
1 
 

 
 :سخت یروزها در کودکان سوگوار

 روناک از باخته جان زانیعزاز دست دادن 
 

  یواقع کودک کی داستان
 حال نیا بامشغول.  اریساله هر دو پزشک هستند و بس مین و دو یمهتاو مادر  پدر

 کودککند. یم یباز ادیپدر با او ز خصوص به و گذارندیم وقت کودک یبرا شهیهم

 اریبس یکند و رابطه عاطفیاز او مراقبت م خانه دردارد که  یپرستار شیسال پ کی از

 همساالن از جلوتر یتکامل نظر از و است یعیطب یرشد نظر ازبا او دارد. مهتا  یخوب

 .کندیم عمل خود

 یبرا .درمان را شروع کرده است و نهیقرنط را خود خانه یهااتاق از یکی در کرونا شده و یماریب ریدرگ پدر که است هفته کی نهسفاأمت

 گرفته عهده به راخانه  یکارها ریسا ودر خانه مانده و مراقبت از کودک فرستاده شده و مادر  یپرستار به مرخص گران،ید یاز ابتال یریشگیپ

خوشبختانه والدین ارتباط خوبی با یکدیگر دارند و از شرایط  .ستیهنوز مشخص ن کرونا جیدارد اما نتا یماریاز ب یمئعال زین خود مادر .است

 اجتماع یاقتصادی مناسب و حمایت همکاران و بستگان برخوردارند.

 :دیوگیم د،خوابینم و د،و ممتد دار انیپایب یهاهیگر د،کنیم یریگدائم بهانه ،شدت لجباز شده هب ،ختهیهم رب یلیخمدت مهتا  نیا در

 هیگر زدنجه ض حد درو زند یم هیگر ریز باز و «بوسش کنم ،و بغل کنمردوست دارم بابام » :دیوگیدائم م مهتا. «دوست ندارم بخوابم اصالً»

او   .دهکمک بخوا هم یگرید از کس اندتوینم یلو شده خارج شاز دست طیکنترل شرا کندیم حسو  داردل اصیستا احساس ادرم .کندیم

اش به خواسته هیبا گر مهتا و دهدانجام  کودک یبرا دادهینم انجام که قبالا  ار ییاهکار از یلیخ یفعل طیخاطر شرا هباست  همجبور شد

. دناخاریم رامضطرب است و تمام بدن خودش  یلیخ مهتا روزها نیاست. ا هبود یم و راحتاآر اریبس کودک نیاز ا شیپ که یدر حال درسیم

  .دبخواب راحت دناتوینم باز کندیم تالشکمک مادر هم  به یوقت یحت او. کوبدیم آن به اسرش ر و کندیم خوابتختبه رو  یگرپرخاش با

 یو ناراحت یبا سخت یوقت یحت «!، بده بده بدمن دوست ندارم» :دیگویمهتا م ستاوقت خواب  که دیگویم مهتا به مادر یوقت وقت ریها دشب

مادر از او  یوقت «!ستیخواب خوشگل ن» :دیگوید و منکیمبالش و پتو را دور خودش جمع  ،دوشیم داریشب ب یهامهینرود یبه خواب م

سر  هیگر دوبارهو بعد  «... نکهیخاطر ا هب ... نکهیخاطر ا هب» :دیگویم مادر یچراو در پاسخ به ! آره* دهد:یجواب م ؟یناراحت هستپرسد که یم

  .کند آرام را او تواندینم مادر طیشرا نیا در. ددهیم

 یبازدنبال  اطیح در یاقهیدق چنداو  اب روزهاپوشد و یزند و دستکش میم ماسک نکند دور خود از کامل طور به را کودک نکهیا یبرا پدر

 والیه یلیخ ما م،یهست ترسناک یلیات را ببند ما خهبابا چشم» :دیوگید و مدویم پدرش دنبال مهتا. دهدینم او به تماس اجازه یول کندیم

 .«میهست

بابا » : دیگویم او به و دیآیم پدرخم به سمت و با کمر نیپاورچ نیپاورچ مهتا، ندیبب او را از دور دخترش تا ددر اطاق را باز کر پدر که روز کی

 .«بوسش کنم خوامیم ،بغلش کنم خوامیم ،چونکه من عاشقشم ،دارم بابامو تدوس» :دیگویم هیگر با شودیم مانع مادر یوقت و «!بغلم کن
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 :که دیگویماو  بهپدرش  یروزها وقت نیا و م،ینشو ضیمر تا مییدستها را بشو دیبا که ندیوگیماو  به یباز و شعر و آواز با شهیهم مادر و پدر

  «؟یبابا دستت را نشست»: دیگویم مهتا ،«تونم بغلت کنمیاالن نم ،بابا جان من سرما خوردم»

 

 

های شناختی و کالمی ن عزیزان به تناسب سن و توانمندیبه دور شدن و از دست داد واکنش کودکان

تواند متنوع و گاه غیرمعمول اطی که با اطرافیان خود دارند میارتب های سرشتی آنان، همچنینو ویژگی

ای روزمره هستند و هشوند، برخی مشغول بازی و فعالیتمی گیرروند و گوشهخود فرو میباشد. برخی در 

دهند، و یگر بدرفتاری و پرخاشگری نشان میکنند گویی هیچ اتفاقی نیفتاده، بعضی دطوری رفتار می

کنند که سایر عزیزان خود را نیز از دست بدهند یا سر خودشان نیز بالیی بیابد. بعضی اضطراب پیدا می

دهد رابی و سوگواری را با هم نشان میاضطهای است که نشانه ای از یک کودک نوپاک نمونهمهتای کوچ

آن و همچنین اضطراب از وخیم شدن بیماری و ابتالی  یو در فضایی قرار دارد که والدین خود نیز درگیر بیماری و پیامدهای ملموس روزمره

کودک هستند. والدین به ویژه مادر در این شرایط باید از همسر و کودک مراقبت کنند و شرایط قرنطینه را نیز در نظر داشته باشند و با 

در را برای کودک پر کند و مانع از تماس مهتا رفتارهای جدید کودک به صورت نافرمانی و پرخاشگری نیز کنار بیایند. مادر باید جای خالی پ

با پدر شود در شرایطی که پدر در اتاقی دیگر و در چند قدمی او قرار دارد. برای خانواده مشخص نیست که این شرایط به کدام سو خواهد 

شود اما والدین ه کودک نیز منتقل میبر والدین ب رفت و تا کی طول خواهد کشید. تنش و فشار ناشی از بیماری جسمی و تغییر شرایط زندگی

 برخالف قبل از توان و آرامش کافی برای آرام ساختن کودک برخوردار نیستند.

 

همراه است.  انیاطراف با انکار و اجتناب در بسیاری موارددرد و رنج همراه با آن،  دلیلکه به آید به شمار می ییهادر کودکان از مقوله سوگ

که  یاندوه دلیلبه  دیشا ، وندنکمیفرار  از آن و هستندکودک ناتوان  هایپرسش به ییوگپاسخماجرا و دادن  حیاز توضترها بزرگ و نیوالد

و با  روبرو نشوند نشنوند، با آنها یزیچ ان کوچکسوگوار نیا دهند راجع بهیم حی،  ترجکننددر خود حس میوگوار کودک س کی دنیبا د

 د.بگذارنرها پاسخ بدون را شان واالتئس گرید یموضوعبه آنان توجه  منحرف کردن

 یزندان ،بیماری به دنبال حادثه یامادر است مانند مرگ  ی غمگین و شایعرخدادهای ،انجامدمیکودکان  در بیشتر مواقع به سوگواریآنچه 

. ولی اکنون ... لیخانه و کاشانه پس از زلزله و سن رفت، از دست هاو معلم های، همکالساندوست دوری از ن،یوالد ییدن پدر، طالق و جداش

ان ده که کودککر تازه سرباز یو زخمسر خم کرده  ی معمولهارنجفشار آن، تنش و در برابر  کنیم کهو اندوه را تجربه میدرد دوران خاصی از 

  د.از همیشه با آن روبرو شونتنها تر  باید

 

   دهندمیاثر ابتال به کرونا از دست  دررا  یزیعز وقتی سوگ کودکان های دردناکواقعیت
 مانندیتنها م پیشاز  شیکودکان ب

 معموالا  ،دنشویسوگ مدچار  ه دلیل از دست دادن موقعیت یا شخص عزیزیب انکودک یوقت 

با این بتواند  کنند تایم شکمک دکوکودن در کنار ب با و رندیگیمبه خود  یمحا نقش انیاطراف

 مارستانیدر ب کرونا یماریدر اثر بخانواده  یاز اعضا یکیکه   یطی. در شراکنار بیایدتر فقدان آسان

محدود  داایشد ایاو منع  یهامالقات مالقات داشته باشد، ماریب تواند بایکودک نم شود،یاد مجیا یاژهیو تیفوت کرده، وضع ایو  شده یبستر

از دست رفته به خاطر احتمال  زیپس از مرگ عز یحت .در کنار کودک باشند یو همراه یهمدرد یبرا توانندیو اقوام نم انیاطرافو ، شودیم
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هفته ادامه  نیتا چندکه خود نیز ممکن است مبتال یا ناقل ویروس باشند و بازماندگان  انیاطرافبا  یکیزیف تماس تیمحدود ن،یریسا یابتال

 .دکنیم مشکل دچار را سوگ حل ندی، فرانآاز دست رفتن که طالیی  یزمان ،ابدیمی

 

 دوشمیدهنده محدود  نیمراسم و مناسک تسک 

لحظه از  کند.می از مراحل سوگ کمکتر راحت به گذار اگر درست انجام شوند کههستند  یاز موارد مراسم و آداب خاکسپاری و سوگواری

تر سبک و میگذاریم نیاز دوشمان بر زم یباردر هر مرحله  ژهیبا انجام مناسک و میرویم پیشکه  جیتدر هب دست رفتهاز زیمرگ عز

هستند و  نماناردر کچگونه کنند، یم یچگونه از او خداحافظگذارند، یاز دست رفته ما احترام م زیبه عز انیچگونه اطراف مینیبیم. میشویم

از دست رفته در  زیعز یکه در روند سوگوار یراتییتغ یول. میشو ترکینزد مرگ رشیبه پذ  یهستگآکنند تا به یم یراههمو  تیما را حما

 آنهاو دردناک است.  بیملموس، غرنا انیکودک و اطراف ید براوشمی جادیاثر ابتال به کرونا ا

مانده  یباق انزیتوانند سر بر شانه عزیمعمول به خاک بسپارند، نم ۀویش به را زشانیتوانند عزینم

 که ی نیستدست مهربان و گرم، کنند هیگر یها یو ها رندیبگذارند، او را تنگ در آغوش بگ

 همانانیم یرایتوانند پذینم ،شودیم غیشان دربوسه بر گونه از زدن، درا پاک کن انشیهااشک

. تمام نندیبچ را یسوگوار و ادبودیمقدمات مجالس بستگان با  یتوانند در همکارینم باشند، سوگوار

را به از دست  شانسوگ و دیافزایم آنها سوگوار انیاطرافو  انو اندوه کودکبر درد ها این محدودیت

 .کنندیم لیمتعدد تبد یهادادن

 

 هستند ها متعددفقدان

نیز را  یدیگر یهافقدان یماریباین  به هیثانو ۀژیو طیبه خاطر شرا، دهندبدست  به دلیل بیماری کرونا ازرا  انزشیعز انکودک پیش از آنکه

د، وشمی لید، مدرسه تعطنکمی رییتغ کودکان روزانه و معمول یهابرنامه ند. به دنبال ابتالی عضو خانواده به بیماری کرونا،اتجربه کرده

 یو خانوادگ یروابط اجتماع، ندشومی محروم زینها نآ یبخش نیو تسک تیو از حما کنندنمی القاترا م انشیهاها و معلمیدوستان، همکالس

 غافل کودک از است ممکن و هستند مشغول دأیو شد.. . ،یماریب ،یاجتماع ،یمسائل اقتصاد ریترها درگرسد، بزرگمیبه حداقل ممکن 

متعدد همراه  یهاکه با فقدان یسوگ است یهی. بددهدیدست مرا از  خود زیکودک عزاست که  یمعمولغیر طیشرا نیچن در. باشند شده

 نکند. یمعمول خود را ط ریممکن است مس ،شده

 

  دکتر فریبا عربگل

 فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 

 


