن ،کابوس

عالوه افزایش ه ب. در فعالیت مغز باشند يغییرترس شدید نیز می توانند نتیجه چنین ت

د و در او ند عاملی براي تحریک خود شخص باشنترشح این مواد شیمیایی می توان

در چنین شرایطی شخص همه وقایع . حالت هاي ریسک پذیري  زیاد را افزایش دهند

به بر اساس  فرضیات برخی از محققان چنین افرادي ممکن است . را خطرناك می داند

دهند تا  انجامرا  مهیجمواد شبه افیونی خود اعتیاد پیدا کرده و عمداً اعمال خطرناك و 
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برخی دیگر حالت خود  .بوسیله این کار ترشح مواد شبه افیونی در مغزشان تشدید شود

  . را با استعمال مواد مخدر بهتر می کنند

به  ها انسانک ثیر ضربه روانی را بر روي جسم و فیزیأبراي اینکه بتوانیم ت

محققان با . تصویر بکشیم به بررسی مثالی دیگر از یافته هاي علمی می پردازیم

ضربه روانی آن یک دریافته اند که در زمان مواجه شدن با  MRI استفاده از آزمایش 

. است به طور فیزیکی تغییر می کند ها انسانکه شامل حافظه  ها انسانقسمت از مغز 

امپ و اندازه این قسمت از مغز در واقع در افرادي که داراي حجم قسمت وسط هیپوک

در تحقیقاتی . هستند در مقایسه با نمونه سالم کوچکتر است PTSD عوارض مزمن 

  . شده نتایجی مشابه گزارش شده است انجامکه بر روي حیوانات 

در بیست و پنج سال اخیر محققان بسیاري در مورد  ناتوانی هاي فیزیولوژیکی 

    آن هادر میان  .بر اساس ضربه روانی در افراد ایجاد می شوند تحقیق کرده اند که

بی حسی  ،بی تفاوتی ،کابوس ها ،تکرار خاطرات ،می توان به اختالل در حافظه

اشاره نمود که بر اثر  استفاده از الکل و مواد مخدر و رفتارهاي مخاطره آمیز ،عاطفی

پس از ضربه  ها انسانمغز . صاب ایجاد شده اندتغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی اع

ه ب .کردش قبل از ضربه روانی خواهد داشت کردي متفاوت با عمل روانی در واقع عمل

ضربه روانی در واقع در اندازه و شکل نیز می توانند یک پس از  ها انسانعالوه مغز 

شود و می تواند  پس از ضربه روانی مغز تحریک پذیر تر و احساسی تر می. تغییر کنند

بر اساس  ) .تکرار خاطرات ،ها خواب(   .باعث ایجاد تجربیات احساسی متفاوتی شود

دوران کودکی تجربه شده اند می توانند  برخی از تحقیقات ضربه هاي روانی که در

حال رشد کودکان داشته باشند و به طور دائمی باعث  ثیراتی همیشگی در مغز درأت

  . شوند  آن هااحساسات و رفتار  ،تغییر در نحوه تفکر

  

  



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٤٣

 

  واکنش هاي احساسی 

واکنش هاي احساسی که افراد نسبت به ضربه روانی نشان می دهند از بسیاري 

 ،ترس ،همان شوك. جهات شبیه آن چیزي است که افراد در زمان سوگواري دارند

نی نیز ناراحتی و خجالتی که در سوگواري وجود دارد در ضربه روا ،عصبانیت ،جراحت

کرد احساسی افراد در بین  با این وجود تفاوت هاي مشخصی در عمل. دیده می شود

کرد احساسات در افراد براي هشدار و کمک به تطبیق  عمل. این دو گروه وجود دارند

فرد با شرایط جدید است اما ممکن است این احساسات در فرد بیش از اندازه بروز کند 

باعث اختالل در عملکرد طبیعی سیستم  و بر عکسو کمکی در تطبیق فرد نکند 

  .عصبی او شوند

بسیاري از افرادي که دچار ضربه روانی شده اند دچار نوعی بی حسی عاطفی  

واکنش  .احساسات خود را از دست داده اند آن هامی شوند و چنان به نظر می رسد که 

باعث خوشی یا  قبالً وقایعی که. به نظر کند و بی روح می آیند آن هاهاي احساسی 

آن . بر می انگیزد آن هامی شد اکنون دیگر واکنشی بسیار کمی را در  آن هاانزجار در 

این افراد زمانی  .ممکن است اظهار کنند که آن وقایع بی مزه و کسل کننده هستند ها

نقش  آن هاکه دچار تکرار خاطرات می شوند و صحنه اي از واقعه دوباره جلوي چشم 

و این  داشته باشندخشم و ترس و یا آسیب  ،د ممکن است احساس وحشتبندمی 

در مواقع دیگر ممکن است این احساس شدید و . شود آن هااحساسات باعث پریشانی 

در حال حاضر در حال تجربه کردنش هستند ادغام شده و در روند  آن چهدردناك با 

ممکن است بسیار بیشتر از  شدت این احساسات. عادي احساسات او اختالل ایجاد کنند

فرد با علم به اینکه این حالت . چیزي باشد که در زمان واقعه اصلی از خود بروز داده اند

او تکرار خاطرات است ممکن است دریابد که احساسات او بسیار بیشتر و شدیدتر از 

به همان طور که قبالً اشاره کردیم یکی از نتایجی که ضر. خود واقعه درگیر شده است

بدان معنا که شدت این . روانی بر جسم فرد وارد می کند عدم تعادل احساسی است
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کرد سیستم عصبی است تا واکنش به واقعه  احساسات بیشتر به دلیل اختالل در عمل

  .اي در زمان حال یا گذشته

افرادي که دچار . مهم است که شبانان مشاور از این پدیده آگاهی داشته باشند

آن  آن چه. ده اند تجربه اي وحشتناك را در گذشته پشت سر گذاشته اندضربه روانی ش

شان  بروز می کند براي آن هادر حال حاضر تجربه می کنند و احساساتی که در  ها

هم اکنون تجربه می کنند  آن ها آن چه معموالًاگر چه . رسندبسیار واقعی به نظر می 

، بلکه محصولی است دردناك و نتیجه اي نیست آن هامستقیماً درباره گذشته و یا حال 

تمرکز بیش از اندازه بر این . غیر مستقیم از آن ضربه روانی است که تجربه کرده اند

کرد این  بنابراین شبان مشاور باید عمل. شود آن هااحساسات تنها باعث افزایش درد 

آن تا  ت را درك کرده و به اشخاص براي کسب مهارت تطبیق کمک کنداابراز احساس

ند در میان احساسات دردناك خود و تشخیص اینکه این حالت به خاطر تحریک نبتوا ها

  . ندنشان است تعادل ایجاد ک پذیري شدید فیزیکی

  

  فرایند شناختی/ اعتقادات/افکار 

فرایند تفکر در افرادي که دچار ضربه روانی شده اند بر نیازهاي ابتدایی زندگی  

احساسات در این . با تغییرات بیق طرح واره هاي ذهن شانسپس بر تطمتمرکز است و 

تالش این افراد براي . تفکر صحیح و استدالل منطقی شوداز افراد ممکن است مانع 

هم راستا  .انع می شودوبی توجهی به  واکنش هاي احساسی اغلب باعث تقویت این م

. دچار اختالل می شوداغلب  آن هابا واکنش هاي احساسی در این افراد تمرکز و توجه 

  . شخصی که دچار ضربه روانی شده اغلب دچار حواس پرتی می گردد

  چنین  حاصل از آن واقعهپس از فوت همسرش و ضربه روانی  سال هامردي 

برخی از افراد تمرکز  ".انگار ذهنم در مسائل غیر ضروري گیر کرده است  "  :می گوید
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برخی دیگر از تفکر . تباط دارد قرار می دهندبا ضربه روانی ار آن چهخود را بر هر 

. درباره هر چیزي که حتی ارتباط بسیار کمی با آن واقعه دارد نیز اجتناب می کنند

 هاي جزئیات آن واقعه دچار وسواس می شوند و برخی دیگر دچار واکنش دربارهبرخی 

باً به صورت گزینشی جلب موضوعی می شود و غال آن هاتوجه . می شوند یهراس

ضربه روانی باعث تغییر  .تازه از فیلتر این نوع تفکر می گذرد ،وقایعنسبت به واکنش 

پس از چنین وقایعی اطمینان و امید اغلب از بین رفته و یا . جهان بینی فرد می شود

. ایمان به چالش کشیده می شود و  ارزش ها تغییر می کنند. بسیار متزلزل می گردد

 ها انسانهرت کم ارزش گشته و فرد مشتاق برقراري رابطه با قدرت یا ش ،مسائل مادي

   .می شود برایش با ارزش تر ها انسانمی گردد و ارتباط با 

سرعت در حال ترقی است پس از آنکه پسرش را ه مدیر اجرایی رده سومی که ب

  ؟شغل من چه معنایی دارد واقعاً "  :در یک سانحه از دست می دهد چنین می گوید

نداد و فقط باعث دور شدن او از من  انجامو شهرت من هیچ کاري براي پسرم قدرت 

   ". االن دیگر هیچ چیزي ندارم. شد

 یافکار متفاوت ،به افراد ضربه دیده دست می دهد ناگهانهمانند احساساتی که 

بدون هیچ هشدار قبلی و ظاهراً بدون هیچ معنایی . دنهجوم می آور آن هانیز به ذهن 

تکرار می شود  و باعث اختالل در  آن هادر ذهن اي تصویر یا جمله  ،فکر ،هیک خاطر

و براي برخی حس اشتباه  نباشنداین افکار ممکن است منطقی . گرددمی افکار آن ها 

این افکار تکرار ذهنی ضربه  براي برخی دیگر. دنمحکومیت و گناه را در پی داشته باش

قدر واقعی باشد که گویی  ممکن است آن آن هااین تکرار خاطرات  براي . روانی است

درست  آن هانه تنها افکار . در حال اتفاق افتادن است آن هاآن واقعه هم اکنون براي 

 ،المسه ،بلکه حواس بینایی، بویاي آن واقعه اتفاق افتاده،که  گرددهمانند زمانی می 

د که در زمان آن چیزي را احساس کنن ممکن است کامالً آن هاچشایی و شنوایی 

بسیار واقعی به نظر می رسد  آن هااین حالت براي . ضربه روانی احساس می کردند

افکار و احساسات . اتفاق می افتد آن هاانگار که ضربه روانی دوباره و دوباره براي 
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مربوط به ضربه روانی که یکباره بر فرد هجوم می آوردند نه تنها بخش عادي از 

بلکه می توان گفت که این افکار و  ،افراد طی می کنند فرایندي هستند که این

یند درونی سازي از مراحل تطبیق شخص با ااحساسات بخش مهم و کاربردي در فر

توصیف شده تعادلی در میان کنترل  Harowitzدر فرایند پویا که توسط . واقعه هستند

زان درد عاطفی تجربه ، که تعیین کننده می)یا مکانیزم هاي دفاعی در فرد  ( کننده ها 

اگر این کنترل .  و خاطراتی که اجازه ورود به آگاهی فرد دارند وجود دارد ،شده هستند

خاطرات و احساسات دردناکی مانند سیلی به وجود  ،کننده ها نادرست عمل کنند

در مقابل کنترل بیش از حد احساسات . شخص حمله کرده و او را از پاي  در می آورد

رفتن توانایی احساسی فرد شده و در فرایند تطبیق خلل ایجاد کرده یا مانع  باعث از بین

از لغت نوسان براي تشریح حالت تعادل میان  Harowitz. پیشروي این فرایند می شود

در زمان حال وجود دارد استفاده  آن چهدر گذشته اتفاق افتاده و  آن چهتجربه مجدد 

  . می کند

  

  احساس/ادراك

     حسی افراد   - باعث فعال شدن هشدار دهنده هاي درونی  تکرار خاطرات

گذشته را با حال اشتباه  آن ها. این حالت باعث سر در گمی افراد می شود و می شوند

براي مثال تکرار خاطره یک ضربه روانی که بر اثر وقوع جنگ ایجاد شده . می گیرند

ي ه عالوه صداب. خ دهدممکن است بر اثر استشمام بوي سوختن چوب و یا گوشت ر

آن ترقه و یا حتی صداي دنده معکوس در یک ماشین قادرند خاطرات جنگ را براي 

زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و در زمان آن اتفاق شخص . دنشخص تداعی کن

متجاوز اشعار کودکانه برایش خوانده است، ممکن است در حال حاضر هر بار که اشعار 

  . حمله هراسی شود کودکانه می شنود دچار
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شان دچار ضربه روانی شده اند ممکن  افرادي که در یک دوره زمانی از زندگی

محرك هایی که . است نسبت به محرك هاي بسیاري از خود حساسیت نشان دهند

ممکن است  ،قبالً براي او خنثی یا داراي شدت کمی بودند مانند زمزمه یک شخص

      وقایعی که قبالً براي او بی خطر محسوب . نداکنون او را بر آشفته و ناراحت کن

این  بسیاري از. می شدند اکنون وقایع خطرناك و تهدید کننده اي محسوب شوند

  . در ناخودآگاه فرد رخ می دهد ،فرایند هاي احساسی

  

  رفتار 

  بسیاري از رفتارهایی که در زمان وقوع ضربه روانی و پس از آن از افراد سر 

قبالً این . ثیرات فیزیکی که ضربه روانی بر فرد می گذارد ارتباط دارندأمی زند با ت

بیش از همه براي فرد اهمیت  آن چهدر زمان ضربه روانی . ثیرات را بررسی کردیمأت

 ،شدت واقعه و توانایی فرد براي تطبیق بنا بر. دارد نجات جانش از آن شرایط است

پرخاشگر یا به نحوه نامشخصی  ،تفاوتبی  ،آن بسیار منفعل از سممکن است فرد پ

شوند تا مشخص شود که فرد  انجامتحقیقات دیگري در آینده باید . وحشیانه عمل کند

   کردي نسبت به ضربه روانی وارد شده از خود نشان  در هر شرایط خاص چه عمل

هر کاري که آن شخص . می دهد انجامکردي را در چه شرایطی  می دهد و چه عمل

باید بر  ،ندهند انجاممی دهد حتی اگر اشخاص دیگر آن را  انجامات خود براي نج

براي  انساناساس نیاز وي براي نجات از آن شرایط در آن زمان و واکنش غریزي هر 

  . نجات خود سنجیده شود

افرادي که از یک ضربه روانی نجات یافته اند بیشتر از دیگران محیط خود را 

مراقبند دیگران چه کار  تبدیل به افرادي می شوند که دائماً آن ها. تحت نظر می گیرند

قرار دارند و سریعاً می توانند درباره علت رفتار  آن هادر چه فاصله اي از و می کنند 
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این حساسیت بیش از اندازه اصوالً با واکنش . دیگران در شرایط متفاوت نظر بدهند

یک عمل به ظاهر ساده مانند  .همراه است آن هاه شده اي از سوي غفیزیکی مبال

ضربه کوچک انگشتان یک شخص به میز، می تواند عکس العمل شدید فیزیکی و 

از چیزي غافلگیر  آن هااگر . احساسی را از سوي فرد آسیب دیده در پی داشته باشد

  . شوند ممکن است شدیدترین عکس العمل را نشان دهند

نمی توانند به اندازه کافی آرام  این افراد اغلب براي خوابیدن مشکل دارند و

گیرند تا به خواب بروند و یا ممکن است زود از خواب برخیزند و یا در مورد ضربه روانی 

که پشت سر گذاشته اند خواب ببینند که در آن خواب به صورت نمادین آن واقعه تکرار 

ی چنین افرادي ممکن است غذا خوردن را راهی براي احساس آرامش و تسل. شود

برخی دیگر کاستن مقدار غذاي خود را راهی براي یافتن دوباره کنترل بر زندگی . بدانند

خود می دانند به خاطر آنکه آنان نتوانسته اند مانع ایجاد ضربه روانی شوند و آن واقعه 

اکنون با خوردن کم و اینکه بتوانند بر خوراك خود کنترل  ،از کنترل آنان خارج شده

. اهر خود را حفظ کنند می خواهند کنترل خود را بر امور نشان دهندداشته باشند و ظ

بنابراین بی اشتهایی و یا ناخوشی و گرسنگی می تواند در نتیجه ضربه روانی افراد 

برخی از افراد آسیب دیده ممکن است بسیار محافظه کار شده و از هر موقعیتی . باشد

ممکن است  آن هااین حالت در . ندوجود دارد اجتناب کن آن هاکه احتمال خطر در 

انفعال آن شخص هاي هراسی از هر شرایط خطرناك شود و باعث  تبدیل به ترس

یا ممکن است شخص از داشتن آگاهی در مورد واقعیت زندگی اجتناب کند و رو . شوند

  . به مصرف الکل و مواد مخدر بیاورد

هاي خطرناك کار انجامبرخی دیگر واکنش معکوسی نشان می دهند و به 

مادر دختري که در بمباران جنگ بوسنی کشته شده بود اغلب در . عالقمند می شوند

         و از خود .تردد می کردنقاطی از شهر که دعوا و درگیري بسیاري رخ می داد 

مردي که خانواده خود را  "  ؟چرا آنقدر خوش شانس نیستم که کشته شوم "  :می پرسید

دست داده بود شروع به شرکت در بانجی جامپینگ و چتر بازي در یک آتش سوزي از 
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  برخی از این افراد آرزوي مرگ می کنند در حالی که برخی دیگر با این کارها . کرد

   "!من زنده ام"می خواهند مرگ را به چالش بکشند و ثابت کنند که 

فراد ا. ضربه روانی در افراد افزایش می یابدیک افکار خودکشی پس از وقوع 

براي تطبیق با  آن هاضربه دیده ممکن است بتوانند منابع مختلفی را بیابند که بتواند به 

 طرح وارهاما بسیار خسته و درمانده می شوند و نمی تواند . ضربه روانی کمک کند

چنین افرادي اغلب از وسایل بسیار خطرناك . ذهنی خود را توسط این منابع تغییر دهند

مثل دار زدن و مسمومیت توسط دي . خودکشی استفاده می کنندو کشنده اي براي 

 ،شان براي خودکشی تالشی است براي حل مشکالت آن هااقدامات  .اکسید کربن

 آن هاامید و خودکشی تالشی است براي رهایی از دردي که دامنگیر  ،معنا فقدانیعنی 

  .شده است

حالت . ان استپرخاشگري علیه دیگر ،یکی دیگر از واکنش هاي رفتاري

پریشانی غضب و میل به آسیب زدن می تواند در این افراد از خودشان به دیگران 

جنسی و فیزیکی  ،احساسی ،چنین افرادي ممکن است از طریق گفتاري. منتقل شود

برخی افراد . وارد کنندضربه روانی  آن هااستفاده قرار داده و به ؤ دیگران را مورد س

هاي ذهنی خود را تغییر دهند و بار دیگر احساس کنند  رح وارهطزمانی که نمی توانند 

به کنترل و ترساندن دیگران شان را کنترل کنند، شروع  که می توانند خود و زندگی

براي تطبیق با شرایط رجوع  آن هاعالوه زمانی که شخص براي کمک به ه ب. می کنند

سر  آن هافتاري کودکانه از شان تو خالی به نظر می رسد و ر می کند، این کمک براي

حساسیت در او افزایش می یابد و تضادها و  .آستانه تحمل فرد پائین می آید. می زند

  . کشمکش ها در زندگی براي او تهدید آمیزتر و بیشتر می شود

  

  



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٥٠

 

  ارتباطات اجتماعی 

تحریک پذیري باالي فیزیکی و عاطفی در افراد آسیب دیده باعث انزواي این 

خود را از دیگران جدا کرده و می خواهند از خود در مقابل دیگران  آن ها. شود افراد می

کمتر در پی ارتباطات اجتماعی هستند و دعوت افراد را براي  آن ها. محافظت کنند

حضور در جاهاي مختلف رد می کنند یا زمانی که همراه دیگران هستند خود را نسبت 

با دیگران بیشتر  آن هاارتباطات . ان می دهندسرد، بی تفاوت و با فاصله نش آن هابه 

آنانی که تجربه  بینترس از آسیب مجدد اغلب در . حالتی مصنوعی به خود می گیرد

این ترس باعث انزواي اجتماعی و ارتباطات . دیده می شودبیشتر ضربه روانی دارند 

ی افراد ترس و مشکالت ناشی از آسیب می تواند در زندگی زناشوی. مصنوعی می شود

از داشتن  آن ها. ارتباطات چنین افرادي با دیگران کوتاه مدت می شود. ثیر بگذاردأت

 آن هاترس . رابطه جنسی اجتناب می کنند یا عالقه بسیار کمی به آن نشان می دهند

ممکن است   . (چه فکري می کنند آن هاممکن است از آن باشد که دیگران درباره 

یا حتی بترسند که دیگران .) آسیب بزنم آن هاا ممکن است به فکر کنند من دیوانه ام ی

در  آن هااحساساتی که )  .را از دست بدهم آن هاممکن است . ( شان مهم شوند براي

براي دیگران قائل هستند ممکن است باعث  آن هامورد دیگران دارند و اهمیتی که 

زمانی که جامعه اي دچار . آورندرا باز به یاد اند شود احساساتی که در وجود خود داشته 

فاجعه اي از قبیل سیل یا قتل هاي زنجیره اي می شود غالباً در اوایل وقوع آن در 

آن  چنین حسی در ممکن است . تعلق و اتحاد ایجاد می شود ،میان افراد حس حمایت

هیچ کاري به  حتی همسایه اي که قبالً. هستیم آن هاایجاد شود که ما در مقابل  ها

      مسایه خود نداشت پس از آن واقعه شروع به کمک و حمایت از همسایه خود ه

یکسانی که  شده اند به خاطر تجربه و نیازهايآنانی که دچار ضربه روانی . می کند

دارند با یکدیگر متحد شده و در مقابل افرادي قرار می گیرند که این فاجعه را تجربه 

شخصی هر فرد مشخص تر و بارزتر گشته و اهمیت با گذر زمان نیازهاي . نکرده اند

حمایتی که در ابتدا . افراد ضربه دیده می یابد در بینبیشتري نسبت به اهداف مشترك 
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بازماندگان وجود داشت از میان می رود و اشخاصی که با یکدیگر متحد شده بودند  بین

  . می کنند کم کم  بیشتر بر نیازهاي خود تمرکز

  

  تجربه روحانی 

سراسر وجود یک شخص یعنی تمامی فرضیات و دانسته هاي او اعتقادات و 

مان نسبت  دیدگاه. امیدهاي او می تواند توسط ضربه اي روانی به چالش کشیده شود

به خداوند رابطه اي که با او داریم و کالً ماهیت حیات ما بر این زمین همه و همه 

قویت ایمان برخی از افراد می شود ضربه روانی باعث ت. ممکن است زیر سئوال برود

زیرا دیگر اهمیت اشیا یا اشخاص یا حتی باورهاي شخصی از میان رفته و تنها خدا 

علت ترسی که در زمان ه اما در برخی دیگر ب. بدون تغییر باقی مانده است آن هابراي 

شده شان ایجاد  ند و درد و سئواالت بسیار بی پاسخی که در ذهنه افاجعه تجربه کرد

   برخی دیگر هم از دیگران و هم از خداوند روي گردان  .رود شان از بین می ایمان

  . می شوند

روانی در تالش براي تغییر طرح واره ذهنی خود خدا را  اتاکثر بازماندگان ضرب

قبل از ضربه روانی درباره  آن هاپاسخ هاي ساده و پاسخ هاي که . زیر سئوال می برند

تالشی  آن هاسئواالت  .نیست آن هاداشتند دیگر پاسخگوي نیاز بسیاري از مسائل 

شان  در زندگی براي آن چهشان اتفاق افتاده و  براي آن چهاست براي درك منطق 

  . واقعی و پایدار است

از خود بروز را درد و یا آسیب  ،ممکن است احساسات شدیدي چون  خشم آن ها

این . ی از شرایطی که در آن هستندفریادي است براي رهای آن هاسئوال . دهند

سئواالت که قسمتی از تطبیق دوباره شخص با شرایط زندگیش است اغلب نقش 

  . ایفا می کند آن هادر سازگاري  یمهم
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  ضربه پذیري نسبت به آسیب هاي دیگر روانی 

اغلب دچار ترس بیشتري نسبت به فجایع  ،زمانی که فردي آسیب روانی می بیند

هرگز دیگر مانند قبل  "  :یکی از بازماندگان سیلی شدید چنین می گوید. دیگر می شود

ضربه روانی همواره به نحوي باعث تغییر طرح واره ذهنی فرد  " !به آب نگاه نمی کنم

حس در خود قبالً اگر شخص . بی گناهی و ساده بودن از بین می رود. می شود

برخی چنین  .ر او نیستامنیت داشت دیگر خبري از آن احساس ها د محافظت و

حفاظتی که قبالً داشته اند مشهادت می دهند که پس از ضربه هرگز احساس امنیت و 

ضربه  ،در برخی از افراد. تغییر کرده است آن هارا دوباره بدست نیاورند و جهان بینی 

فردي که در . شان ایفا می کند هاي روانی گذشته نقشی شبیه ایمن سازي براي

مشابه در زمان  یوانی مشابهی را تجربه کرده ممکن است در شرایطگذشته ضربه ر

در زمان حمله  حضور در جنگ،یک سرباز با تجربه . حال مجهزتر و آماده تر عمل کند

روشهاي سازگاري که فرد در . کندمی دشمن راحت تر از یک سرباز تازه کار عمل 

براي فرد امکان  گذشته پشت سر گذاشته ممکن است در زمان حال فعال شده و

      روانی در وجود ما انباشته  اتثیرات ضربأت .ایجاد کندرا سازگاري موثرتر و بهتري 

ثیرات محدود است، در برابر أاز آن رو که ظرفیت ما براي سازگاري با این تو می شوند 

فشار زا هم اگر شرایطی که زیاد . گردیمتجربیات و شرایط تازه تر ضربه پذیر می 

براي فردي که قبالً دچار ضربه روانی شده رخ دهد و آن فرد توانایی رویارویی نیست 

ممکن است براي او همان واقعه کوچک تبدیل به ضربه  ،با آن واقعه را نداشته باشد

برخی از وقایع براي هر شخصی ضربه روانی ایجاد می کند در . شود يروانی دیگر

نایی سازگاري فرد ممکن است در او منجر حالی که برخی از وقایع دیگر بر اساس توا

  . به ضربه روانی شود

د نیز بر تجربه او نبندي وقایعی که پشت سر هم براي فرد اتفاق می افت زمان

ما پس از  معموالً. دنثیر خود قرار می دهأثیر گذاشته و توانایی سازگاري او را تحت تأت

باید براي شکل دادن . ه زمان داریمیک ضربه روانی براي تطبیق دوباره با شرایط نیاز ب
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وقایع . تجربیات تازه بسیاري را پشت سر بگذاریمخود، دوباره طرح واره هاي ذهنی 

فجیع پشت سر هم که باعث ضربه روانی در فردي شوند باعث از بین رفتن توانایی 

  . گردانندو درد را در او چندین برابر می  پریشانیاو شده و  یتطبیق

  

  ا ضربه روانی کنار آمدن ب

طرح واره هاي موجود . به چالش می کشدرا ضربه روانی توانایی سازگاري فرد 

در اطرافش رخ می دهد نبوده و توانایی جسمی  آن چهدر ذهن فرد، پاسخگوي واقعیت 

رهایی از . تحت فشار قرار می گیردطبیعی بیش از حد فرد براي تطبیق با این شرایط 

 ،ذهنی در فرد و دستیابی به معنا طرح وارهع شامل تطبیق در واق ،حالت ضربه روانی

کاهش تحریک باعث هم  درك و پذیرش جدیدي نسبت به واقعه آسیب زننده است و

  .می گرددپذیري احساسی و جسمی در او 

       خود سازگار  فقدانتسلی از سوگ زمانی رخ می دهد که افراد سوگوار با 

التیام می یابد که افراد طرح واره هاي ذهنی خود را بر  ضربه روانی زمانی اما. می شوند

اساس ضربه روانی از نو شکل داده و ظرفیت فیزیکی خود را براي متعادل نمودن 

اهداف کنار آمدن با ضربه روانی زمانی که به دو طریق  .تحریک پذیري بیشتر نمایند

. ك خواهند بودبهتر قابل در ،سازگاري موقت و سازگاري دائمی بررسی می شوند

ما در جهان . کرد ما مفید یا مضر باشند د براي عملنهاي دفاعی می توان مکانیزم

هایی نیاز داریم که در  سقوط کرده و گناه آلودي زندگی می کنیم، بنابراین به روش

گاهی باید کمتر . را به کار ببریم آن ها خود زمان خطر و سختی به منظور حافظت

 .ر برابر تنفر یا طرد شدگی در مقابل خود بگیریم و گاهی خیرریسک کنیم و سپري د

اگر . براي مثال غالباً ما خطرات احتمالی که در رانندگی وجود دارند را نادیده می گیریم

دچار اضطراب و  ،دائماً در مورد خطراتی که در زمان رانندگی وجود دارد بیاندیشیم
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 .می ما به شدت باال خواهد رفتناتوانی شدیدي خواهیم شد و تحریک پذیري جس

هاي دفاعی در وجود مان ما را در برابر این آگاهی و تحریک پذیري دائمی  مکانیزم

هاي دفاعی در وجود یک شخص بسیار قوي یا بسیار  اگر مکانیزم. محافظت می کنند

در چنین . دچار اضطراب و پریشانی خواهد بود ضعیف عمل کنند آن شخص دائماً

   قدر در فرد نهادینه و سخت می شوند که یا باعث  هاي تطبیق آن شرایطی روش

داشته  خشکیمی شوند وي ریسک هاي خطرناکی بکند یا اینکه الگوهاي اخالقی 

باشد که هر چند ممکن است از اضطراب او بکاهند اما می توانند براي او مشکالتی در 

هاي محیطی ایجاد  حركارتباطات با دیگران و پذیرش خود و یا واکنش نسبت به م

  . کنند

اکنون به چه چیزي . ابتدا شخص بر روي نجات خود از شرایط تمرکز می کند

چطوري می توانم در امان باشم و از خود محافظت کنم؟ این همان جایی  ؟نیاز دارم

سربازي که در جنگ زیر رگبار آتش و . است که کنار آمدن وي با شرایط آغاز می شود

د به احتمال بسیار زیاد ابتدا کامالً بی حرکت می شود حتی ممکن است گلوله قرار دار

زنی که به او تجاوز می شود ممکن . از خود نشان دهد واکنشیمیخکوب شود و نتواند 

است حس کند که زمان براي او متوقف شده و فکر کند لحظه اي از بدن خود جدا 

این واکنش هاي اولیه که . تشده گویی این جنایت در جاي دیگري در حال اتفاق اس

درست . مکانیزم و روشهاي دفاعی شخص هستند به طور خود کار عمل می کنند

در وسط خیابان  هبار ماشین برخورد کند به یکبا نزدیک است که وقتی  ییمانند آهوه

چنین واکنش و با بکار بردن  است متفاوتافراد در ظرفیت واکنش خودکار . می ایستد

زمانی که . ما با توانایی محافظت از خود خلق شده ایم. حافظت می کنندم هایی از خود

توانایی ما براي کنار آمدن با وضعیت موجود تهدید می شود و طرح واره هاي ذهنی ما 

 ،و نمی توانند با واقعیت موجود سازگار شده آن را تحلیل و درك کنند نتیجه نمی دهند

ها  این روش. به کار می افتند) اي دفاعی ه مکانیزم( آمدن  روشهاي خودکار کنار

ها بیش از  اگر این مکانیزم. براي بقاي افراد ضروري هستند مدت زمان کوتاهیبراي 
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اندازه فعال باشند در واقع می توانند در تطبیق طوالنی مدت این افراد با ضربه روانی 

  . کننداختالل ایجاد 

براي مشاوران نشان  ؛اوالً. ده داردهاي دفاعی دو فای آشنایی و درك این مکانیزم

هاي دفاعی در او  و چه مکانیزم ؟که فرد چگونه با شرایط کنار آمده استدهنده آن 

آن واقعه نجات  چگونه شخص ازیا به عبارتی  ؟ندتوسط این ضربه روانی فعال شده ا

یافته است؟ با مشخص نمودن واکنش هاي دفاعی فعال شده می توان به این سئواالت 

هاي دفاعی این است که مشکالت را حل کنند و به فرد در کنار  کار مکانیزم. پاسخ داد

ها بیش از حد می شوند شبان  زمانی که این مکانیزم. دنآمدن با شرایط کمک کن

مشاور باید بداند که شخص هنوز در حال حل مشکل خود است و ممکن است تالش 

تشخیص فعال . ش هاي دیگر هدایت کندبراي حل این مشکل او را به استفاده از رو

کرد زمان حال فرد را توضیح داده و به  بودن یک مکانیزم دفاعی در فرد می تواند عمل

روشی براي توجیه رفتار  آن هاکرد و رفتار  توضیح عمل. درك ما از حال او کمک کند

  . شان نیست کرد و عمل

می کنند، توانایی شگفت این روش هاي عالی، حتی زمانی که درست کار ن اً؛دوم

پذیرش . انگیزي هستند که به ما براي زندگی در این دنیاي گناه آلود کمک می کنند

ها می تواند از ترس هاي فرد آسیب دیده کاسته و حس توانایی کنترلِ  این مکانیزم

  . خود و وجود معنا در زندگی را در او افزایش دهند

یق سریع با واقعیت هاي خارجی روش هاي دفاعی قوي که به فرد براي تطب

 تعالی جویی ،سرکوب احساسات ،نظارت بر خود ،کنند شامل شوخ طبعی کمک می

ها به افراد کمک می کنند که بر افکار و احساسات خود  این روش. می شود) تصعید(

باز دارنده هاي . در زمان حال باقی بمانند ،واقعیتبر کنترل و آگاهی داشته و متمرکز 

 ،احساسات ،مشاهدات ،توانند باعث شوند که آگاهی شخص از خطرات ذهنی می

مکانیزم دفاعی متداول که در افراد ی از یک. خاطرات و ترس ها کاسته شود ،عواطف
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این حالت باعث می شود که شخص . است " از خود گسستگی" ضربه دیده وجود دارد 

حس همیشگی و متداول حالت در این . متفاوت از خویشتن داشته باشد تجربه اي کامالً

کرد روانشناختی و شخصیت او به عنوان یک کلیت واحد مختل  شخص از خود و عمل

احساسات و هویت فرد  ،تفکر ،درك ،صحیح حافظه کرد عملدر این حالت . می شود

که " زدودگی  یاد" . این حالت می تواند انواع مختلف داشته باشد. مختل می شود

ی شود حالتی است که در آن شخص نمی تواند وقایع مهم باعث گسستگی شخصیت م

مثال  به عنوان. را درباره خود و درباره ضربه روانی که بر وي وارد شده را بیاد آورد

شخصی که از سیل نجات یافته نمی تواند به یاد آورد که چگونه از ماشین غوطه ور در 

باعث گسستگی در  که" گریز از خود " . حال غرق شدن خود نجات یافته است

حالتی است که فرد به طور کلی هویت خود را از یاد می برد و  ،شخصیت فرد می شود

باره هویت جدیدي براي خود ابداع می کند و به سرعت سعی می کند محل  به یک

. شخص ممکن است از جامعه به طور ناگهانی ناپدید شود. زندگی خود را عوض کند

  . ، دوباره باز گرددت جدیدي براي خود در نظر گرفتهویپس از آنکه  سال هاماهها و 

روشی براي  به عنوان " تجزیه هویت" یا اختالل " چند شخصیتی "اختالل 

 اماایجاد شخصیت خاص . محافظت از خود در برابر یک ضربه روانی استفاده می شود

 ازد را شخص تالش می کند خودر این حالت .، احساسات و توانایی هاجداي از خاطرات

در چنین مواردي . آن بخش از وجود خود که با ضربه روانی مواجه شده است مجزا کند

گویی در . از دیگر شخصیت ها است يات مختص خود و جدایهر شخصیت داراي تجرب

یکی دیگر از واکنش هاي دفاعی که . بدن یک نفر افراد مختلفی سکونت داشته باشند

شخصی که دچار ضربه . ختالل زوال شخصیت استافراد آسیب دیده نشان می دهند ا

روانی شده از واقعیت زمان حال آگاهی دارد اما یک نوع حالت جدا بودن و غریبه بودن 

به گونه اي است که گوئی در خواب  آن هاحالت . احساس می کند شاز خود در درون

به خود نگاه  انگار خود را در یک فیلم تماشا می کنند و یا از بیرون. زندگی می کنند

اغلب احساس می کنند که کنترلی بر اعمال و سخنان خود ندارند و  آن ها. می کنند
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. شاهد منفعل وقایع هستند آن هابه پیش می رود و  آن هازندگی به خودي خود براي 

افرادي که شاهد کشته شدن فردي بودند که بسیار دوستش داشتند ممکن است خود را 

نه تنها چیزي را که دیده اند بلکه تمام احساسی که داشته اند و  .از آن صحنه جدا کنند

  . گذشته است را از خود جدا سازند آن هابر  آن چهتمامی افکار و 

یا توجیه عقلی نیز روشی است که در آن فرد از تفکر براي  " تعقل گرایی" 

کوب و سر. دیدگاه ها استفاده می کند ،خاطرات ،حفاظت از خود در مقابل احساسات

افکار و احساسات ناخواسته نیز دو روش  ،حذف نا آگاهانه اطالعات در مورد خاطرات

شخص ممکن است درباره ضربه روانی . متداول در کنار آمدن با ضربه روانی هستند

احساسات و سایر واکنش هاي شخصی طوري  ،صحبت کند اما به جاي ابراز اشتیاق

یک حالت خاص ممکن  در. واقعه است عینی صحبت کند که گویی خود گزارش گر

  . است تنها واقعیت ها را درباره آن واقعه بازگو کند

شبانی که با چنین فردي مشاوره می کند ممکن است ببیند جزئیات خاصی در 

     اند و زمانی که به این جزئیات اشاره  داستانی که وي تعریف می کند حذف شده

می گوید که هیچ قسمت از واقعه را از قلم  می شود فرد ضربه دیده پریشان شده و

وقایعی که تعریف کرده وجود  بینفرد فکر می کند هیچ فاصله اي . نیانداخته است

انکار، تفکیک و   مثالً. در افراد وجود دارد واکنش هاي ابتدایی تر دفاعی نیز. ندارد

ا براي فرد د و ینهاي دفاعی دیگر به خوبی عمل نکن اگر مکانیزم .نقش بازي کردن

این مکانیزم ها فعال        هاي دیگري وجود نداشته باشد  امکان استفاده از مکانیزم

 صشخص ممکن است به معناي خاص کلمه محرك هاي محیطی را تشخی .می شوند

       درست مانند بازمانده یک سانحه اتومبیل که . را انکار کند آن هاندهد و وجود 

تصادف به صورت طبیعی راه می رفته و پس از آن به صورت  نمی تواند بپذیرد قبل از

حالتی است که موضوعات و احساسات را به " تفکیک " . غیر طبیعی راه می رود

بچه هایی که مورد . را از هم جدا می کند آن هابد ارزیابی می کند و  صورت خوب و

ن خوب هستند اما شا تجاوز قرار گرفته اند مشتقانه می خواهند فکر کنند که والدین
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زمانی که با شرارت و تجاوز روبرو می شوند در واقع با موضوعی روبرو شده اند که 

براي اینکه بتوانند به رابطه با آن پدر  آن ها. است آن هاذهن جوان  طرح وارهفراتر از 

در ذهن خود شخصیت همان  ،پدر و مادري که هنوز به او تکیه دارند ،و مادر ادامه دهند

به همین . را به صورت پدر و مادر خوب و پدر و مادر بد تفکیک می کنندشخص 

صورت در وجود خود قسمت نیکویی دارند که متعلق به پدر و مادر نیکو است و 

شان  این اشخاص در زندگی. شخصیت بدي دارند که مورد تجاوز قرار گرفته است

 آن ها. وب و بد تقسیم کنندافراد خیعنی دوست دارند که خود و دیگران را به دو گروه 

تغییر  آن هانسبت به دیگران را به خشم و انزجار از  یدیدگاه مثبت ممکن است دائماً

نقش بازي . خلقیات و رفتارشان بی ثبات هستند ،این اشخاص اغلب در روابط. دهند

ت هاي مختلفی داشته لکردن نیز می تواند به عنوان یک مکانیزم دفاعی در افراد حا

باعث می شود که فرد احساس کند کنترل امور را به دست گرفته و  معموالًخشم . باشد

زمانی که بازماندگان  یک واقعه احساس می کنند . ثیر بگذاردأمی تواند بر زندگی خود ت

که قربانی شده اند و در شرایط ناتوانی و ضعف قرار گرفته اند ممکن است واکنش هاي 

افراد ممکن است قوانین اخالقی خود را نیز زیر پا  این. مشخصی از خود نشان دهند

گذاشته و با استفاده از خشم و رنجش و تلخی سعی کنند خود را از ضربه پذیري 

برخی حتی سعی  .دهند انجامبیشتري محافظت کنند و یا ممکن است اعمال خطرناکی 

امور  می کنند مرگ را به چالش بکشند و ظاهراً سعی کنند نشان دهند که کنترل

  . زندگی خود را در دست دارند

پیدا می کنند و بی تفاوتی  یبه همین صورت برخی حالت پرخاشگري منفعل

زمانی که این افراد تالش می کنند با عوامل استرس . انزواجویانه را در خود می پرورانند

. دهندمی زاي خارجی مقابله کنند رفتاري از قبیل خشم غیر مستقیم از خود نشان 

ن اشخاصی ممکن است سعی کنند با جدا شدن از همه با شرایط خود کنار بیایند و چنی

  .گیرندبحالتی سرد و بی تفاوت نسبت به دیگران و حتی نسبت به خود 
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چنان بزرگ است و توانایی  شان آن در آخر افرادي هستند که ضربه روانی براي 

واقعیت انند ارتباط خود را با با چنین وقایعی چنان محدود است که نمی تو آن هاتطبیق 

انکار  ،هاي دفاعی از قبیل فرافکنی هذیان گونه چنین افرادي از مکانیزم  .حفظ کنند

افرادي که چنین حالت هاي دفاعی . پریشانه استفاده کنند پریشانه و تحریف روان روان

این . دارند آن هاو مداخله س نیاز به رسیدگی و کمک روانشنافعال می شود  آن هادر 

روشهاي سازگاري . افراد اغلب باید درمان دارویی شوند و یا در بیمارستان بستري گردند

زمانی که . بلند مدت ممکن است توسط واکنش هاي اولیه فرد تقویت یا تضعیف شوند

. فرد از لحاظ فیزیکی نجات یافته اکنون زمان نجات روانشاختی و روحانی او است

طرح واره هاي پیشین ذهن او تغییر جهت داده و او احساس اکنون دیگر تمرکز فرد به 

چطور ممکن است . می کند که نمی تواند براي اتفاقی که افتاده منطق و مفهومی بیابد

هستی چرا اجازه  قادر مطلقخداوندا اگر تو با محبت و  ؟چرا ؟چنین اتفاقی افتاده باشد

ضربه روانی باعث پریشانی و به  ؟اکنون من که هستم ؟دادي چنین اتفاقی برایم بیافتد

باید  آن هاطرح واره هاي ذهنی . هم ریختگی دنیاي درونی فرد آسیب دیده می شود

اتفاق افتاده تغییر کند تا شخص بفهمد چه چیزي را از دست داده و  آن چهبراي درك 

این افراد احتیاج دارند معناي اتفاقی که . متفاوت است شاکنون چه چیزي در زندگی

فتاده است را درك کنند تا بتوانند حس درك و پیش بینی را در خود باز یافته و ا

شان در دست  ثیر دارند و کنترل و تسلط زندگیأاحساس کنند که بر زندگی خود ت

شان چگونه نسبت به این  باید بفهمند که جسم آن ها ،عالوه بر آن. خودشان است

تطبیق بلند . ن خود چکار می توانند بکنندوقایع واکنش نشان می دهد، و براي آرام کرد

دنیاي فرضیاتش و  ،مدت با شرایط ممکن است براي فرد به معناي بازسازي دوباره خود

فردي که دچار ضربه روانی شده چالشی در پیش رو دارد و . ارزشها و انتظاراتش باشد

غییر هویت ت. یک زندگی آسیب دیده به زندگی جدید و طبیعی استاز این چالش تغییر 

  . وي از یک قربانی به یک ناجی است
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  پنجمبخش 

  شفائی فراتر از شفاي ضربه روانی  –تبدیل شدن یک قربانی به ناجی  

کسی که . کسی که توسط دیگران آسیب دیده یا کشته شده است ª: قربانی

بوسیله عملی یا شرایطی یا ماموریتی یا واقعه اي آسیب دیده یا رنج می 

که به خاطر قبول تعهدي داوطلبانه دچار جراحت، فوت یا کسی . کشد

   ». کسی که فریب خورده یا مورد سوء استفاده قرار می گیرد.می شود فقدان

   ". زندگی کردن یا ادامه مسیر. زنده ماندن یا ادامه بقا: بازمانده

  فرهنگ لغت وبسترز نیو ریورساید

د نض و حقیقت خداوند می توانافرادي که دچار ضربه روانی شده اند بواسطه فی

. از زندگی دائمی با هویت قربانی آزاد شده و به ناجی اي براي دیگران تبدیل شوند

تجربه  ها فقدانهایی که دچارش می شوند و سوگی که در پی این  فقدانافراد پس از 

 حسمی شود  آن هامی کنند و یا تجربیات شوك آور و دردناکی که باعث ضربه روانی 

دنیایی . قربانی شدن جزو الینفک زندگی در دنیاي گناه آلود است. دارندنی بودن قربا

، اتفاق می افتد دوستان مانمان و براي  براي آن چهکه در آن ما کنترل کمی بر 

مان  کرد جسم عمل ،مان رخ می دهد اتفاقاتی آسیب زننده و دردناکی که براي .داریم

. ثیر می گذارندأکرد مغزمان ت تی بر رشد و عملثیر خود قرار می دهند و حأرا تحت ت

 .از حیطه کنترل ما هستند خارجبسیاري از وقایعی که باعث ضربه روانی ما می شوند 

. در چنین شرایطی ما در درون خود فریاد بر می آوریم که یک جاي کار اشتباه است

: از خداوند می پرسدفریاد بر می آورد و مزمور نویس نیز دائماً . شتباه استبسیار هم ا

می بینیم که اساس  انجامو سر ؟چرا شریران کامیابند و عادالن رنج می کشند

شخصی . مسیحیت بر برترین نمونه قربانی که تا کنون شاهدش بوده ایم استوار است
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ما نمی توانیم . دوش می  براي گناهان بشر قربانی ،یعنی خود پسر خدا ،بی گناه و عادل

حتی خود عیسی مسیح هم اجازه داد که وجودش براي نجات . بگریزیماز قربانی شدن 

  .ما قربانی شود

چالشی که شبانان مشاور پیش رو دارند این است که به قربانیان کمک کنند تا با 

تطبیق یافته و بتوانند شرایط خود را بهتر بپزیرند و آن، و تغییرات حاصل از  ها فقدان

ذهنی خود را بر  طرح واره. اتفاق افتاده است بیابند هآن چشان و  معنایی براي زندگی

 .اساس واقعیت تغییر داده و به قربانیان کمک کنند که بتوانند هویت خود را باز یابند

 آن چهمتمرکز آن می شود و  آن هابرخی افراد در هویت قربانی اسیر می شوند و ذهن 

شبانان مشاور می توانند . ی گیرندشان اتفاق افتاده است را با هویت خود اشتباه م براي

دور شده .) شان رخ داده است براي آن چه( به این افراد کمک کنند تا از قربانی بودن 

آزاد شده و به سوي ) هویت او  ،تعریفی که شخص از خود دارد( و از حس قربانی بودن 

  . پیش روند) هویت واقعی خود  (آن هویتی که اکنون در مسیح دارند 

  

  ح در تجربه فرد قربانیسه سط

هایی که فرد  فرایند قربانی شدن  رابطه اي است  بین رخدادهاي بیرونی و روش

 شخصاحساسات و انتظارات  ،افکار غالباً . سعی می کند با این رخداد ها کنار بیاید

چه  ؟می شود چطور یک شرایط تفسیر. تغییر می کنند یشرایط چنینهستند که در 

و چه چیزي را فرد در کدامند ؟ می گیرد  انجامهایی که  انتخاب ؟چیزي ارزشمند است

همه و همه در درون فرد  ؟ثیر گذاري خود می داند و چه چیزي را نمی داندأحیطه ت

  .اتفاق می افتند
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در  ) Matsakis 1992(. یند سه مرحله اي رخ می دهداقربانی شدن در یک فر

براي فرد رخ می دهد و شناسایی  ن چهآهر مرحله شبان مشاور می تواند با تشخیص 

  .  به فرد آسیب دیده کمک کند اقدامی که در آن مرحله ضروري است،

  

  هم ریختن فرضیات به

دردناك یا واقعیت یا فاجعه اي روبرو می شویم طرح واره  فقدانزمانی که با یک 

در چنین . ثیر قرار می گیردأذهنی ما یعنی درك نمادین و شخصی ما از واقعیت تحت ت

واقعی به نظر می رسند یا چیز هاي کمی هستند که به  شرایطی گویی مسائل کمتر

 و  احساس امنیت ،داشتیم احساسات و اعتقاداتی که قبالً. دیدگاه ما منطقی باشند

اطمینان و این طرز تفکر که این واقعه هرگز نمی تواند براي من اتفاق بیافتد دیگر از 

آن حسی که به  .نابود می شودس وجود عدالت نیز در فرد همچنین ح. رفته است بین

 ". دهیم همه چیز خوب خواهد بود انجامکه اگر اراده مسیح را  ": ما چنین می گفت 

اکنون دیگر طرز تفکر جدیدي مبنی بر ناتوانی و درماندگی جاي طرز تفکر تسلط بر 

شرایطی به   ا در چنینعزت نفس شخصی م. امور و اداره زندگی را در ذهن ما می گیرد

عه نیز جامحتی جایگاه فرد در . خاطر محکوم کردن خود و خجالت تضعیف می شود

   .مانند قبل نیستدیگر 

یی باعث می شوند ها فقدانچنین  اما واقعیت چیست؟ من به کجا تعلق دارم؟

براي  احتماالً( بسیاري از افراد . که فرد بیشتر نیاز داشته باشد بر دیگران تکیه کند

به خاطر احساس درماندگی و ضربه پذیري احتیاج به پذیرش کمک دیگران ) اولین بار 

      می کنم بچهاحساس . دارند و ممکن است حالت خود را این چنین توصیف کنند

   " !احساس ناتوانی می کنم" یا  "!ام شده
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ت دیگران هستند ممکن است دچار خجال محتاجزمانی که این افراد می فهمند 

و نه   (برخی افراد به جاي تکیه بر خداوند و افراد دیگر تکیه را بر خشم خود . شوند

  . الکل و مواد مخدر گرایش پیدا می کنند بهدهند یا  قرار می) درك ضربه پذیري خود 

  

  ثانویه  آسیب

واکنش هاي  تازه ،براي فرد کافی نبوده ،و ضربه روحی پس از آن فقدانگویی 

او در معرض جراحت و آسیب . را به جراحت هاي او اضافه می کند جراحتی ،دیگران

دیگران ممکن است فرایند سوگواري را درك نکنند و . هاي ثانویه نیز قرار می گیرد

گذر و نجات . وال و ابراز احساسات خود داردئندانند که فرد سوگوار احتیاج به پرسیدن س

با این وجود براي برخی از افراد سخت است  و ضربه روحی بسیار فقداناز فرایند 

  . دردناك و مخرب هستند فقدانبه اندازه خود   ،ات بعدي آنتأثیر

جف که به تازگی ازدواج کرده است در بیمارستانی  به هوش می آید و هنوز گیج 

مدتی بعد در می یابد که همسرش از سانحه تصادف جان سالم بدر . و سردرگم است

خواهد به خانه باز گردد، اما از مالقات دوستان و خانواده  بسیار دلش می. نبرده است

 این کهاو از  .دو سال آینده بسیار سخت تر از تصور او می گذرد. مضطرب است

که با فرد  کننددوستانش تنها چند هفته پس از فوت همسرش به او پیشنهاد می 

   :ویدچنین می گ به او آن هایکی از . دودیگري قرار مالقات داشته باشد شوکه می ش

همسرش دیگر او درك می کند تازه ها بعد  ماه ".باید به زندگی خودت ادامه بدهی "

. اما افراد دور و بر او دیگر نمی خواستند در این مورد با او صحبت کنند بر نمی گردد،

برخی به او . متعجب می شدنددیگران صحبت می کرد  همسرشمورد وقتی جف در 

  . سوگواري او اشتباه است می گفتند که نحوه
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او . سخت تر از همه واکنش هایی بود که از سوي خانواده همسرش می دید

به این مطلب اشاره کنند او را مسئول  بدون آنکه مستقیماً آن هااحساس می کرد که 

  . مرگ دخترشان می دانند

چه  او راننده اتومبیل بوده، با این وجود به یاد نمی آورد که در زمان تصادف

می گوید چقدر تحمل این موضوع براي او  آن هازمانی که به . اتفاقی افتاده است

جف  "!حداقل حاال به زندگی خودت ادامه بده  "این است  آن هاپاسخ   ،دشوار است

همسر خود را از دست داده است شخصی که او می خواست زندگی و آرزوهایش را با او 

خود کشف می کند این است که اعتماد به نفس  او پس از آن در آن چه. تقسیم کند

خود را در روابط از دست داده و از آنکه دیگران نمی توانند او را بفهمند و درك کنند 

  . احساس تنهایی می کند

یا  فقدانپس از یک . د اشکال مختلفی به خود بگیردنآسیب هاي ثانویه می توان

 آن ها. بیشتر می کنند آسیب دیدهار و دیگران فاصله خود را با فرد سوگو ،ضربه روحی

دهند بی تفاوت شوند یا احساس کسالت  انجامممکن است نسبت به کاري که باید 

و  فقدانآن افراد نیز در رویارویی با  شاید خود .در آن شرایط هیچ کاري نکنندو کرده 

ه این فاصل. آگاهی از آسیب پذیري خود در این مواقع دچار اضطراب و ترس شوند

حتی . ایجاد شود  ،بی توجهی و مقصر دانستن شخص قربانی ،ممکن است بوسیله انکار

افرادي که داراي بهترین قصد و انگیزه هستند نیز ممکن است باعث آسیب هاي ثانویه 

  .می دهند در واقع مفید است انجام آن چهگردند و فکر کنند که 

یر کردن فرد قربانی خود را از آسیبب ثانویه به صورت مجازات و تحقي نوع دیگر

. براي او اتفاق افتاده است آن چهمحکوم کردن او و قضاوت درباره . نمایان می سازد

قربانی تجاوز جنسی به خاطر اتفاقی که برایش افتاده مورد استهزا قرار می گیرد و به او 

خاطر مادري که ب ". ان صمیمی بوده استرکه بیش از اندازه با دیگ ": گفته می شود 

یا . متهم به تالش براي جلب توجه می شود ،از دست دادن فرزندش سوگواري می کند

دیگران به او  ،که آسیب روانی دیده و نشانه هاي بیماري او رو به کاهش است یشخص
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آسیب هاي ز هایی ا همه و همه مثال " !همیشه هم کمی دیوانه بوده "می گویند که 

  . ثانویه هستند

  

  

  تفکر قربانی 

پذیرش عنوان قربانی به شکل یک  ،در نهایت مخرب ترین نوع قربانی شدن

تعریفی که فرد از خود دارد این است که وي یک قربانی در این حالت .هویت است

زمانی رخ می دهد که  ،مرحله سوم طرز تفکر قربانی" : گوید می Hatsakiss. است

ر شرایط قبلی که باعث ضربه شما عنوان قربانی را درونی می کنید حتی اگر دیگر د

   روانی شما شده نیستید اما چنین فکر می کنید و عمل می کنید گویی هنوز قربانی 

شان شده و  و یا ضربه روانی باعث تخریب جهانبینی فقداندر چنین افرادي . می شوید

  .اکنون باید به درك تازه اي از حقیقت دست یابند

شخص باعث تخریب جهانبینی وي شود یک  فقدانزمانی که ضربه روانی یا 

در چنین شرایطی . پذیرش عنوان قربانی است ،یکی از روشهاي تعریف دوباره واقعیت

فرد از دیدگاه یک قربانی با دنیاي اطراف خود ارتباط ایجاد می کند و زندگی چنین 

ه وقایع آینده همگی پتانسیل تبدیل شدن ب. تفسیر می شود که افراد دیگر مجرم هستند

ارتباطات با دیگران بسیار آسیب زننده و پر مخاطره هستند . یک ضربه روانی را دارند

   با پذیرش این تعریف تفکر این افراد دگرگون . وجود دارد فقدانزیرا همواره احتمال 

بر زندگی  عمیقیثیر أتفکر قربانی بودن بر همه تجربیات سایه می افکند و ت. می شود

  . می گذارد فرد

. آمده است ،یست زیر برخی از اعتقادات شخصی که اسیر تفکر قربانی شدهدر ل

   :این افراد ممکن است چنین فکر کنند
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 دیگران قدرتمندند، من ضعیفم. 

 نمی توانم شرایطم را تغییر دهم. 

 استفاده ؤ صورت دیگران از من س باید همیشه عصبانی باشم در غیر این

 .خواهند کرد

 درمانده و ناتوان هستم.  

 دوست داشتنی نیستم. 

  نمی توانم به هیچ کس اعتماد کنم. 

 زندگی باید عادالنه باشد. 

  دهم انجامهیچ کاري نمی توانم. 

 مرا درك و تائید کنند نباید دیگرا. 

 دیگر نمی توانم مجازات یک اشتباه را دوباره تحمل کنم . 

 دیگران عمداً به من ضربه می زنند . 

 بت کنداحتیاج دارم کسی از من مراق. 

  دهی حالم خوب خواهد شد انجاماگر فقط فالن کار را برایم . 

 نمی توانم این شرایط را تحمل کنم. 

 همه مرا با واقعه اي که برایم اتفاق افتاده می شناسند . 

  برایم اتفاق افتاده شفا یابم آن چهاز  نمی توانمهرگز . 

  خوشحال باشم نمی توانمهرگز . 

 ا دوست داردخدا به غیر از من همه ر . 

و انکار می کنند  آگاهی ندارندچنین افرادي اغلب از وجود چنین افکاري در خود 

 آن هاو ارتباطات  آن هابا این وجود مشاهده نحوه سازگاري . اعتقاد دارند آن هاکه به 

 چه چیزيشان می گذرد و بر اساس  در فکر چهبا دیگران مشخص خواهد کرد که 

  شبان مشاور . قربانی می گذردیک از فیلتر تفکر چه چیزي  در واقع .عمل می کنند



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٦٧

 

آن می تواند به اشخاص در تشخیص افکار و اعتقاداتی که پذیرفته اند کمک کند و به 

شناسایی این . تسلط دارد آن هانشان دهد که این افکار و اعتقادات بر زندگی  ها

با این . قربانی به یک ناجیعقاید پیش نیازي است براي تبدیل شدن این افراد از یک 

می خواهند طرز تفکر قربانی را در خود تغییر دهند به تفکري راسخ و  آن هاوجود اگر 

در اینجا نیز . پایدار احتیاج دارند، تفکري که آن برگزینند و با آن ارتباط ایجاد کنند

تلزم این کار مس. شبان مشاور می تواند به این افراد در شناسایی واقعیت کمک کند

        است زیرا هر افراط و تفریطی در واکنش مشاور  يعلم و ظرافت بسیار ،مهارت

و در  و محکوم کردن شخص در یک سوي طیف آن هابی اهمیت شمردن تجربه ( 

می تواند ) از سوي دیگر  آن هام تفکر قربانی سوي دیگر کوچک شمردن و تحک

  . باعث آسیب ثانویه در این افراد شود

  

  ی شدن در مقابل هویت قربانی قربان

چطور افراد با  ؟و رشد می کند می شوددر فردي تفکر قربانی ایجاد  چگونه

         آن هاتجربه یک واقعه به نقطه اي می رسند که این تجربه تبدیل به هویت 

چرا برخی پس از تجربه یک تراژدي به خوبی می توانند خود را با آن سازگار  ؟می شود

پاسخ این  ؟ی قوي تر شوند در حالی که برخی دیگر بسیار آسیب می بینندکنند و حت

سئواالت می تواند به شبان مشاور دیدگاه هاي جدید و فرصت هاي جدیدي ارائه کند 

که بتواند به چنین افراد ضربه دیده اي کمک کند تا طرح واره ذهنی تخریب شده خود 

  . را از نو بسازند
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  طرز تفکر قربانی 

هستیم چنین فکر کنیم آن ی روبرو می شویم مستعد فقدانما زمانی که با همه 

است و  آن ها یبراي اکثر افراد تفکر قربانی قسمتی از فرآیند تطبیق. که قربانی هستیم

با این . شان اتفاق افتاده است براي آن چهتالشی براي یافتن توضیحات مختلف براي 

احتمال اینکه  آن هاربه پذیرتر بوده و براي وجود برخی از افراد نسبت به دیگران ض

. یند تطبیق خود ادامه دهند بیشتر استااسیر طرز تفکر قربانی شوند و نتوانند به فر

انتظارات غیر واقع گرایانه و اعتقادات اشتباه درباره دنیا و اینکه چه اتفاقی ممکن است 

که با یی ن هاادر زم .ی شودمبراي ما و در اطراف ما بیافتد باعث آسیب پذیر بودن ما 

  . ی روبرو می شویم امکان گرفتار شدن در طرز فکر قربانی افزایش می یابدفقدان

به یاد داشته باشیم که طرح واره ذهنی ما باز نمایی نمادین دنیا است و به ما 

کمک می کند جهان خارج را  درك کنیم و با پیرامون خود در تعامل بوده و 

زمانی که طرح واره هاي ذهنی اشخاص بر اساس اعتقادات  .کنیم تصمیماتی را اتخاذ

مانند . بر اساس واقعیت زندگی کنند آن ها نمی توانندشان اشتباه باشند،  و انتظارات

هر . بخواهد دسري را از روي دفترچه مکانیک خودرو تهیه کند قناديآن است که 

در حال حاضر  آن چهرند و در ذهن ما جا نمی گیاطالعات جدید چقدر هم سعی کنیم 

ت حتی این اعتقادات سممکن ا. شود با آن تعریف کرددر حال رخ دادن است را نمی 

  .در زمان حال هیچ کارایی ندارندعمالً را از کار افتاده بخوانیم زیرا 

تکرار و عمل بر اساس این اعتقادات اشتباه باعث می شود حس درماندگی در ما  

شود  و بی نظمی و دردي که در نتیجه این حالت دامنگیر ما می افزایش یابد، نا امیدي

برخی از افراد سعی می کنند به کسانی که طرز . ما خواهد شد باعث پریشانی بیشتر

در درد و رنج عاطفی خود اسیر از وضعیت خود ناراضی بوده و  تفکر قربانی دارند و

، کمک کنند )وانی رنج می برنداز اختالل استرس پس از ضربه ر و احتماالً(  گشته اند
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ولی این افراد در واقع ممکن است باعث تشدید و ترغیب حس قربانی بودن در این 

  . افراد شوند

یی که با الگوهاي تفکر قربانی بودن آشنایی ندارند آن جابرخی از مشاوران از 

ز مثال یکی ا به عنوان. دردي که مراجعه کننده تجربه می کند را تائید می کنند

تجربه می کند باید از دست خدا  ی را مشاوران بر این عقیده است که هر کسی که فوت

زمانی که این مشاور با فرد سوگواري روبرو می شود که نسبت به خدا . عصبانی باشد

خشمگین نیست او را راهنمایی می کند که این احساس را از خود بروز دهد زیرا بر 

به همین  .واقع غضب خود را سرکوب کرده است این باور است که فرد سوگوار در

کودکی که در خانه اي بزرگ : صورت برخی از مشاوران چنین نتیجه گیري می کنند

فرما بوده و یا به  حکم آن جاشده و پدر و مادر معتاد به الکل داشته و خشونت در 

اري این کودك حتماً داراي مشخصه هاي رفتهف استفاده قرار گرفتؤ طریقی مورد س

این مدل تفکر را مدل تخریب  Sybil wolin & Dr. Steven. خاصی خواهد بود

ضعف هاي اخالقی شده و  این تفکر باعث بزرگنمایی " :می نامند و چنین می گویند

باعث می شود که نارضایتی هاي متداول در زندگی به بیماري هاي جدي روانی 

می بدترین وضعیت به تصویر به تبدیل شوند و بدتر از همه شرایط عادي بشري را 

و ضربه روانی پیشنهاد کردند و  فقدانثیرات أروش جدیدي براي درك ت آن ها. شدک

فرزندان بالغ افرادي که اعتیاد  wolinبر اساس تحقیقات  .آن را مدل چالشی نامیدند

ند به الکل داشته اند آموخته اند که چگونه با موفقیت طرح واره  ذهنی خود را تغییر ده

 یتا بتوانند براي تطبیق در داخل خانه و همچنین اجتماع بزرگتر از روشهایی خاص

آموخته اند که این طرز تفکر که من قربانی هستم را به چالش  آن ها. استفاده کنند

  . زندگی کنند ،می کند به آن ها تحمیلشرایط  آن چهبکشند و متفاوت از 

یند تطبیق گرایانه می تواند نقطۀ آغاز فرا عآگاهی از اعتقادات و انتظارات غیر واق

در لیست زیر برخی از اعتقادات اشتباه و غیر واقع گرایانه ذکر شده است، . باشد
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د فرد گرفتار طرز تفکر قربانی شده و یا او را نسبت ناعتقاداتی که می توانند باعث شو

   :سازندبه این تفکر ضربه پذیر 

  یب کنمدرد و آس فقدانهرگز نباید احساس. 

 زندگی باید  عادالنه باشد. 

  محافظت کنم فقدانباید بتوانم فرزندانم را از درد و . 

 خشمگین بودن اشتباه است . 

 خداوند هر چیزي که بخواهم را به من خواهد داد . 

  کسب کرده امخداوند مرا برکت خواهد داد چون شایستگی دریافت آن را. 

 دیگران باید مرا خوشحال کنند . 

  دیگران را خوشحال کنم و دیگران هم باید به من بگویند که از کاري باید

 .که من کرده ام خوشحال شده اند

 دیگران باید بدانند من چه می خواهم و چه احتیاجی دارم . 

 قدر سخت نباشد ارتباط با دیگران باید آسان باشد یا حداقل این. 

  پس خدا  ،ی کنمهم را دریافت نمامی خو آن چهاگر من درد می کشم و یا

  . مرا ترك کرده است

 باید بتوانم براي مشکالتم راه حل هاي سریع بیابم . 

 قدر دشوار باشد زندگی نباید این .  

چنین اعتقاداتی و یا اعتقادات مشابه آن در ما احتمال شکل گیري تفکر قربانی  

 یختلفاین تفکرات در جامعه ما به صورت هاي م. و هویت قربانی را افزایش می دهد

ممکن است حتی به افراد حس قدرت، عدالت و  فعال شوندپنهان شده اند و زمانی که 

که در نتیجه بی توجهی به وجود می آیند اي آسیب هاي ثانویه  .مندي بدهند قانون

قطع . قربانی شوند نیز می تواند به طور آشکار یا پنهان باعث شکل گیري طرز تفکر

زمان به دالیل مختلف رخ می دهد نیز تائیدي بر  شدن ارتباطات شخصی که در این



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٧١

 

افراد قربانی . رفتار قربانی گونه در برخی از افراد قوي تر است. این طرز تفکر است

    ثیر دیگران قرار أبه آسانی تحت ت. در کارها مصر نیستند. اصوالً منفعل تر هستند

که احساس قربانی  یک فرد سلطه جو در کنار فردي. می گیرند و کنترل می شوند

افرادي که حس قربانی بودن دارند دیگران را  .بودن دارد خود را بهتر حس می کند

  . محبت می کنند آن ها رامی پذیرند و بیشتر 

  

  شرم از قربانی بودن 

بسیاري از افرادي که دچار ضربه روانی  ،کردیم که تا بحال ذکر عواملیعالوه بر 

 آن هاکه با حس ناتوانی  و شرمی می گردند ویی شدیدمی شوند دچار کمر یفقدانو یا 

در خجالت احساسی است که . براي تغییر زمان حال و تطبیق با آن ترکیب می شود

خجالت احساسی . از دست داده به سراغش می آید آن چهشخص با  ارتباطزمان قطع 

ات دیگر جلوگیري از احساس. براي جلوگیري از بروز احساسات و رفتارهاي دیگر است

نقش  ،رفتار تدافعی ،گوشه گیري و انزوا ،باعث بروز حاالتی از قبیل دوري از دیگران

توانایی تفکر و  یدر چنین اشخاص. بازي کردن و استفاده از مواد مخدر در فرد می شود

افرادي که داراي تفکر قربانی هستند اسیر . استدالل و تفسیر وقایع مختل می شود

بودن با  ارتباطما با نیاز فطري و اشتیاق فراوان براي در  .دشونمی احساس خجالت 

ارتباط با دیگران به معناي باز کردن قلب خود براي دیگران و . دیگران بدنیا آمده ایم

در مشارکت است که . دیگر است يضربه پذیري، درك و واکنش نسبت به فرد

مقابل را لمس  ارتباط یعنی شما قادرید طرف. ارزشمندي می کندخود شخص حس 

  .کنید او را ببینید و به صدایش گوش کنید

امید . زمانی که فردي فوت می کند اصول اخالقی فردي زیر پا گذاشته می شود

ارتباط، تماس و  گردد وو معنا در زندگی گم می شود و امنیت فردي تهدید می 
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فرد در یک واقعه قطع ارتباط می تواند زمانی اتفاق بیافتد که  .مشارکت از بین می رود

  مانند زمانی که به فردي تجاوز  ،سخت دچار شرم و تقصیر و ضربه روانی می شود

     افراد زمانی که از لحاظ فیزیکی دچار محدودیت هستند دچار خجالت . می شود

زمانی که انتظارات ما با  .آن طور که باید عمل نمی کند آن هامی شوند زیرا بدن 

     زمانی که . دچار احساس خجالت می شویم کندان فرق م واقعیت عینی اطراف

تجربیاتی که در حال حاضر داریم و اتفاقاتی که در حال  ،مان انتظارات بیننمی توانیم 

 نمی توانیمو زمانی که متوجه شویم که دیگر  ،رخ دادن هستند ارتباطی ایجاد کنیم

وجود ما را در جاد کنیم خجالت یم ارتباط ایه ادوباره با شئی یا کسی که از دستش داد

ممکن است . مان را با خودمان نیز قطع کنیم حتی ممکن است ارتباط. بر می گیرد

هاي دفاعی  اما مکانیزم. آگاهانه انتخاب کنیم که اصول اخالقی خود را زیر پا بگذاریم

شان کنیم در ما  گسستگی و تفکیک به طور اتوماتیک بدون آنکه ما بخواهیم وانتخاب

و  فقدانخجالت می تواند به این دلیل در فرد ایجاد شود که هم در . فعال  می شوند

در چینن . هم در ضربه روانی فرد احساس کند معناي زندگی خود را از دست داده است

آسیب و واکنش هاي احساسی  ،غم ،شرایطی احساس خجالت از بروز احساس خشم

ممکن است به صورت آسیب ثانویه در  عالوه بر این خجالت .دیگر جلوگیري می کند

. می کننداین نوع خجالت خجالتی است که دیگران بر فرد تحمیل . فرد ایجاد شود

 عجول و       افرادي که  .می شودبه خاطر رفتار دیگران در فرد ایجاد  این خجالت

 مسئول قطع ،بی تفاوت هستند و یا به صورت نادرستی با فرد سوگوار رفتار کرده اند

است که  با این وجود به احتمال زیاد این فرد سوگوار. ارتباط خود با فرد سوگوار هستند

احساس خجالت می کند و به صورت غیر واقع گرایانه به این نتیجه می رسد که او 

  . نداده است انجامیعنی مسئول کار اشتباهی است که او . مقصر است شخود

که تا به حال باید با    " :اند و چنین گفته مردي که همسر خود را از دست داده به ا

در ارتباط خود با فردي که این این فرد ممکن است  "!مسئله مرگ زنت کنار میامدي

همچنین او به خاطر اینکه در . حس را به او تحمیل می کند احساس خجالت کند
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این (  .ناتوان بوده احساس خجالت می کند) .سوگواري را تمام کن( تحقق این انتظار 

موضوع در کتاب دیگري از این سري تحت عنوان مواجهه با خجالت و احساس گناه 

خجالت احساس باز دارنده اي است که بر اثر وجود تفکر . )بیشتر بررسی شده است

این احساس باز دارنده باعث می شود که فرد آسیب . قربانی در شخص ایجاد می شود

از  آن چهمی خواهد با  اوقسمتی از وجود . ط کندارتباایجاد دیده به سختی با دیگران 

فردي که فوت شده یا زندگی که قبل از ضربه  یعنی دست رفته ارتباط ایجاد کند

روانی داشته دوباره باز گردد اما این امکان براي او وجود ندارد و همین دلیلی است 

  . براي اینکه احساس خجالت او تشدید شود

حساس که قسمتی از است افراد را به سوي این او ضربه روانی ممکن  فقدان

در افراد    این حالت باعث از بین رفتن امید و معنا . هدایت کنندوجودشان گم شده، 

این حالت یکی از خصوصیات . را این افراد تشدید می کندو بحران هویت می گردد 

دیگران بر فرد  خجالتی که. شده اند یفقدانبارز افرادي است که دچار ضربات روانی یا 

 میزانفرد از دیگران می شود در حالی که بیشتر  تحمیل می کنند باعث دور شدنِ

با  آن هاقبل از ضربه روانی طبیعی بود اکنون باعث قطع ارتباط  آن هاانتظارات 

   .دیگران می شود

واقعیتی که  .زندگی هستند يافرادي که دچار گسستگی شده اند به دنبال معنا

بر طرف شدن . واقعاً که هستند آن ها بگویدباشد و  آن هاه شرایط تشریح کنند

 این گونه می تواننداحساس خجالت براي بر طرف شدن سوگ در افراد ضروري است 

براي افراد سوگوار و  یدر اینجا مشکلی بزرگ. بار دیگر طرح واره ذهنی خود را بنا کنند

دست رفته ارتباطی دوباره ایجاد  از چهآن اگر من نتوانم با . دیده ایجاد می شود آسیب

جهان بینی گذشته من دیگر پاسخگوي  ؟خواهد داشتآیا امیدي براي من وجود  ،کنم

   ؟که هستممن پس در واقع  .نیازهاي من نیست
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یکی از روشهاي پاسخ به این سئواالت پذیرش قربانی شدن و توصیف واقعیت از 

براي مثال به استدالل . قربانی فرض کنیمیعنی هویت اصلی فرد را  .این دیدگاه است

 من واقعاً .اتفاق بسیار بدي رخ داده است :فردي که هویت قربانی دارد توجه کنید

را داشتم به خاطر این واقعه وحشتناك از دست داده ام تنها  آن چهقربانی شده ام و 

اتفاق قربانی برایم رخ داده بیابم این است که بر  آن چهراهی که بتوانم منطقی براي 

از این پس تنها باید با فیلتر فکري اینکه من قربانی هستم تمام  .شدن خود تمرکز کنم

شوم که در لحظه وقوع می کنم و تبدیل به آن شخصی می تجربیات خود را تفسیر 

  .اتفاق بودم، یعنی یک قربانی همیشگی

یم ارتباط ظاهرا چنین به نظر می رسد که زمانی ما هویت قربانی را می پذیر

 خجالت و شرمندگی براي  ،تعریف هویت خود و تسلی از درد عاطفی ،دوباره با محیط

آن بر اساس این طرز فکر بدست می آید تعریفی است از  آن چه. مان حاصل می شود

    مان رخ داده است و جهانبینی است که بر اساس قربانی بودن ما شکل  براي چه

انتظارات جدید را . آن وقایع جدید را می فهمیم سیلهبومی گیرد و فیلتري فکري که 

   از رابطه اي است که با دیگران بدست   يمی توانیم در خود بپرورانم و تعریف جدید

احساس خشم مستقیم و  حس ناتوانی دست می دهد،افراد به زمانی که  .می آوریم

واهند این گویی افراد می خ. حس قدرتمند بودن می دهد آن هاغیر مستقیم به 

اگر خشم باعث  .احساس را در خود تقویت کنند که من کنترل امور را در دست دارم

طرز . تغییر فرد بر اساس واقعیت هاي موجود زندگی نشود کامالً بی اثر خواهد بود

تفکر قربانی می تواند خشم فرد را معطوف به افرادي بکند که سعی دارند به فرد 

واقعاً درست است  آن چهی گناه متمرکز شده و فرد را از کمک کنند و به سوي افراد ب

و داشتن  نمودنعالوه طرز تفکر قربانی باعث می شود که فرد از ریسک ه ب. کنددور 

. بزرگسال اجتناب کندیک  به عنوانمسئولیت هایش  انجاماحساسات شخصی و 

فرد آمیخته شود  اتفاق می افتد اگر با طرز تفکر قربانی فقدانواپس رانی که در زمان 

نکات منفی و بارز دیگري نیز . ممکن است به صورت حالتی مزمن در فرد باقی بماند
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احتمال   ،کاهش ابتکار و انگیزه، ناتوانی ،گم کردن هویت خود :در این تفکر وجود دارند

خشمی که .  استفاده از مواد مخدر و مشکل در ارتباطات ، اضطراب  ،ابتال به افسردگی

قدرتمند می نمود باعث انزواي شخص می شود و شخص را در تنهایی و  در ظاهر

اگر افراد خشمگین و بی رغبت و مغرور دیگري همچون او  .تلخی خود اسیر می کند

در اطرافش قرار بگیرند  فرد خشم بیشتري از خود بروز می دهد اما هیچ چیزي تغییر 

ینه کرده که تنها حول محور نمی کند چون فرد طرح واره ذهنی اي را در خود نهاد

  . تفکر قربانی می چرخد

  

  غلبه بر قربانی بودن 

یک روش براي حل مشکالت طرح واره ذهنی به هم ریخته پذیرش طرز تفکر 

  ،با پذیرش این احساس فرد می خواهد بر مشکل نبود معنا در زندگی. قربانی است

چند این احساس و این روش خجالت و احساس درماندگی و ناتوانی خود غلبه کند، هر 

افرادي که داراي . در حل مشکالت او بی اثر بوده و حتی می تواند زیان آور نیز باشد

مشاوران مراجعه معموالً به همین خاطر به امیدند و  طرز تفکر قربانی هستند بسیار نا

در چنین شرایط افرادي که براي مشاوره مراجعه می کنند ممکن است حتی . کنند می

احساس درد . تنها می دانند که آسیب دیده اند آن ها. احتیاج دارندچیزي انند به چه ند

شبان مشاور می تواند . شان اتفاق می افتد را دوست ندارند براي آن چهدارند و 

راهی جدید براي اینکه این افراد بتوانند گذشته و . دیدگاهی تازه به این افراد ارائه کند

و طرح واره ذهنی خود را بر اساس سیستمی جدید از نو سر و  حال خود را تفسیر کنند

افرادي که احتیاج به مشاوره دارند نمی توانند به گذشته باز گردند و . سامان دهند

براي همین به مشاور مراجعه . ( نیز اشتباه خواهد بود آن هاروش تطبیق با زمان حال 

شرایط ثمر بخش می بود، هرگز با براي سازگاري با  آن هاهاي  اگر تالش) کرده اند 

براي آزادي از خجالت شخص باید بتواند دوباره با محیط . مشاور تماس نمی گرفتند



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٧٦

 

 یارتباط آن هااما چه مسائلی هستند که شخص می تواند با . ارتباط کندایجاد خود 

   ؟دوباره ایجاد کند

  

  هویتی جدید 

نهم و آن گونه که  چیزهایی که ارزش می  ،از این پس کسی که من هستم

دنیاي اطراف خود را تفسیر می کنم و انتظارات خود را بنا می نهم براي همیشه تغییر 

ی یا ضربه اي روانی هویت مرا فقدان  ،بجاي اینکه اجازه دهم واقعه اي. خواهند کرد

می توانم انتخاب کنم شخصی باشم که در زمان حال زندگی می کند، اما   ،تعریف کنند

      یا ضربه روانی  فقدان. تجربه کرده استرا یا ضربه اي روانی  فقدانه در گذشت

. می تواند از طریق فیلتري بنا شده بر اساس حقایقی فراتر از یک تجربه تفسیر شوند

از طریق این دیدگاه جدید و برتر می توانم با . حقایقی که فراتر از خود من هستند

نم و این ارتباط به من کمک خواهد کرد که بتوانم چیزي بزرگتر از خود ارتباط ایجاد ک

سیستم عصبی من ممکن است هرگز مانند قبل عمل . ارتباط کنم ایجادبهتر با خود 

ممکن است همیشه دچار واکنش هاي شدید ناگهانی نسبت به محیط خود . نکند

ت به با این وجود می توانم دیدگاهی جدید و عمیق تر و واقع گرایانه تر نسب. باشم

میزان تغییر هویت یک شخص بستگی به عواملی نظیر شدت . واقعیت داشته باشم

هاي سازگاري فرد با  و ضربه روانی و همچنین خصوصیات شخصیتی و روش فقدان

و یا تهدیدي جدي در  فقدانپس از رویارویی با  ها انسانبا این حال همه . شرایط دارد

از دست دادن هویت در شخص . یر می کندشان تعریفی که از خود دارند تغی زندگی

ممکن است از لحاظ آسیب شناسی جسمی مهم نباشد، اما در زندگی فرد نقش بسیار 

  . خاصی دارد
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و ضربه روانی  فقدانهویت جدید باید با حقیقتی فراتر از خود این شخص با 

برخی از این حقایق ممکن است در وجود خود شخص باشد اما . ارتباط ایجاد کند

       حقایق دیگري نیز هستند که تنها در ارتباط با خداوند و دریافت مکاشفه از او 

  .به دست آیند ندمی توان

  

  انعطاف پذیري 

و یا ضربه روانی دارد قوي شدن  فقدانبراي بسیاري از افراد نتیجه اي که یک 

اکنون  آنانی که از آتش عبور کرده اند. در زندگی است آن هاایمان و هدف   هویت،

قوي تر شده و بهتر می توانند با دنیایی که همواره در حال تغییر است  و حکیم تر

 ،هاي آن واقعه بر فرد باقی مانده باشد با اینکه ممکن است جاي زخم. منطبق گردند

. اما این افراد واقع گرایانه تر می توانند پیچیدگی ها و چالش هاي زندگی را بپذیرند

گسترش یافته، تغییر کرده و اکنون قادرند  خود را با تجربیات  اآن هطرح واره ذهنی 

این افراد از خود انعطاف پذیري نشان می دهند و قادرند بر . بیشتري وفق دهند

مقدس پولس  یکی از نمونه هاي بارز کتاب. تغییر و بدبختی چیره شوند ،بیماري

     اما هنوز  ،ستخود صادق ا هاي رسول است که هر چند درباره مشکالت و رنج

ه و خود را یک نجات دهنده می تواند هویت خود را بر اساس فیض خداوند تعریف کرد

  :بداند

 .از یهودیان پنج مرتبه از چهل یک کم تازیانه خوردم24 ”
سه مرتبه مرا چوب زدند؛ یک دفعه سنگسار شدم؛ سه کرّت شکسته کشتی شدم؛ 25

  شبانه روزي در دریا بسر بردم؛
فرها بارها؛ در خطرهاي نهرها؛ در خطرهاي دزدان؛ در خطرها از قوم خود و در در س26

خطرها از امت ها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها در بیابان؛ در خطرها در دریا؛ در 

  خطرها در میانِ برادرانِ کَذَبه؛
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               در محنت و مشقّت، در بی خوابیها بارها؛ در گرسنگی و تشنگی، در روزه ها27

  ) 27- :11 24دوم قرنتیان (  ” .بارها؛ در سرما عریانی

لیکن این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتري قوت از آن خدا باشد نه از 7 ”

در هر چیز زحمت کشیده، ولی در شکنجه نیستیم؛ متحیر ولی مأیوس نی؛ 8. جانب ما
پیوسته قتل 10هالك شده نی؛ تعاقب کرده شده، لیکن نه متروك؛ افکنده شده، ولی 9

عیسی خداوند را در جسد خود حمل می کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر 

زیرا که ما زنده ایم، دائماَ بخاطر عیسی به موت سپرده می شویم تا حیات 11. شود

  ) 11 – 7:  4( ” .عیسی نیز در جسد فانی ما پدید آید

یافته هاي  .صفتی است اکتسابی نانساخصوصیت یک  به عنوانانعطاف پذیري 

اکثریت افرادي  .تفکرهاي دیگر را این چنین به چالش می کشند wolinگروه تحقیقی 

اعتیاد به الکل داشتند قادرند  آن هابزرگ شده اند که والدین  خانواده هاییکه در 

این محققان روشهاي تطبیقی این . و خود معتاد به الکل نشوندعملکرد صحیحی داشته 

و  ها فقدانچنین نتیجه گیري می کنند که جاي زخم  آن ها. افراد را بررسی نمودند

نقاط  به عنوانضربه هاي روانی در زندگی این افراد مانده است، اما این جاي زخم ها 

به طور خالصه به هفت گروه از روشهاي تطبیقی  wolin. براي این افراد هستند یقوت

  :می شوند اشاره می کند که بر اساس انعطاف پذیري حاصل

 عادت به پرسیدن سئواالت سخت و دادن پاسخ هاي صادقانه به   :بینش

 این سئواالت 

 حفظ فاصله فیزیکی و   خود و دیگران، بین يمرز ترسیم :استقالل

 .احساسی با دیگران در حالی که احتیاجات خود را آگاهانه مرتفع می سازد

 ل کننده با افراد دیگر با حفظ دوستی هاي صمیمانه و تکمی :ارتباطات

تعادل و بلوغ رفتاري در بر آورده ساختن نیازهاي خود و همچنین حس 

 .ظرفیت بخشیدن به افراد دیگر  همدردي با دیگران،
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 قبول مسئولیت مشکالت، تسلط بر زندگی خود، اشتیاق  :ابتکار عمل

 براي گسترش حدود خود و آزمودن خود در کارهاي دشوار

 زیبایی و هدف در تجربه اي سخت  و احساسات  عمال نظم،ا :خالقیت

  دردناك

 یافتن قسمت کمدي در میان تراژدي ها  :شوخ طبعی 

 براي تمام بشریت  .وجدان آگاهی که فراتر از خود فکر می کند :اخالقیات

  . آرزوي زندگی خوب دارد

هدید، درد، ت بیناین خصوصیات در انعطاف پذیري صفاتی اکتسابی هستند که از 

فرد براي اینکه بتواند با واقعیت تطبیق  .و ضربه روانی به دست آمده اند فقدانترس، 

خشمی که فروکش نکرده باشد . یکی از گزینه ها خشم است. یابد احتیاج به انگیزه دارد

طرز تفکر راسخ و . باعث می شود فرد از حقیقت دور شده و به سوي تلخی پیش رود

بر تخریبی که . تم تنها بر محدودیت ها تمرکز خواهد کردراکدي که من قربانی هس

یند ااین طرز تفکر اغلب باعث تداخل در فر. صورت گرفته و بر جراحات وارد شده

  . بهبودي می گردد

   wolin.و به شایستگی عشق ورزیدن باشد افتخار درستمی تواند  منبع دوم نیز

عامل  توانایی در افتخار درسته دریافت کیش، مدل درمانبر اساس مشاهدات خود در 

در مدل درمان تخریبی که تاکید فراوانی بر آسیب ها و . مهمی براي تغییر است

همان صفتی  احتماالً اما این فخر. دردهاي گذشته دارد خجالت نقشی باز دارنده دارد

     به آن اشاره می شود، آن جا که که پولس چنین    5-   6:4است که در غالطیان 

   :نویسدمی 
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                           اما هر کس عمل خود را امتحان بکند، آنگاه فخر در خود به تنهایی 4 ”

                                              زیرا هر کس حامل بار 5خواهد داشت نه در دیگري، 

  ) 5-  4: 6غالطیان (  ” .خود خواهد شد

. فرد خود را در مقابل خداوند می آزمایداین فخر زمانی حاصل می شود که 

     این حالت . طور ببینم که خدا می بیند زمانی که من مشتاق هستم خود را همان

می تواند در من انگیزه و منبعی براي ارتباط ایجاد کند که باعث بر طرف شدن خجالت 

  . بازدارندگیش در من شودو حالت 

  

  ارتباطی دوباره با حقیقت

ر طرح واره هاي ذهنی در افراد و یافتن معنایی براي شرایط دشوار ضرورت تغیی

ی که صورت گرفته باعث می شود فرد انگیزه الزم براي پذیرش فقدانو تطبیق با 

و ضربه  فقدانثیرات ماندگار أآموختن سازگاري با ت. کمک از دیگران را داشته باشد

می پذیرند که روشهایی  این افراد. روانی همه و همه کمک دیگران را می طلبد

. ایجاد نشده است آن هاسازگاري که به کار گرفته بودند اشتباه بوده و تغییرات الزم در 

را در  آن چهبراي همین براي یافتن راهی تازه به شبانان مشاور مراجعه می کنند تا 

  .نشان دهند آن هاتطبیق خود از قلم انداخته اند را به 

می توانند به  آن ها ؟دهندند به چنین افرادي ارائه شبانان مشاور چه می توان

مشاوران می توانند . بیشتر کنند دیگرانچنین افراد پیشنهاد دهند که ارتباطات خود را با 

فرد تجربه کرده را درك نموده و  آن چهبه سخنان شخص گوش داده و سعی کنند 

از  يآغاز فرایند بهبوداین ارتباط اولیه می تواند . سپس نظرات خود را عنوان کنند

افرادي که براي مشاوره مراجعه کرده اند با ارتباط اولیه از قید روشها و . خجالت باشد

  .انتخاب کرده بودند رها می شوند محدودیت هاي تطبیقی که  قبالً
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ضرورت دارد، اما براي کمک به  آن هاشنیدن سخنان این افرد و تائید  معموالً

ر اینکه فرد در چه مرحله اي از تطبیق خود قرار دارد صرف بنا ب. کافی نیست آن ها

را گیج کرده و از هدف غائی خود یعنی  آن هامی گویند ممکن است  آن ها آنچهتائید 

مثال اگر فرد سوگوار در مرحله خشم یا  به عنوان. تطبیق واقعیت دورشان سازد

ین کار ممکن است حتی افسردگی قرار داشته باشد و مشاور حاالت او را تائید کند ا

در او افزایش دهد، به جاي آنکه خشم او واکنشی باشد که را احساس خشم و افسردگی 

او را به سوي تغییر هدایت کند ممکن است تبدیل به استراتژي شود که از طریق آن 

را بدست آورد تا از این طریق خجالتش  آن هافرد سعی کند تائید دیگران و ارتباط با 

. شود آموزش دادهباید مهارتهایی براي حفظ تسلط بر خود به این افراد . کاسته شود

آموزش اینکه چگونه می شود برانگیختگی احساسی را کم کرد و افکار تکرار شونده را 

متوقف نمود می تواند به افرادي که براي مشاوره آمده اند کمک کند تا آرام تر شده و 

انانی که به این افراد مشاوره می دهند توانایی شب. احساس امنیت بیشتري داشته باشند

این را دارند که به این افراد امید ارتباط با قدرتی را بدهند که فراتر از تجربه شخصی 

پس از شنیدن و . شان اتفاق می افتد در حال حاضر براي آن چهفراتر از  ،است آن ها

که باعث گسترش  کندد ارائه مشاور می تواند حقایقی را به این افرا ،درك سخنان آنان

. به چالش بکشد آن هایند تطبیق را در اشود و فر آن هاظرفیت طرح واره هاي ذهنی 

براي بهبود خود استفاده کند را تسهیل  آن هامنابعی که فرد مشاوره شونده می تواند از 

مسیح  فرد باید در  که هر قدم بر دارندند تا به سوي هویتی نکمک ک آن هاو به  نمایند

  . داشته باشد
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  ششمبخش 

  ارائه مشاوره به افراد سوگوار و افرادي که  دچار ضربه روانی شده اند  

ª 11 تا مسکینان را به مقام بلند برساند، و ماتمایان به سالمتی سرافراشته

  ) 11 :5ایوب  ( »شوند؛

ª 45:4متی ( ».خوشابحال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (  

  

  نقش شبانان مشاور 

   اتفاق  ها انسانسوگواري و ضربه روانی وقایع دشواري هستند که در زندگی 

می افتند و زمانی که یک شبان مشاور براي کمک به چنین افرادي به میان می آید 

این نقش ها مفید هستند  برخی از. نقش او می تواند صورت هاي مختلف به خود بگیرد

بسیار مهم است که شبانان مشاور به  .ی صحیح و برخی اشتباهبرخ .و برخی غیر مفید

و ضربه روانی مسلط باشند و بدانند که چه رفتاري در  فقدانواکنش هاي خود در برابر 

چنین شرایطی طبیعی و سالم است و در زمان روبرویی با گرداب احساساتی که اغلب به 

آنان همواره باید  .چه باید بکنند دنهمراه شرایط سوگواري و ضربه روانی ایجاد می شو

  . به یاد داشته باشند که حاالت خود را کنترل کنند

  

  هاي صحیح  نقش

و ضربه روانی این فرصت و امکان را دارند تا  فقدانشبانان مشاور در زمان وقوع 

براي همین است که بسیاري از شبانان . سزایی در شفاي افراد داشته باشنده نقش ب
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آن سوگواري وجود دارد بسیار دشوار و  که روبرویی با شرایطی که در شهادت می دهند

اما از سوي دیگر این احساس وجود دارد که در کمک به اشخاص یا . دردناك است

ي زندگی عبور می کنند دستاوردهایی ها فقدانخانواده هایی که از تاریکی ترسناك 

نقاب ها و رفتارهاي تصنعی از یا ضربه روانی  فقداندر زمان . مهم و ابدي حاصل شود

شبانان مشاور با افرادي روبرو می شوند که در شرایط . زندگی افراد کنار می رود

افراد . معمولی هرگز در مقابل دیگران گریه نمی کردند اما اکنون این کار را می کنند

اغلب مسائل شخصی خود را عنوان می کنند و افکار عمیق درونی و احساسات شخصی 

را براي مشاور آشکار می کنند و بیشتر از هر زمان دیگري در زندگی خود آسیب خود 

خود را بار دیگر در نقش گذشته خود فرض کنند از آن ضربه  آن ها اگر. پذیر می شوند

بنابراین در آن زمان  است که این افراد از لحاظ روحانی باز . پذیري بیرون می آیند

تنها دو یا سه روز پس از واقعه یا درست پس از مراسم هستند و در برخی از موارد شاید 

 کهسوگواري و یا درست پس از سانحه تصادف ماشین شبان مشاور باید تصمیم بگیرد 

تخت  مانند جراحی عمل کند که به بیمارش بر. لیت کمک به این افراد را بپذیردمسئو

و را جراحی کند تا او را در نگاه می کند و می داند که باید به درستی ابه او اتاق جراحی 

شبانان مشاور در سخن گفتن با شخصی که قلبش در . ها محافظت کند مقابل عفونت

رویارویی با واقعیت هاي سخت این دنیاي سقوط کرده و ساکنان سقوط کرده آن 

همان طور که . سنگین کند ،و سبک بسنجدشکسته است باید کلمات خود را با دقت 

   : در امثال  آمده است

                          و آنانی که آن را دوست می دارند   موت و حیات در قدرت زبان است،21  ”

  ) :18 21امثال  ( ” .میوه اش را خواهند خورد

و ضربه روانی به طور غریزي به دنبال  فقدانبسیاري از افراد در زمان مقابله با 

بیمارستان یا آُي سی یو شده حتماً به شبانی که وارد اتاق . تسلی الهی می گردند

شخصی که پس از مرگ عزیزي  ". خدا را شکر که شما اینجا هستید  "  :خواهند گفت

خانواده  ،در میان اولین تماسهاي تلفنی به شبان زنگ می زند و او را مطلع می سازد
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 ،هایی که پس از وقوع حادثه اي جمع می شوند و در جلسات یکشنبه شرکت می کنند

این کار را نمی کردند اینها همه مثالهایی هستند از این که افراد سوگوار و  گر چه قبالًا

البته افرادي هم . واالت خود به دنبال پاسخ هاي روحانی می گردندئضربه دیده براي س

 روي    به ندرتوجود دارند که پس از چنین وقایعی منزوي می شوند اما این حالت 

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که شبان مشاور ممکن است . یستکلی ن یمی دهد و قانون

دهد این است که فکر کند اصوالً افرادي که ضربه دیده اند می خواهند تنها  انجام

  حضور شبان مشاور به افراد آسیب دیده و سوگوار قوت قلب  به عبارت دیگر .بمانند

خورده و بر زمین افتاده  شخصی وجود دارد که در مسیر خود در زندگی سر. می بخشد

    است و اکنون به فردي دسترسی پیدا کرده که بر روي دو پاي خود ایستاده است و 

  .  به او کمک کند ایستادنشمی تواند براي 

ه کمی کند، یعنی زمانی  بیان 13 – 11هاي در دوم قرنتیان بابپولس  آن چه

منظورش همین ی کند، نقاط ضعف و قوت جوامع سالم مسیحی را نقد و بررسی م

شاید بسیاري چنین فرض کنند که همه شبانان مشاور می دانند چگونه  .موضوع است

شبان ممکن است در . باید باعث قوت مراجعه کنندگان سوگوار و ضربه دیده خود شوند

 .هایی به خود بگیرد که براي فرد سوگوار غیر مفید باشد رابطه با چنین افرادي نقش

آن می شود که فرد از مانع  مشاور اري یعنی سردي و بی تفاوتیعدم همذات پند

 کند از یک طرف، و همذات پنداري شدیدایجاد مشاوره شونده بتواند با مشاور ارتباط 

مسئله می شود که خود نیز مانند آن قدر از لحاظ احساسی درگیر  یعنی مشاور آن

ر مفیدي هستند که دیگر، نقش هاي غی یشود از طرف مشاوره شونده تضعیف می

  .  مشاور به خود بگیردیک ممکن است 
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  )انتقال معکوس -نوع اول (عدم همذات پنداري 

زمانی که خود مشاور  .یند مشاوره موجودي خنثی نیستاشبان مشاور در فر

واقعه آسیب زننده  که در یک فاجعه باريداستان غم انگیز مرگ نابهنگام یا شرارت 

نود واکنش هاي درونی خاص خود را تجربه می کند و نباید را می ش رخ دادهوجود 

همانند و سوگواري  فقدانها و حاالت شخصی وي نسبت به موضوع  شخصیت، ارزش

    "عدم همذات پنداري"روانشناسان یکی از این واکنش ها را . شخص دیگري باشد

در آن این حالت واکنشی است که مشاور . می نامند که همان انتقال معکوس است

. تمایل به اجتناب و کناره گیري داشته و نسبت به موضوع عالقه مندي نشان نمی دهد

را در آغوش می گیرد کمی با او احساس همدردي می کند و  فرد آسیب دیده ،مشاور

این باور را دارد بهترین کاري که باید براي شخص آسیب دیده کرد این است که او را 

اولین روشی که این گونه . ردي که می کشد دور ساختبه صورت منطقی و سریع از د

مشاوران به کار می گیرند این است که مشکل را انکار کرده و یا آن را کوچک جلوه 

   : مثالً. عنوان شود یهاي مختلف می تواند به صورت " !نیمه پر لیوان را ببین ". دهند

 "یا  ". مه چیز را نمی داننداما دکترها که ه ؟بله دکتر به تو گفته که سرطان داري "

گونه  فکر نمی کنی که تو بخاطر تنبیه هاي سختی که در دوره کودکی داشته اي این

بله خیلی سخت است که تو پایت را در تصادف  " ؟می کنی بزرگ نماییدر ذهن خود 

ماشین از دست داده اي اما لحظه اي فکر کن شرایط می توانست از این هم بدتر شود 

  " ؟د تو کشته شويممکن بو

شبان حتی ممکن است در مقابل داستانی که مراجعه کننده می خواهد آن را 

احساس  ،بازگو کند، موانعی را قرار دهد و به جاي آنکه سئواالتی بپرسد تا بتواند حالت

و تجربه اي که مراجعه کننده پشت سر گذاشته را دریابد، بسیار کم به سخنان او گوش 

وي در زمان گوش کردن به سخنان مراجعه کننده حالتی تحقیرآمیز  و حتی حالت داده

تعجبی ندارد که برخی از افراد آسیب دیده زمانی که براي . باشدداشته و بی تفاوت 
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مورد  ،دریافت حمایت نزد چنین مشاورانی مراجعه می کنند بیشتر احساس طرد شدگی

  . قضاوت قرار گرفتن و محکومیت می کنند

هم وجود دارد و آن این است که انتظارات غیر واقع گرایانه  واکنش دیگري

چند ماه به خودت فرصت بده و  " : مثالً. نسبت به بهبودي از شرایط در افراد ایجاد کنیم

فکر  "یا  " .اما حتما پس از چند ماه به زندگی عادي باز خواهی گشت .سوگواري کن

به هر حال او تحت نظر    ؟می کنینمی کنی بیش از اندازه به بیماري فرزندت فکر 

باورم نمی شه فکر خودکشی به سرت زده  به نظر من  "یا   ". بهترین پزشکان است

 ".تقصیر تو نبود ،منطقی نیست چون این تو بودي که مورد تجاوز قرار گرفتی این اصالً

و مراجعه کننده کمترین ارتباط و  آن هاچنین مشاورانی باعث می شوند در میان 

مشاور ممکن است پاسخ هاي مشخصی و ساده . کالمه و حس همدردي ایجاد شودم

اما این حالت از کجا .  ارائه کنداو اي به مراجعه کننده بدهد و منطقی پیش پا افتاده به 

برخی از . ممکن است این حالت جنبه اي فرهنگی داشته باشد ؟ایجاد شده است

به د در حالی که در برخی از فرهنگ ها فرهنگ ها سوگواري و عزاداري را می پذیرن

مثال در شمال اروپا دیگران ضعف و آسیب پذیري افرادي که ضربه دیده اند را  عنوان

. بگیرد أتاما حس همدردي می تواند از مسائل شخصی نیز نش .مالمت می کنند

ا افرادي که هنوز با مسئله فانی بودن خود کنار نیامده اند و یا مسئله سوگواري و ی

خود داشته اند را حل ننموده اند ممکن است خود با افرادي  ۀضربات روانی که در گذشت

مشاور در چنین شرایطی حدودي . شان آمده اند همدردي نکنند که براي مشاوره نزد

براي رابطه خود و مراجعه کننده معین می کند تا بدین طریق احساس راحتی و 

  . گی کنددآسو
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  )انتقال معکوس - نوع دوم (همذات پنداري شدید 

واکنش دیگري نیز وجود دارد که مشاوران نسبت به اشخاصی که شدیداً آسیب  

اخیر  تحقیقات .دیده اند نشان می دهند و دقیقا نقطه مقابل عدم همذات پنداري است

مشاوران رخ می دهد این است که اغلب از برخی  براي  آن چهنشان داده است که 

ی شدیدي از خود به مشکلِ مراجعه کننده نشان می دهند و بیش آنان واکنش احساس

برخی از . از اندازه با فرد مراجعه کننده احساس یکی بودن و همدردي می کنند

آن این نکته قوتی است که در مشاوره  (مشاوران به طور طبیعی افراد همدردي هستند 

   تعریف می شود سریعاً شان  یی که براين هاااین مشاوران در داست) وجود دارد ها

این امکان وجود دارد که با افراد  و درد تجربه شده را احساس کنند می توانند شوك و

شاید یک شبان مشاور احساس کند که شرایط . بیش از اندازه احساس همدردي کنند

براي مثال . و مرزهاي احساسی اش شکسته شده است خطرناك شدهبراي شخص او 

به او احساس نا امنی و ام جزئیات یک دزدي و تجاوز را می شنود شبان مشاوري که تم

در ابتدا او متوجه . که مراجعه کننده در آن روز تجربه کرده است ترسی دست می دهد

نمی شود این که او دائماً قفل درها را چک می کند و یا به خاطر افکاري که به ذهنش 

اما زمانی که او بار دیگر می خواهد . ند نمی تواند بخوابد، طبیعی نیستنحمله می ک

مشاوره شونده را مالقات کند همکارش به او می گوید که بیش از اندازه خود را در این 

  . جریان غرق نموده است

نیست که شبان مشاور هرگز نباید احساس کند افرادي که وي این بدین معنی 

که شبانی مراسم زمانی . است چه دردي کشیده اند آن هابه در حال کمک کردن 

غیر عادي و اشتباه نیست که بغض کند و خود درد  برگزار می کند مطمئناًرا خاکسپاري 

قدر با  فرد  جا این است که شبان مشاور آن بلکه نکته در این. را احساس کند فقدان

آسیب دیده احساس یکی بودن و همدردي می کند که نمی تواند در کمک به شخص 

  . قع شودآسیب دیده مفید وا
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از  آن چهبوسیله جایگزین کردن چیزي یا کسی به جاي  "سوگواري  "مشکل 

شبان مشاور می تواند کارهاي . دست رفته یا آن کسی که فوت نموده حل نمی شود

مثالً می تواند درکنار شخص حضور داشته  .دهد انجامبسیار مهمی در زندگی این افراد 

اما هرگز . او را بر بنیاد حقیقت خداوند استوار سازدهاي  با او همدلی کند و پاي  ،باشد

شخص از دست داده ارائه  آن چهنباید چنین فکر کند که می تواند جایگزینی براي 

در زمان عزاداري آنانی که سوگواري می کنند تنها و تنها به دنبال یک چیز . کند

باز عبور کرده و آن این است کسی که پرده هاي مرگ را کنار زده و از آن  هستند

شبان هرگز نمی تواند خود یا شخص دیگري را جایگزین فردي که از دست . گردد

خدمت مشاوره در زمان عزاداري این است که در کنار فرد از بلکه هدف . رفته قرار دهد

یند تطبیق را با کمک شبان پشت ااو را تسلی دهند تا وي بتواند فر ،حضور داشته باشند

   .سر بگذارد

از نگران کننده ترین اتفاقاتی که می تواند در کلیساهاي محلی رخ دهد یکی 

یکی از بارزترین . خادمین است بینروابط اشتباه شخصی و حتی گاهی جنسی در 

سناریوهایی که رخ می دهد این است که شبانی به طور اشتباه در زندگی یکی از 

 ةه نیاز شدید مراجعه کنندطوري ک. مراجعه کننده هاي خود بیش از حد دخالت می کند

آسیب دیده همراستا با تمایل شدید شبان به اینکه دیگران به او نیاز داشته باشند قرار 

نیاز شدید مراجعه کننده بی پناه این امکان را ایجاد می کند که رابطه عمیق . می گیرد

ی اینکه شبان مشاور نقش خود را به خوب مگر. و شخصی بین او و شبان ایجاد شود

احتمال وقوع حوادثی این چنین در مشاوره هاي کوتاه  .بداند و در آن نقش باقی بماند

با این وجود شبانانی که خدمت مشاوره را . مدت کمتر از مشاوره هاي بلند مدت است

می دهند به روشهایی نیاز دارند تا بتوانند تشخیص دهند که آیا یک شرایط  انجام

     انجامهر شبانی که خدمت مشاوره را  .ته است یا خیرثیر گذاشأمشاوره حاد بر او ت

می دهد باید دوستانی داشته باشد که به او پیشنهاد هاي الزم را بدهند و آن شبان در 

  . پاسخگویی داشته باشد آن هامورد حاالت خود به 
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  نقش افراد دیگر 

دیده و یا یند کمک به افراد آسیب اچه بخواهیم و چه نخواهیم افراد دیگر در فر

شبان باید به فرد آسیب دیده بگوید که چه زمانی باید با دیگران . سوگوار حضور دارند

یند کمک به این افراد آسیب دیده اارتباط داشته باشد زیرا همراهی دیگران در فر

 افرادفرد آسیب دیده احتیاج دارد دور از  اوقاتی نیز فرا می رسد کهاما . ضروري است

اما . می گردندمضر  ،ا گاهی این روابط  بیشتر از اینکه برایش مفید باشندزیر باشد،دیگر 

شبان مشاور باید فرد را تشویق کند تا روابط مثبت و   ،یدر جنبه هاي مثبت ارتباطات

یعنی افرادي که می توانند با شخص آسیب دیده ابراز  ،با دیگران برقرار کنداي سازنده 

اگر . مسیر دردناکی که در آن قرار دارد همراهی کنند همدردي کرده و او را در پیمودن

را مفید  آن هاشخص مراجعه کننده به والدین، همسر یا دوستی مراجعه کند و همراهی 

ی صاین شرایط دشوار براي این شخ بداند، واضح است که حضور چنین افرادي در

ن مشاور می تواند به در این زمان است که شبا. سوگوار مانند ملجا و پناهگاه خواهد بود

هایی را پیشنهاد کند که او بتواند به درستی بر این منابع محبت و رحمت در  فرد راه

دشواري شده است به جز  فقدانفردي که دچار ضربه روانی یا . زندگی خود تکیه کند

. شبانی که او را در قسمت مشاوره خدمت می کند به چیزهاي دیگري هم احتیاج دارد

بیش از هر چیز به حضور اعضاي خانواده و حضور دوستانی احتیاج دارد  که  فرد داغدار

  . او را در مسیر سخت تطبیق و ارزیابی مجدد شرایط و تغییر همراهی کنند

سفانه افراد بسیاري هستند که هیچ ارتباطی با اعضاي خانواده خود و أمت

فرد آسیب  شد که واقعاًحتی ممکن است فقط یک نفر وجود داشته با .دوستانشان ندارند

شبان باید مراجعه کننده . یند تطبیق همراه او باشدادیده را درك کند و بخواهد که در فر

انتظاراتی منطقی با این افراد رابطه داشته  را تشویق کند که با روش هاي صحیح و

ا  بسیاري از سوگواران و ی. گاهی شبانی باید نقش محافظ فرد سوگوار را ایفا کند.باشد

اکثر این افراد انگیزه . افراد آسیب دیده  با خانواده و دوستان بسیاري در ارتباط هستند

یی که درك کمی از مسیر داغداري آن جاخوبی در کمک به افراد سوگوار دارند، اما از 
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زن جوانی که همسري جوان و دو . دارند پیشنهاد هاي مخربی را به فرد ارائه می کنند

همه به دنبال جمالتی هستند تا بتوانند معناي . دارد فوت می کند کودك پیش دبستانی

برخی خواهند . جمالتی که بتواند به مرد جوان کمک کند ،این شرایط را توصیف کنند

که زن او اکنون در وضعیت بهتري است و مطمئناً نسبت به زمانی که بر روي  " :گفت

سبی براي توجیه بدترین اتفاقی اما این راه حل منا " .است زمین بوده خوشحال تر

برخی دیگر به نیازهاي بچه ها تمرکز . نیست که در زندگی این شخص رخ داده است

پس در  را به درد می آورد، یانسانهر قلب  آن هامی کنند، نیازهاي بسیاري که دیدن 

را نادیده می گیرند و چنین فرض می کنند که نمی توانند با  سوگوارنیازهاي  نتیجه

حتی افرادي هم هستند  .او دارند دنبال مشاور باشندفرزندان ي که ود نیازهاي بسیاروج

که تصمیم می گیرند چه کسی می تواند همسر بعدي این مرد باشد و  شاید هم فردي 

جایگزین کردن فرد . را در میان دوستان متوفی براي این منظور در نظر گرفته باشند

د عکس العمل ضعیف پدر و مادري است که توله جدیدي به جاي همسر این مرد مانن

  .مرده است در اثر تصادفمی کنند که  شانسگ دیگري را جایگزین سگ 

وقایعی اشاره می کنند  نزد شبان به چنین پیشنهادات و  معموالًمراجعه کنندگان 

در مورد که سئواالتی به د، نو حتی اگر به طور مستقیم به چنین پیشنهاداتی اشاره نکن

آن فرد به من  آن چهآیا  " .در ذهن شان ایجاد شده فکر می کنندخنان این افراد س

با افرادي  آیا ؟دهم خوشحال خواهم بود انجاماگر اکنون آن کار را   ؟گفت صحیح است

سر و کار دارم که از من انتظار دارند فراتر از توان خود و به سرعت به حالت اول خود 

  " ؟وجود دارد که نمی توانم با جمالت این افراد آرام شوم آیا مشکلی در من ؟باز گردم

او باید به فرد آسیب دیده اطمینان . مشاور در اینجا نقش یک مفسر را دارد

بخشد که احساس پوچی و سوگواري در شرایط او عادي است و نباید باعث خجالت او ب

شد که رابطه دورتري و به او یاد آوري کند که احتیاج نیست او مراقب افرادي با. شود

با فرد فوت شده دارند و اینکه دردي که مانند خنجر به او وارد  شده یا احساس اینکه 

    یی سرچشمه آن جااین خنجرها دائماً در طول روز یا شب به او وارد می شوند، از 
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وجود داشته و این رابطه براي او  یمی گیرد که در رابطه او با فرد فوت شده محبت

مشاور باید مراجعه کننده را براي ارتباط با افرادي که نسبت به او . د بوده استارزشمن

محبت دارند تشویق کند و او را از ارتباط با افرادي که باعث جراحت بیشتري می شوند 

   .دارد باز

گاهی کلیسا . مراجعه کنند آن جاکلیسا باید جایی باشد که افراد آسیب دیده به 

در حالی که مراجعه کننده رابطه خود را با افرادي  .دارد و گاهی خیردر این جایگاه قرار 

که نسبت به او محبت دارند حفظ می کند باید او را تشویق کرد تا پذیراي توجه و 

ي سخت سعی دارند به او کمک ن هاازم که در افرادي .کمک افراد دیگر نیز باشد

سعی  آن چهاز  واقعاً "  : بگوید اما وي باید بتواند هر وقت که صالح می داند. کنند

می توانم عدة محدودي را  فقطدهید تشکر می کنم اما این روزها  انجامدارید براي من 

واضح است که انزواي فرد سوگوار و آسیب دیده خوب نیست اما اجبار  ". مالقات کنم

ه براي داشتن ارتباط مداوم و بیش از اندازه با افرادي که شخص احساس می کند ک

نسبت به او ترحم دارند و همچنین بیش از اندازه او را خسته می کنند نیز صحیح 

   .نیست

  

   ؟افراد سوگوار به چه نیاز ندارند

یی که این موضوع بسیار مهم آن جاتا کنون به نکات بسیاري اشاره کردیم اما از 

 ،نمدهند را خالصه ک انجاماست اجازه بدهید اشتباهاتی که مشاوران ممکن است 

  . ضرر برساند آن هااشتباهاتی که ممکن است براي مراجعه کنندگان بیهوده باشد یا به 
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  اشاره نکردن به مشکل

 می دهند و فکر  انجامترین اشتباهاتی که بسیاري از افراد آن را  یکی از رایج

می کنند روشی براي کمک به فرد سوگوار است این است که به او کمک کنند تا بتواند 

    اشاره  فقدانهرگز مستقیماً به  آن ها. خود فکر کند فقدانچیز دیگري به جز  به

افزوده  اودردي بر دردهاي  ،وري کنندآرا یادی کنند زیرا فکر می کنند اگر دردش نم

خود را به یاد دارد  فقدانواقعیت این است که در شرایط عادي فرد سوگوار همواره  .اند

بیوه زنی که شوهر خود را سه سال پیش از . ش نمی کندفراموهم و آن را لحظه اي 

دست داده هنوز ممکن است زمانی که وارد رستوران مورد عالقه همسرش شود 

زمانی که بوي غذاهاي مورد عالقه همسرش حتی  .واري به او دست دهداحساس سوگ

 مورد عالقه همسرش را تمیز کند هم این احساس بهیا کتابخانۀ برسد و  به مشام

در آن لحظات ممکن است تنها چیزي که بخواهد این باشد که کسی . سراغش می آید

در کنارش باشد تا وي بتواند از خاطرات خوب با همسرش براي او بگوید و حتی اینکه 

دهد به  انجامدر چنین شرایطی این زن هر کاري می تواند . بگریدبتواند بغض کند و 

طرات همسرش عبور کرده و احساساتش را سرکوب غیر از اینکه به راحتی از کنار خا

خود کنار بیاید این است که  فقدانی که فرد می تواند با یها یکی از بهترین راه. کند

ارزش دهد و  آن هابتواند خاطرات خود با شخص متوفی را زنده نگاه داشته و به 

  . ده استهمواره به یاد داشته باشد کسی را که از دست داده چقدر برایش مهم بو

افراد بسیاري از ترس اینکه مبادا جمالت اشتباهی بر زبان بیاورند از افراد سوگوار 

اما در  .زیرا فکر می کنند که با ماندنشان موجب آسیب به فرد می شوند ،دور می شوند

 یکی از کارهاي فداکارانه. وارد می کنندسوگوار  فردواقع با رفتنشان آسیب بیشتري بر 

دهد این است که در کنار فرد سوگوار بماند و به  انجاممشاور می تواند که شبان  اي

  . و او را تسلی دهد بسپاردآهنگ غمگین سوگواري او گوش 

  



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٩٣

 

  انتقاد 

واضح است که فرد سوگوار یا آسیب دیده نباید به خاطر شرایطی که در آن قرار 

 انجامشده افرادي این کار را یی که گاهاً دیده آن جااما از  .دارد مورد انتقاد قرار بگیرد

ممکن است انتقاد آشکار نباشد و یا افراد . می دهند در اینجا به این نکته اشاره می کنیم

بعد از یک تصادف شدید افراد سئواالت . انتقاد کننده ندانند که کارشان چه معنایی دارد

حه را محکوم برخی از این سئواالت به طور غیر مستقیم قربانیان سان .مختلفی دارند

     یا  "  ؟فکر می کنم شاید به اندازه کافی نخوابیده بودي  "مثال  به عنوان. می کند

یادت می آید به تو گفتم باید   ؟فکر نمی کنی بیش از حد تند رانندگی می کردي  "

در باال مطمئناً اگر من جاي تو بودم در ساعات شلوغ با سرعت  ؟ماشین بهتري بخري

یا به فردي که همسرش به طور ناگهانی از بیماري  ". نندگی نمی کردمآن خیابان را

چرا زودتر او را نزد پزشک   ": فوت می کند چنین می گویند ،که امکان درمان داشت

نباید گول پزشک هاي معمولی را می خوردید باشد او را پیش یک  "یا   "  ؟نبردید

  . و مثالهاي فراوان دیگر ". متخصص می بردید

شبان مشاور به اندازه کافی دقت خواهد کرد که منتقدانه نسبت به فرد  تماالًاح

آگاه باشند که معضالت رفتاري و درد و باید سوگوار رفتار نکند با این وجود مشاوران 

    . بسیار زیاد استرنجی که شخص در زمان روبرویی با این افراد تحمل می کند 

قطعاً نباید به  ،اشتباهی و گناهی مرتکب شده استحتی در شرایطی که بازمانده واقعاً 

مثالً مادري که فرزندش را (   .یند سوگواري رسیدگی شوداآن اشتباه قبل از گذراندن فر

فردي که با بی توجهی از چراغ قرمز عبور . در کالسکه خرید می گذارد و او را می دزدند

شخصی که دوستش . کندمی کند و دوستش به خاطر واژگون شدن ماشین او فوت می 

را قانع می کند که احتیاج نیست به خاطر درد سینه اش به بیمارستان برود و دوستش 

   . )فوت می کند



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ١٩٤

 

ارزیابی و مقایسه اي است که همواره در  ،یکی از روشهاي غیر مستقیم انتقاد

ي برا در بارداريزوجی که در تنهایی و خفا به خاطر ناتوانی . می شود انجامصحبت ها 

   دقیقاً ،غمگین هستند زمانی که غم خود را با شخصی در میان می گذارند ،بار دوم

یک حداقل باید خدا را شکر کنید که   " : را می شنوند که از آن می ترسند جمله اي

می توانست بدتر از این  ": جمله متداولی که استفاده می شود این است  ". فرزند دارید

   ".هم بشود

بله درست است که  ". زاین جمله بسیار استفاده می کنند وران امشا برخی از

رسیدگی کنی، اما باید خدا را شکر کنی که  آن هامشکالت زیادي داري که باید به 

اما باید خدا را شکر  استتجاوزي که به تو شده تجربه وحشتناکی  " ". حداقل زنده اي

آتش سوزي فوت کرد  رزندت دربسیار غم انگیز است که ف " " .کنی که حامله نشدي

   ". اما حداقل دو فرزند دیگر تو توانستند جان سالم بدر ببرند

زیرا گاهی خود مراجعه . واقعی نیست ". می توانست بدتر بشود " استداللِ

اتفاق افتاده  آن چهشاید زمانی برسد که . به این نکته اشاره می کنند کنندگان دائماً

فاق بیافتد سبک زندگی و ارزشهاي فرد مراجعه کننده را می توانست ات آن چهاست و 

راه حل  آزاد شدن از  ". می توانست بدتر باشد "جاست که جمله  نکته این. تغییر دهند

است، این بدان معنا است که  زمانی که  فردي سوگوار .مشکل  سوگواري نیست

آن را احساس کند . دی که باید فرد متوجه آن شوفقدان. ی براي وي رخ داده استفقدان

 .گیرد انجامتا بتواند این حقیقت جدید را پذیرفته و تطبیقات شخصی الزم نسبت به آن 

می توانست رخ دهد در واقع باعث می شود  آن چهبه عبارت دیگر فرضیه غیر واقعی 

  . رخ داده به طور کامل روبرو شود آن چهکه فرد در واقع نتواند با 
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  سخنان کلیشه اي  ده وپاسخ هاي پیش پا افتا

اما این قدرت حیات بخشی در کلمات نهفته است مشاوران مسیحی می دانند 

 چیز فراتر و متفاوت از تکرار مکررات و پاسخ هاي کلیشه اي و تکراري هستند و ما 

وجود خواهد داشت، اما این با  یییا ضربه روانی شفا فقدانمی دانیم که حتما پس از 

کلیشه سخنی پیش پا افتاده است  .سخنان کلیشه اي فرق دارد راه حل هاي سریع و

 نباید از آیات کتاب .دکه گویی معنایی عمیق در خود دار که به گونه اي بیان می شود

. این کار خودداري کنیم ازباید به هر قیمتی که شده  .مقدس استفاده کلیشه اي بکنیم

    28:  8معناي آیه رومیان 

                                                جهت آنانی که خدا را دوست می دارندو می دانیم که ب28 "

                                  ) ایشان(و برحسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها براي خیریت 

  ) :8 28رومیان  ( " .با هم درکار می باشند

    از همه چیز براي خیریت استفاده  و و استاغلب چنین تغییر می کند که خداوند نیک

بنابراین هر اتفاقی که رخ می دهد باید به گونه اي مثبت باشد و شما باید . می کند

اما منظور . حاصل خواهد شد را ببینید فقدانسعی کنید نتایج نیکویی که پس از این 

در راستاي ) کو است که نی آن جااز ( در این آیه آمده است که خدا . این آیه این نیست

در  . (او در هر شرایط و زمانی در راستاي نیکویی عمل می کند ،نیکویی عمل می کند

دشمنی   ،فقر ،تجاوز، قحطی. طور سرطان نیز همین ،قتل چیز نیکویی نیست) هر چیز 

. پر از درد و غم را چیز نیکویی تعبیر کند فقدانشخص سوگوار نباید یک  .یا بیکاري

هم از  ها فقدانهم از . اید مطمئن باشد که خداوند از همه وقایع آگاه استبلکه وي ب

او قادر است در زندگی افرادي که دوستشان دارد در راستاي نیکویی عمل . موفقیت ها

اکثر افرادي که شخص با ارزشی را از دست داده اند بر این عقیده هستند که . نماید

از دست بدهی تا اینکه هرگز طعم عشق را بهتر است عاشق کسی شده باشی و او را 

برخی از مسیحیان براي حل مشکل سوگواري و یا ضربه روانی به دنبال . نچشیده باشی
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هاي سریع و آسانی هستند زیرا فکر می کنند اگر کار نجات بخش مسیح بر  راه حل

اگر چه  ( .صلیب نتواند فرد را سریعاً از مشکلش رهایی دهد نا کارآمد جلوه خواهد کرد

) در اجتناب از درد است ها انساندر واقع به خاطر اشتیاق طبیعی  آن هاقطعا این حالت 

باعث می شود که فکر کنیم خداوند می خواهد که این فرایند به سرعت چیزي  اما چه

در زندگی مسیحی در حال رشد و پیشرفت هستیم و یکی از ما همواره  ؟پیش رود

واکنش هاي ما . است فقدانند دشوار و آموزنده تطبیق با یافر  ،مراحل رشد در زندگی

نسبت به ضربه روانی و سوگواري یکی از عمیق ترین فرآیند هایی است که هرکس 

 .بنابراین تعجبی ندارد که این فرایند زمان بر باشد. می تواند در زندگی اش تجربه کند

رخ . گرددر زندگی فرد این فرایند حتی می تواند باعث رخ دادهایی تعیین کننده د

 لحظات تصعید تفکر، تغییرات اساسی در دادهایی از قبیل دسترسی به بینشی نوین،

قسمتی از  به عنواند ناین تجربیات می توان  .اتخاذ تصمیم هاي جدید و )کاتارسیس(

یندي است که باید توسط شخص طی ااین تنها بخشی از فر اما. یند سوگواري باشندافر

  . شود

  

  . د سوگوار به چه نیاز دارندافرا

این دو  " .پر از فیض و راستی  " : انجیل یوحنا به ما می گوید که عیسی آمد

خصوصیت الهی می تواند تعریف کاملی براي هر نوع مشاوره مسیحی باشد، به 

فیض زمانی . یی که این مشاوران با افراد سوگوار سر و کار دارندن هااخصوص زم

همواره در کنار  کمک خود را ارائه می کند و ،اور با صبر و دركآشکار می شود که مش

حقیقت زمانی ارائه می شود که سخنان مشاور معیار و محکی . فرد سوگوار حضور دارد

  . براي شخصی می شود که ممکن است گیج و سر افکنده و نا امید شده باشد
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  انعکاس از واقعیت 

واقعیت سختی وجود دارد که فرد . مبحث خود را با مفهوم حقیقت آغاز می کنی

درست پس از وقوع . حقیقت است سوگوار باید با آن روبرو شود و این واقعیت قسمتی از

شوکی بلند . ی ناگهانی ممکن است حالت بی حسی در فرد سوگوار ایجاد شودفقدان

بسیاري از افراد حالت خود را چنین توصیف . اتفاق افتاده است آن چه مدت به خاطر

براي . ی کنند که گویی تصور می کنند که در خواب بدي بودند و اکنون بیدار شده اندم

قبل  آن هاساختار زندگی . مثال مرگ همسر، والدین یا فرزند غیر واقعی به نظر می آید

این تنها نیش مرگ با چهره شوم آن نیست که باعث . نوع دیگري بوده است فقداناز 

ز بین رفتن کامل یک قسمت از زندگی فرد است که شوکه شدن فرد می شود بلکه ا

مثل اینکه یکی از پایه هاي میزي از جا کنده شده . این حالت را در او ایجاد می کند

  .باشد و یا شخص یکی از حواس خود را از دست داده باشد

هاي دفاعی مانند انکار براي کوتاه مدت مفید هستند و مثل آن عمل  مکانیزم

. ک به قسمتی از بدنی که ضربه خورده داروي بی حسی تزریق کندمی کنند که پزش

را طوري خلق کرده که قادر هستند در  ها انسانچنین به نظر می رسد که خداوند روان 

یا ضربه روانی به حالت بی حسی در بیاید تا زمانی که فرد بتواند  فقدانابتداي وقوع 

ین است که واقعیت را بار دیگر براي فرد بنابراین نقش شبان مشاور ا .واقعیت را بپذیرد

سوگواري که شوکه شده آشکار سازد، ولی درعین حال باید دقت کند که گاهی افراد 

مرسوم است که  در میان برخی  افراد  .باید قدم به قدم با این واقعیت تطبیق پیدا کنند

. شود انجامسوگواري باالجبار باید توسط کشیش و به هر صورت که او می گوید 

اما واضح است که شبان می تواند . مشاهده جسد متوفی نباید به فرد سوگوار اجبار شود

خود  فقدانفرد سوگوار را به این کار تشویق کند تا به این وسیله او بتواند با واقعیت 

ي فراوانی درباره افرادي شنیده شده که پس مرگ کسی که ن هااداست. روبرو شود

ه مدت زیادي از مرگ آن شخص گذشته بود اما مرگ وي  دوستش داشتند با اینک

 مراسمبه آن دلیل بوده که   آن هاشان مانند یک رویا باقیمانده بود و این حالت  براي
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از سوي دیگر اگر شبان قبل از آنکه اعضاي خانواده فرد . نداده اند انجامخاکسپاري را 

بیشتر  خانه مالقات کند احتماالًرا در  آن هاجسم بی جان او را مشاهده کنند  ،متوفی

آن لحظه می تواند براي . براي مشاهده جسد متوفی شود آن هامی تواند باعث آرامش 

درباره  آن هازمانی که . تجربه اي شخصی باشد افراد خانواده لحظۀ سکوتی عمیق و

هر در . است لحظه تصعید و تطهیر موقعیت،آن شان  براي شده فکر می کنندفرد فوت 

رابطه اي که از . ام از این حاالت افراد سوگوار نوعی رابطه با فرد فوت شده دارندکد

اغلب پس از آن . زیرا دیگر تنها یک طرف می تواند سخن بگوید. قبل متفاوت است

  خانواده احساس سبکی می کنند و بیشتر از قبل  ،که لحظات دشوار سپري می شود

اي که براي اداي احترام آمدند ارتباط داشته  می توانند با دوستان و اعضاي خانواده

براي مراسم سوگواري به معناي روبرو  آن هاخود واقعیت آمدن شبان به خانه . باشند

شبان باید تشخیص دهد که فرد سوگوار در آن لحظات . است فقدانشدن با واقعیت 

که چه ممکن است بخواهد درباره این . درباره چه چیزي تمایل به سخن گفتن دارد

ي خوب و بد را ن هاازم خاطرات. صحبت کند ،کسی یا چه چیزي را از دست داده 

مثال چطور تصادف اتفاق  به عنوان. صحبت کند فقدانبازگو کند یا درباره خود واقعه 

      هر مکالمه اي که بر اساس واقعیت باشد . چگونه رخ دادافتاده یا ورشکشستگی 

  . فید باشدمی تواند براي فرد سوگوار م

ی را فقدانیکبار دیگر باید در اینجا به این نکته اشاره کنیم که تالش براي اینکه 

زیرا این کار بر اساس واقعیت موجود . براي فرد سوگوار کوچک جلوه دهیم اشتباه است

این در واقع  ،مرده است فقداناگر فرد عزادار احساس کند خود نیز بر اثر این  .نیست

شبان می داند که پس از گذشت مدت زمانی . است که وجود دارد شرایطی حقیقت

دهد که هم  انجامخاص فرد سوگوار می تواند به زندگی خود ادامه داده و کارهایی را 

وي می تواند به فرد سوگوار در این باره اطمینان دهد . آن نیست انجاماکنون قادر به 

رد این است که شبان بتواند فرد سوگوار امکان ندا آن چهاما . که آینده چطور خواهد بود
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شبان می تواند در . را به یکباره وارد دنیاي جدیدي بکند که از نو بازسازي شده است

  . برسد آن جااما فرد باید قدم به قدم به . ي مختلف به آن آینده اشاره کندن هاازم

  

  حضور شخصی 

       استی است اگر چنین در نظر بگیریم که مشاوره شبانی خدمت فیض و ر

بارها و بارها . می توانیم بگوئیم که ارائه فیض صرفاً با یک حضور ساده آغاز می شود

تا به حال به اندازه . خداوند در عهد عتیق از حضور دائمی خود با قومش سخن می گوید

حضور پر محبت یک مشاور  کافی به اهمیت این موضوع اشاره شده است که چقدر

اگر مشاور . حضور داشته باشد آن هااینکه او در کنار . تواند مفید باشدبراي سوگوار می 

خود از لحاظ شخصیتی فردي اجتماعی باشد به طور غریزي خواهد دانست که حضور 

از سوي دیگر اگر او تنها عمل گرا باشد و همواره . او در کنار این افراد چقدر مهم است

در این صورت ممکن است بیشتر  ،ی را حل کندتا بتواند مشکل بیاندیشدکارها  انجامبه 

مایل باشد که مشکل سوگواري را حل کند تا اینکه بخواهد در کنار سوگوار حضور 

  . داشته باشد

   اجتناب  آن هابسیاري از افراد سوگوار می دانند که دیگران از بودن در کنار 

ترسند که مبادا جمله  می آن ها. احساس ناراحتی می کنند آن هامی کنند زیرا درکنار 

زمانی که این . به طور کلی سعی می کنند کمتر حرف بزنند اي اشتباه بر زبان بیاورند و

افراد تسلیت و تسلی دادن هاي اجباري را گفتند سریعاً سعی می کنند موضوع بحث را 

بر این عقیده هستند که بدترین و اشتباه ترین کار این است که  آن ها. عوض کنند

که بر این ،را به فرد سوگوار یادآوري کنیم و با این کار قانون افسانه هاي قدیمی فقدان

خود فکر نکنند، را زیر پا  فقدانباورند افراد سوگوار تمام انرژي خود را صرف کنند تا به 

در واقع فرد غمگین چیزي نمی خواهد جز اینکه درباره دوستی که از دست  .بگذاریم
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یا درباره ازدواجی صحبت کند که از هم پاشیده و در دادگاه داده مبحثی عنوان شود 

یا درباره اشتیاق بسیار زیادش براي بچه دار شدن صحبت . خاتمه آن اعالم شده است

وجود دارد  فقدانخواه بپذیریم و خواه نپذیریم واقعیت . کند که در واقعیت عملی نیست

کها شود اما این به آن و صحبت کردن درباره آن ممکن است باعث جاري شدن اش

باعث کاهش درد  فقدانه رسخن گفتن دربا غالباً. معنا نیست که درد افزایش یافته است

  . شخص می شود

ممکن  ،خود سخن بگوید فقدانفرد سوگوار ممکن است در دفتر شبان درباره 

سخن تازه اي  گفتننقش مشاور این نیست که فرد را مجبور . هم است این کار را نکند

میزان مکالمه رد و بدل شده معیار تعریف مشاوره نیست بلکه فرد مراجعه کننده . ندک

همین که می داند کسی برایش وقت گذاشته و در کنارش حضور دارد از جلسه مشاوره 

  ،فرد سوگوار می داند شخصی هست که برایش نقش نقطه اتکا را دارد .بهره خواهد برد

یش آنقدر سریع تغییر می کند که او نمی تواند پا آن هم درست زمانی که شرایط زندگ

  . خود را سازگار سازد آن هابه پاي 

  

  درك و صبر

چه حسی  آن هاافراد سوگوار احساس می کنند که هیچ کس نمی تواند بفهمد 

مادر آن کودك نبوده یا  یهیچ کس. در واقع از جهاتی این احساس صحیح استو دارند 

احتیاج نیست که . شودمی نبوده که از این شغل اخراج  آن زن نبوده یا شخصی شوهر

مشاور سعی کند به او بقبوالند که عمق غمی که مراجعه کننده در این لحظه در دل 

را درك کرده و غمی که از  فقدانبا این وجود مشاور می تواند . دارد را درك می کند

ا ارزیابی کرده و یا با و درد ر فقدانآن حاصل شده است را تائید کند بدون آنکه آن 
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آگاهی از فرایندي که در زمان سوگواري طی می شود . موضوعی دیگر مقایسه کند

  )مراجعه کنید  3به فصل . ( بیشترین کمک را به مشاور می کند

این  آن هازمانی که شبان مشاور نسبت به فرد سوگوار صبورانه عمل می کند به 

که باید در زمان سوگواري طی شود را پشت سر یندي ااجازه را می دهد که آزادانه فر

یکی از مهمترین مشکالتی که افراد سوگوار با آن دست و پنجه نرم می کنند  .بگذارند

براي چه مدتی این احساس در من باقی خواهد ماند؟ از یک سال . موضوع زمان است

نی من است آیا این نشانه بی ایما ؟گذشته تا بحال چرا به این وضعیت غالب نشده ام

که هنوز از مرگ شوهرم غمگین هستم با اینکه همه افراد دور و برم به من می گویند 

   " ؟که او اکنون جاي بهتري است

شبانان مشاور  باید مراقب باشند که صبر خود را در سوگواري هاي بلند مدت از 

ر خسته ممکن است دوستان و اعضاي خانواده فرد سوگوار از دست او بسیا. دست ندهند

فرد سوگوار  آن چهممکن است برخی از افراد چنین پیشنهاد کنند که . شده باشند

حتی ممکن است شبان . دناحتیاج دارد یک لگد محکم است تا به دنیاي واقعی بازگرد

هاي پیش غمگین تر و افسرده  اینکه می بیند فرد مراجعه کننده نسبت به ماه از مشاور

ی خواهند فرد سوگوار از غم خود تسلی یابد، با این وجود همه م. تر است نا امید شود

ممکن است شبان  از خود بپرسد که آیا زمان  .نمی شود انجاماین تسلی و بهبود با زور 

با واقعیت رسیده  آن که شخص سوگوار را درك کنیم پایان یافته و زمان رویارویی او

نده محبت ابراز کرده باشد و او را با اگر شبان مشاوره دهنده از ابتدا به مراجعه کن. است

. گرفتن چنین تصمیمی مصنوعی و غیر ضروري خواهد بود  ،واقعیت روبرو کرده باشد

تنها در زمانی که مشاور حقیقت را به اشتباه براي مراجعه کننده تفسیر کرده باشد 

با حقیقت  مجبور خواهد شد کم یا بیش از اندازه با او مماشات کند و یا در رویارویی او

  . افراط  کند
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  کمک هاي عملی

 غالباًجدید و ناگهانی هستند  فقدانافراد سوگواري که در حال تطبیق با یک 

بیوه زنی که نمی داند حساب هاي بانکی . کارهاي نا تمام بسیاري در زندگی خود دارند

الً همسرش در کدام بانک هستند و یا اینکه او باید اکنون تصمیم بگیرد که آیا اص

خانواده جوانی دچار سر درگمی  ؟خواهد توانست که در همان خانه زندگی کند یا خیر

که  می فهمندباره  به یک آن هامی شوند زیرا پس از آنکه آتش تمام خانه را سوزاند 

ی خاص ایجاد می شود فقدانهر کدام از این شرایط که در پی .  باید در هتل بمانند

هاي عملی ناتمام بسیاري در زندگی رو عالوه بر آن کاباعث آشفتگی احساسی افراد 

شبان مشاور مسئول ارائه کمک روانی به افراد سوگوار و ضربه دیده . این افراد می شود

کارهاي ضروري فرد سوگوار   انجاماما او می تواند مامور یافتن منابع کمک براي . است

  . باشد

                                       است که  پرستش صاف و بی عیب نزد خدا و پدر این 27  "

                                     یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقّد کنند و خود را از 

 ) 27: 1یعقوب  (". آالیش دنیا نگاه دارند

به یاد خواهد  سال هااین کار نیز خدمتی روحانی است که فرد سوگوار پس از   

 ،ورد که شبان نه تنها در آن زمان به او می گفت که خداوند در کنار او حضور داردآ

شبان . حضور داشت آن جابلکه خود نیز با سخنان تسلی بخش و اعمال پر فیضش در 

کارهاي مختلفی که در لیست زیر  انجاممی تواند افرادي را در کلیسا بیابد که براي 

  . آمده اند به فرد سوگوار کمک کنند

غذا                                                                                                   0

نگهداري بچه ها                                                                                               0

                                                                     رانندگی                                0

تمیز کاري                                                                                                        0
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                                      خرید                                                                    0

رسیدگی به حیاط                                                                                               0

   تماسهاي تلفنی دشوار                                                                                        0

رسیدگی به کارهاي اداري و پرداخت قبوض                                                                 0

یافتن پزشک خوب                                                                                   0

  پیشنهادات مالی  0

آیا ممکن است بیش از اندازه در زندگی  ؟اما چقدر کمک به این افراد کافی است

خود را براي پاسخ به این  بسیارخوب می شد اگر همه فکر ؟دخالت کنیم آن ها

شبان مشاور می تواند از . طور نمی شود سئواالت بکار می انداختند، اما همیشه این

د گاهی هم شبان می تواند به فر.افراد مختلف براي کمک به فرد سوگوار استفاده کند

برخی از افراد با . سوگوار کمک کند تا به بهترین نحوه از کمک این افراد بهره ببرد

 به عنوان. وجود اینکه انگیزه شان خوب است خود را به فرد سوگوار تحمیل می کنند

می خواهد دوستان  دائماً ،مثال فکر می کنند شوهري که زنش را از دست داده است

شبان  .زنده داري کرده و از کودکان مراقبت کنند همسرش در خانه او بمانند و شب

مشاور باید به مراجعه کننده خود کمک کند تا بتواند دریابد چه کاري مفید است و چه 

بتواند با صراحت به افرادي که می خواهند به وي کمک کنند احساس خود  .کاري خیر

 .شان را بگویند ايه برخی از افراد سوگوار به سختی می توانند درخواست. را بگوید

. نباید مشکلی را به مشکالتی که در حال عبور از آن هستند اضافه کنند آن هاولی 

احتیاج داشته  آن هااغلب بحران ها باعث می شوند افرادي که دوست دارند دیگران به 

در کمک به دیگران نقش داشته باشند بیش از اندازه در تمام کارها  دائماً آن هاباشند و 

زمانی که دوستان . نقطه مقابل این مشکل نیز ممکن است رخ دهد .ت کننددخال

اگر شبان شرایط را مساعد . ی است او را ترك می کنندفقدانشخصی که در حال تجربه 

  . ببیند باید دوست نزدیک او را تشویق و هدایت کند تا بتواند در کمک به او مفید باشد
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  مشاوره درست در زمان درست

آن قرار دارد بسیار متغیر است  و  واري بر اساس مرحله اي که فرد درتجربه سوگ

براي . مشاوره شبانی باید بر اساس مرحله اي از سوگواري باشد که فرد در آن قرار دارد

مثال تالش براي تطبیق فرد با دنیاي جدید تنها یک هفته پس از مراسم تشیع جنازه 

دي که بیست سال پیش عزیزي را از دست همچنین ارائه مشاوره به فر. اشتباه است

آخرین . داده به گونه اي که گویی همین دیروز این اتفاق افتاده نیز اشتباه خواهد بود

این  در. قسمت این کتاب به مطالعه بر یک مشاوره خاص اختصاص داده شده است

ه مشاوري که در مشاوره خود از س. مورد شما انواع مشاوره را مشاهده خواهید کرد

  . زیر توجه داشته باشد استفاده می کند باید به موارد Randoمرحله 

  

  مرحله اجتناب

  ًبه یاد داشته باشید که انکار واکنشی تدافعی و خداداي است که مخصوصا

یا ضربه شدید روانی دچار شوك می شود  فقداندر مواردي که فرد به خاطر 

 . در او عمل می کند

 ه واقعیت را به فرد مراجعه کننده یادآوري وظیفه شبان مشاور این است ک

دهد و باید در نظر بگیرد که  انجاماین کار را باید با دقت بسیاري . کند

هاي سخت واقعیت در هر زمان  مشاوره شونده چقدر قادر است با قسمت

  .روبرو شود

 باره عصبانی می شود و یا موجی از ترس وجودش را  اگر فرد سوگوار به یک

رد، مشاور می تواند به او اطمینان دهد که این واکنش ها بسیار فرا می گی

طبیعی هستند و این احساسات به خودي خود مشکل نبوده و به مرور زمان 

 .از بین خواهند رفت
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  ش فقدانفرد سوگوار ممکن است از مشاور بخواهد که به او در مقابله با

ت رایج این است براي مثال یکی از سئواال. احساس امنیت و اطمینان دهد

آیا شما فکر می کنید باید قبل از خاکسپاري در   " : که او از شبان می پرسد

   "  تابوت را باز کنیم یا خیر؟

  

  مرحله رویارویی

  مشاور باید بداند که حالت بی حسی ممکن است در فرد دائماً آشکار و بر

را فرد بیشترین درد  فقدانطرف شود و ممکن است حتی ماهها پس از 

 .احساس کند

  شبان یکی از مطمئن ترین افرادي است که فرد سوگوار می تواند خاطرات

خود را با او در میان گذاشته و آن ها را مرور کند و سعی کند  فقدانقبل از 

 . ارزش رابطه اي که قبالً با فرد متوفی داشته را بار دیگر به یاد آورد

 ود را رها می کند و دنیاي زمانی که فرد سوگوار وابستگی هاي گذشته خ

داشت را پشت سر می گذارد، احتیاج به تسلی و  فقدانمتفاوتی که قبل از 

فروش خانه . هاي ثانویه اش خواهد داشت فقدانآرامش در رابطه با تمام 

ها پس از مرگ همسر،  باشگاه زوجانصراف از عضویت در   پس از طالق،

رون گذاشتن اسباب بازي کوچکتر پس از ور شکستگی، بی خرید ماشینی

هاي دردناکی هستند که  است همه و همه قدم شدههاي کودکی که فوت 

یند تطبیق خود آن ها را بر دارد، اگر چه این قدمها افرد باید در طول فر

  . ممکن است براي افراد دیگر زیاد هم دردناك و مشکل به نظر نیاید
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  مرحله تطبیق

  دنیاي جدید، تطبیق می دهد با تصمیمات زمانی که فرد سوگوار خود را با

برخی از این تصمیمات بقیه زندگی او را شکل . گوناگونی روبرو خواهد شد

شبان مشاور در جایگاهی است که می تواند به فرد در ارزیابی . خواهند داد

براي مثال او باید به مردي که . هر کدام از این تصمیمات کمک کند

کند تا تصمیم درستی براي ازدواج مجدد همسرش را از دست داده کمک 

و بدون در نظر گرفتن همه شرایط ازدواج که سریعاً  خود بگیرد و نه این

 . کند

  فرد پیش روي شبان مشاور می تواند گزینه هاي مثبتی که براي آینده

از دست دادن یک چیز همواره . توضیح دهد بیشترسوگوار وجود دارد 

طور که قبالً اشاره  گري نیست و همانمساوي با بدست آوردن چیز دی

اما شبان باید همه فرصت . کردیم تطبیق همواره به معناي جایگزینی نیست

هاي مناسبی که در مقابل فرد وجود دارد را با جمالتی بنا کننده و مثبت 

 .تشریح کند

 ها تنها نیاز  انسانبرخی از . شبان مشاور می تواند به این افراد امید دهد

  . سی به آن ها بگوید که براي آن ها امیدي هستدارند ک

  

  . نکاتی که باید درزمان مشاوره با افراد آسیب دیده رعایت شوند

. افرادي که دچار ضربه روانی شده اند نگرانی خاصی براي شبانان ایجاد می کنند

براي  استدر ارائه مشاوره به افراد سوگوار ضروري  آن هاتمام نکاتی که رعایت 

تمام نکات خاص و عالوه بر آن  رعایت شودي که آسیب روانی دیده اند نیز باید افراد

جسمی و روانشناختی که در ارتباط با ضربه روانی وجود دارند باعث می شوند که چنین 
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اما  چالش هاي بسیاري روبرو خواهد شدمشاور با  .افرادي نیازمند توجه بیشتري باشند

ث می شود وي بتواند فرصت و گزینه هاي امنیت باع بخشیدنحس هدفمندي و 

مناسبی را به فرد آسیب دیده ارائه دهد و به آزاد شدن فرد از ترسها و احساس ناتوانی و 

  . پوچی کمک کند

  

  ضربه روانی ثانویه 

را سر در گم  آن هاد نوقایع شوکه کننده اي که باعث آسیب روانی افراد می شو

ثیرات حتی در أاین ت. می گذارد آن هابر ) مزمن  اغلب به صورت (ثیر منفی أکرده و ت

 فقدانشنیدن . دیده می شود ،یی که قصد کمک به فرد آسیب دیده دارند نیزآن ها

آسیب پذیري  ترس و قطع عضو همواره احساس امنیت و  ،شکنجه ،ي بزرگ دردها

واس و تمرکز ح  ،همان طور که بدن ما. دنثیر خود قرار می دهأشنونده را نیز تحت ت

ثیر أحافظه ما ممکن است پس از مشاهده یک فیلم اکشن یا یک نمایش زیبا تحت ت

ثیر خود أنیز می تواند ما را تحت تاند افرادي که آسیب دیده ن اقرار گیرد، شنیدن داست

  ،ثیرات که ضربه روانی ثانویه نامیده می شوند، می توانند نتایج عاطفیأاین ت .قرار دهد

از خود بروز  داشتهثیرات اولیه اي که در ضربه روانی وجود أنند تذهنی هما و جسمی

با وجود اینکه شدت این عوارض احتماالً بسیار کمتر از آن چیزي خواهد بود که . دهند

. دنثیرات می تواند مانع کار مشاور شوأاما این ت  ،خود فرد آسیب دیده آن را تجربه کرده

   افراد آسیب دیده بسیاري سر و کار دارد  این حالت مخصوصاً زمانی که مشاور با

  ،ي بسیاري درباره ضربه هاي روانی متفاوتن هااروبرو شدن با داست. محتمل تر است

 ،دیگران  ،ثیر بیشتري بر مشاور گذاشته و حتی تفکر او را نسبت به خودأمی تواند ت

   .جهان و خدا عوض کند
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نباید از مالقات افراد آسیب دیده  که از منبع ضربه آگاهی دارند يشبانان مشاور

ي خود را با افراد ن هااداست ،بلکه باید به نیازهاي خود رسیدگی کرده ،اجتناب کنند

حیطه کاري خود داشته  امین در میان بگذارند و زندگی کامل و متعادلی را بیرون از

ی داشته بسیار مهم است مشاوري که با افراد آسیب دیده کار می کند فرد امین. باشند

و واکنش هاي خود را نسبت  بگیردمشورت  بپرسد و از اورا  شباشد که بتواند سئواالت

وجود چنین افرادي در زندگی مشاور بسیار ضروري . افراد دیگر بیان کندن ابه داست

  .رازداري هم باید از سوي مراجعه کننده و هم از سوي شبان مشاور رعایت شود. هستند

روانی ثانویه می تواند باعث بروز احساسات شدیدي از نادیده گرفتن ضربات 

اگر . و باعث شود که حدود و مرزهاي بسیاري زیر پا گذاشته شود گردد سوي مشاور

می خواهیم به صورت صحیح براي کمک به دیگران تالش کنیم باید بدانیم که 

  . ثیر بگذاردأمی تواند بر ما تچگونه شنیدن ضربات روانی دیگران 

  

امنیت  ضرورت  

فرد در  آینده نگري و اطمینان ،ضربه روانی باعث از بین رفتن احساس امنیت

بتواند در رابطه خود با مشاور ریسک کند یعنی بتواند بار  يقبل از اینکه فرد. می شود

باید بار دیگر احساس امنیت در   ،دیگر اطمینان کردن و نزدیک شدن به افراد را بیاموزد

مشخص نمودن حدود و  بادر حین مشاوره می توان این احساس را . داو از نو ایجاد شو

تشریح اینکه این سخنان محرمانه خواهد ماند و رازداري و . انتظارات ایجاد نمود

کرد  اینکه سخنان او درك می شود و تشریح ساختار و عمل اطمینان مراجعه کننده از

کننده از این که مشاور قرار مشاوره اي که قرار است صورت بگیرد و آگاهی مراجعه 

است مشاوره را رو به چه سمتی سوق دهد جز مواردي هستند که به مراجعه کننده در 

  . شروع مشاوره کمک خواهد کرد
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حفظ ارتباط با واقعیت و اشاره به حقیقت وجود خداوند می تواند احساس امنیت 

رد آسیب دیده در زمان بر طرف نمودن نیازهاي ف بینباید . بیشتري در فرد ایجاد کند

این تعادل . حفظ تمرکز بر هدف غائی مشاوره و حفظ مرزها تعادل ایجاد شود ،حال

  . هستندبراي ایجاد امنیت  یاساس مهم

  

  روشهایی براي کاهش تاثیرات جسمی بر جاي مانده از ضربه روانی 

ضربه روانی باعث ایجاد عوارض جسمی مزمن در فرد آسیب دیده شده و باعث 

این عوارض غیر واقعی نیستند بلکه واقعاً برخی از . دناو می شو یکرد بدن غییر عملت

این تغییرات . قسمت هاي مغز دیگر مانند زمان قبل از ضربه روانی عمل نمی کنند

ثیر بسیار زیادي در تأجسمی می توانند براي فرد آسیب دیده بسیار دردناك باشند و 

ثیرات جسمی که پس از ضربه روانی در أت. دنذارمبنی بر قربانی بودن بگ تفکرشان

ناتوانی و  ،تنهایی ،بسیاري از افراد ایجاد می شود می تواند باعث ایجاد احساس ترس

  .دنعدم تسلط بر خود و یا غیر عادي بودن شو

ارائه توضیحات و دالیل این عوارض می تواند نا امیدي فرد را کاهش داده و 

      بتواند این عوارض را پذیرفته و احساس کند که  د تانهمچنین به وي کمک کن

ثیرات أکسب دانش هر چند ابتدایی درباره ت. می تواند بر زندگی خود مسلط باشد

جسمی ناشی از ضربات روانی می تواند به این افراد کمک کند تا بتوانند خود را 

نیست فکر و خیال  که همه این مشکالت همین که بدانند دیوانه نیستند و این. بپذیرند

آرامش  آن هاتواند براي  می ،بلکه به خاطر تغییرات جسمی است که در وي ایجاد شده

با این آگاهی فرد می تواند روشهاي سازگاري اي را برگزیند که باعث . بخش باشد

 .است "بازسازي شناختی  "اولین استراتژي . کاهش تاثیرات جسمی در زندگی او شود

باید به این درك برسند که بر انگیختگی مبالغه آمیز واکنش هاي افراد ضربه دیده 
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شان در واقع به خاطر تغییراتی است که  و احساسات شدید آن هامبالغه آمیز و ناگهانی 

شان  و واکنش هاي احساسی آن هابنابراین بر انگیختگی . رخ داده است آن هادر مغز 

باید بپذیرند که در حال حاضر  آن هاه در خطر هستند بلک آن هابه این معنا نیست که 

اگر بخواهیم که . غالب شده است آن هاحالت واکنش و بر انگیختگی بیش از اندازه به 

شماره اي بسنجیم یعنی  10شدت واکنش فرد را نسبت به هر واقعه اي با مقیاسی 

اگر قبل از ضربه روانی   ،شدیدترین واکنش باشد 10کمترین واکنش و شماره  1شماره 

را می ترساند واکنشی با  آن هاکسی از پشت به شخص مورد نظر نزدیک می شد و 

    پس از ضربه روانی همان واقعه . شدمشاهده می  آن هارا از سوي  3شدت شماره 

بازسازي آگاهانه . را از سوي آن شخص در بر داشته باشد 8می تواند واکنش با شدت 

طوري که فرد واکنش هاي خود را باید  ،ذهنی شناختی یعنی تطبیق دوباره طرح واره

  . قبالً از ضربه روانی تفسیر می کرد تفسیر کند آن چهبه طرز متفاوتی نسبت به 

دومین گزینه سازگاري این افراد با تغییرات فیزیکیشان روشهایی متفاوت تمدد 

 انجام. اعصاب هست که می توانند باعث تقویت قدرت سازگاري فرد با شرایط شود

 یفعالیت هاي تمدد اعصاب و یا کاهش فشار فکري و فیزیکی به روشهاي  مختلف

صندلی راحتی نشسته  رامکان پذیر است، گوش کردن به موزیکی مالیم در حالی که ب

اید و تصور مکانی آرام بخش و تمرکز بر مسائلی که نیکو و ناب هستند بسیار مفید 

ا ساخته اید، با تفکر بر یک مزمور یا در حالی که عضالت خود را آزاد و ره. است

. مقدسی می توانید به کاهش برانگیختگی فیزیکی خود کمک کنید حقیقتی کتاب

آموختن تنفس عمیق از ناحیه دیافراگم به جاي نفس هاي سریع و سطحی که از ناحیه 

می شود هم می تواند برانگیختگی فیزیکی را کاهش داده و احساس  انجامقفسه سینه 

تمدد  .آموختن روشهاي تمدد اعصاب به فرد فواید بسیاري دارد. ش را بیشتر کندآرام

اعصاب می تواند باعث افزایش حس تسلط فرد بر خود شده و می تواند این پیغام را به 

روشهاي مختلفی براي آموزش . شخص منتقل کند که تو قادر به تصمیم گیري هستی

د باید بیاموزند که چگونه از این روشها شبانان مشاور خو. تمدد اعصاب وجود دارد
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 آن هااستفاده کنند و چند نوع از این روشها را به خاطر بسپارند تا بتوانند به دیگران نیز 

  . را پیشنهاد کنند

واکنش هاي شدید احساسی که از سوي افراد ضربه دیده ممکن است مشاهده 

دي که دچار ضربه روانی احساسات در فر. شود می تواند باعث گیج شدن مشاور شود

کرد احساسات فرد مختل  اما در ضربه روانی عمل. شده نشانه اي است  براي تغییر

مثال در  به عنوان .تغییر عمل نمی کنند و دیگر احساسات او به عنوان نشانۀشده 

 7بود پس از یک ضربه روانی  3ترس کودك از زخمی شدن که قبالً  10تا  1مقیاس 

ارت دیگر تروما می تواند شدت واکنش احساسی را چندین برابر کند و عبه ب. خواهد شد

شبان باید چشم . به این وسیله معنایی که باید آن احساس داشته باشد را تغییر دهد

در تجربیات  اندازي تازه از اینکه چرا مراجعه کننده چنین واکنش هاي مبالغه آمیزي

از بحرانی به  آن هانین به نظر می رسد که چرا چ. ارائه دهد اوبه را د روزمره خود دار

به هیچ وجه  آن چه ؟بحران دیگر می روند و از وقایعی عادي بسیار برآشفته می شوند

مفید نخواهد بود این است که شبان مشاور خود نیز در گیر همان حد از احساسات شده 

  . ثیر بگذاردأو یا این احساسات بر قضاوت و واقع بینی او ت

. می توان این احساسات شدید را ابراز نمود و از بین برد یي مختلفبه روشها

یک بالش تخلیه می کنند  تا  برخی خشم و درد خود را با ضربه به بوسیله اي نرم مثالً

برخی دیگر از روش نوشتن . به صورتی مخرب تخلیه نشود آن هااینکه انرژي فیزیکی 

با شخص دیگري درباره حاالت خود سخن  یا در دفتر خاطرات روزانه استفاده می کنند

غالباً بازسازي آگاهانه طرز تفکر تا زمانی که احساسات تخلیه نشده اند . می گویند

این تخلیه هدف نهایی نیست بلکه وسیله اي ضروري براي رسیدن . امکان پذیر نیست

   .به هدف غائی تطبیق و پذیرش واقعیت

 ،زننده نیز باعث افزایش احساس ترس تکرار خاطره و تجربه دوباره واقعه آسیب

برخی از وقایع خاص باعث تکرار بیشتر افکار آسیب زننده . ناتوانی و اضطراب می شود
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شناسایی وقایع و یا محرك هایی که باعث تکرار خاطرة ضربه می شوند . می شوند

کمک کرده و به فرد در داشتن تسلط بر خود کمک  آن هاممکن است به کاهش شدت 

روش دیگر تماس حسی با واقعیت است که می تواند به شخص در زمان تکرار . کنند

  . خاطرات براي حفظ تمرکز در زمان حال کمک کند

به صورت موقت تجربه می کند و  آن چهدر این روش شخص رابطه اي میان 

کمک می کند تا  آن هااین رابطه به . آن موضوعی که قابل لمس است ایجاد می کند

زمانی که احساس شدید ترس و تنهایی  براي مثال. زمان حال تمرکز کنند بر واقعیت

وي پاهاي خود را سفت بر زمین فشار می دهد و به این  ،در شخص ایجاد می شود

شخص را . ( نکته توجه می کند که زمین محکم و استوار است و تغییر نخواهد کرد

عتمادي زنگ بزند و ارتباطی آنگاه شخص می تواند به فرد مورد ا.) ترك نخواهد کرد

یا زمانی که فرد در گروهی است که به شدت احساس اضطراب . فردي با او برقرار کند

همسر خود را سفت بگیرد و بر این مسئله تمرکز کند می کند می تواند دست دوست یا 

اعمالی که براي برقراري تماس حسی با واقعیت . با یکدیگر در ارتباط هستند آن هاکه 

آزار دهنده فرد را از بین ببرند و زمانی که در ادامه  می شوند  قادرند زنجیره وقایع جامان

در بسیاري از . شود می تواند براي او بسیار مفید باشد انجامآن تمرین تمدد اعصاب 

تکرار شود و  آن هاافراد احساس خجالت باعث می شود دائماً خاطره ضربه روانی براي 

کرده به  خود را قضاوترا براي این حالت محکوم کنند و یا  ممکن است خود آن ها

 استفاده از بازسازي. این نتیجه برسند که باید از وضعیت خود خجالت زده باشند

شناختی افکار می تواند براي تحلیل مشکل احساس گناه در فرد مفید باشد و به فرد 

به این منظور زمانی که . کمک کند که واقع گرایانه مسئولیت مسائل مختلف را بپذیرد

شخص در جاي اشتباهی و براي موضوع اشتباهی مسئولیتی بر دوش خود می گیرد 

براي شروع  ،این فرایند مشخص نمودن مسئولیت وقایع. باید آن را از خود دور کند

    خود را  بخشش الزم است زیرا در غیر این صورت فرد حتی براي گناه دیگران نیز

  . نمی بخشد
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ش احساسی خجالت به این خاطر است که فرد احساس می کند ارتباطش را واکن

بنابراین شبان مشاور می تواند به فرد کمک کند تا بفهمد . با دیگران از دست داده است

و او براساس این واقعیت ذهن خود را  دلیل احساس خجالتش این قطع ارتباط است

که براي او امکان ایجاد ارتباطی پس از آن فرد می تواند فرصت هایی . تغییر دهد

یندي که فرد آسیب اجهان بینی مشاور بر مسیر و فر. بشناسد ،دوباره فراهم می کند را

    انجامشبانی که خدمت مشاوره  .ثیر خواهد گذاشتأدیده براي تطبیق می پیماید ت

 آن هاه ثیرات ضربه روانی بأمی دهد باید از تمامی اطالعاتی که ما در اینجا درباره ت

خدمت در میان افرادي که دچار ضربه روانی شده اند جهان  .اشاره کرده ایم آگاه باشد

  . بینی خود مشاور را به چالش خواهد کشید

  

  .ارجاعی صورت بگیردچه زمانی باید مشاوره 

در بسیاري از شرایط ارجاع مشاوره به فردي که با تجربه تر است و به اندازه 

 ،یی که مشاور تخصصن هاابخصوص در زم. درستی استکافی تخصص دارد کار 

براي بسیاري از . را ندارد افرادمنابع و ظرفیت فرديِ کافی براي رسیدگی به نیازهاي 

فرد . مسئولیتش را بر عهده دارند آن هامشاوره تنها یکی از خدماتی است که   ،شبانان

را برآورده  آن هانتواند باشد که شبان آسیب دیده ممکن است نیازهاي بسیاري داشته 

درمان عوارض ناشی از یک ضربه روانی شاید در برخی افراد تخصص مشاور  .کند

ت اختالل در درك واقعیت ممکن است مثال تس به عنوان. عمومی را نیاز داشته باشد

ي دارویی ن هااعالوه از طریق درمه ب. به مهارتهاي تخصصی درمانی نیاز داشته باشد

شبانان مشاور باید همکارانی داشته . رخی از عوارض جسمی را کاهش دادنیز می توان ب

. مشورت کنند آن هادر میان بگذارند و خود با  آن هاباشند که بتوانند مسائل خود را با 

با این همکاران می شود درباره اینکه آیا باید موردي را به مشاور دیگري ارجاع داد یا 

ن توسط خدماتی دیگر خدمت خود را به این افراد بسیاري از شبانا .خیر صحبت کرد
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    ادامه می دهند و در مورد برخی دیگر از مراجعه کنندگان مشاوره ارجاعی صورت 

در صورت رضایت فرد . در حالی که مسائل روحانی با شبان مطرح می شود ،می گیرد

ت کنند و آسیب دیده شبان و مشاور ارجاعی می توانند در مورد شخص با یکدیگر صحب

شبان می تواند با حمایت و تشویق و دعایی مستمر  ،هم راستا با خدمات تخصصی

  . شخص را حمایت کنند
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  هفتمبخش 

  مرحله رویارویی: 1جلسه 

اختصاص  ،این کتاب به مطالعه نمونه اي از یک  مشاوره شبانی پایانیقسمت 

      ،بل مورد بررسی قرار گرفتداده شده است و به موضوعاتی که در بخش هاي ق

    در اینجا به چگونگی پیشرفت در یک تجربه سوگواري و ضربه روانی  .می پردازد

 در .می پردازیم و نقش مشاوره شبانی کوتاه مدت با این افراد را مشاهده خواهیم نمود

در پنج  ،ماه 8مثال زیر یک شبان زوج سوگواري را خدمت می کند که به مدت 

این مثال را  .شان مشاوره می شوند به خاطر مرگ دختر نوجوان ،مختلف وضعیت

   .بررسی می کنیم

  جلسه اول 

 17دختر  .جکپسون مالقات می کند مارك و   جِینبا  ،روز بعد از واقعه ادشبان 

 ،درختی برخورد نموده و در کنار جاده بیرون از شهر هدر حین رانندگی ب آن هاساله 

برادر کوچکش که در جلوي ماشین نشسته بود با وجود اینکه زنده  جک .فوت می کند

   .شده است حهاي مختلفی از بدنش مجرو اما پایش شکسته و قسمت ،مانده

اما والدین دختر آنقدر شوکه  ،خانواده را در بیمارستان مالقات کرده بود ادشبان 

شبان زمانی که  .نشد در بیمارستان ایجاد آن هابودند که فرصت زیادي براي صحبت با 

 .در بیمارستان حضور داشت آن هاپدر خانواده سعی می کرد مادر را آرام کند به همراه 

پزشک براي آرام  .دعا کرد آن هارا به خانه فرستاد به همراه  آن هازمانی که پزشک 

 آن هاخواست که  اداز شبان  مارك .کردن خانم جکپسون آرام بخش تجویز کرده بود

   .د بهتر فکر کنندنروز بعد مالقات کند، شاید روز بعد بتوان را صبح
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 کاریناین بود که  ،شبان از صحبت با برادر کوچک دستگیرش شده بود آن چه

اما با  .در زمان رانندگی احساس خواب آلودگی کرده و به سختی می توانسته بیدار بماند

ه بود هر طور شده بیدار بماند این وجود چون تنها ده مایل از خانه دور بودند سعی کرد

ماشین در بزرگراه تغییر مسیر می دهد و چیز دیگري که به یک دفعه و ادامه دهد که 

یش جلو آمده ن هااوقتی بیدار می شود داشبورد ماشین تا باالي ر ،یاد دارد این است

شاخه درخت  .شیشه جلوي اتومبیل شکسته بود و قطعات بزرگ آویزان شده بودند .بود

از قسمت آینه بغل اتومبیل به داخل آمده و تصویر خواهرش که به یک طرف پرت 

    .شده و صورتش به شدت خونی و زخمی بود را به یاد می آورد

علت فشاري که در نتیجه ه ب .در معرض ابتال به ضربه روانی ثانویه است اد :تفسیر

شبانانی که به افراد سوگوار  .وارد شده استبه او  فقدانشنیدن این داستان و نتایج آن 

می شنوند و روبرو می شوند  آن چهخدمت می کنند خود نیاز دارند با را و آسیب دیده 

در چنین شرایطی اگر چه  .تطبیق یافته و سازگار شوند تا بتوانند به دیگران کمک کنند

وي داراي شخصیت محکمی است اما واکنش هاي که وي درون خود احساس می کند 

عالوه بر اینکه باید واکنش هاي  اد .آن است که با شرایطی پیچیده روبرو است بیانگر

شوکه شده  جِین و  ماركشخصی خود را تحت کنترل داشته باشد متوجه می شود که 

 آن هاتصمیم می گیرد به  اددر این زمان  .جدید را هضم کنند شرایطاند و نمی توانند 

آن بلکه تنها به  ،بپردازد فقدانبه موضوع اصلی توجه و محبت نشان دهد و سعی نکند 

پزشکان متخصص اصوالً در چنین شرایطی به نیازهایی که  .دهدمی محبت نشان  ها

زن سوگوار دارد اول رسیدگی می کنند و به نیازهاي مرد بی توجهی کرده و یا حداقل 

ه مورد رسیدگی در برخی از شرایط زنان بیش از انداز  .توجه کمی به او نشان می دهند

به  ادآن شب شبان  .پزشکی و روانی قرار می گیرند و به مردان توجه کمتري  می شود

صبح روي بعد حتی قبل از آنکه خانواده جکپسون به دفتر او  .سختی توانست بخوابد

 .زن و مرد به آرامی وارد دفتر شبان شدند .بیایند او تمام انرژي خود را از دست داده بود

حلقه کرده بود و به او کمک می کرد که روي صندلی  جِینزویش را دور با مارك
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 ينگاه خیره شده او به سمت زمین گویاي این بود که انگار در دنیاي دیگر .بنشیند

   :شروع به سخن گفتن کرد مارك .باشد

ببخشید که این طور  .از اینکه دیشب به بیمارستان آمدید بسیار متشکریم "

اوضاع پس  .گوش کنید این وظیفه من است "  :پاسخ می دهد  اد " .مزاحم شما شدیم

  "  ؟آیا توانستید کمی استراحت کنید   ؟از آنکه دیشب به خانه بازگشتید چگونه پیش رفت

دائماً چرتم می گرفت  .دیشب انگار براي ما یک کابوس طوالنی بود. راستش خیر "

اما  .فکر می کردم که خواب دیده ام بعد یک دفعه از خواب می پریدم و براي لحظاتی

بغض می کند و با چشمانی پر از   مارك در آن لحظه  ".... .  یک دفعه می فهمیدم که

     که هنوز به او نگاه می کند به آرامی  جِینشبان به  .اشک به زنش نگاه می کند

درد در  زمانی که او نگاهش را باال می آورد " ؟االن چطور هستی جِین "  :می گوید

انگار که کسی او را از اعماق وجودش  .تمامی اجزاي صورتش قابل مشاهده است

   .فشرده باشد

از این  .حتی یک مشاور باید به نکاتی که زوج ها به او می گویند توجه کند :تفسیر

توجه را   ماركدر این مورد  .نکته مخصوصاً در اولین مرحله مشاوره استفاده می شود

البته  .ود معطوف می کند و سپس شبان مکالمه را ادامه می دهدبه سوي همسر خ

یی که این اشاره ها تبدیل به ن هااشبان باید در این مورد هوشیارانه عمل کند و زم

احساساتش را نمی تواند   مارك مثالً هر وقت که  .یک الگو می شود متوجه شود

یی ن هاالب با افراد در زمشبان اغ .کنترل کند توجه ها را به سوي زنش جلب می کند

 آن هاکه با عمیق ترین دردها و نیازها روبرو هستند مواجه می شود و می خواهد که با 

احساسات خود  .روبرو شود آن هاپاسخ دهد و با احساسات  آن هادر ارتباط بماند و به 

بنابراین مهم است که شبان به  .شبان ممکن است در چنین شرایطی در گیر شوند

   .سات خود به صورت صحیحی رسیدگی کنداحسا
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  کارینباورم نمیشه از بین این همه آدم این اتفاق براي  .من باورم نمی شه ،من "

او هر روز در روزنامه درباره  .شبان سریع می فهمد که منظور چیست " .افتاده باشه

د و یا آنانی که به شدت از ناحیه صورت آسیب دیده بودن .می خواند یمجروحان مختلف

یک دختر   کارین اما . درباره مجرمانی که توسط مجرمان دیگري کشته می شوند

هیچ کس نمی توانست  .نوجوان دبیرستانی پر انرژي و با هوش و دوست داشتنی بود

کسی که دائماً مردم این شهادت  را درباره اش می دادند که او  .مرگ او را باور کند

شبان می دانست که این واقعه بر او  .پیش رو داردیک زندگی طوالنی و با موفقیتی 

ثیر بسیار بدي خواهد داشت چون او هم دختري به سن و سال کارین داشت که أهم ت

      او احساس  .بودندگروه نوجوانان کلیسا  جزوبا هم  آن ها .بود کارین بسیار شبیه

     اره تصادف دخترش می شود و زمانی که درب چهرهمی کرد دائماً ذهنش متمرکز 

حتی نزدیک بود  .تصور می کرد  کارینصورت دخترش را به جاي صورت  ،می شنید

او بر  .بر زبان بیاورد که جلوي خودش را می گیرد کاریناسم دختر خودش را به جاي 

   .خودش فشار می آورد که به دو نفري که در مقابلش نشسته اند تمرکز کند

 آن هازمانی که به  .احساساتش درگیر می شود ،ن هاآشبان با شنیدن داستان  :تفسیر

 .داشتکرد خود نیز حس آسیب پذیري می سپري  آن هاگوش می کرد و زمانی را با 

اولین نشانه از ضربه روانی  ( .دردناك بودنیز ی براي او فقدانحتی احتمال وقوع چنین 

کنترل احساسات بر  حالی که می خواستبودن در کنار این زوج سوگوار در )  .ثانویه

   .چالشی بزرگ بود شبرای داشته باشد،

دهیم اما نمی دانم از کجا باید  انجامکارهاي بسیار هست که باید   ": می گوید   مارك

   درباره این موضوع هم حرف خواهیم زد اما حاال واقعاً ! گوش کن " " .شروع کنم

شما در وسط یک بحران  .ممی خواهم بدانم که براي شما چه کاري می توانیم بکنی

آن آیا می خواهید   ؟می توانید به من بگوئید دیشب به شما چه گذشته است .قرار دارید

   " ؟درباره اتفاق می دانید را به من بگوئید چه
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به طور واضح می خواهد خود را از احساس درد واقعه محافظت کند و   مارك  :تفسیر

 .شود نگاه دارد و به جلسه مشاوره فکر نکند امانجتمرکز خود را بر کارهایی که باید 

شده و تصمیم می گیرد توجه او را به واقعیت و شرایطش   ماركشبان متوجه واکنش 

شان  را تشویق می کند تا درباره نیازهاي آن هابا این کار شبان به آرامی  .باز گرداند

قرار دارند نگاه  را متمرکز بر شرایطی که در آن آن هاسخن بگویند و سعی می کند 

تشویق به  .می خواهد از تجربه اي که دیشب داشته اند صحبت کنند آن هااو از  .دارد

اغلب باید همان داستان بارها و بارها  .آغازي است براي پذیرش واقعیت ،گفتن داستان

او به  .شروع به سخن گفتن می کند متعجب می شود  جِینشبان از اینکه  .تکرار شود

واقعاً می خواست علی رغم درد شدیدي که در این   کارینمی رسد که مادر  این نتیجه

از خانه مادر  آن ها "  .تراژدي را بار دیگر براي کسی تعریف کند ،باره احساس می کند

گفتم که باید شب پیش پدر بزرگ  آن هابه  .دیر بود خیلی دیر. بزرگشان باز می گشتند

چندین دقیقه طول می کشد تا  .شروع به گریه می کند نجِی  ".....  و مادر بزرگ بمانند

   در این زمان شوهرش کمی شانه هاي او را ماساژ  .او بتواند خود را جمع و جور کند

 آن هااگر فقط راهی بود که ! اگر   " :شبان تصمیم می گیرد که چیزي نگوید .می دهد

ال ما اینجا نبودیم و همه قدر دیر وقت رانندگی نمی کردند حا را مجبور می کردم آن

   ".چیز آن طور که باید پیش می رفت

را بر دوش بگیرند و تالش  فقداناغلب افراد سوگوار سعی می کنند مسئولیت  :تفسیر

این احساس مسئولیت ها به  .کنند دلیلی براي واقعه یافته و یا خود را محکوم کنند

خود  یابندکه بر خود و شرایط  تسلط افراد سوگوار براي این  .ندرت واقع گرایانه هستند

این تالشها اغلب بیهوده بوده چون اوضاع آن طور که باید پیش  .را محکوم می کنند

  .رخ داده است آن هاهمیشگی براي  یفقداننرفته و 

در آن  .خوابش می برد کارین ": ادامه می دهد  مارك پس از یکی دو دقیقه 

نمی دانند  آن ها .کنند ا یک درخت برخورد میهم حواسش به جاده نبود و ب جکزمان 
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با پرسیدن سئواالتی به  ادشبان  .اما پزشکان فکر می کنند که او در جا فوت کرده است

وقتی که  ؟خبر داده آن هاچه کسی به  ".در بیان ادامه داستان کمک می کند آن ها

 : پاسخ می دهد  مارك " ؟حالش چطور بود ؟را در بیمارستان دیدند چه فهمیدند  جک

انگار هنوز هم همراه با ترس  جِین اما واکنش " .خوب است جکخدا را شکر حال  "

را   جکبدیهی بود که در بیمارستان او نمی دانست در حالت شوك باقی بماند یا  .است

گفته بود که باید  جکبه   مارك  .بغل کرده و با صدایی پر از ترس او را عزیزم بخواند

   .ان قوي باشندبه خاطر مام

خود او بیشتر از اینکه  .اشاره می کند جِیندائماً به   ماركشان   در زمان صحبت

 کالً از صحبت درباره جِینشبان متوجه می شود که  .غمگین به نظر بیاید ترسیده است

در واقع تمرکز او بیشتر بر این بود که در آینده چه  .و سانحه اجتناب می کند ارینک

خوب   جک بار به این نکته اشاره کرد که حال  او بیش از یک .د افتاداتفاقی خواه

 اما  .بکنیم جِیناما دائماً تکرار می کند نمی دانم چه کار می توانیم براي  .خواهد شد

   .بی اعتنا بود   مارك اساساً نسبت به   جِین

 ماركو  جِینرا می توان در  فقدانهاي واکنش در دو جنس  نسبت به  تفاوت :تفسیر

احساساتش را آزادانه  .داشته تمرکز کند آن چه سعی می کند بر جِین .مشاهده کرد 

دهند  انجامباید  آن چهاما پدر و پسر یکدیگر را دلداري داده بودند تا بتوانند  .ابراز کند

 .را مشخص کنند و به بیرون از خود تمرکز کرده و به واکنش هاي خود بی توجه باشند

 .که هیچ کدام از دو جنس در ابتدا واکنش دیگري را درك نکرده باشدامکان دارد 

در انتهاي  .شبان می تواند طبیعی بودن هر کدام از واکنش هاي اولیه را تائید کند

و سانجه  کارینعلناً از صحبت درباره  ماركشان شبان چنین فکر می کند که  صحبت

       شبان تصمیم  .ن اوضاع استظاهراً او بسیار نگران مرتب کرد .اجتناب می کند

 مارك می گیرد که نتیجه گیري را به چند روز بعد موکول کند یعنی بعد از اینکه ببیند 

     او همچنین به خاطر . در روزهاي جاري چه واکنش هایی از خود نشان می دهد 

این بی توجهی مخصوصاً  .بی توجه هستند  جکمی سپارد که پدر و مادر نسبت به 
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اگر  ؟است کارینعلت شوك مرگ ه آیا این ب .دیده می شود  مارك یشتر از سوي ب

به هر  ؟شده است  جِینآیا توجه بیش از اندازه متمرکز  .این چنین باشد قابل درك است

چطور   مارك واقعاً حال   پس .حال او تنها کسی است که توانسته داستان را بازگو کند

خود را نادیده گرفته  فقدانآیا  ؟به خود گرفته است آیا نقش محافظت کننده اي ؟است

 .فکر می کند که اکنون زمان رسیدگی به هیچ کدام از این موارد نیست  ادشبان  ؟است

 آن هاهنوز به خاطر شوك وارد شده در وضعیت وخیمی قرار دارند و سوگواري  آن ها

راسم خاکسپاري زمان شاید دو یا سه هفته بعد از م .با شدت بسیاري آغاز شده است

   .بخواهیم صحبت کنند آن هاخوبی باشد که از 

 ؟شروع به صحبت می کند و می گوید که سئوال مهمی دارد که باید از او بپرسد جِین

شبان من باید   " .او دقیقاً در چشمان شبان نگاه کرده و به آرامی و جدیت می پرسد

 کارین آیا .....  این موضوع سر در نمی آورمواقعاً از  .باید در مورد آسمان بدانم .بدانم

شبان انتظار نداشت که حاال  ؟حاال به نوعی خواب فرو رفته یا در حضور خداوند است

 فقدانعلی رغم  .این سئوال پرسیده شود و فکر می کند که این نشانه خوبی است

او  .می کندسئوال  کارینبا آن روبرو شده است درباره راحتی و آرامش  جِینبزرگی که 

 با آرامش و جدیت به این سئوال پاسخ می دهد و توضیحی می دهد که بر اساس کتاب

اما هیچ جزئیاتی در مورد  .مقدس ایمانداران پس از مرگ فوراً به حضور خدا می روند

به هر حال ما با دید محدود زمینی خود  .چه کار می کنند وجود ندارد آن جااینکه در 

مقدس به وضوح در این باره  ولی  کتاب .خوابیدگان چه حالتی دارندنخواهیم فهمید که 

اگر  .همه آنانی که در مسیح می خوابند در وضعیت بهتري قرار دارند .صحبت می کند

   .تر کرد چیزي نگفت اما در ظاهر این بحث او را آرام جِینچه 

جدد اطمینان به دنبال کسب م جِین .حساس بود ینجِشبان نسبت به نیازهاي  :تفسیر

اطمینان بدهد و  جِینشبان سعی می کند که به  .بود نه یک بحث الهیاتی یا انتزاعی

همیشه ایمان  کارینمی دانم که ! بله می دانم  ".تاکید کند که تجربه او واقعی است

باید می پرسیدیم چون دیگر  " .داشت و او در زندگی اش به دنبال گزینه صحیح بود
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می دانست او به چه چیزي فکر   اد اما  .می تواند جمله خود را تمام کنداو ن "......  اون

      .به آرامی زمزمه می کند جِین. درباره مرز باریک اما واقعی موت و حیات .می کند

می پرسد   مارك و  جِین از   ادشبان  "  ؟آیا همه این چیزها می تواند واقعی باشد "

بله  می گوید    جِین .د قبل از رفتن برایش دعا کندآیا موضوع خاصی هست که بخواهن

دعا کنید که از خواب  " :و در حالی که مستقیم به چشمان شبان نگاه می کند می گوید

صدایش پر از غم و عصبانیت  " .بیدار شوم و بفهمم که همه این ها خواب بوده است

  مارك " .یی بکنمکاش می توانستم چنین دعا جِین "  :است  و شبان پاسخ می دهد

  " .فکر کنم براي مراسم خاکسپاري دعا کنیم  " : می گوید 

واقع گرایانه اش بسیار طبیعی  درخواست و امید غیرو  جِینواکنش پر از خشم  :تفسیر

شبان در اینجا با شنیدن ابراز احساساتش بدون اینکه نظري در آن باره بدهد  .است

یی که آنان در طول مراحل اولیه آن جاهم از  كمارواکنش  .بسیار مفید واقع می شود

او بار دیگر و ظاهراً با تمرکز بر کارهایی که باید  .هستند طبیعی است فقدانتطبیق با 

شاید این حالت براي او در این زمان  .شود سعی می کند از خود محافظت کند انجام

   .هدد انجام فقدانضروري است تا او بتواند تطبیق هاي اولیه را با 

یکی از چیزهایی که در مورد دعا می دانم این است که گاهی   " :می گوید  اد 

سوي خداوند بلند می کنیم و در ادامه ه تنها با این کار صداي گریه و شکایت خود را ب

از شما می خواهم که در روزهاي آینده هر گاه احتیاج داشتید به   :چنین می گوید

در قلب دارید را  آن چه سپس،و  " .پدر آسمانی  "بیاورید  سادگی این عبارت را به زبان

خداوند صداي شما را می شنود و در کنار شما حضور  .به او بگوئید و یا فقط گریه کنید

   " .یی که احساسش نمی کنیدن هاادارد حتی در زم

اما  .در این قسمت مطرح شود " ؟چرا "منتظر می ماند تا شاید سئوال دشوار  اد 

می گوید را بپذیرند یا  آن هاشبان به  آن چهتوانستند  آن هاظاهراً  .طور نمی شود این



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ٢٢٣

 

نیاز داشتند  آن هاحداقل این طور نشان می دادند و ظاهراً این همان چیزي بود که 

   .بشنوند

برود و برنامه هاي  آن هاهماهنگ می کند تا روز بعد به خانه  آن هابا  ادشبان 

درباره مراسم  آن هادهند و به چند سئوالی که  انجامخاکسپاري  الزم را براي مراسم

       می گوید تا بدانند که او  آن هااو عمداً جمالتی به  .خاکسپاري دارند پاسخ دهد

در ارتباط باشد و اینکه یکی دو  آن هامی خواهد پس از مراسم خاکسپاري با خانواده 

او  .قرار مالقات بگذارد آن هاگرفت تا با  تماس خواهد آن هاهفته پس از خاکسپاري با 

سخت خواهد بود اما  آن هااطمینان می دهد که خاکسپاري براي  ماركو  جِینبه 

به حساب می آید و خود تمام تالشش را خواهد کرد تا به  آن هازمانی مهم براي 

 ن هاآاو همچنین به  .مراسمی شایسته برگزار شودکمک کند تا  آن هاخانواده سوگوار 

می گوید برخی از اعضاي کلیسا داوطلبانه می خواهند غذا آماده کنند و از پدر و 

 و جِین  ؟می پرسند که آیا موافقند کسی در این رابطه برنامه ریزي کند  کارینمادر

زمانی که می خواستند  .در ظاهر از این پیشنهاد خوشحال شدند و آن را پذیرفتند مارك

   رنگش پریده و بسیار خسته بود اما به ظاهر آرام تر   جِین هبه خانه بر گردند اگر چ

  .تر راه می رفت شان هم آرام حتی از زمانی آمدن تغییري نکرده بود مارك .می آمد

براي شبان سخت و طاقت  مارك و جِیناین جلسه از لحاظ احساسی به اندازه  :تفسیر

مشاوره موفق شده بود و یک او در جلب توجه این زوج به موضوع اصلی  .بود فرسا 

ثیر أبر روي او ت یاین جلسات از جهات مختلف .رابطه مشاوره اي درستی ایجاد کرده بود

ممکن است او احساس ناتوانی کند از چیزهاي که به زوج سوگوار پیشنهاد   .گذاشته بود

ید کرده مطمئن نباشد یا حتی از خود بپرسد آیا کمکی از دستش براي این زوج بر می آ

افکاري از قبیل  .یا خیر؟ ترسها و عدم امنیت خود او ممکن است آشکار شده باشد

خریدن ماشین بهتر و اینکه اجازه ندهد دخترش شب دیر وقت رانندگی کند ممکن 

همچنین او ممکن است به درك جدیدي از اینکه چقدر  .است به ذهن او خطور کند
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است که شبان با همکاري قابل  خوب .فرزندان خود را دوست دارد رسیده باشد

  .صحبت کند و از این کار براي شروع مرحله تطبیق خود بهره ببرد یاطمینان
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  هشتمبخش 

  مرحله درگیر شدن – 4 ، 3 ، 2جلسات 

فکر می کرد که مراسم خاکسپاري بسیار دشوار خواهد بود و همین   اد شبان 

قدر زیاد  تعداد نفرات آن .خاکسپاري شرکت داشتندچند صد نفر در مراسم  .شدهم طور 

لحظات بسیار حساس زمانی  .بود که انگار یک گردهمایی اجتماعی برگزار شده است

که اکثر اعضاي خانواده  زمانی .با یکدیگر جمع شدندخانواده  یکدرجه اعضاي بود که 

بر آن قرار   کارینهاي  تابوتی را که درش بسته و تعداي از عکس کارینو دوستان 

 .مبهوت کننده اي اتاق را پر کردو جو پر از غم  ،داشت را دست به دست می کردند

واضح بود که  .تر بودند بالً استثنا شروع به هق هق کردند نزدیک کارینآنانی که به 

 آن هااکثر  .بسیاري از نوجوانان مدرسه او قبالً در چنین مراسمی شرکت نکرده بودند

نفسشان را در سینه خود حبس کرده بودند و با  .و شوکه به نظر می آمدندترسیده بودند 

خود مراسم خاکسپاري بیش از حد  .اضطراب بسیار پشت تابوت حرکت می کردند

ولی  ،اگر چه شبان سعی کرد که خانواده و دوستان را قانع کند .معمول طول کشید

صداي  .ندازه طول کشیدمراسم خاکسپاري به خاطر سرودها و شهادت ها  بیش از ا

تمام مدت خاکسپاري به گوش می رسید و صداي پاك کردن بینی ها در گریه و زاري 

سه نفر از دوستان قسمتهایی را در مدح  .مخصوصاً بعد از هر سرود شنیده می شد

آن کمی بی معنی بود زیرا تنها ترواش احساسات  آن هااگر چه جمالت  .خواندند کارین

   .را با یک مقام باال و ایده ال آسمانی ترسیم کرده بودند کارینودها این سر .بود ها

براي دادن پیغام به جلو می آید احساس می کند بدنش   ادزمانی که شبان 

وقتی شروع به  .گویی که وزنه اي بر بدنش آویزان شده باشد .سنگین شده است

شتري می گیرد و از صحبت می کند و توجه و تمرکز جماعت را حس می کند انرژي بی

       ثیر قرار أحضور این همه دختر  و پسر نوجوان در جلسه سخن رانی اش تحت ت

در . آینده نیز احتماالً نمی دید چنین حضوري را قبالً هرگز ندیده بود و در .می گیرد
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اما شادي  فقدانغم و  ،ناراحتی .انتهاي مراسم احساس آشنا اما مبهمی در او وجود دارد

باشد که در آن  یینکه توانسته است شاهد مراسم عزاداري توأم با  محبت و احتراماز ا

به زندگی متوفی احترام گذاشته می شود و به بازماندگان امیدي واقعی براي زندگی 

   .ابدي داده می شود

و صحت مرگ آن  فقدانباز نشدن در تابوت می تواند مانع پذیرش واقعیت  :تفسیر 

 اندیدن جسم بی ج  ،زمانی که امکان آن وجود دارد .ازمانده باشدفرد براي اشخاص ب

   .را تقویت می بخشد فقدانبه از بین رفتن انکار کمک کرده و پذیرش واقعیت  ،متوفی

  

  جلسه دوم  

زمان  .با خانواده او تماس می گیرد  اد شبان  دو هفته پس از خاکسپاري 

 ینـجِشبان از بی احساس بودن صداي  .مالقات را براي هفته آینده مشخص می کنند

  خانه اي که در پس زمینه صداي شخصی که صحبت  .پشت گوشی شوکه می شود

او نه با صحبت کردن مخالف بود و نه از اینکه فرصت  .می کرد  بی سر و صدا است

چنین فکر می کند که شاید بیش از این هم  اد .مالقات با شبان را دارد خوشحال شد

می گوید  جِین ،را می پرسد  مارك زمانی که حال  .او انتظار داشته باشد نباید از

بر  آن هازمانی که  .ممکن است با اینکه کارهاي بسیاري دارد بتواند براي مالقات بیاید

نشستند، او سریعاً به یاد سه هفته پیش یعنی روز بعد از تصادف  ادروي صندلی روبروي 

بیشتر غمگین و ترسیده   ماركدر آن زمان  .سته بودندروي صندلی نش آن هاافتاد که 

چانه اش تکان  .حاال صورتش بیشتر نمایانگر پریشانی و اضطراب درونی اش بود .بود

بی قرار به نظر می رسید و بارها در  .چروکی بر شقیقه اش دیده می شد. نمی خورد

   .زمان صحبت به ساعتش نگاه می کرد
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اکنون انگار صورتش از  .نظر می رسید و پر از اندوهشوکه به  جِینسه هفته قبل 

آن خطوط عمیقی بر صورتش دیده می شد که قبالً هیچ کدام از  .یخ زده باشد ،غم زیاد

صورتش کمی اخمو و زاویه ابروانش به طور مختصري به سمت  .بر صورت او نبود ها

ت با دیدنش در این فکر می کرد که اگر نمی دانست این زن کیس اد  .پائین آمده بود

   .ظاهر فکر می کرد که زنی بسیار نا امید یا بسیار عصبانی است

یعنی اطالعاتی غیر گفتاري که می توان . در خواندن زبان بدن مجرب بود اد  :تفسیر

در مورد وضعیت یک فرد بسیاري از اطالعات را می توان با  .از افراد بدست آورد

باید    اد در واکنش به این شرایط  .الت او فهمیدمشاهده قسمتهاي مختلف بدن و حا

منبع دیگر براي کسب اطالعات درباره تجربیات و  .ارتباطتش با این زوج را بیشتر کند

  نظر  درنیز این افکار را در خود  اد .واکنش هاي ذهنی و درونی مشاور است ،شرایط

 .طالعات دیگر در نظر بگیرندخود را در مقابل ا یمشاوران باید تجربیات ذهن .می گیرد

خب  " :گفت اد  .اغلب واکنش هاي درونی در ارتباط با افراد دیگر بسیار مفید هستند

پس از مراسم خاکسپاري  .خوشحالم که توانستیم با هم وقت مالقات داشته باشیم

  " .طور به فکر شما بوده ام همین

یکشنبه است که به  فکر می کنم متوجه شده اید که ما چندین " :گفت  مارك

شروع به  جِین "....... هفته اول تقریبا آماده بودیم که بیائیم که خب .کلیسا نمی آئیم

حتی می توانستم به زور بیایم اما فکر  .نمی توانستیم بیائیم " :سخن گفتن می کند

   " .شینم و مثل احمق ها گریه کنمنروي نیمکت ب آن جاباید  کردم که احتماالً

طبق معمول او فکر  .دچار احساس خجالت و ترس از خجالت شده است ینجِ :تفسیر

می کند هیچ کس او را درك نخواهد کرد و از این واقعیت دردناك آگاه است که هیچ 

 کارینکس دیگر واکنشی مانند او نسبت به این واقعه ندارد چون کس دیگري مادر 

بر گرفته باعث تشدید حس قطع سراسر وجود او را در  فقداندردي که از  .نبوده است

افراد سوگوار آنقدر به خاطر شدت تجربه خود پریشان  .ارتباطش با دیگران شده است
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    او از خودش انتقاد  .هستند که اغلب نمی دانند نسبت به دیگران باید چگونه باشند

می کند تا بتواند کنترلش را بر خود حفظ کند و به این وسیله سعی می کند خود را 

با گفتن اینکه این احساسات   اد  .مخفی کرده و آسیب پذیري اش را کاهش دهد

 .را آرام کند جِیند داشت سعی می کند نطبیعی هستند و براي زمان موقتی وجود خواه

بسیاري از افراد سوگوار سعی می کنند از رفتن به جاهایی که قبالً رفته اند اجتناب کنند 

دانستن این که این حالت  .ذیري بیشتري می کننداحساس آسیب پ آن جازیرا در 

   .طبیعی است احساس خجالت را کاهش می دهد

اما مسئله  .بله این طور فکر می کنم "  "  ؟آیا از این حالت خجالت می کشی "

چه چیز را درك  .دشوارتر این است که می دانی مردم تو را درك نخواهند کرد

ید که بودن در چنین وضعیتی چه حسی دارد و هیچ کس نخواهد فهم    ؟ردنخواهندک

  " ؟چطور است

حس می کند و به ذهن می سپارد که در آینده  جِیننا امیدي را در صداي  اد 

 و  جِیناما در حال حاضر او می خواهد بر  .باید به موضوع روابط اجتماعی پرداخته شود

   .تمرکز کند مارك

ز مراسم خاکسپاري حالتان چطور بوده و می توانید بگوئید پس ا " :می پرسد اد 

ضمناً  " :باره وارد صحبت می شود و می گوید به یک   مارك  "  ؟چه تجربیاتی داشتید

شبان می خواستیم به شما بگوئیم که به خاطر برگزاري مراسم خاکسپاري و همه چیز 

ر شد سخن خیلی از مردم آمدند درباره اینکه مراسم چقدر خوب برگزا .از شما متشکریم

هم سر خود را به نشانه تائید تکان   جِین . "مراسم بسیار عالی برگزار شد  واقعاً .گفتند

   .می دهد

دهم همین طور که  انجامباعث افتخار است که توانستم این خدمت را  "

من نیز متأثر  .خداحافظی کنند متأسف بودند کارینبسیاري از مردم از اینکه باید با 

هم کل این واقعه دردناك باشد می دانم که شما آگاهید که کارین در هر چقدر  .شدم
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حضور پر محبت خدا است و شما می توانید امیدوار باشید که او را باري دیگر مالقات 

  "  .خواهید کرد

اما  .مارك بار دیگر از مکانیزم دفاعی براي محافظت از خود استفاده می کند :تفسیر 

       تحریک می کند دور را مسائلی که احساسات او  موضوع را عوض می کند و از

خاطر نشان کند اما او باید انتخاب کند  آن هاشبان می تواند این نکته را به  .می شود

   .می خواهند بحث را دنبال کند آن هاکه این نکته را به خود فرد بگوید یا آنطور که 

   اد   "!بله  "  :می گوید در حالی که انگار در افکار خود گم شده باشد   مارك

می اندازد و   مارك نگاهی کنجکاوانه به جِین ؟حال تو چطور بوده ماركمی پرسد 

اگر بخواهید نسبت به قبل در نظر  .چه خواهد گفت مارك انگار که بخواهد بداند

واضح است که کلی کار روي هم انباشته شده بود  .بگیرید فکر کنم خیلی بهتر شده ام

سعی کرده ام عصرها در خانه  .کردم در این مدت به این کارها رسیدگی کنمپس سعی 

کارهاي زیادي  .باشم  جِین یک مسافرت کاري را لغو کرده ام تا بتوانم بیشتر با .باشم

 اتاقش باید آماده  .می شد انجاماز بیمارستان به خانه باید  جک هم براي برگرداندن

گشتن او از بیمارستان باید در تخت خود بستري می شد چون چند هفته اي بعد از بر

  " .می ماند

فکر می کرد که چه چیزي ممکن  اد داشت صحبت می کرد  مارك زمانی که 

 مارك آن چهاز یک سو هیچ اشتباهی درباره  .نهفته باشد  مارك است در پشت سخنان

یا  کارین می گفت وجود نداشت اما با این وجود او باز هم به ندرت چیزي درباره 

     او از سخن گفتن درباره سوگواري و اندوه خود اجتناب  .آورد تصادف بر زبان می

نمی خواست یک دفعه نتیجه گیري کند و  در نقش شخصی  اد می کرد با این وجود 

   .باشد که مانند قالب عمل کرده و دردهاي او را بیرون بکشد
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برخورد    ماركهاي تدافعی  با مکانیزم تصمیم می گیرد که  جِین در این نقطه :تفسیر

اش  و تجربه شخصی فقدانرا به واقعیت  مارك به این صورت که او عمداً توجه .کند

نمی دهد و آشکارا او  انجامدر این زمان هیچ تفسیري  اد دقت کنید که .باز می گرداند 

راي طرف بلکه با جمالت ظریف اما موثري که کمتر ب .را با مشکل روبرو نمی کند

   .تحریک آمیز باشد بحث را ادامه می دهد

  "  ؟فکر می کنی  کارینآیا زیاد درباره   "می پرسد  اد 

تقریباً اغلب اوقات فکر می کنم که دارم صداي او را از اتاق بغلی می شنوم ! اوه البته  "

گاهی حتی  .باره آن فکر که او رفته انگار با شدت بر سرم برخورد می کند اما به یک

طور  مطمئن هستم که این حالت با گذر زمان تغییر می کند این .خیال بافی می کنم

خب اگر بخواهیم سوگواري را تعریف کنیم بهترین جمله  این خواهد بود که  " ؟نیست

تان از شکلی به  گذرگاهی است که از طریق آن زندگی .سوگواري یک فرایند است

شما شخص بسیار مهمی را از دست می دهید زمانی که  .شکل دیگر تغییر می کند

    .تغییرات بسیار عظیم و فرایندي احتماالً پیچیده پیش رو خواهید داشت

یک قسمت از نقش مشاور این است که به افراد دانش و اطالعات الزم را  :تفسیر

ارائه کند تا به افراد براي درك تجربه خود کمک کند تا تعریفی از این که چه اتفاقی 

می افتد داشته باشند که افراد بتوانند شروع به تغییر طرح واره ذهنی خود و  آن هااي بر

این آموزش ها در کالسهاي درس به افراد ارائه نمی شود  .شان کنندی تغییر جهانبین

 مارك متوجه شد که  اد .ارائه می شود آن هابه  ي دیگرتوسط افراد ،بلکه  بنا بر احتیاج

   "  ؟این فرایند چقدر طول می کشد  "  :می کند می پرسد جِین به  در حالی که نگاهی 

سوگواري چیزي نیست که ما  مارك .این چیزي است که همه می خواهند بدانند

دلیل آن را هم می دانیم و آن این است که ما نمی خواهیم  .ش دهیمانجامبخواهیم 

. فوت شد شروع شده است نکاریاما درد براي شما از زمانی که  .درد را احساس کنیم

اگر شما کسی را از دست داده اید که براي شما بسیار دوست داشتنی بوده هیچ راهی 
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همچنین شما در بسیاري از موارد باید خود را با  .وجود ندارد که از درد آن فرار کنید

تصمیم گرفت   مارك زمانی که  .این کار زمان بر است انجامشرایط تطبیق دهید و 

    انگار به چیز دیگري فکر  جِین سخنی نگوید سکوت تلخی فضا را پر کرد و دیگر 

به جلو برود بنابراین رو به او   جِین نمی خواست که مکالمه بدون مشارکت اد .می کرد

   :کرد و گفت

هر    جِین و   مارك درون خود احساس فشار می کرد و نگران بود که  اد  :تفسیر

او مشاهده نمود که هر  .خود شوند و از یکدیگر فاصله بگیرند کدام غرق در غم و درد

توجه  جِینبه روش خود سوگواري می کنند و تصمیم می گیرد که به  آن هاکدام از 

   .کند زیرا احساس می کرد به خاطر دردي که در وجودش دارد به ارتباط نیازمند است

   "  ؟این روزهاي سخت را چطور پشت سر گذاشته اي جِین  "

ظاهراً او تمایلی به پاسخ دادن نداشت نه اینکه . در پاسخ دادن مردد بود جِین 

اتفاقی که  .انگار همه زندگی ام از من گرفته شده است! وحشتناك  " .نتواند پاسخ دهد

زندگی دیگر براي  ؟چه چیزي برایم باقی مانده .قلب مرا پاره پاره کرد.....  براي او افتاد

   " .من تمام شده است

     با وسوسه بازگو کردن  لیست برکاتی که هنوز در زندگیش دارد مقابله  اد 

اما این ضربه  ،به نوبه خود از این مطلب آگاهی دارد جِین او می دانست که .می کند

   .روانی شدید که در اثر  مرگ دخترش بر وي وارد شده زندگی اش را ویران کرده است

   "  ؟ن روزها بیشتر به چه چیزي فکر می کنیای  " :از او می پرسد اد 

کمک می کند که داستان خود را بازگو کند بدون اینکه سخنان او  جِینبه  اد :تفسیر

کنون به آن نیاز دارد ا جِین این چیزي است که  .را تفسیر کند یا او را به چالش بکشد

ان باقی بماند  در نهایت یعنی باز گو کردن داستان خود با دیگران تا در ارتباط با دیگر
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ش اول با خود سپس با دیگران و فقداناین کار باعث می شود که او در جریان تطبیق با 

احساس عدم تمرکز  .احساس می کنم در سرم آشوب است ".خدا ارتباط ایجاد کند

فکر  کارین نمی خواهم درباره هیچ موضوعی فکر کنم فقط می خواهم درباره .دارم

   .کنم

 "؟ کارین ه تصادف یا خود دربار "

بیشتر اوقات می بینم که دارم درباره مکالمه  .نه درباره تصادف زیاد فکر نمی کنم "

تقریباً کلمه به کلمه این مکالمات را به یاد دارم  .هایی که با هم داشته ایم فکر می کنم

پیانو و نواختن  ،خرید کردن .دهیم انجامبه آن کارهایی که عادت داشتیم با یکدیگر 

        گریه اي عمیق و شدید  .شروع به گریه می کند جِیندر این موقع  "....  آشپزي

می دونید ما واقعاً با هم دوست بودیم و خیلی از دخترها و مادرها نمی توانند این چیز  "

 جِین .را بگویند اما ما واقعاً با هم دوست بودیم خیلی دلم براي او تنگ شده است

  .می آیند آن جاوع به گریه می کند و شکمش را می گیرد انگار که اشکها از دوباره شر 

می گذارد و   جِین در حالی که به سمت پائین نگاه می کند دستش را بر کمر مارك

براي یکی دو دقیقه طول می کشد و   جِین گریه هاي .انگار در افکار خود گم شده باشد

یق می کشد و انگار بسیار آرام تر می شود او چندین نفس عم .کم کم متوقف می شود

  .اما هنوز احساس می شد که تسلیم واقعه شده است نه اینکه با آن تطبیق یافته باشد

      در داستانش حالتی ایده ال به رابطه خود و دخترش  جِینطبق معمول  :تفسیر

را که  هآن چافراد اول سعی می کنند با نکاتی مثبت  ،فقدانوع پس از وق .می دهد

این یکی از اولین کارهاي است که در فرایند تطبیق دیده می شود  .داشته اند بیان کنند

به این   Rando در تئوري  .فرار نکند فقدانو باعث می گردد فرد از پذیرش واقعیت 

یادآوري و تجدید خاطره از ارتباطی که  .سومین فعالیت اشاره شده است به عنوانچیز 

   .شده داشته استشخص با فرد فوت 
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همچنین براي ما هم  .چنین رابطه اي داشته اید کارینخیلی عالی است که تو و  جِین

تو حق داري به او افتخار . آشنایی با چنین فرزندي بسیار باعث خوشحالی بوده است

چنین فرزند عالی نبود کنار آمدن با این واقعه  کارین شاید اگر  " :می گوید   جِین .کنی

   اگر این طور بود مطمئن باش نوع سوگواري شما هم فرق  ".ا راحت تر بودبراي م

یکی از سخنان قصار مورد عالقه من از سی اس لوئیس این است که می  .می کرد

پناه ببرید جهنم  آن جابه  فقدانتنها جایی که می توانید براي گریز از درد  " :گوید

بنابراین زمانی که شما از  ".داردست که هیچ محبتی وجود نآن جااست چون تنها 

برکات داشتن رابطه اي پر محبت برخوردار هستید در واقع چیز بیشتري براي از دست 

مان امید داریم  ایماندار ما در زندگی به عنواناگر چه همانطور که می دانید  .دادن دارید

   نداشتم اگر از این واقعیت خبر  " ".ي ما محدود و زود گذر هستندها فقدانچون 

   " .فکر کنم احتماالً دیوانه می شدم .نمی دانستم چه کار می کردم

چیزي که باید در نظر داشته باشید این است  مارك طور و تو هم همین جِین 

 .بر گردد کارین ست کها  که شما در ته قلب خود تنها یک خواسته دارید  و آن این

     ز این واقعیت مجدداً باعث درد شما شما می دانید که این امکان ندارد و آگاهی ا

شما قبالً به این نکته  .شما در حال تطبیق با یک واقعیت جدیدي هستید .می شود

یی بوده که بسیار احساس تنهایی کردید و این قابل درك ن هاااشاره کردید که زم

 .رنداما مطمئن باشید که افراد زیادي در اطراف شما هستند که شما را دوست دا .است

می خواهم بدانید که من  .از بسیاري شنیده ام که چقدر می خواهند به شما کمک کنند

هر وقت که بخواهید صحبت کنید یا دعا کنید یا اینکه  .همواره در اختیار شما هستم

خدا هم با شما است حتی اگر به سختی بتوانید حضور او  .فقط بخواهید همراهتان باشم

   .ا و بارها به ما گفته که ما را ترك نخواهد کرداو باره .را احساس کنید

بتوانند   مارك و   جِینچیزي که  .درباره یک ارتباط واقعی سخن می گوید اد  :تفسیر

قادر خواهند بود به میزان کمی به این حقایق پاسخ  آن ها .با آن ارتباط ایجاد کنند

تطبیق هاي آینده مفید  جاماندهند با این وجود شنیدن این مطالب در این زمان براي 
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از میان  اداین تنها یکی از حقایق و یکی از نکات امید بخشی است که  .خواهد بود

   .یادآوري می کند آن هابه   ،موارد بسیار

نمی دانیم چقدر این کارم می تواند درست باشد اما   اد  .متشکریم  " :می گوید  مارك 

   " .دیگري باشندبرم افراد  گاهی من نمی خواهم دور و

   ؟منظورت چیست  :می پرسد اد 

آن نمی دانم یه جورایی  .به سختی تالش می کند منظورش را بیان کند  مارك 

دائماً دور و بر ما هستند و حرف می زنند سعی می کنند باعث شوند ما احساس  ها

       نم فکر می کنم اگر بتوا .بهتري داشته باشیم که در این کار موفق هم نمی شوند

می دانم منظورت از  .بر گردم به سر زندگی که قبالً داشته ام حال بهتري خواهم داشت

اما منظورت از  ،اینکه می گویی افراد دیگر خام و عجیب و غریب رفتار می کنند چیست

نمی دانم ما همیشه خانواده با   ؟اینکه سر زندگی که قبالً داشتی برگردي را نمی فهمم

     با لحنی طعنه آمیز  جِین .و من فقط می خواهم دوباره آن طور باشد ثباتی بودیم

مستقیماً    مارك ".به عبارتی دیگر او می خواهد همسرش دوباره شاد باشد "  :می گوید

   .خیره شده بود اد به 

   "  ؟آیا می خواهی دوباره خانواده شادي داشته باشی " :می پرسد اد 

   " .البته که می خواهم "

  "  ؟چطور می خواهی به این نتیجه برسی "

تنها چیزي که دائماً می بینم آن ماشینی است که کاش هرگز  .نمی دانم .نمی دانم" 

کل ماشین له شده  ؟چرا .یک اشتباه بزرگی بود آن جارفتنم به  .به اوراقی نرفته بودم

ره شده بود و شیشه بدنه اش پاره پا .بود انگار که زیر یک دستگاه پرس گیر کرده باشد
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هاي او هنوز کف ماشین بود و  یکی از کفش .هایش شکسته و همه جا پخش شده بود

   " .خون و یک عالمه خون

آن صحنه  جِینخوشحالم که  " .سرازیر می شود ماركاشک هاي در این لحظه 

 شروع به فکر کردن می کند در حالی که اشک اد  .او به شدت گریه می کرد  " .را ندید

انگار که در  اد .گاهی قطره قطره و گاهی هم بسیار تند .سرایز می شود  جِیناز چشمان 

   ؟اما این جنگ چه بود .درون خود می جنگد

تجربه او متفاوت از تجربه  .هم احتیاج دارد داستان خود را باز گو کند مارك :تفسیر

  اد .د هستندبه نوبه خود منحصر به فر آن هاتجربه هر کدام از  .همسرش است

داشتن خانواده (  .می گوید که چگونه می تواند به هدف خود برسد مارك مستقیماً به

این کار در  انجاماما  .نیز رسیدگی می کند  مارك با این کار او به نیاز) اي خوشحال 

بپرسد که    مارك می توانست از این فرصت استفاده کرده از  اد .اشتباه بود جِین حضور

بسیاري از مردان هنگامی تشویق  .رد دیگري وجود دارد که از او حمایت روانی کندآیا ف

   .شدند با شخص دیگري درد دل کنند که توانسته باشند به آن فرد اطمینان کنند

در چنین شرایطی مردها را باید تشویق کرد که تجربه خود را با مرد دیگري در 

قرار مالقات   جکچون با دکتر  برونندد زود بای آن هامی گوید که  مارك .میان بگذارند

 آن هاجلسه را با خواندن قسمتهایی از کالم خداوند تمام کرد و از  ادبنابراین  .دارند

. شمرده آیات را خواند ،او آرام و شمرده .خواست که آرام بگیرند و به آیات گوش دهند

حالی که صورتش منقبض  در  مارك اما  .انگار کلمه به کلمه را دنبال می کرد جِین

   .مقدسی که از آن خوانده می شد خیره شده بود شده بود به کتاب

که  تپیشنهاد داده اس  جک و کارین می گوید که یکی از دوستان مارك و جِینبه  اد

را   جِینمی تواند چمن ها را کوتاه کنند و یکی از خواهران نیز اعالم آمادگی کرده که  

تشکر می کنند و می گویند  اد از  آن ها .ی که احتیاج دارد برساندبا ماشین به هر جای
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هم پیشنهاد کمک آن خواهر را به  جِین که کوتاه کردن چمن ها کمک خوبی است و

   .خاطر سپرد

شان را در چنین  شان می گوید که شجاعت قبل از رفتن جک و جِینو  اركم به اد 

در این شرایط به  آن هاه او فکر می کند شرایط طاقت فرسایی ستایش می کند و اینک

می توانند هر وقت احتیاج  آن هایادآوري می کند که  آن هاخوبی عمل کرده اند و به 

تماس خواهد گرفت تا بار دیگر  آن هااو چند هفته بعد با  .داشتند با او تماس بگیرند

   .مالقات کرده و با هم صحبت کنند

  

  جلسه سوم 

مالقات می کنند سه ماه بعد از  ادیکدیگر را در دفتر  آن هاجلسه بعدي که 

تماس می گیرد تا  آن هابا  3و  2چند بار در بین جلسه  اد .مراسم خاکسپاري است

را در  آن هااو  .بگوید براي هر نوع کمکی آماده است آن هاحالشان را بپرسد و به 

ی می کردند که از مرتب در جلسات شرکت نمی کنند و سع آن ها .کلیسا دیده است

می شنود که او درباره  ماركاز یکی از دوستان  اد وقتی .ارتباط با مردم اجتناب کنند

     تماس  آن هابا  اد .استعفا از شغلش و جا به جا شدن سخن گفته نگران می شود

 ظاهراً  .بار دیگر همدیگر را مالقات کنند پیشنهاد می کند که یک آن هامی گیرد و به 

نشسته بود رنگش  آن جا در جِین بار این .از این پیشنهاد خوشحال می شود كمار

سال  10گویی در طول این سه ماه گذشته  .پریده و ظاهري بسیار ضعیف شده داشت

نگاهی با معنا به شبان می اندازد و زمانی که می خواهد روي صندلی  .پیر شده بود

   .کند بنشیند به میز برخورد می کند اما توجهی نمی

در عمق وجودش با ترس در . حس نا امیدي شدیدي وجود اد را در بر می گیرد

ترس از اینکه اگر سئواالت واقعه گرایانه تري بپرسد باعث بدتر شدن  .کشمکش است
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آیا باید روش  ؟آیا در جایی اشتباه کرده ام. می شود و نه بهتر شدن او جِین حال

از سوي من و کلیسا محبت  آن هاآیا  ؟بردمدیگري براي این خانواده به کار می 

اما به محض اینکه سئواالتی درباره مدت زمان سوگواري به ذهنش  ؟احساس می کنند

یی مدت زمان سه ماه می تواند تازه ها فقدانآمد فوراً به یاد آورد که در مورد چنین 

   .شروع فرایند سوگواري باشد

مان خصوصی تري براي صحبت با هر دوي خب خوشحالم از اینکه ز "  :می گوید اد 

   "  ؟هر روز در فکرم هستید اوضاع براي شما چگونه می گذرد .شما دارم

ثیر قرار می دهد أاو را تحت ت جِینو  مارك از اینکه چطور شرایط اد شبان :تفسیر

با توجه به شرایط موجود خود او نیز با آسیب پذیري روبرو شده و همواره در  .آگاه است

معنا و مفهومی  آن هاآیا او توانسته به  ؟ین فکر است که آیا کارش درست بوده یا خیرا

آن را از بین ببرد و همچنین نمی تواند  آن هااو نمی تواند درد  .ارائه دهد بیندر این 

     سر صحبت را باز  آن هااو آگاهانه با  .باز گرداند آن هااز دست داده اند را به  چه

احساس عقب نشینی مقابله می کند و سعی نمی کند  با فاصله گرفتن و  می کند با هر

در چنین شرایطی شبان مشاور ممکن است با یکی . مخفی شدن از خود محافظت کند

در  .مداخله بسیار کم یا مداخله بیش از اندازه .از این دو حالت زیر در کشمکش باشد

که در فکرشان اتفاق می افتد یی شبانان در زمان تعدیل تجربیاتی ن هااچنین زم

   .شان بالغ تر شود تشویق می شوند و اجازه دهند ایمان

تو به او می گوئی   "نگاهی که معنایش این بود  .به یکدیگر نگاه کردند جِینو  مارك

کالً من می توانم بگویم  "  :صدایش را صاف کرد و گفت مارك " ؟یا من باید بگویم

دچار افسردگی شده است و دکتر  جِین وجه شدیم کهما مت " .که اوضاع خوب است

        اد .دو هفته است که دارو مصرف می کند .خانواده آن را افسردگی بالینی نامید

بسیار  مارك می توانست احساس کند که صحبت کردن درباره این موضوع براي

   .استسخت 
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ر چه خوشحالم که توانسته سفم اگأاز شنیدن این موضوع بسیار مت جِین " :می گوید اد 

بله هنوز مطمئن نیستیم   "پاسخ می دهد   اركم  " .اید درمان دارویی مناسبی بیابید

هرگز فکر نمی کردم هیچ کدام  " .که آیا کل این موضوع را خوب فهمیده باشم یا خیر

آیا  :می پرسد اد .مان نیاز به درمان دارویی داشته باشیم فقداناز ما براي روبرویی با 

  " ؟هرگز تصور کرده بودید که تنها دخترت را از دست خواهی داد

   " .البته که نه "می گوید   مارك 

ی است که تجربه کرده و فقدانبه دلیل  جِین متوجه می شود که افسردگی  اد :تفسیر

چه  جِین  فکر نمی کند که اد .او بدنبال مقصر نمی گردد .به ته خط رسیده است

او این طور . نداده که دچار افسردگی شده است انجاممی داده و یا  انجامد کارهایی بای

براي او ایجاد شده است و  جِین  فقداننتیجه گیري می کند که این شرایط به خاطر 

نیازي که وي براي تطبیق داشته باعث تحلیل رفتن نیروي او شده و دچار خستگی و 

گوید که بدن او تازه به داروها پاسخ داده  می جِین  .تحلیل نیروي فیزیکی گردیده است

 آن طور که .اصوالً دو هفته طول می کشد که این نوع داروها بر فردي اثر کنند .است

کمتر احساس غم می کند و متوجه  .می گوید او احساس انرژي بیشتري می کند  جِین 

نیازهاي قبل  اما او همان چالش ها و .شده که افکارش واضح تر و متمرکز تر شده اند

این داروها باعث بهتر شدن یا خوب شدن احساسات فرد نمی شود بلکه به این  .را دارد

منظور استفاده می شوند تا مواد شیمیایی طبیعی مورد نیاز مغز به آن رسیده و فرد بتواند 

این داروها براي درمان سوگ به فرد  .با در اختیار داشتن شرایط طبیعی عمل کند

سوگواري خود  .بلکه براي از بین بردن افسردگی او داده شده اند  ،اند تجویز نشده

      اما اگر افسردگی او درمان نمی شد  .احتیاج به درمان دارویی و روانپزشکی ندارد

غیر طبیعی نیست که پزشک  .می توانست در روند طبیعی سوگواري او خلل وارد کند

این  .راي افراد سوگوار تجویز کرده استخانواده داروي ضد افسردگی و ضد اضطراب ب

بلکه منبع و کمکی هستند براي افزایش  ،نمی تواند جاي مشاوره را بگیرد ن هاادرم

مشاور می گوید  آن چهبازدهی فردي که مشاوره می شود و سعی می کند بر اساس 
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  ".خیلی سخت است فکر هم نمی کنم آسانتر شود " :به آرامی می گوید  جِین  .عمل کند

  " ؟تر بیان کنی می توانی منظورت را واضح "

شانه هایش را باال می اندازد لحظه اي سکوت کرده و سپس در حالی که  جِین 

هنوز او را می بینم صدایش را می شنوم  "  :صورتش جمع شده با گریه تلخی می گوید

خیلی  .هنوز فکر می کنم که ممکن است این یک خواب باشد و حتماً بیدار خواهم شد

  " .سخت است

جلو می برد به یاد می آورد که  جِین سوي ه در حالی که جعبه دستمال کاغذي را ب اد

اکنون این  .داده است انجامدو بار دیگر هم همین کار را در همین جا یعنی در دفترش 

تا به کی این مادر باید زجر  ؟تا به کی اي خداوند " :سئوال به ذهن او خطور می کند

اما او دائماً به خود  .هم احساس ناتوانی می کند ادخیلی وقت است که  " ؟بکشد

البته  .یادآوري می کند که او در روبروي قربانیان یک ضربه روانی واقعی نشسته است

را از بین ببرد اما فکر می کند اگر تنها پس از گذشت سه  آن هاکه او می خواهد درد 

   .دي نداشته باشند چقدر غیر طبیعی خواهد بودهیچ در آن هاماه از مرگ دخترشان 

واضح است هر کس دیگر  .اصالً از این که چنین می گویی غافلگیر نمی شوم ینجِ" 

ی که یک فقدانتو داري از جدي ترین  .هم در شرایط شما بود همین حس را داشت

   ".یعنی مرگ پسر یا دختر .می تواند با آن روبرو شود عبور می کنی انسان

   " .امیدم زیاد است .ما فکر می کردم ایمانم کافی استا"

نشان دهنده این است که وي امید و عزت نفس خود را از دست  جِین سخنان   :تفسیر

طرح واره ذهنی او  .داده و در تالش براي درك شرایط موجود خود را محکوم می کند

اس درك  شرایط براي درك شرایطش نادرست بوده و او تالش می کند بار دیگر احس

شبان مشاور می تواند از طریق بازخوانی تجربه  .تسلط بر خود را باز یابدو و معنا داشتن 
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احساسات و سئواالت دردناکش به او کمک کند تا  ،اش و مشخص نمودن حقیقت

   .نتیجه گیري هاي غیر واقع گرایانه و اشتباه خود را کنار بگذارد

در واقع در دو سال اخیر  .داريي مستحکم امید مطمئن هستم که تو هم ایمان و هم"

می دانم که شما این ایمان و امید را دارید و یکی از موضوعاتی  ،که شما را می شناسم

که باید به خاطر بسپارید این است که اگر آنقدر افسرده شده اید که حتی از نظر 

در مورد  فیزیولوژیکی دچار مشکل شده اید این حالت جسمی شما بر احساسی که

تان  وضعیت شما مانند این است که بر چشمان .ثیر خواهد گذاشتأایمانتان دارید ت

   ".عینک آفتابی تیره گذاشته اید و راه می روید

   .من براي هیچ کس مفید نیستم .من نباید اینقدر افسرده می شدم" 

ولی براي طور است  فعالً شرایط تو این .جِین تقصیر تو نیست که افسرده شده اي " 

مقدس  برخی از بزرگترین شخصیت هاي کتاب .همیشه این طور باقی نخواهد ماند

ایوب و ارمیا زمانی که با ضربه روانی خود مواجه شدند دچار افسردگی  ،مانند ایلیا

همین شرایط براي رهبران بزرگ روحانی چون مارتین لوتر و چارلز اسپرجِین و  .گشتند

از جهاتی من فکر می کنم همین که  .لن نیز صدق می کندرهبرانی چون ابراهام لینک

   " .شما این روزها را پشت سر می گذارید ایمان بسیاري از خود نشان می دهید

آیا این طور فکر می کنی که اکنون بیشتر   "  :می کند و می گوید   مارك رو به   اد

رخ داده است را درك تان  توانسته اي واقعه  دشواري را که در سه ماه گذشته براي

  " ؟کنی

با این کار  .را هم از لحاظ ذهنی وارد بحث کند ماركسعی می کند  ادشبان  :تفسیر

ارتباط  آن هاباز می کند تا او نیز احساسات خود را بازگو کند و با  مارك او در را براي

  .ایجاد کند
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استان چه خواهد نمی دانم آخر این د .سه ماه گذشته انگار مثل سه سال گذشته است 

یی که برایت نگران است گفت که تو در صدد آن جایکی از دوستان تو از  مارك .شد

   ؟ایجاد تغییراتی هستی

حرف می زدیم که شاید بهتر است  جِین بله با  " :قبل از پاسخ مکث می کند  مارك" 

آن زندگی  این شهر و خانه اي که در .درجایی دیگر دوباره همه چیز را از نو شروع کنیم

   ".می کنیم پر از غم است

اما من فکر  .با این کار موافق نیست جِین نه  ؟آیا هر دوي شما با این کار موافق هستید

خوب نیست که چنین  جِینچون اوضاع  .می کنم مسئولیت این کار را به عهده بگیرم

وست ندارم و می گوید من این ایده را د  جِین .تصمیمات اساسی درباره زندگی ما بگیرد

 کارینالبته می دانم اتاق خالی  .د خوب نیستاشاید این به آن خاطر است که حالم زی

براي ما به طور دائم درد آور است اما می دانم که حتی اگر شهر را نیز ترك کنم غم 

   .خود را با خود خواهم برد

 فقدانی را به فقدانولی من فقط نمی خواهم . می گوید ممکن است حق با تو باشد  اد 

همسایه و  ،خوب است اما اگر من خانه مارك می دانم که انگیزه .ي شما اضافه کنمها

می گوید خب ما هیچ   مارك .کلیسایم را هم از دست بدهم برایم خیلی زیاد خواهد بود

     یادآوري  مارك به اد .)هیچ چیزي ابدي نیست  ( .چیزي را در بتن قرار نداده ایم

هر تغییر بزرگ در زندگی باعث ایجاد استرس در فرد می شود در چنین  می کند که

وجود داشته  آن هاچنین تغییري براي  انجامشرایطی باید دالیل قابل توجهی براي 

   .باشد و فرار از سوگواري نمی تواند دلیل خوبی براي این کار باشد

این  .سخن می گویدکمی رك و راست تر  مارك در ارزیابی برنامه هاي اد  :تفسیر

نوع مداخله نتیجه وجود ارتباطی دو طرفه و مستحکم است و همچنین به این خاطر که 

آمادگی شنیدن این انتقادات و  مارك اکنون .گوش کرده است مارك او قبالً به سخنان

 ماركاگر قبل از آنکه  .صمیمی است اد زیرا احساس می کند با  .پیشنهادات را دارد
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ا براي او تعریف کند چنین اتفاقی می افتاد احتماالً راه ارتباط بیشتر با تجربه خود ر

براي فرار از  مارك اشتیاق .بسته می شد و دیگر به سخنان اد توجه اي نمی کرد مارك

این اشتیاق ممکن است ابزاري باشد براي فرار  .امري طبیعی است فقدانشرایط پس از 

افراد سوگوار و افرادي که دچار ضربه  .آوري می کندرا به فرد یاد فقداناز مسائلی که 

آن  .روانی شده اند می توانند در چنین شرایطی از خدمات مشاوره شبانان استفاده کنند

ادامه می دهد که  جِین .این تغییرات پشیمان خواهند شد انجاماصوالً مدتی بعد از  ها

نوز هم نمی تواند به همراه به هر حال او ه .هستند  مارك این مسائل مشکالت اساسی

 آن جااعضاي دیگر خانواده بر سر میز ناهار بنشیند و هر وقت که بتواند از نشستن در 

براي من  کارین دیدن جاي خالی " :با حالتی تدافعی می گوید  مارك .فرار می کند

  این حالت براي افرادي که پس از مرگ عزیزي سوگواري  " .غیر قابل تحمل است

اما این حالت به من می گوید که تو هنوز در وسط فرایند  .د غیر طبیعی نیستمی کنن

نظرشان درباره کتاب کوچکی  "می پرسد که  جِینو  ماركاز  اد .سوگواري قرار داري

آن کتاب باعث  "  :گفت جِین " ؟پیشنهاد کرده بود چیست آن هاکه او جلسه قبل به 

سئواالتش را بپرسد و بهترین  جِینکه  اجازه می دهد ماركشد کلی گریه کند و 

   .داد آن هاپاسخی که می توانست را به هر کدام از 

نشان دهنده این است که او در کجاي فرایند تطبیق خود قرار  ماركسئواالت  :تفسیر

بخواهد که پاسخ هاي خودش را  درباره سئواالت  بازگو  ماركمی توانست از  اد  .دارد

فرصتی مهیا  کند که  اد این کار انجامبا  .ها نا کامل باشند پاسخ هر چند که این .کند

بتواند احساسات خود را ابراز کند و به او کمک کند تا احساسات و افکار خود را  مارك

با پرداختن به این موضوعات بیشتر سود  ماركً احتماال .در این تجربه بهتر بشناسد

   .شاور بشنودرا از زبان م آن هاخواهد برد تا اینکه 

    می گوید اما سئوالی است که بیش از هر چیزي ذهن مرا به خود مشغول   مارك 

   ؟ست که چه کسی مسئول این واقعه استا می کند و آن این



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ٢٤٣

 

   "  ؟منظورت چیست "

نباید به او اجازه می دادیم که دیر وقت  .بارها این موضوع را در ذهنم مرور کرده ام

     هم  جک .او هم بهتر می دانست که این کار اشتباه استخود  .رانندگی می کرد

در این قسمت صداي  ".. .من تابلو هاي درستی نداردمی دانست آن خیابان لعنتی 

می دانید مثل شکنجه  .من باید ماشین بهتري براي او می خریدم .می گیرد مارك

ع چنین حوادث شد روشهاي زیادي وجود دارد که می توان به راحتی مانع از وقو .است

عصبانی به نظر  ماركلحن  ".او از ما دزدیده شده است .اما حاال دیگر خیلی دیر است

   .می رسد

او با . از خود نشانه هاي پیشرفت در فرایند سوگواري را نشان می دهد مارك  :تفسیر 

 .غیر قابل کنترل را بدست گیرد فقدانواقعیت می جنگد و سعی می کند کنترل یک 

هاي شدید او براي برگرداندن اوضاع به وضعیت سابق باعث شده که خشم خود را تالش

بدنبال جایی  مارك .هدف و منشأ خشم او نامشخص است .شناخته آن را ابراز کند

در این مرحله کار  اد. تخلیه کند ،است تا خشم خود را نسبت به محرك عصبانیتیش

اگر وي این کار را  .رد نمی کندبه خاطر خشمش برخو مارك صحیحی می کند که با

فرایند  ،دیگر احساسات خود را بروز ندهد و در نتیجه مارك می کرد باعث می شد که

در ذهنم مرور را بارها و بارها این مسئله  ": می گوید جِین .سوگواري متوقف شود

یا  .به آن دلیل اتفاق افتاد که دعا در زندگی ما کم شده بود فقدانشاید این  .کرده ام

در پی   اد   " .می دادم شاید باید بیشتر به بچه ها وقت شاید هم خیلی سرم شلوغ بوده

می پرسد تا بتواند منظور خود را بهتر بیان کرده  جِین و مارك این سخنان سئواالتی از

چند دقیقه اي را اختصاص داد تا براي  اد .واقعاً چه احساسی دارند آن هاو دریابد که 

یح دهد چرا این طرز فکر خطرناك است که شخص آسیب دیده علت واقعه توض آن ها

 اد .هنوز ذهنش درگیر ماشین مچاله شده بود  مارك .را مجازات خدا براي خود بداند

او  .یج شده و نمی دانست که چگونه باید به همه این چیزها واکنش نشان دهدگ
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ه با یکی از دوستان خود که او تصمیم می گیرد قبل از اتخاذ روشی براي ادامه مشاور

   .هم شبان است مشورت کند

قبالً واکنش هاي خود را نسبت به شرایط خانواده جاکپسون با  اد شبان :تفسیر

اکنون او نیاز به کمکی موثر دارد تا بتواند قدم  .شخص دیگري در میان گذاشته است

وجود دارد هر دو نیاز وي او و همکارش  بینروابطی که  .بعدي خود را برنامه ریزي کند

   .را بر آورده خواهد ساخت

اگر چه او فکر می کرد  .و خواندن قسمتی از کالم پایان یافت اداین جلسه باز با دعاي 

 این کار او در این شرایط کار بسیار ساده اي است اما بار دیگر متوجه می شود که انگار

به هر حال شبان شما باید بدانید  " :می گوید جِین .کلمات را می خورند ماركو  جِین

  " .متشکرم .که ما دفعه پیش که دفترتان را ترك می کردیم حداقل کمی امیدوار بودیم

شبانان مشاور اغلب تصمیم می گیرند که هر جلسه را با خواندن کالم و دعا  :تفسیر

ن ایجاد کند این کار می تواند در افراد باعث ارتباطی واقعی با خداوند و شبا .تمام کنند

این یک روشی سریع  .در شرایط سخت به آن رجوع کنند آن هاو نقطه اي باشد که 

براي حل مشکل نیست بلکه روشی است براي باز سازي افکار و احساسات و تجربیات 

خواندن یک باب از کالم خدا بدون تفسیر کردن می تواند کالم را وارد فرایند  .ما

نهفته  آن هاتشویق کند تا معناي کلمات و پیغامی که در  را آن هاتطبیق افراد کند و 

   .است را بیابند

  

   جلسه چهارم

 .دریافت می کند جکتماسی از دبیرستان  ادپنج هفته پس از جلسه سوم شبان  

کامالً از جراحت خود شفا یافته است و  جک .اکنون پنج ماه از تصادف گذشته است
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او را در بیمارستان چندین بار  اد شبان .ازگشتهشش هفته اي است که به دبیرستان ب

اما این تماس اولین  .مالقات کرده بود و در واقع پس از آن او را نیز در کلیسا دیده بود

مسئول جوانان کلیسا هم گفته  .دچار نوعی مشکل شده است جکنشانه از آن بود که 

ین باشد یا به خاطر مشکل تنها این نبود که او غمگ .انگار خودش نباشد جک :بود

بلکه او دمدمی مزاج و حساس شده و با  ،مرگ خواهرش بی انگیزه و منزوي شده باشد

یکی از دوستان همیشگی خود را کنار گذاشته و همراه  .دیگران هیچ همکاري نمی کرد

به خوردن مشروبات الکلی و  آن هابا گروهی از دانش آموزان مدرسه که شهرت 

شبان جوانان را خواند و به او گفت   ادشبان  .ر است دیده شده بوداستفاده از مواد مخد

شبان جوانان پیشنهاد  .مشاهده کرده چکار کند  جکنمی داند نسبت به تغییراتی که در 

را براي ناهار بیرون ببرد و ببیند که آیا می تواند او را  جکداد که شاید خوب باشد 

می گوید که   اد شبان  .وي در میان بگذارددرونش می گذرد را با  آن چهمجبور کند 

   .تماس خواهد گرفت  جکبا والدین 

 انجامهاي متفاوتی را می توانند ایفا کنند که روانکاوان قادر به  شبانان نقش :تفسیر

 .شبانان و مراجعه کنندگان وجود دارد بسیار متفاوت است بینمرزهایی که  .آن نیستند

 .می کنندرابطه هاي مختلفی ایجاد  گان خود از طریق نقشبا مراجعه کنند آن هازیرا 

روشی که شبان در این قسمت استفاده می کند باعث می شود که وي بتواند از منابع 

اما این امکان براي یک مشاور  .درباره مراجعه کننده اطالعات کسب کند یمختلف

نان و اعضا وجود دارد این تفاوتها در مرزهایی که بین شبا .بهداشت روانی وجود ندارد

اما گاهی می تواند باعث پیچیده شدن شرایط و شاید هم از  .می تواند گاهی مفید باشد

به شبانان پیشنهاد می شود که خود را درگیر صحبت با  .بین رفتن اعتماد متقابل گردد

افراد مختلف نکنند و تالش کنند زمانی که امکانش وجود دارد با خود فرد مسائل 

را در میان بگذارند و یا اینکه اگر اطالعاتی از جایی دیگر کسب کرده اند  مربوطه

لزوم وجود این مرزها اکثر شبانان را مجبور  .صحت آنرا با مراجعه کننده خود بسنجند

زیرا زمانی که رابطه اي بسیار نزدیک و  ،ندهند انجاممی کند تا مشاوره طوالنی مدت 
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آن کنندگان ایجاد می شود اغلب باعث می شود  که و مراجعه  آن هاطوالنی در میان 

   با خانواده جکپسون تماس   ادزمانی که  .نتوانند در نقش هاي دیگر ظاهر شوند ها

صحبت کند بسیار   جکاز اینکه فرصتی پیش آمده تا بتواند درباره  جِینمی گیرد 

د اما اگر امکانش می گوید که نمی خواهد وقت او را بگیر اد او به .خوشحال می شود

   .باشد می خواهد شبان را ببیند و با او در این باره صحبت کند چون بسیار نگران است

اغلب شبانان مشاور  .به خاطر نیازهایی که دارد دچار خجالت شده است جِین  :تفسیر

می توانند این احساس را در افراد کاهش دهند و اجازه دهند که مراجعه کننده 

شان رسیدگی  اطمینان ببخشد که به نیازهاي آن هابه  نوان کند ونیازهایش را ع

     کپسون وارد دفتر می شوند وي متوجه می شود کهجزمانی که خانواده  .خواهد شد

با یکدیگر صحبت کرده اند بهتر است به همین  آن هانسبت به دفعه پیش که  جِین

 از سوي دیگر .ی روح نبودخاطر او انرژي بیشتري داشت و چهره اش دیگر مثل قبل ب

  .هنوز مضطرب به نظر می رسد و زیر چشمانش سیاه شده بود مارك

      .و سپس می نشیند " . خیلی متشکرم که ما را مالقات کردید" : می گوید  جِین 

  " .کپسون خسته شده باشیدجفکر می کنم که از مشکالت خانواده " 

 .د در درخواست آن شکی به خود راه دهیدنمی خواهم اگر کمکی احتیاج داری اصالً " 

دهید این است  انجامواضح است یکی از مهمترین کارهایی که باید در زمان سوگواري 

حال شما دو  .هاي دیگران را بپذیرید و از افراد در صورت نیاز کمک بگیرید که کمک

  " ؟تا از آخرین زمانی که با هم حرف زدیم چقدر تغییر کرده است

در واقع دفعه پیش که  .فکر کنم بهتر هستم می دانم که بهتر شدم ": گوید می  جِین 

 "...  چیزهایی از ذهنم می گذشت که .با هم صحبت کردیم واقعاً در وضعیت بدي بودم

خب چیزهایی که هرگز فکر نمی کردم بتوانم  .کمی شروع به لرزیدن می کند جِین

فکر نمی کنم ما کامالً از  .کث می کندقبل از ادامه کمی م .فکر کنم آن هاروزي به 

کرد بهتري دارم می توانم به خانه  این مرحله عبور کرده باشیم اما حداقل من عمل



 مشاوره سوگ و ضربه روانی                                                          ٢٤٧

 

می پرسد چه چیزي در  اد .دهم انجامبیرون بروم و این طور کارها را  .رسیدگی کنم

نده هنوز هم احساس می کنم حفره اي در وجودم خالی ما "  ؟درونت اتفاق می افتد

اما حاال زمانی که به او فکر می کنم  .قرار داشت آن جادر  کارینجایی که  .است

   " .می خندم ،حداقل بعضی وقتها به جاي اینکه گریه کنم

یی که آن جااز  .طرح واره ذهن خود را تغییر داده است  جِینمشخص است که  :تفسیر

خاطرات دخترش نشان دهد اکنون می تواند واکنش هاي احساسی مختلفی را در برابر 

این که انتظار داشته باشیم کالً او در زندگی  .بیانگر آن است که او در حال تطبیق است

با . دخترش آزاد شود انتظاري غیر واقعی خواهد بود فقدانبتواند کامالً از درد ناشی از 

یش این وجود از شدت و تکرار درد او کاسته شده و تکرار خاطرات مثبت در وي افزا

   .یافته است

  " ؟ مارك تو چه طوري  "

در پاسخ دادن مردد است و چنین به نظر می رسد که براي دادن پاسخی  مارك 

خسته به نظر می رسی  .فکر می کنم من مثل سابق هستم .مناسب باید تمرکز کند

در واقع من همیشه خسته هستم فکر کنم آن طور  ؟حالت این اواخر خوب بوده است

فکر  .شان کنیم من یعنی ما مشکالت بسیاري داریم که باید حل .می خوابمکه باید ن

   ؟نگران شدید درست است جک کنم ما را به این خاطر به اینجا خواندید چون براي

چه گفته است و اینکه شبان  جِینمی گوید که پشت تلفن به  ماركباري دیگر براي  اد

می گوید که آیا کاري هست که فکر  ها آنشبان به  .چه گفته است جکجوانان درباره 

چیزي  " :می گوید  مارك ؟دهد انجام آن هامی کنند کلیسا می تواند براي کمک به 

 .فکر کنم به نظر شما او تحت تاثیر همه این وقایع قرار گرفته است .درباره او نمی دانم

اید از او داشته نمی دانم چه انتظاري ب .به هر حال او هم ممکن بود در آن ماشین بمیرد

یک دفعه صحبت او را  جِین ". فکر می کنم فقط باید به او کمی فرصت بدهیم .باشیم
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من فقط  .موضوع این نیست که من انتظاري از او دارم " :قطع می کند و می گوید

  " ؟چه نگرانی براي او دارید " : می پرسد  اد  ".نگرانم

ی کند و به منظور محافظت از خود بار دیگر بصورت تدافعی عمل م مارك :تفسیر

تصمیم می گیرد که بار دیگر توجه  اد .سعی می کند تمرکز خود را از موضوع بر دارد

کمک کند که تا از تجربه خود آگاه  مارك را به سوي مشکل جلب کرده و به  مارك

از مفید نبوده و دائماً باعث می شود که او   ماركدر این زمان مکانیزم دفاعی  .باشد

واکنش هاي طبیعی خود و نیازهایش اجتناب کند و این حالت در او باعث می شود وي 

   .با شرایط تطبیق یابد ینتواند به صورت مناسب

خب آیا این طبیعی است که یک نوجوان شب با یک کابوس از  " :می گوید جِین 

شده نگاه  که سرخ ماركو به  " ؟خواب بپرد و فریاد بزند و عرق از سر و رویش بچکد

   .می کند

ن صدایش خشمگین است و او مشکلی را بر تُ .رازي را آشکار می کند   جِین :تفسیر

ما اغلب می خواهیم  .زبان می آورد که هیچ کس دیگري قبالً به آن اشاره نکرده بود

در بسیاري از مواقع این  .مشکالت از بین بروند و امیدواریم که خود به خود حل شوند

   .ی پیچیده تر از چیزي هستند که در ابتدا بازگو می شوندرازها خیل

بدل شده  گوش داده و به اطالعات رد و جِینو  مارك شبان مشاور باید به گفنگوي

     اد ؟می خواهند مطرح کنند چیست آن هادقت نماید تا بتواند دریابد موضوعی که 

  "  ؟به شما درباره کابوس هایش چه می گوید جک "  :می پرسد

برایش  آن چههیچ چیز نمی گوید مطمئن هستم که اگر او بداند ما  " :می گوید  جِین

وقتی که سعی می کنم با او صحبت کنم  .اتفاق می افتد را می دانیم خجالت می کشد

  " .او این روزها بسیار حساس شده است .گونه نبود او این .با من جر و بحث می کند
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 .ها و تجربیات خود را با دیگران در میان نگذاشته استنگرانی  کج احتماالً :تفسیر

نوجوانان اغلب نمی دانند که چطور باید حاالتی را که در خود دارند تفسیر کنند و دائماً 

را با دیگران در میان بگذارند در دیدگاه دیگران عجیب و  آن هامی ترسند که اگر 

   واکنش هاي خود را مخفی نگاه  بنابراین معموالً .غریب جلوه کنند و پذیرفته نشوند

زمانی که با نوجوانان کار می کنیم اغلب این روش مفید خواهد بود که  .می دارند

بدهیم و به این وسیله یخ  آن هاتهیه کرده و به را  آن هالیستی از واکنش ها متداول 

اقی دهیم که بفهمند چه اتفباین فرصت را  آن هاشکسته شده و به  آن هامیان ما و 

را کمی کمتر  آن هااین ارتباط اولیه می تواند احساس خجالت  .افتاده است آن هابراي 

سالم به در می برند اما فرد دیگري در  جانهمچنین در افرادي که از یک واقعه  .کند

 .خوانده می شود" گناه بازمانده " آن واقعه فوت می کند حالتی وجود دارد که احساس 

غیر واقع بینانه اي خود را مقصر بداند که چرا او زنده است اما  ممکن است به طور جک

او ممکن است واکنش هاي احساسی پیچیده اي داشته  .خواهرش فوت کرده است

اما در عین حال او احساس  .احتیاج به جلب توجه و محبت و پذیرش داشته باشد .باشد

در حال  آن هات کند چون می کند که نباید از پدر و مادر خود این چیزها را درخواس

احتماالً او  .عالوه او نیز در حال سوگواري براي خواهرش استه ب .سوگواري هستند

دیگران ممکن است درد ناشی از عذاب وجدانی که  .احساس تنهایی شدیدي می کند

زیرا همه فکر می کنند او چون زنده مانده پس  .چرا من زنده مانده ام را درك نکنند

او ممکن است به  .که او زنده مانده پس باید خوشحال هم باشد آن جاو از دردي ندارد 

ممکن  .خاطر خجالت و یا تفکرات غیر واقع گرایانه حالتی خود خواهانه به خود بگیرد

است اطرافیان وي که به خاطر سوگواري بسیار درمانده و ضعیف شده اند درد وي را 

   .وندمتوجه نشده و مانع از بیان احساسات او ش

مشاهده می کنند احتماال ً  جک در آن ها آنچهبه خانواده جکپسون می گوید که  اد

جزوه اي درباره تجربه ضربه روانی و  آن هااو به  .نتیجه یک ضربه روانی واقعی است

آن او به  .توضیح می دهد آن هانتایج پس از آن می دهد و پله به پله آن جزوه را براي 
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که کتاب کوچکی که درباره سوگواري و ضربه روانی دارند را بار پیشنهاد می کند  ها

   .را بهتر بفهمند زیرا ممکن است آن .دیگر مطالعه کنند

ارائه دهد و  آن هاتصمیم می گیرد در این زمان اطالعات بیشتري به  اد شبان :تفسیر

و معناي کمک کند تا در این شرایط بتوانند دلیل  آن هابا این روش سعی می کند به 

     در داخل خانه  جک پس از آنکه شبان نکاتی راجع به رفتار .مسائل را درك کنند

که شبان جوانان سعی خواهد کرد زمانی با او  می گوید  مارك و جِین می شنود به

بگذراند و ببیند که آیا می تواند اعتماد او را جلب کرده و تشخیص دهد به مشاوره 

این کار چه لزومی دارد به هر حال  " :می پرسد مارك ؟تخصصی احتیاج هست یا خیر

     :به او می گوید  اد  " .ن سالم به در برده استجااو خوش شانس بوده و از تصادف 

طوفانی در درون او به خاطر ضربه روانی وجود دارد که اگر به طرز صحیحی  "

که انتخاب  و این ثیرات مخربی بر زندگی او داشته باشدأرسیدگی نشود ممکن است ت

  " .هاي اشتباه بسیاري پیش روي نوجوانان قرار دارد

انگار از فشاري که در خود احساس می کرد  .به صندلی خود تکیه می دهد مارك 

 چنین به نظر می رسد که .ئید تکان می دهدأکاسته شده باشد و سرش را به عالمت ت

می گوید  اد آن چهاز روي ناچاري  ماركاز حالت تدافعی خارج شده باشند و  ماركو  اد

   .را می پذیرد

حق با تو است فکر می کنم من هم متوجه این چیزها شده بودم  " :می گوید  مارك

  " .اما نمی خواستم آن را بپذیرم

    ابراز   جکخشم خود را نسبت به  مارك رازها زمانی آشکار می شود که   :تفسیر

آشکار شدن چنین  .باز به چیزهاي بیشتري احتیاج دارد اینکه او نجات یافته اما .می کند

والدین نمی دانستند  فقدانحتی قبل از  .چیزهایی براي والدین اغلب شوکه کننده است

این واکنش ها را می توان بهتر درك کرد  اگر به  .به چنین رفتار و عواقبی فکر کنند
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   به عامل محرك نشان  یاد داشته باشیم که احساسات واکنش هایی نیستند که فرد

او باور دارد که  آن چهکمک کند تا  ماركاکنون شبان مشاور می تواند به  .می دهد

این کار  انجامبا . نیاز به تفسیر دارد را بشناسد آن چهاشتباه است را مشخص کرده و 

اکثر والدین در چنین شرایطی بیشتر بر  .بیشتر می تواند با واقعیت تطبیق یابد مارك

 .زندي که فوت شده تمرکز می کنند و به فرزندي که زنده است بی توجهی می کنندفر

از پدر و مادر بودن  آن هاقدر زیاد است که  براي برخی درد از دست دادن فرزند آن

والدین براي اینکه خود را از هر درد احتمالی در آینده محافظت کنند و  .خود می ترسند

ن است بخواهند از لحاظ احساسی عقب نشینی کنند از آسیب پذیري خود بکاهند ممک

همسر یا مشاور شناسایی و در مورد آن  ،توسط فرزند آن هاو زمانی که این حالت 

   .سخن گفته شود غمگین می شوند

 جکبه جلسات گذشته که نگاه می کنم چنین به نظر می رسد که هر وقت درباره 

هیم حالت تو را به بهترین شکل و اگر بخوا .صحبت کردیم براي تو سخت بوده است

  .به صورت مثبتی بازگو کنیم براي تو خیلی سخت بوده است

   " .درست است " :می گوید  مارك 

  " ؟آیا می دانی چرا  "  :می پرسد  اد

تقریباً هر کسی که  .خیلی شبیه به هم هستیم جکمی دانید من و  .البته که می دانم "

فکر می کنم من انتظار  .می کند که ما شبیه هم هستیم خانواده ما را می بیند اذعان

چه  "."طور که من با شرایط کنار آمده ام او هم با شرایط کنار می آمد  داشتم همان

می خواهم که گذشته را عوض کنم  .که ادامه بدم به جلو نگاه کنم " ؟نوع کنار آمدنی

یایم این است که گذشته را تنها روشی که می توانم با شرایط کنار ب .اما نمی توانم

نمی دانم  .جواب نداده است جکانگار این روش روي  ": می گوید  اد " .فراموش کنم

    که روزها به چه فکر می کند اما انگار وقتی می خوابد هنوز خود را در آن تصادف

   .می بیند
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   .و گریه می کند "....  بله  " :می گوید   مارك

و  کارین هایی درباره می گوید که او هم کابوس جِین و  اد بهبراي اولین بار   مارك 

خواب  .ها تمام احساسات او به هم می ریزد در این خواب .نیدیآن سانحه رانندگی می ب

بعد خواب می بیند که او . روي تخت خوابیده  کارین می بیند که در بیمارستان است و

د با ماشین به درخت بر خورد نشسته و دارن جکروي صندلی پشتی ماشین پشت سر 

را مثل کودکی که صورتش بریده شده باشد و خون از آن سرازیر  کارینبعد  .می کنند

 ها براي او بسیار ترسناك بوده اند و او جرأت نداشته آن این خواب .شده باشد می بیند

ي خود را قو آن هاچون باید به خاطر  جکو  جِینمخصوصاً  .را براي کسی باز گو کند

    .نگاه می داشت

و دیدن  آن جااین را به هیچ عنوان به کسی نگفتم اما رفتن به  " :می گوید  مارك 

جسد او براي اینکه هیچ کس دیگري این کار را نکند و دیدن صورت زیبایش که نابود 

   وحشتناك بود و من دائماً آن صورت را  .شده بود براي من خیلی سخت بوده است

  " .می بینم

و تکرار افکارش باعث شده که  ارك درد  .اکنون بقیه رازها آشکار می شود :یرتفس

این واکنش  .وي بر دیگران تمرکز کند و از مکانیزم انکار و گوشه گیري استفاده کند

هاي دفاعی در مراحل اولیه به او این امکان را داده بود تا خود را از شرایط گیج کننده 

ن این واکنش ها با مراحل تطبیق تداخل پیدا کرده و مانع اما با گذر زما .محافظت کند

اگر این راز عنوان نمی شد او نمی توانست فرایند  .از سازگاري او با شرایط می شوند

هم دچار ضربه روانی شده و آن را با پسر و  مارك .سوگواري خود را ادامه دهد

کرده بود و احتیاج داشت او جسد دختر خود را شناسایی  .همسرش در میان نگذاشته بود

اکنون او راه را براي این  .یابداین تجربه را با دیگران در میان گذاشته و با آن تطبیق 

تصویري از  .تکرار شدن افکار در چنین تجربیاتی مرتباً رخ می دهد .کار باز کرده است

ی ممکن است در لحظات سکوت و در تنهایی و یا در زمانی که فرد میان گروه فقدان
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این تصویر ممکن است  .از مردم است یا زمانی که خواب است براي او تکرار شود

صحنه اي باشد که هنوز فرد از آن شفا نیافته است یا تالشی باشد براي برقراري 

   .ارتباطی دوباره با فردي که فوت شده است

رفته دستش را گ جِین .در حال گفتن داستان خود بود رنگش پریده بود ماركوقتی که 

 مارك او یکی دو دقیقه .اشکهایش آرام آرام از گونه هایش در حال جاري شدن بود .بود

من حس می کنم مدت زیادي است که  " :را در سکوت به آغوش گرفت و به او گفت

   " .می خواهی این موضوع را با کسی در میان بگذاري

 :ی کند و می گویدسرش را به عالمت تائید تکان می دهد و صدایش را صاف م مارك 

مسئله خنده دار این است که این اتفاق در شش یا هفت هفته اخیر براي من رخ داده  "

فکر می کردم این  .ها کرده ام یعنی از زمانی که شروع به دیدن این خواب .است

  ".خوابها خود به خود از بین خواهند رفت

اینکه در بیمارستان چه اتفاقی  درباره .می کند مارك شروع به پرسیدن سئواالتی از  اد 

 مارك اکنون  .هایی می بیند و در ساعات بیداري چه بر او می گذرد چه خواب ،افتاده

قبالً او از  .تر شده است تن صدایش خیلی آرام .خیلی آزادانه تر صحبت می کند

     کاریننسبت به  ماركمتوجه عشق  اد .صحبت کردن احساس اضطراب می کرد

او همچنین به  .عشقش مشهود بود جِین ان طور که در جلسه دوم از رفتارمی شود هم

  طور مستقیم به این مسئله اشاره می کند که هر وقت صحبت از مسئول این اتفاق 

درباره  اد آن چهمشتاقانه به  مارك .می شود او دچار خجالت و عذاب وجدان می شود

درباره واکنشش  اد آن چهاو  .کرد گوش می ،گرفتن بار گناه بر شانه هایش می گفت

   .می گوید را می پذیرد جکنسبت به 

اما  .صحبت درباره تکرار افکار می تواند از فشار تجربه شخص بکاهد :تفسیر 

سرکوب خاطرات باعث افزایش شدت آن می گردد و باعث عدم ارتباط با واقعیت و 
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زمان پایان جلسه دوباره با خواندن آیاتی از کالم و  .تکرار بیشتر این خاطرات می شود

   .این آیات درباره آزادي و فیض و بخشش بودند .دعا پایان یافت

دعا می کرد احساس نمود که دو نفر دیگر حاضر در اتاق هم  آن هازمانی که اد براي 

بلکه بیشتر شبیه این بار کمتر شبیه قربانیان منفعل بودند  آن ها .واقعاً با او دعا می کنند

  .کودکانی بودند که در جستجوي راه و پاسخی هستند

 .مشاهده کرده است آن هامی گوید تغییري اساسی در فرایند سوگواري  آن هابه  اد

   پیشنهاد  مارك او به  .داده اند را تحسین می کند انجامتالشهایی که آنان تا کنون 

ه او بگوید که خود او نیز تکرار افکار و و ب توجه بیشتري نموده جکمی کند که به 

شبان پیشنهاد می کند که احتماالً در یکی دو ماه آینده باز هم یکدیگر  .خاطرات را دارد

می خواهد که اگر در همین مدت احتیاج به کمکی  آن هارا مالقات خواهند کرد و از 

د که به شبان جوانان و به آنان اطمینان می دهداشتند از زنگ زدن به او امتناع نکنند 

دهد و شبان جوانان  انجام جکاز دستش بر می آید براي  آن چهخواهد گفت که هر 

   .خواهد گفت آن هازنگ خواهد زد و پیشنهادات خود را به  آن هابه 

در فرایند سوگواري و تطبیق با ضربات روانی فرد باید داستان خود را بارها و  :تفسیر

طرح  .تغییر می کنند آن ها ،که داستان بارها گفته می شود یزمان .بارها تعریف کند

       احساس شرم از بین می رود و تطبیقات الزم صورت  .ذهنی تغییر می کندواره 

    درونی سازي و برونی سازي در زمان بازگو نمودن دوباره داستان اتفاق  .می گیرد

   .می افتد و شخص را به سوي تطبیق و پذیرش هدایت می کند
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  مهنش بخ

  مرحله فاصله جویی  - 5جلسه 

   ابتدا دعوت شبان جوانان را رد می کند اما چند روز بعد نظرش عوض  جک

شبان جوانان ارتباط بسیار خوبی با بچه ها دارد و پس از پیشنهاد شبان سعی  .می شود

میان  را با او دربرایش اتفاق افتاده  آن چهاین فرصت را بدهد که هر  جک می کند به

هایش را براي او  به او اعتماد کرده و بسیاري از جزئیات خواب جک ظاهراً .بگذارد

از تصادف به یاد می آورد و از افکار مخربی که وي در  آن چهبازگو می کند و براي او 

گویند از این که  می جکبه  اد شبان جوانان و شبان .این اواخر داشته است می گوید

اما آنان می خواهند در مورد او با یک  .اد کرده بسیار خوشحال هستنداعتم آن هابه 

او را به مشاور دیگري  جِینو  مارك با رضایت اد شبان .مشاور حرفه اي مشورت کنند

   .ارجاع می دهند تا اولین جلسه مشاوره خود را داشته باشند

از حالت پایدارتري برخوردار  پشت گوشی فهمید که  جِین و مارك از صداي اد شبان

بار دیگر یکدیگر را مالقات کنند تا شبان درباره برنامه  آن هاو پیشنهاد داد که  هستند

یکدیگر را مالقات می کنند دو ماه از آخرین  آن هازمانی که  .آینده با آنان صحبت کند

   .جلسه و هفت ماه از خاکسپاري گذشته است

  

  جلسه پنجم 

جکپسون را به خود مشغول کرده این بود که چه هن خانواده اولین چیزي که ذ

او تا  .می خواستند بدانند چه اتفاقی خواهد افتاد آن ها .افتاده است جک اتفاقی براي

چه کارهایی باید و می توانند براي  آن هاچه مدت دیگري احتیاج به مشاوره دارد و 

   .دهند انجامکمک به او 
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می گوید که این نشانه  آن هاشبان به  .مالقات می کردجدید هفته ها با مشاور  جک

در درونش می گذشت  آن چه ،خیلی خوبی است که او سریع و به محض شروع جلسات

اما هنوز زود است که بگوئیم چند وقت دیگر به  .با مشاور در میان گذاشته است را

کند تا فرایندي که پس شبان از این فرصت استفاده می  .مشاوره احتیاج خواهد داشت

اطالعاتی دقیقی  آن هااز یک ضربه روانی براي افراد رخ می دهد را توضیح دهد  و به 

تجربه نزدیک به مرگ و اینکه وي شاهد  .ارائه می کند جکدرباره وضعیت فعلی 

 .مرگ خواهرش در چند متري خودش بوده بی چون و چرا تا آخر عمر با وي خواهد بود

به  جک این است که روشهایی براي سازگاري وجود دارند و اینکه ایمان اما خبر خوش

خشم و ترس مقابله  ،وي کمک خواهد کرد که با احساسات باقی مانده یعنی خجالت

   .کند

 لیلد نیابراي ارجاع به یک مشاوره مجربتري گرفت به  اد تصمیمی که شبان :تفسیر

باره به ذهن  خاطراتی که یک .شاهده نمودرا در وي م   PTSD  بود که نشانه هاي

 .کرد صحیح او می شد وي هجوم می آوردند و بر انگیختگی جسمی وي مانع از عمل

چنین تصمیماتی بر اساس ارزیابی شبان و مهارت و منابعی که وي در اختیار دارد و 

در اینجا مهم است یادآوري  .همچنین با در نظر گرفتن شدت عوارض باید اتخاذ شوند

کنیم که خود فرایند سوگواري نیاز به درمان ندارد در حالی که سوگواري پیچیده شده 

   .ممکن است به درمان نیاز داشته باشد

داشته   مارك می گوید که مشاور پیشنهاد داده جلسه اي با حضور  ادبه شبان  مارك 

ید که به نظر او می گو ادشبان  )  .در جلسه قبلی حضور داشته است  جِین  ( .باشیم

 واکنش هاي نیباین ایده بسیار خوبی است به این خاطر که شباهت هاي بسیاري 

   .نسبت به تصادف وجود داشته است  جکو  مارك

  " ؟در ذهنت تکرار می شوند کارینآیا هنوز هم خاطرات تصادف   " :می پرسد  اد شبان

و حاال فرق  دفعات گذشته نیستشدت  اما به هیچ وجه به .او می گوید گاهی اوقات 
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      جِیناکنون  .در این است که بقیه روز را کامالً غرق در فکر آن خاطره نمی شوم

شب  آن چهمی فهمد اگر من شب بد خوابیده باشم مشکلی نیست که با من درباره 

   .گذشته تجربه کرده ام سخن بگوید

و اکنون قادر است او کاسته شده شهادت می دهد که عوارض   مارك اکنون :تفسیر

پس از اینکه وي شروع به ابراز احساستش نمود از  .درباره آن نشانه ها صحبت کند

زمانی که خود مسئله طور که معموالً دیده شده  همان .خجالتش کاسته شده است

اکنون او می تواند تکرار  .خجالت آشکار می شود از شدت این احساس کاسته می شود

اطرات خود را با دیگران در میان بگذارد و به وسیله ارتباط با دیگران از شدت درد خ

که برایش اتفاق می افتد را درك کرده و از  آن چهدر این زمان است که او  .خود بکاهد

   .دردش کاسته می شود

فکر می کنم ما به هم خیلی نزدیک تر شده ایم و آن به این دلیل  "  :می گوید  جِین 

هم درست به اندازه من سوگوار است در حالی که  ماركت که من متوجه شده ام اس

اکنون در سوگ   "  :می پرسد اد شبان .فکر می کردم فقط من هستم که رنج می کشم

         تنها چیزي که به هیچ وجه  .دقیقاً " ؟خود تنهایی کمتري احساس می کنی

  " .می خواستم به غمم اضافه شود تنهایی بودن

خیلی بیشتر از  .من فکر می کردم که سوگم خیلی سنگین است " :می گوید  كمار

   " .و اگر او از سوگ من آگاهی پیدا کند زیر بار سنگین آن له خواهد شد جِینسوگ 

شوند و بدانند  يبسیار مهم است که هر یک از زوجها متوجه درد و رنج دیگر :تفسیر

 آن هاهر چند هر یک از  .ثیر گذاشته استأبه طور کلی بر طرف مقابل نیز ت فقدانکه 

طرفین احتیاج دارند که تجربه خود را بازگو کنند و  .به شیوه خود سوگواري خواهند کرد

این کار رابطه  انجامبدون . ثیر گذاشته استأت آن هاچگونه بر  فقدانمشخص کنند که 

برخی  .دیدار می شودپ آن هااز بین می رود و به احتمال زیاد خشم در میان  آن ها نیب
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خود را مخفی نگاه دارند می توانند از همسر  یها فکر می کنند اگر درد درون از زوج

زوجها شده و احساس  نیباین ایمان اغلب باعث ایجاد فاصله  .خود محافظت کنند

   .را از بین می برد آن ها نیبامنیت 

دانید دردي که در سوگواري  اما می .این طرز فکري متداول است :می گوید  اد شبان 

است و واقعیت این امر که تو سوگوار هستی دردي بر درد تو  فقدانعلت  همی کشید ب

در واقع تو اکنون  .در آن تصادف فوت کرده است کارین به هر حال .نمی افزاید

هم داراي اهمیت بوده و او نیز نباید خود را محکوم  جِین دریافتی که سوگواري تو براي

به عالمت تائید سر خود را  جِین .د که سوگواري عمیق او کار اشتباهی بوده استکن

   .تکان می دهد

پسون به جکخانواده  .را در کلیسا می بیند آن هااشاره می کند که اخیراً بیشتر  ادشبان 

به گروه  آن ها .شروع به بازگشت به زندگی گذشته خود کردند آن هااو می گویند که 

ملحق شده اند و احساس مقدس خود که در اواسط هفته برگزار می شد  کتاب مطالعه

سئواالتی درباره  آن ها .دنتسهبسیار خوشحال  آن هاکرده اند که گروه از بازگشت 

   آن هاکه نظرات سطحی می دهند و از داشتن ارتباط با نحوه برخوردشان با افرادي 

نسبت   مارك و   جِین احساس می کند که هنوز اگر چه شبان  .می پرسند ،می ترسند

به چنین رفتارهایی حساس هستند اما حداقل توانسته اند دلیل این گونه رفتارها را از 

مسئول چگونگی رفتار  آن هامی گوید که  آن هاشبان به  .سوي مردم درك کنند

آن ه دوستی که پیشنهاد می کند که ایجاد ارتباط با دو یا س آن هادیگران نیستند و به 

   .شان مفید است فهمند برايرا خوب می  ها

مشاور اگر احساس کرد که سوگوار دچار حس قربانی شدن دارد وارد عمل  :تفسیر

این که شبان مشاور تائید کند که رفتار برخی از  .شود و از آسیب ثانویه جلوگیري کند

 عالوه شبان هب .فید باشدافراد باعث ایجاد درد بیشتري می شود می تواند براي افراد م

یی آن ها .را راهنمایی می کند تا بتوانند افراد امین و غیر امین را تمییز دهند آن ها   اد
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دهند که چه کسی مسئول  که درك می کنند و آنانی که درك نمی کنند و تشخیص

واقعیت زندگی در دنیاي سقوط کرده این است که همه ارتباطات  .این نوع رفتار است

می گوید که اگر طرز تفکر قربانی داشته باشند ضربه  آن هابه  ادشبان  .ئن نیستندمطم

هاي بسیاري که در رویارویی با این  کمک کرد از میان روش آن هاخواهند خورد و به 

   .مسئله وجود دارد روشی را برگزینند

ي اول به بوده که واقعاً در روزها جِینآن طور که مشخص شد یکی از دوستان قدیمی 

گفته است که او نیز خواهر کوچکتر خود را سه سال پیش در  جِینو به  هتفر اوکمک 

شروع به مشارکت کرده بودند و او  جِینیک سانحه رانندگی از دست داده است او و 

با یکدیگر صحبت کرده و تصمیم گرفتند در  آن ها .شود جِینتوانسته بود باعث تسلی 

ه حمایت گر تشکیل دهند تا به افرادي که نزدیکان خود را از دست داده کلیسا یک گرو

بسیار خوب است و  آن هاگفت که به نظر او ایدة  جِین به اد شبان .اند یاري رسانند

کمک  آن هاآماده باشند حاضر است در تأسیس این گروه به  آن هاخود او نیز هر وقت 

   .کند

می شود این است که  فقداناعث شفا و تسلی از یک یکی از قسمتهایی که ب :تفسیر

با کمک  .فرد بتواند به دیگران کمک کند و از این طریق معنایی براي زندگی خود بیابد

خود شده و بار دیگر در زندگی  فقدانموفق به تطبیق بیشتر با  جِین کردن به دیگران

اد گروههاي حمایتی براي بسیاري از افر .خود بر روي مسائل مهم تمرکز می کند

  .وسیله اي هستند براي رسیدن به هدف غایی تطبیق با شرایط

می گوید  مارك  "  ؟شما دو تا براي آینده خود چه فکر می کنید  "  :می پرسد آن هااز  اد

را  آن هافکر می کنم برنامه هاي مشخصی را براي خود مشخص کنیم و سعی کنیم و 

فکر می کنم اکنون همانطور که از ابتدا شما به ما گفتید  .در زندگی خود تحقق ببخشیم

ما به عنوان یک خانواده بیشتر با یکدیگر متحد شده ایم و هرگز فکر نمی کردم این 

   .طور شود
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تل مخ آن هاآن طور که مشهود بود پس از مرگ دخترشان زندگی زناشویی  :تفسیر

عدم ارتباط و خشم اگر بهبود نیابد ممکن است به سوي طرف مقابل  ،درد .شده بود

 .فرایند تطبیق خلل ایجاد شود معطوف شده و رابطه افراد با یکدیگر تخریب شده و در

 .در سینه ام باقی مانده است هنوز هم فکر می کنم حفره اي بزرگ  "  :می گوید جِین

اما قبالً من احساس می کردم در آن  .ر خواهد کرد یا نهمطمئن نیستم این وضعیت تغیی

بلکه قسمتی از زندگی من گم شده  ،اما اکنون چنین حسی ندارم .حفره گم شده ام

اگر شما احساس می کنید  .وجود دارد نیبمی گوید تفاوت بسیار بزرگی در این  اد .است

اما از سوي دیگر اگر  .قعی استشما را کامالً در بر گرفته در واقع بحران وا فقدانکه 

تان این باشد که یک قسمت از زندگی شما گرفته شده است  فقداندیدگاه شما درباره 

واقعیت هم همین است که زندگی شما  .در واقع شما واقع بینانه با مسئله روبرو شده اید

را براي شما پر  کارینهیچ چیزي در این زندگی جاي  .بخشهاي دیگري نیز دارد

خواهد کرد اما هنوز چیزهاي تازه و زیادي وجود دارد که خداوند می خواهد وارد ن

   " .زندگی شما کند

این ضربه روانی در اوایل کلیت  .واقعه اي نا خوشایند بوده است کارین مرگ :تفسیر

خود  فقدانبا  جِینو  ماركزمانی که  .زندگی افراد نزدیک به او  را در بر گرفته بود

است و  کارین بزرگتر از مرگ آن هاق می یابند متوجه می شوند که زندگی تطبی

لذت بردن از نیکویی  می تواند چیزهاي نیکویی هم در خود داشته باشد و آن هازندگی 

متوجه  آن ها .نیست کارینشان نسبت به  به معناي از بین رفتن محبت ها و خوبی ها

اگر چه اکنون از پشت شیشه  .عمل می کند آن هادگی می شوند که خدا هنوز در زن

می توانند احساس آرامش کنند که خداوند  آن هاهاي مه گرفته آن را می بینند اما 

بقیه زمان را صرف  اد  .عمل می کند آن هارا دوست دارد و در زندگی  آن هاهنوز 

      سخن گفت  آن هاسخن گفتن درباره زندگی ابدي که در روز خاکسپاري درباره 

هر دو می گویند  ماركو  جِین حقایقی درباره شخصیت خدا و حقیقت آسمان .می کند

   .دارندپذیرش این جمالت  يبیشترآمادگی  آن هاکه اکنون 
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اکنون مراحل تطبیق خود را بیرون از رابطه مشاوره  مارك و  جِینو  اد شبان :تفسیر

 آن هابیشتر همان رابطه عادي شبانی خواهد بود که  آن هاروابط آینده  .ادامه می دهند

بر چالش هاي  آن هااکنون  .در فعالیت هاي مختلف کلیسایی با یکدیگر خواهند داشت

خاصی در تطبیق با واقعیت تمرکز کرده اند و تغییرات اساسی مبنی بر پذیرش واقعیت 

در طول  آن هاه اما ایجاد نشد آن هاهمه تغییرات هنوز در  .رخ داده است آن هادر 

 جِین و   مارك .زندگی خود ممکن است بارها احساس سوگ را در خود مشاهده نمایند

در محبت کردن و  آن هاتوانایی  .خود کنار بیایند فقداناکنون می توانند با واقعیت  

   .محبت شدن روز به روز افزایش می یابد

  

  

   

  

  

  

 




