سوگ ( فقدان )
"غم" واژه ای است که ازآن برای توصیف احساسات و واکنش انا ا اسندهامه کنا کشنیم کنه اش نات از مسنت
مامن ك عز ز ا چیزی ارزشمشد ،گر بان گیر کا کا شوند .امه افرام غم را تجربه کا کششد ،ز را غنم واکشینا
جهانا نسبت به فقدان است .ا ن احساس مرمناک ،اسدرس زا و مرعین حال طبیعا ،کعمول و ضروری است.

افکار و احساسات
ایچ واکش مرست ا اشدبااا نسبت به کرگ وجوم نندارم .امنه کنا نیناز مار نم کنه بنه رو رنوم و مر
زکان کخدص به روم اندوا ین با شیم .کمکن است ا ن اندوه برای بررنا بنه کعشنای گر سندن باشند و بنرای
بررا م ر نه .مر بررا افرام ا ن اندوه کاه اا و سال اا بطول کا انجاکد و مر بررا م ر پن از کندت
کوتاه به پا ان کا رسد .واکنش انا و احساسنات کمکنن اسنت انر سناعت نا انر روز ت؛یینر کششند بررنا از
روزاا بسیار روب و بررا م ر نا روشا شد و بد اسدشد.
ت؛ییرات احساسا با گذشت زکان و اش اکا که فنرم فنرا کنا گینرم کنه چ وننه رنوم را بنا شنرا ت؛یینر
افده امااشگ سازم ،شدت روم را از مست روااشد مام اکا آغاز ا ن راه نیز کما مشوار است.
آنچه مر ذ ل کا آ د ،رالصه ای از کعمول تر ن احساساتا اسنت کنه مر پنا از مسنت مامن ن فنرم بنا
آنها روبرو کا شو م.











شخص به زکان نیاز مارم .فرم ماغد ده نما روااد ا نن
بهت زدگی و ناباوری :قبول ربر مرگذشت
ربر را باور کشد ،مرحقیقت ،ابددا نم تواند آن را باور کشد.
فقدان :فرم ماغد ده احساس کا کشد که چیزاای ز امی را ازمست مامه اسنت ،ن شنخص را ،عین او
را ،موسدا و امرااا او را ،فرصت انا ،اکیند انا و ....ا نن فقندان کنا توانند احسناس عمیقنا از غنم بنه
امراه ماشده باشد.
گناه و احساس پشیمانی :کنا م نر ازاحساسناتا کنه گر بنان گینر فنرم ماغد نده کنا شنوم احسناس گشناه
است کثال ،کمکن است از ا شکه اهده گذشده کار اشدبااا مر قبال فرم فوت شده انجنات مامه نا بنه قنو ا
که مامه بوم عمل نکرمه است ،احساس پییمانا کشد ا حدنا از ا شکنه زکنانا نسنبت بنه او رینم ین شنده
احساس بدی ماشده باشد .مر بررا م ر از افرام نیز احساس گشااا شد د از ا شکه روم زننده کاننده انند
و م ری از منیا رفده است ،بوجوم کا آ د.
احساس بی عدالتی :شخصا که ا ن احساس را مارم ،اغلب از ا ن قبینل عبنارات اسندهامه کنا کشند چنرا
او با د مر سن جوانا از ا نن منینا کنا رفنتا چنرا ا نن اتهناب با ند بنرای کنن روی کنا ماما ا نن عام ننه
نیست!
حسادت :کمکن است شخص ماغد ده نسبت به آنچه م ران مارند اکا وی مر ندیجه ا ن فقدان از آنها کحروت
شده است ،حسنامت کشند .حدنا کمکنن اسنت ا نن حن نسنبت بنه زنندگا بنه هناار آسنومه م نران نینز شنکل
ب یرم.
خشم :فرم کمکن است نسبت به جهان و حدا سا ر افرام ریم ین باشد چرا که تصور کا کشد آنهنا ننه
تشهننا عاکننل ا ننن جنندا ا و فقنندان اننند ،بلکننه قننامر بننه مرکننان بیمنناری اننا نیسنندشد احساسننات وی را مرک
نما کششد بدون فکر حرف کا زنشد و به زندگا روم با ذت و شامی اماکه کا ماشد.

ا ن شخص حدا کمکن اسنت نسنبت بنه رنوم و بنه رناطر کنرمه انا و نکنرمه انای رنو رینم ین
باشد .مشوارتر از امه آنکه کمکن است حدا نسبت به شخص فوت شده نیز احساس ریم کشد و تصنور
کشد که ا ن فقدان وی را گرفدار مرم و غما بزرگ کرمه است.
 احساس تنهايي :کا م ر از حا تا که مر فرم ماغد ده شکل کا گیرم احسناس تشهنا ا اسنت .وی
کمکن است تصور کشد که شرا پی آکده برای وي ،برای م ران کهم نیسنت .او تصنور کنا کشند
که کسا را از مست مامه که بییدر ن نق را مر زندگا او ا ها کا کرمه ا ست.

 احساس آسودگی خاطر :اکا اگر م یل کرگ بیماری طو نا کدت ا کهو ت سن باشد ،شنخص ماغد نده ننوعا
احساس آسومگا ریال کا کشند ز نرا تصنور کنا کشند کنه فنرم ازسنخدا انا ا کنه گرفدنار آنهنا بنوم ،رانا شنده
است.
حال کمکن است بررا افرام تصور کششد که ا ن قبیل احساسات بنرای امیینه اماکنه روااشند ماشنت،
اکا ا ش ونه نیست.
ناگهده نماند که اجدشاب از ا ن احساسات نیز کمکن نیست و تجربه و بیان آنها زکه ا دیات ا ن زرم است.

تاثیرات رفتاري "فقدان":
غم و اندوه بر رفدار و عملکرم فرم ماغد ده نیز اثر کا گذارند .بررا از ا ن آثار عبارتشد از
 اختالل در خواب .فرم ماغد ده کمكن است مر شروع و اماکه رنواب کینكل ماشنده باشند نا صنبا زوم از
رواب بیدار شوم .کقا ه ب رواب را مر بخ کیكالت را ج کطا عه كشید.
 کم اشتهايی .شخص کمكنن اسنت موسنت نداشنده باشند غنذا بخنورم نا مرصنورت غنذا رنورمن حنا بند
شوم.
 احساس بی قراری .فرم ماغد ده آراک ندارم ذان مر تال است تا رو دام را کعشا مار كشد ا ن حا ت مرتشهنا
و اش ات شب مر رردخواب بییدر رخ ک ماد .کقا ه تش زما را مربخ کیكالت را ج کطا عه كشید.
 احساس فرسودگی .فقدان اسدرس آورست و اگر فرم ماغد ده رواب كناف نداشنده باشند و غنذاي کشاسنب
نخورم ،احساس فرسومگ روااد كرم.
 مشغغلولیت نینغغی .شننخص بننا افكننار کربننوط بننه شننخص از مسننت رفدننه اشنند؛ال ذاشن مارم و کمكننن اسننت
تصوركشد ،صداي شخص فوت شده را ک ششوم ا او را ک بیشد.
 اضطراب و وحشت .با بران یخده شدن احساسات بسیاري كه نیروکشند و ننا آشنشا شد ،شنخص کمكنن اسنت
کضطرب شوم  -گو كه مارم م وانه ک شوم (مرحا یكنه ا نن طنور نیسنت نا اتهناب نناگواري مرحنال
وقوع است .کقا ه اضطراب و وحیت را مربخ کیكالت را ج کطا عه كشید.
 ناتوانی در رويغارويی بغا امغور ملمغول زنغدگی .فنرم کمكنن اسنت مرانجنات مامن كاراناي روزکنره کانشند،
رر د كرمن ،پخت و پز و ...احساس ناتوان كشد.
 از دست دادن عالقه و انگیزه .چیزاا كه زکان کشبع روشحا ااي بزرگ براي فرم بومه اند ،ا شنك
ب کعش و رسده كششده به نظر ک رسشد.
 تحريک پذيری .فرم کمكن است با اطرافینان رنوم مرگینر شنوم نا بنه آنهنا پررنا كشند ،مرحا یكنه سنابقه
شخص وي چشین چیزي را نیان نم ماد.
 گريه یای مداوم .فرم کمكن است بسیار گر ه كشد ،مرحقیقنت بعضن وقنت انا ا نن تشهنا كناري اسنت كنه کن
توان انجات مام .گر ه كرمن به آراک و تخلیه ایجان کشجر ک گرمم.

 و نشغغانه یغغا و عالیغغم فیزيکغغی :کانشنند تننل
گوارشا.
تمات ا شها واکش اا ا طبیعا و قابل مرک نسبت به "ماغد دگا" اسدشد و بخ طبیعا روند سوگواری به شمار کا روند.

قلننب ،تهننوع ،سننرگیجه ،احسنناس گرفد ننا مر گلننو و کیننکالت

روش یای رويارويی با اين احساسات:
امه کا مر مرون کان ذرا ر عظیما از نیروکشدی مار م که روم از آنها بنا ربنر م .شنا د تنا زکنانا کنه
غم بزرگ نیده ا م چشدان به آن احدیاج نداشده باشیم .گااا اوقات کمکن است تصور کشیند کنه از
مچار
عهده تمات احساساتا که با آنها روبرو کا شو د بر نخوااید آکد ،اکنا ا نن اکنر بنا کمن موسندان و نیروانای
مرونا اککان پذ ر است.
رو اای ز ر کا توانشد كمك كششده باششد
 مررواست کم کشید ا ن کار امییه آسان نیست و به شجاعت نیاز مارم .ابددا ا شکنه بلذ ر ند بنه کمن
کعلم ،ن کیناور نا کنا از وا ند ن
موست،
نیاز مار د .از کسا که به او اطمیشان مار د کثال
رننوم کمنن بخوااینند .ا ننن مررواسننت کنناکال کعقننول اسننت و بسننیاری از افننرام مر پننا نن فقنندان و
ماغد دگا از کم م ران بهره کشد کا شوند.
 مر رصوص ا ن فقدان صحبت کشید "مرم مل کشید" .ا نن کنار باعنس آسنومگا رناطر کنا شنوم و کمن
کا کشد تا آنچه را که مر ذان تان کا گنذرم مرک کشیند .ا نن کنار امچشنین کمن کنا کشند تنا بنا احسناس
انزوا کقابله کشید .مر ا ن باره نیز فرمی را اندخاب کشید که به وی اطمیشان مار د.
 احساسات روم را به گونه ای م ر بیان کشید اگر موست ندار د مر ا ن رصوص با کسا صحبت کشید،
کا توانید احساسات روم را امماشت کشید .برای ا ن کار کا توانید سب کورم نظنر رنوم را از کینان
انواع سب اای نوشداری کانشد ناکه ،نظم ،نثر ا حدا نوشندن رناطرات اندخناب کشیند .اگنر نمنا توانیند
نقاشا
آواز،
واژه اا ا کشاسب برای توصیف احساسات روم بیابید سعا کشید آنها را مر قا ب
ا حدا کار با گل بیان کشید .رنگ اا ،ر دم اا ،شکل اا و زکیشه اا کا توانشد واژه اای شما باششد.
 چیزی را به عشوان امگاری نزم روم ن ناه مار ند کنثال تعندامی عکن  ،ن بناس و ارچنه کنه بنه شنما
کم کا کشد فرمی را که از منیا رفده است به ام ماشده باشید .شا د امآوری مر ابددا مرمناک باشد اکا
با گذشت زکان راطرات آزار ماشده جای روم را به راطراتا روشحال کششده و روب روااشد مام.
 کمننا ورز کشینند شننا د ا ننن آرننر ن کنناری باشنند کننه نسننبت بننه انجننات آن از رننوم تما ننل نیننان بداینند اکننا
برا دان کهید روااد بوم .ورز نه تشها انرژی کازام را به کصرف کنا رسناند بلکنه راانا اسنت بنرای
بیان بخیا از سررورمگا و پرراش ری که احدما مر روم احساس کا کشید.
 بننه کوسننیقا گننو ماینند بسننیاری از افننرام مر افدننه اننند کننه قنندرت اثننر گننذاری کوسننیقا مر فننرم بسننیار
با ست .برای آرات ساردن روم کوسیقا را اندخاب کشید.
 به رنوبا از رنوم کراقبنت کشیند رنوب غنذا بخور ند .کنشظم مو ب یر ند .بخوابیند و انر انندازه کنه نیناز
مار د اسدراحت کشید.
 به روم اطمیشان ماشنده باشنید از احساسنات و واکنش انای رنوم مر چنارچوب کشطن پینروی کشیند .اگنر
موست مار د تشها باشید ا بیرون برو د و با کرمت باشید حدما ا ن کار را انجات ماید .مرصورت زوت به
رننوم ننامآوری کشینند کننه مر پننا ن فقنندان وجننوم ا ننن قبیننل احساسننات اکننری طبیعننا اسننت .پننذ ر ا ننن
احساسات اککان بیان و مرک آنها را فراام کا کشد و ا ن بخ کهما مر روند ا دیات فقدان است.

 با روم راحت باشید از روم اندظار بی از اندازه نداشده باشنید .گنذر موران غنم و انندوه بنه زکنان نیناز
مارم .ار حظه و ساعت را امان ونه که است بلذ ر د .توجه روم را بر زندگا مر حنال کدمرکنز کشیند
و نسبت به فرما و اهده اای بعد چشدان ن ران نباشید.

بازگشت به آينده
پ از شوک او یه ،اغلب افرام به تدر ج به زندگا کرمن بدون فرمی که از منیا رفده است ،عامت کا کششد.
ا بده زکان برای عامت کرمن مر ار فرم کدهاوت است .ا ن ت؛ییر کعمو به تدر ج روی کنا ماند اکنا بنا گذشنت
زکان اشد؛ال ذاش نسبت به ا ن فقدان کمدر و کمدر روااد شد.
نخست کمکن است بطور کداوت به آنچه روی مامه و فرمی که از منیا رفده است فکر کشید اکنا بنه تندر ج
روند فراکو کرمن مر شما آغاز روااد شد -برای بار نخست به کدت چشند مقیقنه ،سنل چشند سناعت و مر
نها ت ار چشد روز.
ا بده ا ن به کعش ریانت و کمدر شدن عالقه شما نسنبت بنه آن فنرم نیسنت .فکنر نکنرمن بنه بررنا افنرام
کاکالً طبیعا است .کا ا ن کار را مررصوص کسانا که زنده اند نیز انجات کا مانیم .افنرام ،چنه کسنانا کنه
زنده اند و چه آنها كه از منیا رفده اند ،امواره وجوم مارند ،حدا وقدا به آنهنا فکنر نمنا کشیند .شنما امیینه
راطرات و زکان اا ا را که با آنها سلری کرمه ا د ،به امراه رواایند ماشنت .چینزي نمنا توانند آنهنا را از
شما جدا کشد .شما ار حظه قامر روااید بوم توجه و احساسات روم را بر م ران کعطوف ساز د.
ادف از روند غم و سوگواری آن است که ام ب یر م چ ونه بنا "فقندان" زنندگا کشنیم .پن از گنذر ا نن
روننند زننندگا آرات آرات کعشننا رواانند افننت و بننار م ننر ننذت بخن رواانند شنند ،اننر چشنند کننه کمکننن اسننت مر
ککان شما را به ام کسا بیاندازم که از منینا رفدنه اسنت و بنار
قطعه کوسیقا ا
بعض اوقات نیز
م ر غرب مر اندوه شو د .ا ن حا ت نیز با گذشت زکان کمدر روااد شد.
بررا روزاای راص ا سا رماا ،بو ژه او ین ا موکنین سنا رم ،کنا توانشند بسنیار مشنوار باشنشد .بررنا افنرام
برناکه ر زی برای ا ن سا رماا را کهید کا مانشد و با رو اا ا کاکال شخصا آنها را کورم توجه قرار کا ماشد.
تجربه غنم و سنوگواری کمکنن اسنت ت؛ییراتنا مر شنما ا جنام کشند .کمکنن اسنت او و نت انا ،ارز انا،
عقا د ،آرزواا و موسدا اای روم را بار م ر ارز ابا کشید .حدا کمکن است به ا ن ندیجه برسید که
 نسبت به کیکالت و نیازاای روم وم ران آگاه تر شده ا د
 قدرت مرک تان نسبت به قبل بییدر شده است
 توانا ا بییدری برای زندگا کرمن با سوال ب جواب "چرا" که اغلب با پاسخ کا کاند ،مار د
 توانا ا شما برای رو ارو ا با کیکالت زندگا ،بو ژه فقدان اا ،ازامه نوع ،بییدر شده است

چه وقت از ديگران کمک بگیريم؟
 اگرعالئم فیز کا مر شما به حد ایدار ماشده رسیده اند ا امچشان اماکه مارند ،با افرام کدخصص کیورت کشید. اگر حا ت پی آکده کار شما را تحت تاثیر قرارمامه اند با اطرافیان روم ،ازجمله ،اسدام ا کد رتان صحبت کشید.فقندان اکنری کناکالً طبیعنا اسنت .حدنا کمکنن اسنت ناچنار شنو د بنرای
ناتوانا برای انجات کوثر کار مرپا
کدتا از حجم کار روم بکااید.

 اگر اردالل رواب مر شما امچشان اماکنه مارم ،اگنر اشندها و عالئن تنان بنه وضنعیت عنامی بازن ینده انند ،بناکیاوران و افرام کدخصنص مر ا نن زکیشنه کینورت کشیند ،ز نرا کمکنن اسنت مچنار افسنرمگا باشنید و آنهنا کنا
توانشد به شما کم کششد.
 اگننر احساسننات بننر شننما غلبننه کننرمه اننند ،بننو ژه اگننر امچشننان احسنناس نننا اکینندی کننا کشینند وافکنناری کانشنندرومکیا به ذان تان رطور کا کشد ،حدما با کیاوران روم تماس ب یر د.
کیاور کم کا کشد که مر حا ت مرناک غم و سوگواری ،راه روم را بیابید.
گهد و با

