
 

 سخن سردبیر

 کودکان قربانی میل به جاودانگی والدین

بخشهی ها برای بازگشت به گذشته و دوران کودکی سخن گفتیم و به طور ضمنی اشاره کردیم کهه سخن سردبیر از پدیده تمایل انسان 21در شماره 

کنهد تیهری کهه از کمهان هیهو ی انسان ناشی از ترسش برای مواجهه با مرگ است. به همین خاطر همیشه فکهر مهی هوشیارو نا هوشیاراین تمنای از 

کنهد و رود و بنابراین با مرگ آشتی نمهیزند و قلب او را نشانه نمیدوست و همسایه را می شود در خانهروز و شب رها می ،ساعت ،مرگ هر دقیقه

های والدین و بزرگسا ن نکنن د که دوره کودکی دوره اجبار و بکهرچن دهدنشان میرا با بازگشت به دوران کودکی مبهم نده آیاحساس ترس از 

چالهه تهوان همننهان کهه سهیاهان چشم در چشم مرگ دوخت و از زندگی لذت برد؛ چگونه میتودر آن شماره تصریح کردیم که چگونه می است.

 در آغوشش بگیریم و با آن آشتی کنیم و زندگی را زندگی کنیم. بینیم گشاده در روبروی خودمان میمرگ را دهان

به همان اندازه که زیرا  از کودکی تا پیری را کنکاش کنیماما در این سخن به دنبال آن هستیم تا مسیر تحول ترس از فناپذیری در سنین مختلف 

 های روانی در آینده نقش داشته باشد به همهان انهدازه تهرس ازهای روانی و اختاللنیماگیری نابساتواند  در شکلگذشته نابسامان دوره کودکی می

توانهد در شتی نکهردن بها آن مهیآو با خره  ،نآپدیده و غلبه نکردن بر  زمایی روانی با اینآوپنجه نرم نکردن و زور، و دستینده مبهمآ فناپذیری و

ب جهتوانهد موگی در ایهن دنیها مهیدسرکوب واقعیت مرگ و فناپذیری و موقتی بودن زنه نتیجه این که های روانی موثر باشد.نایافتگیایجاد سازمان

 .سیب زدن به سالمت روانی فرد شودآ

لقهت بشهر در یخ و با خردر طول تا و فناپذیری حیوانات در این باشد که ما به مرگ خود واقفیم و ترس از مرگ ها باشاید یک تفاوت ما انسان

کنهده شهده اسهت  روبهرو بهرای مهادر مداوم در سنین مختلف زندگی برای فرار از این چاهی کهه بطور ریشه دوانیده و مان و روان دل و جان و قلب

نگی همیشهه بهوده اسهت و رزوی جهاوداآآیهد. با او به دنیا مهی نیزترس از مرگ و نابودی  دارگذبه این دنیا پا می م. انسان وقتییشودست به کار می

ن و قهرمهان و منحصهر بهه فهرد شهدن، دهد. پهلهوازار میآو اطرافیانش را او بیشتر اشد ترس از مرگ تر برزو در انسان قویآخواهد بود و هرچه این 

پهذیری اسهت و نامیرایی و میهل بهه فنااحساس در واقع راهکارهای مقابله با  انی قهرمان و نخبه و نابغه و ...پرورش فرزندردی از خود به جا گذاشتن، 

 . رامد تا با به دیدار عزیزان خود برود نیز شاید نوعی انکار مرگ باشدآمیرد بلکه در گورستان خود میاین استد ل که انسان نمی

کند کند با انسان بازی میاش بازی میای که با طعمههمنون گربهرگ ماند و مای در دست گربه میشود همنون طعمهانسان وقتی که زاده می

د کنهدانهد هرچقهدر تهالش مهیبندد ولی با این حال میبلعد. انسان بر اساس میل به جاوادنگی هر راهکاری را بکار میمیخر شکار خود را آولی سر

شهود بیشهتر در ایهن تهر مهیترکد ولی انسان هرچهه مسهنکند و در نهایت این حباب زندگی میانگار داخل حباب و بادکنکی بیشتر و بیشتر فوت می

زنهدگی او را سهورا   حبهابجههد زند و همننان باور دارد سوزنی که از مرگ بیرون مهیای چنگ میکند و به هر ریسمان پوسیدهحباب فوت می

 .  کندنمی

های روانی چندان تاکید ندارد و معتقد است که امکان ندارد ما به عدم خود بیندیشیم و نظریه او در واقع اهمیت مرگ در ایجاد اختالل بر فروید

ترس ناهوشهیارش از  ر واقعحوادث گذشته دسازی ارزندهو بیش یندهآنشینی فروید از یا عقبآکند. زدایی میمرگ، به نوعی با تاکید بر گذشته فرد

العلهل تمهام توانیم دروغ بگهوییم و اپیکهور علهتقسمت وجودمان نمی ترینعمیقداند شاید. ولی افالطون باور دارد که به ؟ کسی چه میمرگ است

مهن هسهتم مهرگ  . وقتهینیسهتی داند و معتقد است دلیلی ندارد از مرگ بترسیم چون مرگ یعنهی عهدم وهای انسان را در ترس از مرگ میبدبختی

 !پس چرا باید از مرگ ترسید ؛ستمنیست و وقتی مرگ هست من نی

های مختلفی چنهگ کند و به ریسمانای غلبه بر ترس از میرایی مراحل مختلفی را طی میانسان در مسیر تحول بر ،دیدگاه نظری من بر اساساما 

اندازد: وعده رفتن به بهشت و زندگی جاودانه در آن در دوره کودکی، نیروی عشق و عاشق شدن، میل به زایندگی، تمایل به بازگشهت بهه دوره می

 کودکی و یا تسکین هراس از مرگ با وعده رفتن به بهشت. 

هها و نهاز و ند رفتن به بهشت، زندگی در میان فرشتهگیرد ترس از مرگ را با توجیهاتی از سوی والدین خود مانیاد می دوره کودکیانسان در 

کنهد انسهان سهعی مهی دوره نوجوانی و جووانی یعنی در مرحله دومشود. میرفع با وعده بهشت  کودکان. نگرانی و ترس تسکین دهد نعمت و ...

تر از جراحت تهرس از قوییری را با مرهم عشق تسکین دهد و باور دارد که عشق همیشه جاودان است و بسیار پذو فنا جراحت زخم احساس میرایی

. بهه همهین دلیهل شهودآنهها متجلهی مهی نشده خود در فرزندان یا جاودانهه مانهدنوردهآتالش برای تحقق آرزوهای برمرحله زایش  در مرگ است.

نها بسیار است برنده شدن و موفقیت فرزنهدان بهه آو والدینی که ترس از فناپذیری و فراموش شدن در  کندمی نابودوالدین را  ،فرزندانسرشکستگی 

بردههای مبهارزه و قهرمان شدن نیز در ایهن دوره راه فراوان، طلبی، کسب قدرت و سرمایهت. شهرآیدنها بهترین مرهم به حساب میآهر قیمتی برای 

 1931، بهار 1دوره پنجم، شماره  -فصلنامه سالمت روان کودک 



 کودکان قربانی میل به جاودانگی والدینسخن سردبیر: 

 
در ادامه  انسان، سالمندیاواخر بزرگسالی و  درشود. واری بر سر فرد خراب میآد مانن نآرسد و بحران با خره میانسالی فرا می با فناپذیری است.

دوسهت  یا قرار است همیشه بماند و گویی چسبد کهننان به زندگی میآنکند و یا شت رفتن سرگرم مییای بهؤمیل به فناناپذیری باز هم خود را با ر

تد ل دارد به کودکی و گذشته برگردد و دوباره زندگی در این دنیا را تجربه کند )در هر دو صورت یا دوست دارد به دوره کودکی برگردد و یا اس

ی از زنهدگی بههره کمتهر های بیشتری را تجربه کرده باشد ونایافتگیفرد در زندگی خود کام چهبرد(. خالصه این که هردوره کودکی را به کار می

ههای شهن از سهاعت تر است و گذر زمان برای او مانند ریزش دانههش برای بازگشت به گذشته و ترس از مرگ در او قویبرده باشد تمایل ناهوشیار

و مهرگ  ازبهاره معتقهد اسهت کهه تعبیهر و تفسهیرهای نیکهو و زیبها در این 2جروم برونر. است های عمرلحظه لحظه شنی است که در حال تمام شدن

 .هستند سنگرهایی به سستی کاغذ ،تزئین آنسازی و آراسته

ی شهود و دگن، دنیهای اطهراو و لهذت بهردن از زنهمدن فرد با مرگ باعث سازش او با خود، اطرافیهاآجایی که شیوه کنار آن باید توجه داشت

مهرگ بها  تهزئینخواهد استد ل او حال می ؛بهنجار استخالصه این که برای او کارکرد داشته باشد و در خدمت سالمت جسمانی و روانی او باشد 

ا ماننهد جا که شیوه رویارویی فرد بها پدیهده مهرگ ایهن گونهه باشهد کهه مهدام آن رنآهای دفاعی سالم؛ اما پذیرش باورهای مذهبی باشد یا مکانیسم

یر ف مهدهایی با دهان باز در روبروی خود ببیند و از نظر روانی فرد وارد قلمرو مرضی شود این یک هشدار است. نتیجه این که من با دیدگاه آدولژا

        ینهده آدن بها چهون ایهن دیهدگاه را بهه نهوعی تهرس از روبروشه ،خارد را نخارانید مخالفممیگوید جایی که نمیمریکایی که آپزشک برجسته روان

. انسهان فقهب بها غلبهه روانهی بهر تهرس از مهرگ و دشهون بیشتر و بیشتر میآن را نادیده بگیرد ترسش از آدانم. انسان هرچه مرگ را انکار کند و می

فقهب در ایهن صهورت تواند بر روزمرگی غلبه کند و به معنا و هدو عمده زندگی برسد و فناپذیری و پذیرش واقعیت زندگی موقت در این دنیا، می

کهه بهه دنبهال  آنجهایی .خواههد بهود به جای تالش برای جاودانه ماندن در این دنیا به دنبال لذت بردن و شادزیستی واقعی و شاد کردن دیگراناست 

هها در توان با استد ل زودگذر بودن و موقتی بودن و جاودانه نبودن لهذتنمی .دهیمست میهای فعلی سر راه  خود را از دلذت جاودانه باشیم لذت

تواند محرکی برای ایجاد تحو ت عمیهق و کیفهی در می آیدجا که در خدمت زندگی درآنگاهی از مرگ آبنابراین  کردنظر ها صروآناین دنیا از 

 سوق دهد. شادزیستی و به معنای واقعی زندگی نجات دهدانسان باشد و او را از چنگال روزمرگی 

ای غ از مسهائل روزمهره بهه معنهرهای دنیوی خود را رهها کنهد و فهاها و وابستگیزندگی خود لذت ببرد و دلبستگی حال چه از لحظاتانسان هر

حتهی  ین که هیچ هراسی از مرگ نهدارد.نتیجه ان را از او بگیرد و آرگ ن که بمیرد یعنی چیزی ندارد که مآمیرد قبل از ، میواقعی زندگی پی ببرد

تمایهل را در  ن بهه ههر قیمتهیدز به حقوق دیگران و برنهده شهها، تجاواندوزیها، ثروتطلبیتها، شهرعدالتیای از بیشه بخش عمدهیرشاید بتوان 

 د.تری را رقم زنجامعه سالمتواند رحم، میها بر این هراس بیلبه انسانغ و این که دانست انسان برای جاودانه ماندن

زند که بهر هراس از مرگ نه تنها به فرد ضربه میرسانم. فرزندان به پایان می پرورشدر  میل به جاودانگیدر پایان این سخن را با تاکید بر نقش 

خودشکوفایی به طور ناهوشیار ضربه سهنگینی بهر یعنی تمایل مرضی والدین برای ادامه داشتن و جاودانه بودن و  زند.زندان او نیز صدمه روانی میفر

یابنهد نها ادامه مهیآتنها با انتقال ژنوم به فرزندان در گونه والدین نهزند زیرا کودکان باید زندگی والدین را ادامه دهند و اینپیکره روانی فززندان می

 . ندساز خود را در فرزندان خود محقق نایافتهرزوهای تحققآخواهند میحتی که 

نایافته خود در فرزندان خود بردارند و به دنبال تربیت دانشهمند و تیزههوش و رزوهای تحققآوالدین دست از دنبال کردن  ه استوقت آن رسید

باور عمیق برسند کهه شهادی کهردن، عشهق ورزیهدن، دوسهت داشهتن و دوسهت داشهته شهدن، وردن کودکان معصوم خود نباشند و به این آنخبه بار 

روابهب بها ، تغذیهه مناسهب، ورزش کهردن، مت خود، کهودکی کهردن، خهوب خوابیهدنبه خود، خودارزشمندی، حر دگویی، وفاداری، اعتماراست

ناپهذیر والهدین بهرای عطهش سهیریی و برنده شدن به هر قیمتهی اسهت. بطلتر از مسابقه و رقابتمهمبسیار  مستقل بودن،و  همسا ن، احترام گذاشتن

هها آنرزوهای خود در واقع تمایل ناهوشیار آورده ساختن اهداو و آپروری و تمایل به برپیشرفت فرزندان خود و رقابت با دیگر والدین در تیزهوش

 ادامه یافتن و ترس از فراموش شدن و فناپذیری است. ، برای ادامه داشتن
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