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 چکیده
 ی آن به این واسطه که افراد مختلفهاست، تعریف و گسترهای مشترک میان انسانفقدان، اگرچه تجربه

ا این است که ب درمانگرانیگران و های گوناگونی از آن دارند کماکان چالشی پیش روی پژوهشبرداشت

 و به کمک مندگیری هدف، با نمونهپدیدار شناختیای کیفی و که به شیوه شوند. در این مطالعهپدیده روبرو می

نفر  8گروهی و  صورتبهنفر  01تجربیات  درمجموعنگر انجام گرفت، ی ژرفهای کانونی و مصاحبهگروه

جربه شان تهایی که در طول زندگیاز چیستی فقدان و فقدان تعریفشانانفرادی در خصوص  صورتبه

نشان  آمدهدستهبیل شد. نتایج نویسی و بر اساس روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری تحلاخذ و آوا اندکرده

 یمبنابر ،از دست دادن یبرمبنای کلی تعریف فقدان توان در سه گونهداد که تعریف جوانان از فقدان را می

تجارب  ای ازبندی نمود. همچنین گسترهشیء مطلوب دسته نداشتن یمبنا بری و همچنین جانیه یامدهایپ

 -های خانوادگی، عاشقانه یا دوستانه، اقتصادیفراد نزدیک، فقدانهای فردی و ارتباطی شامل فوت افقدان

تحقیقات  ای باهای مرتبط با مفاهیم ذهنی شناسایی شد. در نهایت مقایسهاجتماعی، جسمانی و نهایتاً فقدان

د شناسایی شده بود را در بر گرفته و تا ح تاکنون آنچهتری از ی وسیعها دامنهگذشته نشان داد که فقدان

د که رسبه نظر می . در نتیجه ضروریجهان و فرهنگ افراد مورد بررسی هستندزیادی وابسته به زیست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی متداول در هاهای مختلف فردی و اجتماعی را از حیث شباهتشان به واکنشتحقیقات آتی واکنش به فقدان

 سوگ مورد بررسی قرار دهند.

 .ستهیتجربه فقدان، سوگ، جوانان، تجربه ز ،یدارشناسیپد :هاکلیدواژه

  



 46        جوانان ساکن تهران یزندگ یخچهیشده در تارتجربه یهاشناخت فقدان

 مقدمه

مول شای جهانی موجودات است و سوگ تجربهناپذیر از هستی همهفقدان بخشی اجتناب

(. هر دو این 0680، 1؛ رندو1116، 0آید )مک کارتیو واکنش بهنجار به فقدان به حساب می

ف مبهم هستند که به این واسطه تعاریی بخش ذهنی غالبشان دارای ماهیتی واسطهها بهپدیده

های ( سوگ را فرآیند واکنش0680کنند. رندو )متعدد و بعضاً متضادی را ایجاب می

ه به ما فرآیندی است ک»کند. سوگ شناختی، اجتماعی و جسمانی به فقدان تعریف میروان

اقع در و«. آماده شویمآید چه قبالً بوده عبور کنیم و برای آنچه در پی میدهد از آناجازه می

و همکاران،  1ای سازگارانه یا ناسازگارانه در کنار آمدن با فقدان است )کازاندوسوگ شیوه

1101.) 

شناسان، که برخی رواننحویی اصلی زندگی و رشد جای دارد. بهفقدان در هسته

تگی، سبک سبی همراه با دلی فقدان )تغییر( یک رابطهتغییرات زندگی و پختگی را نتیجه

(. 1105، 0لویداند )والتر و مکزندگی قبلی، یک الگوی رفتاری یا تغییر و اصالح آن دانسته

( معتقدند که فرد ممکن است سوگ را در مورد هر فقدانی که جنبه0668) 5هاروی و میلر

رسد که حتی دهد، تجربه کند. به نظر میاش را تغییر میی مهمی از زندگی شخصی

توانند تأثیر معناداری بر سازگاری فرد پس از رویدادهایی نیز می 6دون سوگواریهای بفقدان

های اصلی بررسی شده نیستند، بگذارد )مک کارتی، یک از دستهیکهیچکه معموالً در هیچ

1116.) 

این  ی تنوعها در تعریف فقدان این است که به واسطهبر همین اساس یکی از دشواری

خی ممکن کنند. برهای متفاوتی تجربه میها و شدتف فقدان را به شیوهپدیدار، افراد مختل

است فقدانی با شدت اندک )برای مثال از دست دادن چند تار مو( و دیگران به نسبت درجات 

شدیدتری از فقدان )مثالً از دست دادن یکی از اعضای نزدیک خانواده( را تجربه کنند. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. McCarthy 

9 .Rando, T. A. 
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4 .Walter, C. A., & McCoyd, J. L. 

5 .Harvey, J. H., & Miller, E. D. 

6 .non- bereavement losses 
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های بزرگ و کوچک صورت عام بین فقدانها بهانسان( معتقدند که 0668هاروی و میلر )

که  ترین کاربرد را خواهد داشتشناسی فقدان در صورتی بیششوند و روانتفاوت قائل می

شان تلقی در زندگی« 0های عمدهفقدان»روی آن چیزهایی تمرکز کند که افراد آن را 

ع چه ملموس و چه ناملموس، های عمده را کاهشی در مناب( فقدان0666کنند. هاروی )می

کند. توجهی روی آن نموده است، تعریف میگذاری هیجانی قابلدر چیزی که فرد سرمایه

گرهای ذهنی و عینی را شامل یک ( ترکیبی از نشان0668در جایی دیگر هاروی و میلر )

 عیای را تجربه نموده است و نودهد او فقدان عمدهشاخص ذهنی از سوی فرد که نشان می

 دانند.کنند، میچه دیگران عنوان میهماهنگی عینی با آن

ن است. ی انواع متصور برای آی دیگر برای پرداختن به چیستی فقدان، مطالعهیک شیوه

 توان آن را به صور گوناگون تقسیم نمود.ای گسترده است که میی فقدان، تجربهتجربه

برند که در حین رشد ها را نام میتلفی از فقدان( انواع مخ1105لوید )برای مثال، والتر و مک

های معمول، لوید فقدانی والتر و مکافتد. طبق گفتهی زندگی اتفاق میو هماهنگ با چرخه

کنند هایی هستند که در یک گروه سنی شایع هستند اما اغلب حمایت اندکی دریافت میآن

حیوان خانگی در دوران مدرسه یا از شوند. برای مثال از دست دادن زیرا طبیعی تلقی می

ارج از های خی عاشقانه در ابتدای جوانی بسیار محتمل هستند. فقداندست دادن یک رابطه

رفته است. مرگ افتند که انتظار آن نمیای از زندگی اتفاق میزمان مقرر، در مرحله

توان رزند را میسالی یک فزودهنگام یک والد در دوران کودکی، نوجوانی یا اوایل بزرگ

ربه هایی را که افراد تجتوان فقدانفقدانی خارج از زمان مقرر دانست. با تعبیری دیگر می

های ملموس، تقسیم کرد. فقدان فیزیکی به فقدان 1و نمادین 1کنند به دو نوع فیزیکیمی

به  نازجمله از دست دادن یک عزیز یا اموال شخصی اشاره دارد. از سوی دیگر فقدان نمادی

دست  شود؛ مانند ازعنوان فقدان تلقی نمیفقدان ناملموس یا انتزاعی اشاره دارد که اغلب به

 (.0665، 0دادن مقام یا نقش اجتماعی و یا هویت. )اسکروتون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. major loss 

9 .physical loss 

7 .symbolic loss 

4 .Scrutton, S. 
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م بندی منسجها را در یک نظامِ طبقهی آنتوان همهها به حدی است که نمیتنوع فقدان

ان و پژوهشگران مختلف به انواع متفاوتی از فقدان اشاره شناسوجود، روانجای داد. بااین

های ناشی از مرگ عزیزان، انتظار مرگ خود، توان به فقدانها میاند که از جمله آنکرده

 های ناشی از سبک زندگی یاد کرد.روابط، نقص عضو و بیماری و فقدان

. در ی زندگی باشدبهترین تجرترین و دردناکتواند هولناکمرگ فردی موردعالقه می

های دلیل محتمل ترس 51ای از دانشجویان، آنان در میان یک بررسی انجام شده بر عده

اند، حال آن که مرگ ترین دلیل بروز ترس دانستهخود، مرگ عضوی از خانواده را مهم

 (.0186مراتب قرار داشت )معتمدی، ی این سلسلهها در میانهخود آن

جایی است و چنان عظمتی دارد که بخش همه وحشت از مرگ خویشتن

شود. برگذشتن از ای از انرژی زندگی صرف انکار مرگ میمالحظهایقابلمالحظهقابل

ها، های فردی درونی، دفاعترین پدیدهی انسانی از عمیقی اصلی تجربهمایهمرگ درون

ناهای ای کالن اجتماعی، بهایمان گرفته تا آشکارترین ساختارهها، رویاها و کابوسانگیزه

 ها، راه یافتنمان به فضا وها، مومیایی کردنها، گورستانتاریخی، علم الهیات، ایدئولوژی

گذرانی، عادت به ازجمله وقت -مانهای زندگیی شیوهی همهمایهدرواقع درون

ی شهرت ابرای پیشرفت و آرزویمان بر ی ترقی، انگیزهها، اعتقاد راسخ به اسطورهسرگرمی

 (.0686، 0ماندگار است )می و یالوم

واند به تاند که میی عاشقانه در اوایل جوانی را موقعیتی دانستهاز دست دادن یک رابطه 

(. در این شرایط 0،0686؛ الگراند0665، 1منجر شود )روبک و ویتزمن 1نشدهسوگ حل

حق، نقش و ظرفیت  کند ولیفرد احساس فقدان را تجربه می»(، 0686طبق نظر دوکا )

 «.ای مورد تأیید اجتماع نداردسوگواری را به شیوه

پزشکی و نقص عضو نیز چه در خود فرد و چه در والدین وی، بیماری جسمانی و روان

؛ 1105کوید، یکی از منابع اصلی احساس فقدان و سوگواری است )والتر و مک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 .May, R., & Yalom, I. 

9 .disenfranchised grief 

7 .Robak, R. W., & Weitzman, S. P. 

4 .LaGrand, L. E. 
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واکنش سوگ، توسط اعضای (. این 0666، 1؛ سولومون و درین0660، 0گرگورمک

( 0666پزشکی نیز )برای مثال، سولومون و درین، های روانی افراد مبتال به بیماریخانواده

 شود.تجربه می

( تغییرات سبک زندگی، برای مثال تغییر یا اتمام 1105لوید )ی والتر و مکطبق گفته

تواند به یز میری، نی دلبستگی، تغییر سبک زندگی قبلی یا یک الگوی رفتایک رابطه

 ی فقدان مرتبط با سبکهای مهم ناشی از تجربهی فقدان منجر شود. یکی از مثالتجربه

از  طور فراوانی تغییر دهد.تواند مسیر زندگی را بهزندگی، از دست دادن شغل است که می

بژیان و ها دارد )افراد و خانواده 1ی شغل تأثیرات عمیقی بر بهزیستیدست دادن ناخواسته

 0660، 5؛ لیانا و فلدمن0665، 0سالومون

نوع دیگری از تغییر سبک زندگی، تغییر مکان زندگی مانند مهاجرت است. مهاجرت 

دهد و در وی احساس فقدان و اتفاق مهمی است که مسیر زندگی فرد را تغییر می

ی تجربه (.0680، 6دوود-کند که بسیار شبیه سوگ است )آردوندوهایی ایجاد میواکنش

حساب آورد. همچنین این نشده بهنوعی سوگ حلتوان بهسوگ ناشی از مهاجرت را می

ع از سرعت انطباق پیدا کنند، مانانتظار که مهاجران بایستی با محیط زندگی جدیدشان به

های فرهنگی و شخصی ناشی از مهاجرت پذیرفتن ابراز ناراحتی سوگواری برای فقدان

 (.1101، 9ونگ و هرینگتونشود )کاسادو، همی

های کنند، فقدانهای مختلف زندگی تجربه میهایی که افراد در دورهدر بین فقدان

ه ای است ککه جوانی دورهطلبد. نخست اینای را میی جوانی به چند دلیل توجه ویژهدوره

همی م کند و کسب روابط صمیمانه در آن نقشروابط در آن نقش بسیار پررنگی را بازی می

ی نوجوانی به اتمام نرسیده و جوان نیز گیری هویت در دورهدارد. دوم اینکه شکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 .MacGregor, P. 

9 .Solomon, P., & Draine, J. 

7 .well-being 

4 .Bejian, D. V., & Salomone, P. R. 

5 ..Leana, C. R., & Feldman, D. C. 

6 .Arredondo-Dowd, P. M. 

3 .Casado, B. L., Hong, M., & Harrington, D. 
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ر های عمده دپذیری و کسب هویت است و معموالً فقدانی نقشطورجدی درگیر مسئلهبه

وان ی جپذیری و محتوای هویت شکل گرفتهتواند تأثیرات جدی در هویتاین دوره می

که بسیاری از اختالالت روانی نخستین بار در اوایل دوره جوانی داشته باشد و سر آخر این

رسد که جوانان استعداد باالیی نسبت به ابتال به اختالالت کنند و به نظر میبروز پیدا می

انداز این اختالالت، ازجمله های محیطی راهویژه نسبت به محرکروانی داشته باشند و به

 (.1116کارتی، ترند )مکها، حساسن محرکترین ایعنوان برجستهفقدان به

ای کامالً روانی و درونی بوده و نیازمند بررسی بر مبنای فقدان و سوگ تجربه

یر های مختلف، نظیر جنگ، مهاجرت، تغیی فقدانکننده است. تجربهبازخوردهای فرد تجربه

ای ی تجربهمنزلههشرایط شغلی و تحصیلی، جدایی و نظایر آن، فراتر از واقعیت بیرونی، ب

ی شخص واسطهی بیروانی و تأثیر آن بر زندگی فرد، موضوعی است که کامالً به تجربه

ای است. برای شناخت عینی ی بررسی آن دارای اهمیت ویژهرو شیوهمتکی است و ازاین

های محدودی وجود دارد و بسیاری هایی پیچیده با ماهیت ذهنی، همچون فقدان، راهپدیده

ها را به چالش گونه پدیدهشناسان معاصر اساساً سودمندی بررسی عینی اینفیلسوفان و روان از

یفی عنوان روشی ک(. به این واسطه در این تحقیق پدیدارشناسی به1101، 0اند )هاویتکشیده

 و جایگزین موردتوجه قرار گرفته است.

هنگی هر بایستی در بافت فردر نهایت نباید این نکته را فراموش کرد که موضوع فقدان 

قدان های فترین سرچشمهعنوان یکی از مهمصورت مجزا بررسی گردد. مرگ بهای بهجامعه

ها و رسوم یک جامعه تنیده است. عزاداری در تمامی بیش از هر مفهوم دیگری با سنت

 یویژه در فرهنگ ایرانی/شیعی جایگاه خاصی دارد و بخش مهمی از زندگها و بهفرهنگ

اند ویژه تجربیاتی را پشت سر گذاشته(. مردم ایران به0161آید )معتمدی،حساب میهر فرد به

. افراد کندشان را پررنگ میی فقدان در زندگی فردی و اجتماعیکه اهمیت و نقش تجربه

دهند که رخدادهای اجتماعی ی پنجاه تا هفتاد تشکیل میهدف این مطالعه را متولدین دهه

پشت سر گذاشته و تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  مهمی را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0  .  Howitt 
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اند. اگر به این عوامل رخدادهای زندگی افراد را اضافه کنیم، اهمیت اجتماعی متعددی بوده

اشد، در شان بو فردی پژوهشی که مبتنی بر بررسی تجارب افراد از فقدان در طول زندگی

ار خواهد شد. با توجه به اهمیت بررسی کیفی تجربه سوگ این نسل شهروندان ایرانی آشک

از یک سو و ناشناخته بودن این تجربه در نسل جوان ایرانی که اکثریت جامعه امروز ایران را 

دهند، این تحقیق بر آن است تا از طریق کوششی پدیدار شناختی به بررسی این تشکیل می

وان عنشان چه رخدادهایی را بهیخچه زندگیموضوع بپردازد که جوانان ایرانی در طول تار

 اند و این تجربیات چگونه تعریفشان را از این پدیدار شکل داده است.فقدان تجربه کرده

 روش پژوهش

چه ی تفسیری است و بر مبنای آنروش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل پدیدارشناسانه

اند، صورت پذیرفته است. رده( در راهنمای این روش ذکر ک1116اسمیت و همکارانش )

ی افراد ای بود که بتواند از سویی به بررسی مستقیم تجربهکه محقق به دنبال شیوهازآنجایی

ربه و علم شناس، زبانی مشترک بین تجبپردازد و از سوی دیگر با در نظر گرفتن تفسیر روان

 ترین روشوان مناسبعنهای رایج آن برقرار کند این روش بهشناسی و نظریهرایج روان

 کیفی با این ویژگی دوگانه انتخاب گردید.

سال ساکن شهر تهران را در بر  01تا  11ی افراد بین ی آماری این تحقیق کلیهجامعه

اده شده گیری هدفمند استفگیرد. به سنت تحقیقات کیفی در این پژوهش از روش نمونهمی

متمرکز برگزار شد دو گروه، یکی شامل  هایصورت گروهاست. در بخش اول تحقیق که به

متخصصان و دیگری شامل افراد عادی در نظر گرفته شد. در گروه متمرکز متخصصان معیار 

ه همراه کننده، بی پژوهشی مرتبط با موضوع شرکتمندی، مطالعه و یا سابقهاصلی عالقه

ایط ه عالوه بر شرشناسی یا مشاورهای روانداشتن حداقل کارشناسی ارشد یکی از گرایش

نفر برای شرکت دعوت شد  9جامعه برای ورود به گروه در نظر گرفته شد. در این بخش از 

 آمده از این گروهدستآمدهبهدستو هر هفت نفر در گروه مشارکت نمودند. از اطالعات به

 ساختمند فقدان که در بخشی نیمهعالوه بر استفاده در بخش نتایج، در طراحی مصاحبه

 6های انفرادی مورد استفاده قرار گرفت نیز استفاده شد. گروه کانونی دوم شامل مصاحبه
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ی صورت هدفمند با حداکثر پراکندگی در سه متغیر سن، جنسیت و زمینهشد که بهعضو می

 شغلی انتخاب شده بودند.-تحصیلی

ر سه متغیر د ی انفرادی نیز در ابتدای کار جدولی با حداکثر پراکندگیدر بخش مصاحبه

ی تحصیلی/شغلی فراهم گردید و سپس از طریق فراخوان عمومی در سن، جنسیت و زمینه

ی آماری دعوت به مشارکت شد. از مجموع های اجتماعی از افراد دارای شرایط جامعهشبکه

ترین مطابقت را با مشخصات در نظر گرفته شده در نفر که بیش 8درخواست مشارکت،  10

داشتند انتخاب شدند. ازآنجاکه هدف از این تحقیق تأثیر تجربیات فقدان در لیست اولیه 

تاریخچه زندگی فرد و نه در شرایط روانی امروز او بود، دقت گردید که افرادی که در سه 

ی تروما و یا از دست دادن بستگان درجه یک خود را داشتند و یا از ماه گذشته تجربه

نار شوندگان کبردند از مصاحبهماندگی ذهنی رنج میهای سایکوتیک و یا عقببیماری

یک های به عمل آمده، پیش از شروع مصاحبه هیچگذاشته شوند. بر اساس روایت و پرسش

ها احبهی مصهای خروج شناسایی نشدند و در نتیجه از کلیهکنندگان دارای مالکاز شرکت

و در گروه  9تا  0صصین با کدهای کننده در گروه متخدر تحلیل استفاده شد. افراد شرکت

گذاری افراد گذاری شدند. همچنین برای نامنام 06تا  00های غیر متخصصین با شماره

ای از های فردی از حروف الفبا استفاده شد. جدول یک خالصهکننده در مصاحبهشرکت

خاب نه انتدهد. تعداد نموهای انفرادی را نشان میمشخصات افراد شرکت کننده در مصاحبه

 ها را فراهم کرد.شده اطالعات الزم جهت اشباع نظری یافته
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 های انفرادیکنندگان در مصاحبه. مشخصات فردی شرکت1جدول 

 شغل ی تحصیلیرشته سطح تحصیالت تأهل سن نام مستعار

 دانشجو پزشکی پزشکی عمومی مجرد 15 آقای الف

 پزشکدندان پزشکیدندان پزشکیدندان مجرد 19 آقای ب

 دانشجو شناسیروان کارشناسی مجرد 16 خانم ج

 معلم ادبیات کارشناسی ارشد مطلقه 11 آقای د

 ITکارشناس  ITمهندسی  کارشناسی ارشد متأهل 10 خانم ه

 بیکار شیمی کاربردی کارشناسی مجرد 11 خانم و

 دانشجو مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مجرد 11 خانم ز

 بیکار فیزیک -ریاضی دیپلم مطلقه 18 آقای ح

ها در هر دو بخش ی گردآوری دادهاین پژوهش از دو بخش متمایز تشکیل شده که شیوه

ل ی هر بخش به شرح ذیمصاحبه با نگاه پدیدارشناسانه و روایت است. جزئیات مصاحبه

 باشد:می

 لیل منابع تحعنوان یکی از های کانونی در این پژوهش بههای کانونی: گروهگروه

ساختمند طراحی شد. از همین رو ی نیمهمنظور یافتن سؤاالت مصاحبهحال بهو درعین

صورت یک گفتگوی غیرساختمند گروهی و در چارچوب موضوع فقدان جلسات به

صورت گرفت. گفتگوها در دو دور، یکی با محور چیستی فقدان و دیگری پیرامون تجربیات 

دقیقه و گروه  061اش صورت گرفت. گروه کانونی اول زندگیی های عمدهفرد از فقدان

 دقیقه به طول انجامید. 091کانونی دوم 

 ی روایت زندگی و ی انفرادی عمومی: در این بخش از دو روش مصاحبهمصاحبه

ها استفاده شد. در قسمت آوری دادهساختمند در خصوص فقدان برای جمعی نیمهمصاحبه

( 0661) 0آدامزکنندگان از روش پیشنهادی مکوایت زندگی شرکتمنظور بررسی راول به

د که به کنکننده زندگی خود را مانند کتابی تصور میاستفاده شد. در این روش شرکت

ه شرح طور خالصشود که هر فصل را بهفصول مختلفی تقسیم شده است و از او خواسته می

صل و آغاز فصل بعدی توضیح دهد خصوص در مورد نقاط عطف و پایان یک فداده و به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0.MacAdams 
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ی ساختمند استفاده شد. مصاحبهی نیمه(. در بخش دوم از مصاحبه0661آدامز، )مک

ها ری دادهآومنظور جمعای است که بهترین شیوهساختمند با سؤاالت بازپاسخ، متداولنیمه

(. 1115ک، والشود )الیوت و تیمی تفسیری به کار برده میدر روش تحلیل پدیدارشناسانه

های محقق و های پژوهش و دغدغهطراحی سؤاالت در این بخش بر مبنای پرسش

 های متمرکز صورت پذیرفت.گرفته در جلسات گروهگفتگوهای صورت

 ی تفسیری در هر سه بخشی کیفی تحلیل پدیدارشناسانهها از شیوهدر تحلیل داده

ساختمند پیرامون فقدان ی نیمهبهی روایت زندگی و مصاحهای کانونی، مصاحبهگروه

ی ها طی شده است. این شیوهمنظور تحلیل دادهاستفاده شد. مراحل ذیل توسط محقق به

( برای مراحل یک 1100( و اسمیت )1115ها الیوت و تیموالک )تحلیل بر مبنای پیشنهاد

 ی تفسیری صورت پذیرفت.تحقیق تحلیل پدیدارشناسانه

ها آوانویسی شد ی دادهبه سنت تحقیقات کیفی پدیدارشناسی کلیهدر نخستین مرحله بنا 

و سپس طی یک خوانش اولیه نکات مهم آن شناسایی شد و در خصوص آن یادداشت 

نی و های معی بعدی ساختی متن صورت گرفت. در مرحلهای در حاشیهنویسی تفصیلی

ه هر یک لیه استخراج شدند کهای اوعبارات تبیینی کوتاهی بر مبنای متن اصلی و یادداشت

تحقیق  که این تحقیق بخشی از یکبه بخشی از متن آوانویسی شده مرتبط بودند. ازآنجایی

ا پرسش هایی که مرتبط بتر پیرامون پدیدار فقدان بود، پس از بررسی عبارات بخشبزرگ

طور جداگانه هاین چیستی و انواع فقدان بودند استخراج شدند. سپس عبارات هر گروه یا فرد ب

آمده دستآمدهبهدستشده و در نهایت نتایج بهبندیهای اصلی و فرعی دستهدر مضمون

خراج های نهایی استبندی تجمیع شده و مضمونبرای افراد در یک فرآیندِ بررسی و دسته

ندی بآمده برای بخش نتایج صورتدستآمدهبهدستهای بهای از مضمونگردید. خالصه

های پدیدارشناسی و وجودی و در مقایسه با تحقیقات قبلی موردبحث ر اساس نظریهشده و ب

 و تفسیر قرار گرفت.

ها در تحقیقات کیفی برخالف تحقیقات در خصوص روش گردآوری و تفسیر داده

ی پایایی چندان مطرح نبوده و نویسنده به دنبال تعمیم نتایج کمی مسئله

ی هطور واضح در شیوها نیست. این موضوع بهزمان و مکان آمده به سایردستآمدهبهدستبه
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تر مصداق دار نظرات هایدگر است بیشی تفسیری که بیش از همه وامتحلیل پدیدارشناسانه

 کند. در نتیجه با توجه به آنچه گفته شد اساساً پایایی برای محقق پدیدارشناس تفسیریپیدا می

بررسی آن مدنظر نیست؛ اما در مورد روایی تحقیق حساب آمده و امری غیرقابل حصول به

( در خصوص استفاده از ارزیاب در این تحقیق استفاده 1116ی پیشنهادی اسمیت )از شیوه

کنندگان گزارش صوتی ده ی شرکتی ارزیابی نخست کلیهشد. درمجموع در شیوه

ای در ها اصالحینهادای از برداشت محقق و تحلیل او را از مصاحبه خود شنیده و پیشدقیقه

این خصوص ارائه دادند. در گام بعدی سه نفر از گروه کانونی متخصصان و یک ارزیاب 

ها مستقل نیز نتایج و تفسیر محقق را بررسی و در این خصوص اظهارنظر کردند. این تالش

 ی اسمیت روایی تحقیق را به اثبات رساندند.در کنار تبادل نظرات محققین بنا به شیوه

 هایافته

ون توان به هفت مضمآمده در این تحقیق را میدستآمدهبهدستهای بهطورکلی یافتهبه

فهرستی از مضامین اصلی و  0اصلی و بیست و هشت مضمون فرعی تقسیم کرد. جدول 

طور دهد. مضمون اصلی اول به دلیل اینکه بهآمده در این خصوص را نشان میدستفرعی به

 پردازد، از سایر مضامین متمایزافراد در برداشتشان از تعریف فقدان میویژه به تفاوت 

شود. پنج مضمون بعدی به از دست رفتن عینیاتی در زندگی افراد پرداخته و به ابعاد می

جسمانی، اقتصادی/اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط دوستانه/عاشقانه و مرگ عزیزان 

ها را که شامل مفاهیم نیز طیف دیگری از فقداناختصاص دارد. در نهایت مضمون هفتم 

 کند.ی وسیعی برخوردار است تبیین میشود و خود از گسترهانتزاعی و ذهنی می
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 . فهرست مضامین اصلی و فرعی استخراج شده در تحقیق2جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 تعریف فقدان

 بر مبنای از دست دادن

 هابر مبنای نداشتن

 مبنای پیامدهای هیجانیبر 

 های جسمیفقدان

 آزار جنسی

 زیبایی

 سالمت و طراوت جسمی

 کمبودهای جنسی

 های اقتصادی/اجتماعیفقدان

 جایگاه تحصیلی

 رخدادهای اجتماعی

 مالی

 محل سکونت/مهاجرت

 های خانوادگیفقدان

 بیماری اعضای خانواده

 عدم حضور اعضای خانواده

 ارتباطی سایر اعضای خانوادهمشکالت 

 مشکالت ارتباطی فرد با اعضای خانواده

 فقدان در روابط دوستانه یا عاشقانه
 فقدان در ارتباطات دوستانه

 فقدان در ارتباطات عاشقانه

 مرگ عزیزان
 مرگ اقوام

 مرگ والدین

 فقدان مفاهیم ذهنی

 تصورات و باورها

 ها و آرزوهاخواست

 عشق

 عدالت

 فقدان امنیت و آرامش

 هانقش

 های وجودیفقدان
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 : تعریف فقدان1مضمون 

های این تحقیق پی بردن به تفاوت نگاه افراد مختلف به مفهوم فقدان است. یکی از یافته

 صورت عینیکه بسیاری از افراد فقدان را منوط به وجود یک شیء محبوب بهدرحالی

ها را، حتی خارجی ندارد، افرادی دیگر صرف نرسیدن به خواستدانند که حال وجود می

دادن  ی از دستای مشابه تجربهدرزمانی که آن چیز هرگز وجود نداشته است، نیز باتجربه

ی سومی هم وجود دارند که در تعریف این مفهوم دانند. در این میان دستهابژه همراه می

 پردازند.طور ویژه بعد هیجانی دارند میبهکه جای توصیف رویداد به پیامدهای آنبه

هایش به تعریفی از فقدان بر اساس آنچه باید باشد و هم در صحبت 5مثال خانم عنوانبه

ی کنم که بعضی وقتا حتفقط از دست دادن نیستش، چون من احساس می»رسد: نیست می

اون  چیزی باید باشه و کنم که یهم یا نه؛ اما احساس میمطمئن نیستم که چیزی رو داشته

نیست و من باز هم اون حس سوگواری یا فقدان رو دارم؛ یعنی خیلی بیشتر از اینکه چیزی 

که  کنمم، ولی احساس میرو که من داشتم از دست بدم. چیزی رو که شاید اصلن نداشته

 «.دونمباید باشه رو فقدان می

 را بر مبنای از دست دادن شیءخانم و فقدان  تعریف فقدان بر مبنای از دست دادن:

وقت چیزی بوده که حاال نیست. نه چیزی که هیچ یهنبودن. »گونه تعریف کرد: محبوب این

یا مفهوم  عنوان یک شیء فیزیکیآقای ب فقدان را به«. نبوده. یه چیزی بوده ولی دیگه نیست

هایش حبتکند. او در صکه زمانی وجود داشت و بعد آن را از دست دادی تعریف می

ت فیزیکی اونو صورفقدان چیزیه که اول باید بوده باشه و بعد نباشه. +حتماً باید به»گوید: می

ی نکته« ل.صورت کانسپچوافیزیکی یا معنوی؛ یعنی به-داشته باشی تا بعد از دست بدی؟ 

ها آنعی ها که داشتن قطمشترک در تمامی افراد باورمند به این تعریف نه عینی بودن فقدان

که افرادی با این تعریف، مفهومی مثل جوانی را که روزی طوریپیش از دست دادن است. به

 دانستند.های خود میتجربه کرده بودند ازجمله فقدان
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بوده که  یکی از نتایج متفاوت این تحقیق تعاریفیها: تعریف فقدان بر مبنای نداشتن

از دست دادن معادل در نظر گرفته و آن را  نبودن را به مفهوم عام آن، اعم از نداشتن و

هایش پیرامون درجایی از صحبت 01مثال خانم عنوانکرد. بهصورت فقدان برآورد میبه

ساس شه احاز دست دادن یا نرسیدن یا نداشتن چیزی که باعث می»گوید: مفهوم فقدان می

هم در  5خانم  «خوشبختی کنم، احساس خوشحالی کنم، حال خوب داشته باشم.

قط از دست ف»رسد: هایش به تعریفی از فقدان بر اساس آنچه باید باشد و نیست میصحبت

کنم که بعضی وقتا حتی مطمئن نیستم که چیزی رو دادن نیستش؛ چون من احساس می

کنم که یه چیزی باید باشه و اون نیست و من باز هم اون حس م یا نه؛ اما احساس میداشته

تر از اینکه چیزی رو که من داشتم از دست ان رو دارم؛ یعنی خیلی بیشسوگواری یا فقد

 «.کنمم، ولی من باز احساس فقدان میبدم. چیزی رو که شاید اصلن نداشته

آقای الف در تعریف مفهوم فقدان تعریف فقدان بر مبنای پیامدهای هیجانی: 

کنم. می م با تبعاتش تعریفخوام یه چیزیو تعریف کنمن اینجوریم که وقتی می»گوید: می

گم خب یه چیزی رو از خب؟ مثالً اگر بخوام از دست دادن یه چیزی رو تعریف بکنم، می

ی گونه با تکیه بر پیامدها، آقاو این« خوام حسرت بخورم بابتش.م که بعدن میدست داده

فقدان  مه 6کند. خانم الف فقدان را هر آن چیزی که به دنبال آن حسرت است تعریف می

انش های فقدکند و در خصوص تجربهرا بر اساس احساس درماندگی و درد مزمن تعریف می

ها برای من دو تا ویژگی مهم داشت؛ یکیش کردم که فقداناالن داشتم فکر می»گوید: می

م اینکه کنی. یکی هتونی بکنی و کامالً احساس درموندگی میاین که توش هیچ کاری نمی

 «گرده.داره که هی برمی یه درد مزمنی

 : فقدان جسمی2مضمون 

طبیعتاً تعریف هر فرد از خود تا حد زیادی به در بدن بودگی او وابسته است. در این تحقیق 

ی افراد را های تجربه شدهشوند بخشی از فقداننیز خألهایی که در رابطه با بدن تجربه می

ری تهای ذهنی از فراوانی و تنوع کمانها نسبت به فقددهند. هر چند این فقدانشکل می
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طور مستقیم و اش بههای مهم زندگیحال در روایت فرد از فقدانبرخوردار بودند، بااین

ی اوج ها به سالمت و از دست رفتن دورهغیرمستقیم تأثیرگذار بودند. بخشی از فقدان

دهای او در د و کمبوهای تلخ جنسی فرزندگی، بخشی به ظاهر و زیبایی و بخشی به تجربه

 گشت.این زمینه بازمی

دیگه فقدان جوونیمو احساس : »گویدی فقدان یک دوره از زندگی میآقای ب درباره

 «.کردم، طراوت فیزیکی و توانایی ذهنی

عنوان یک فقدان اش از نقص پاهایش بهخانم ج در مصاحبه سالمت و طراوت جسمی:

چون هم کف پام صاف بود »گونه یاد کرد: گرفت اینیای از امکانات را از او مکه مجموعه

رای کردم، این کفش طبی پوشیدنه بهم پام قوزک کنارش کاملن بیرونه که باید جراحی می

 «م رو انتخاب کنم همیشه از من گرفته شده.من معضل بود. این فرصت که کفش مورد عالقه

عنوان یک فقدان اولیه و هم یک در روایت خانم ز فقدان زیبایی ظاهری هم به زیبایی:

ی یکی از مثالً یادمه خیلی بچه بودیم، خونه»شود: ها شناخته میساز سایر فقدانفقدان زمینه

فامیالمون رفته بودیم، یادمه فامیلمون برگشت به مامانم گفت دختر بزرگت خیلی 

ی م، فقدان زیبایدر زندگی خانم ج ه«. دونی این چیزا خیلی تو ذهنم موندهتره. میخوشگل

ی که بچه موقع»عنوان یک عنصر تأثیرگذار در تعریف فرد از خود نقش داشته است: ظاهر به

ن ای« کردن.های کوچیک ازم فرار میدیدن، بچهکردن منو میبودم آدما خیلی تعجب می

ر طوعنوان عاملی تأثیر گذار در نبود اعتماد به نفس بهشرایط در روایت زندگی خانم ج به

 کند.آفرینی میپررنگی نقش

ترین ی جنسی مناسب با همسرش را یکی از عمدهخانم ح فقدان رابطهکمبودهای جنسی: 

-یعنی من وقتی دیدم با ناتوانی جنسی، با وسواس فکری»داند: اش میهای زندگیفقدان

ی طهبباید در نظر داشت که فقدان را« جنسی همسرم مواجهم اون خیلی برای من شکست بود.

و در واقع اسم این فصل»ی عاطفی مناسب باشد. رغم وجود رابطهتواند علیجنسی خوب می
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ی جنسی با همسرم بگذاریم. ولی زناشویی بود. چون همسرم ی فقدان رابطهتونیم تجربهمی

 «آدم مهربونیه.

 آید، فقدانیرغم این که یک رویداد جسمی به حساب میآزار جنسی علی آزار جنسی:

مثال در روایت عنوانشناختی و وجودی را به همراه دارد. بهند بعدی اعم از جسمی، روانچ

ی فقدان عنوان یکی از مصادیق بسیار برجستهی جنسی بهاش سوءاستفادهآقای د از زندگی

سالگی مورد  8من تو »گوید: با تمام نشانگان آن مطرح است. وی در این رابطه می

 کنم این زخمرار گرفتم از طرف دو تا پسرعموهام و احساس میی جنسی قسوءاستفاده

ار آزخانم ج هم از « چیزی رو از من گرفت که همچنان قویاً بر شخصیت من تأثیرگذاره.

جاوز نه، ت»کند: عنوان فقدانی که با واکنش خشم و نفرت همراه است صحبت میجنسی به

ها از مردا دل خوشی نداشتم، خوشم دتولی مورد آزار جنسی قرار گرفته بودم و من تا م

ان آن کنندگهای تجربهرسد که این نوع فقدان در تمامی روایتبه نظر می« اومد ازشون.نمی

 با آثار بلندمدتی بر روایت و شخصیت همراه است.

 اجتماعی های اقتصادی/: فقدان3مضمون 

که در این تحقیق فقدان در یک بستر روایی و در یک نسل خاص بررسی شد، ی اینواسطهبه

کرار زیاد هایی با تعنوان فقداناین فرصت فراهم آمد که تجربیات مشترک اجتماعی نیز به

عنوان هایی مثل جنگ، مهاجرت و کنکور بهکنندگان شناسایی شوند. پدیدهدر شرکت

گر اند. از سوی دیهایی همراه بودهیست اجتماعی این نسل با فقدانهای مشترک در زتجربه

هایی که عنوان یک فقدان تأثیرگذار در بسیاری از روایتشرایط اقتصادی نامساعد نیز به

عنوان یک نمونه از به 0آفرین بوده است. خانم آید نقشهای آن در پی مینمونه

یگه وقتی من شروع کردم د»گوید: ه کرده میشوندگانی که فقدان مهاجرت را تجربمصاحبه

با پدر و مادرم زندگی نکردن، حس بدی داشتم؛ یعنی من حتی وقتی قبضای برق و گاز و 

کردم در خونه قفل باشه بخوابم، کردم یا شبا مثالً چک میاین جور چیزا رو پرداخت می
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کرده و من الً بابام میداد از این که این کارارو قباون احساس غم عمیقی به من دست می

 «.فهمیدم. انگار نبودنشون یه بار سنگین بود.نمی

عنوان توانند هم بههای مختلف زندگی افراد میکمبودهای مالی در برهههای مالی: فقدان

های دیگر تجربه شوند. آقای الف در سازهای فقدانعنوان زمینهیک فقدان و هم به

ه عنوان یک فقدان عمدکند و از آن بهکودکی اشاره می اش به یک بحران مالی درمصاحبه

های پردازد که چگونه فقدان پول به فقداندر جایی دیگر در روایتش به این میکند. یاد می

ا به باال بریم پایین بیایم پول احترام میاره. چر»دیگری از جنس احترام اجتماعی مرتبط است: 

ی باالیی شنیده بشه؟ یه همچین چیزایی ا تو طبقهخاطر نداشتن پول مثالً صدای دعوای م

های ناشی از شرایط مالی فقدانای از زندگی خانم ج هم در دوره«. کردخیلی منو اذیت می

 گوید:ها میهای این فقدانپس از سرطان مادر را تجربه کرده است. مثالً وی در بیان تجربه

که یه چیزی رو جواب بده، یکی از ره پای تخته خواهرم یه روز سر کالس بوده می»

کنه کنه... این موضوع هنوز هم برای من ترس ایجاد میهاش کفششو مسخره میهمکالسی

 «.مون هستمو من هنوز مرتب نگران از دست دادن شرایط مالی

س های از این جنی فقدانعمدهمحل سکونت/مهاجرت: ناشی از تغییر های فقدان

ی تغییر شرایط و شغل پدر بود. واسطهبه شهری دیگر به ناشی از مهاجرت از شهری

ی زندگی خود به فقدان ناشی از مهاجرت از شهری به شهر در تجربه 1خانم مثال عنوانبه

من پدر و مادرم تهرانی بودن و ما رفتیم مشهد زندگی کردیم. »کند: گونه اشاره میدیگر این

ودمو متعلق به اونجا ندونستم. برای همین هروقت وقت خمن تو مشهد به دنیا اومدم ولی هیچ

کردم گرفتم. اینکه احساس تعلق به جایی میگشتیم من یه سوگ میاومدیم تهران و برمیمی

فقدان  گاهی نیز این«. دونستمکه اونجا به دنیا نیومده بودم ولی به شدت خودمو اونجایی می

موارد معموالً فقدان تغییر مکان به شهری است. در این ناشی از یک تغییر مکان درون

مثال آقای عنوانشود. بهی دوستان تجربه میی تبعات فرهنگی و از دست دادن شبکهواسطه

ی طبقه: »گویدی فقدان ناشی از تغییر مسکن و محل سکونت خود میب در رابطه با تجربه
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مادر خود  در اثر بیماری برای آقای د هم تغییر مکان زندگی«. فرهنگی کامالً متفاوتی بودن

م کالً عوض شد؛ و هم منطقه»گوید: دهد که در این رابطه مییک فقدان جدید را شکل می

هم کل فرهنگمون کالً عوض شد؛ و وقتی اونجا رفتم مدرسه، جایی بود که من برای اولین 

اضطراب  یکرد. +یعنبار با یه سری مسائل جنسی و اینا آشنا شدم این خیلی منو ناراحت می

ادراری بشم، به مدت یک سال آره. اصالً این اضطرابه باعث شد من دچار شب-داشتی؟ 

 «.جاییطوالنی؛ و خب دیگه. انگار یه چیز باارزش از دست رفت با این جابه

موفقیت تحصیلی معموالً با جایگاه فرد در خانواده و جامعه گره خورده جایگاه تحصیلی: 

ه شکست کطوریحد زیادی با شرایط تحصیلی در رابطه است، به است و هویت فردی نیز تا

 ای را به همراه داشته باشد.تواند احساس فقدان جدیدر این زمینه می

عنوان یک فقدان ثانویه ناشی از فوت افت تحصیلی به اش ازخانم ه در روایت زندگی

ده ه مردمی قبول شخونی که فرزانگان نمونی درسبچه»گوید: کند و میپدر صحبت می

و این  08ی دومو آورده بود، درس نخوند و معدلش شد بود، توی المپیاد ریاضی تهران رتبه

دادن  ی از دستهایش به تجربهآقای الف در صحبت«. خیلی براش بد بود. یک درد بزرگ

ما »شود: کند که به شکل یک فقدان تجربه میفرصت شرکت کردن در المپیاد اشاره می

نفر پونزدهم شدم.  06مون. نفر آخر نیومد و من از نفر بودیم، امتحان گرفتن از همه 06ا اونج

یات مهم یکی دیگر از تجرب«. از کالسای المپیاد منو پرت کردن بیرون. این یه شکست بود

رفتن  شوندگان، کنکور با از دستفقدان تحصیلی کنکور است. برای بسیاری از مصاحبه

 اشاهای ساخته شده همراه است. خانم ه در این باره در روایت زندگیجایگاه قبلی و روی

د بلند هاش بود. صبح زوفصل بعدی زندگیم پشت کنکوری بودن و افسردگی»گوید: می

گرفتم دستم درس بخونم. به دوستم زنگ مو میشدم توی حیاط کتاب بینش اسالمیمی

ی کردم، دانشگاه صنعتنو برطرف میکالسیم، کسی که من همیشه اشکاالی اوزدم. هممی

. دیدم که خیلی اوکیه و همیشه ناراحت بودماصفهان صنایع قبول شده بود و رفته بود؛ و می

 «.کردمرفتم به در و دیوار نگاه میتوی حیاط راه می
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 ای از جنگطور مستقیم تجربهاگرچه نسل جوان امروز ایران به رخدادهای اجتماعی:

های ها آثار غیرمستقیمی از تأثیر این پدیدار بر فقداندر روایت زندگی آن حالندارند بااین

آقای ب در روایتش به فقدان آرامش و مثال عنوانتوان یافت. بهها میمفهومی و عینی آن

ی کودکی من همون یک دوره»کند: گونه اشاره میی رویداد جنگ اینامنیت در نتیجه

آژیرها. با وجودی که حاال جنگ هم خیلی تأثیر شدیدی  ها وزمان جنگ بود و بمبارون

ی ما حداقل نداشت. به هر حال اون ترس رو من همیشه دارم از این داستان. روی خانواده

وقت احساس امنیت همیشه اون ترس بود و اون صدای آژیر و از همون زمان انگار من هیچ

ر ی اسیدپاشی دامنیت به دنبال تجربهفقدان ی مشابهی از تجربه 1خانم « کنم.کامل نمی

اسیدپاشی چیزی که از من گرفت، فقدانی »کند: اصفهان دارد که با این جمالت بیانش می

 «عنوان یه زن گرفت.که داشت، امنیت رو از من به

 های خانوادگیمضمون چهار: فقدان

ی ویژه در دوره طورهای شناسایی شده در روایت زندگی افراد، بهای از فقدانبخش عمده

گردد. اگرچه مرگ یکی از اعضای های خانوادگی بازمیکودکی و نوجوانی به فقدان

حال نبود یکی از خانواده به دلیل اهمیتش در مضمون مجزایی بررسی شده است، بااین

ه صورت یک فقدان عمده تجربتواند بهطور اخص والدین به هر دلیلی میاعضای خانوده و به

هایی را برای طور مستقیم و غیرمستقیم فقدانوی دیگر مشکالت ارتباطی نیز بهشود. از س

پدر من »کند: های خانوادگی را اینگونه ترسیم میکند. خانم ه نمونه از فقدانافراد ایجاد می

خوب بود. تا اینکه دوباره سه ماه قبل از فوتش بیمار شد. به اعتیاد برگشت. یک بار به هذیون 

 «.درد نداشتن یک پدر سالم رو. .من عمیقاً درد رو اون روز تجربه کردمافتاد؛ و 

بیماری از یک سو با نبود عضو بیمار همراه است و از سوی بیماری اعضای خانواده: 

رطان مثال بیماری سعنوانکند. بههایی را در سبک زندگی خانواده تحمیل میدیگر فقدان

سالگیم  8از »کند: گونه نقش بازی میدگی خانم ج اینعنوان یک فقدان مستمر در زنمادر به

 06شه. ولی خب تا سالگی من میفته که مامانم مریض می 8شه؛ یعنی اتفاق توی شروع می
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ی مریضی مادر مجبور به مهاجرت شدیم. نبودنش رو سالگی مامانم مریض بود. ما به واسطه

عد از وبرو شدیم... خالصه همه چی بکنارمون تجربه کردیم. با وضعیت اقتصادی متفاوتی ر

 «.اون روز عوض شد

ی فقدان تواند با تجربهنبود والدین به دالیل مختلف میعدم حضور اعضای خانواده: 

طور ویژه طالق والدین معموالً با ی کودکی همراه باشد. بهجدی در روایت مربوط به دوره

ادر در سن نه سالگی و به دنبال طالق جدا شدن از ممثال عنواناین تجربه همراه است. به

ی ی خانم ه ثبت شده است. خانم ه لحظهی زیستهعنوان اولین فقدان درک شده در تجربهبه

م. ی بعدش من اولین فراق زندگیم رو تجربه کردیک هفته»کند: طور توصیف میفراق را این

خواهد ن دیگه پدرت میی فراق مادرم بود که مادرم گفت تو دیگه بزرگ شدی و االلحظه

 «.که تو پیش اون زندگی کنی

ان و ی مناسب با والدین یا خواهرخأل رابطه مشکالت ارتباطی فرد با اعضای خانواده:

کند. از ی زندگی فرد نقش بازی میعنوان یک عنصر پررنگ در تاریخچهبرادران معموالً به

نگ ی مناسب با خانواده رد رابطهسوی دیگر بسیاری از مفاهیم مانند صمیمیت نیز در نبو

یمانه با ی صماش تأکید زیادی بر فقدان رابطهمثال آقای الف در مصاحبهعنوانبازند. بهمی

ه با شه گفتش کخب من تقریباً می»گوید: اش میمادربزرگ دارد. او در بخشی از مصاحبه

ینکه من ، حاال به دلیل امادربزرگم خیلی نزدیک بودم. البته االن ارتباطم خیلی کمتر شده

ا شه. ولی خب ارتباطم بم که واقعاً فرصت پیدا نمیزیاد درگیر کار و این جور چیزا شده

 .«گردم که قبالً داشتمها دنبال حسی میبزرگم خیلی خوب بود و من خیلی وقتمامان

ا بارتباط ناسازگارانه سایر اعضای خانواده مشکالت ارتباطی سایر اعضای خانواده: 

دی صورت یک فقدان جصورت غیرمستقیم بهطور ویژه پدر و مادر معموالً بهیکدیگر، به

در روایات دوران کودکی پررنگ است. این فقدان با نبود مفاهیمی چون آرامش و امنیت 

های برای آقای الف دعواهای پدر و مادر جزو تجربهمثال عنوانگره جدی خورده است. به

 اش به آنطوری که در تعریف خاطرات دوران کودکیدکی است بهی کوفقدان در دوره
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داد. یک سری دعواهایی بود که توی خونه بین مامان و بابام رخ می»کند: گونه اشاره میاین

م برام مهم آبروییشتر احساس ناامنی کنم. بحث بیکم باعث شد که من هر روز بیشاینا کم

 «ر این موضوع داشتم.بود. انگار من همیشه یه رنج بزرگ س

 مضمون پنج: فقدان در روابط دوستانه یا عاشقانه

ی گرفته در روابط دوستانه و عاشقانه فراوانهای شکلکم فقدانی نوجوانی به بعد کماز دوره

راد بازی تری را در زندگی افیابند و نقش پررنگهای خانوادگی میتری نسبت به فقدانبیش

ساس فقدان بخش با احعنوان منابع اطمینانن رفتن رابطه با دوستان بهکنند. نبود یا از بیمی

های مرتبط با آن نیز شروع به گیری مفهوم عشق فقدانای همراه است و با شکلجدی

کند. نمونه خانم ه اهمیت این نوع فقدان را در آفرینی در روایت زندگی فرد مینقش

یزیم بگم؟ من فقدان یک دوست صمیمی رو یه چ»کند: تاریخچه زندگی افراد آشکار می

م و پدر ترسیدهمیشه توی دوران راهنمایی و دبیرستان داشتم. چرا؟ چون که خب از بابام می

هت دونم با تو. دفترچه یادداشت بمن گفته بود اگر ببینم با یک نفر دوست شدی من می

ن که ی اییسی. اجازهنوت میری سر کالس، هر چیزی که معلم گفت تو دفترچهدم، میمی

 «.شماره تلفن به دوستت بدی، یا شماره تلفن از دوستت بگیری نداری

تواند در نبود دوست صمیمی، از دست ها میاین فقدان فقدان در ارتباطات دوستانه:

دادن یک دوست صمیمی به دلیل مهاجرت، تغییر مکان یا تغییر مقطع تحصیلی و یا مشکالت 

از  برای خانم ج خیانت یکیی دوستانه شکل بگیرد. نت در رابطهارتباطی و احساس خیا

انم کند. خدوستان و مهاجرت دو دوست دیگر یک فقدان جدی در روابط دوستانه ایجاد می

تلفنو که قطع کردم زنگ زدم به بهار. گفتم که چیه؟ همه چیزا دروغ بوده، چرا این »ج: 

.. سحر و غزل هم یه سال بعد رفتن کانادا؛ و کارو کردی؟ دلیلت واسه این کار چی بوده؟ .

 «من موندم و جای خالی این سه نفر آدم مهم زندگیم.

نی ی جواها که اهمیت آن در روایت دورهاین نوع فقدانفقدان در ارتباطات عاشقانه: 

دن تواند بر مبنای خواست یک معشوق و نرسیرسد، میاز هر فقدان دیگری بیشتر به نظر می
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دهد آقای ب در روایتش شرح میبه آن و یا بر مبنای از بین رفتن یک رابطه شکل پذیرد. 

کند: ست یک احساس فقدان جدی ایجاد که چطور عشقی که هرگز تبدیل به رابطه نشد توان

سالگی هنوز درگیر این آدم بودم. بعدش هم حتی فراموش نکرده بودم. ولی  06-08شاید تا »

دیگه به اصطالح اون واقعیت عشق بچگی یکم برام روشن شده بود که اصالً این امکان عملی 

. دش هم یک فراق بودحال همین کنار گذاشتنِ فکر کردن در مورشدنش وجود نداره. بااین

گوید: اش میدر خصوص روابط عاشقانه 9خانم « یه چیزی با فکر نکردنه از دست رفت.

مرگ  تر بوده؛ وبرای من جدایی از عشق زندگیم، اینطور بود که از مرگ پدرم خیلی سخت»

 «.ای کامالً شبیه مرگبوده. تجربه

 مضمون شش: مرگ عزیزان

های ناشی از مرگ عزیزان را در کان وجود داشت که فقداناگرچه از بسیاری جهات این ام

ها باعث بندی کرد، ماهیت پیچیده و متفاوت این فقدانهای خانوادگی یا دوستانه دستهفقدان

ها، غیر قابل ی وسیع تأثیر این فقدانها اختصاص یابد. گسترهای جداگانه به آنشد که دسته

ز این پذیرد، وجه تمایای که نسبت به آن صورت میهای پیچیدهشان و واکنشتغییر بودن

ای گونههآید؛ بهای مشابه دوستانه، عاشقانه یا خانوادگی به حساب میفقدان با سایر فقدان

ثیرگذار در تواند عاملی تأکه عالوه بر فوت بستگان درجه یک، فوت بستگان دورتر نیز می

خانم ج که مادرش را در اثر ز مرگ نزدیکان مثالی اعنوانی فقدان باشد. بهایجاد تجربه

 من بخوام بگم»گوید: اش میی زندگیسرطان از دست داده است، در شرح بدترین خاطره

ای بود که مامانم رو دیگه گذاشته بودن تو خاک، ی زندگیم کی بوده، لحظهبدترین لحظه

 «ام بشه.خواستن ببرنش به سمت جایی که قراره دفن انجتموم شده بود و می

ای که این تجربه چه از حیث تأثیر مستقیم آن و چه از حیث اثرات گسترده :مرگ والدین

های زندگی هر فرد به ترین فقدانگذارد، معموالً جزء بزرگبر سبک زندگی افراد می

 من سنم خیلی»کند: گونه توصیف میی مرگ پدرش را اینتجربه 00خانم آید. حساب می
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و از « ونه.ی فقدان برام، افوت کرده، یعنی اولین چیزی که اصلن میاد با کلمهکم بوده بابام 

 کند.ترین فقدان تجربه شده یاد میعنوان مهمفوت پدر به

تواند یک فقدان عمده باشد. در ایران مرگ سایر اقوام دورتر نیز میمرگ سایر اقوام: 

ی جربهگر، تعنوان مراقبتبه طور اخص با توجه به نقش پررنگ پدربزرگ و مادربزرگبه

در  مثال آقای دعنوانکند. بهدر روایت جوانان نمود پیدا می صورت برجستهها بهفقدان آن

ترین بزرگم که بزرگمامان 81سال »گوید: روایت خاطرات مربوط به فوت مادربزرگش می

 خیلی به لحاظحامی عاطفی زندگی ما بود، سرطان گرفت و مرد. مادربزرگِ مادریم؛ که 

 «.گاه و پناهمون بود. اون مرد و انگار پشت من خالی شدعاطفی تکیه

 فقدان مفاهیم ذهنیمضمون هفت: 

ی ی تجربیات زیسته یا تغییرات شکل گرفته در نگرش و شیوهدر بسیاری از مواقع، به واسطه

یا آن را  داشته وکردند که به آن اعتقاد ای که احساس میتفکر افراد، یکی از مفاهیم ذهنی

ی وسیعی از تصورات و رود. این مفاهیم دامنهدانند از دست میشان الزم میدر زندگی

 هاها و آرزوهایی که روزگاری رسیدن به آنباورهایی که فرد از خود و جهان دارد، خواست

ت از دس یی نبود معشوق که به واسطهاش بوده، فقدان عشق نه به واسطهی زندگیانگیزه

اجتماعی  های فردی ورفتن این مفهوم در زندگی فرد، عدالت که پیوند عمیقی با نبود حمایت

ن روند، فقدازمان از دست میدارد، آرامش و امنیت که معموالً در کنار هم شکل گرفته و هم

اش و برآورده نشدن این انتظارات های کلیدی زندگیها که به انتظارات فرد از انساننقش

های مفاهیمی کلیدی مانند معنا، آزادی و معنویت را شامل گردد و در نهایت فقدانبازمی

 ها مثالی آورده شده است.شود. در ادامه برای هر یک از این فقدانمی

ه های ذهنی شناختعنوانی از فقدانتواند بهفقدان آزادی که آقای د تجربه کرده است می

شود. او در رگ احساس امنیت و آزادی مختل میشود. در روایت آقای د با فوت مادربز

آزادی، امنیت، همه چی؛ یعنی »گوید: های ذهنی ناشی از فوت مادربزرگ میتشریح فقدان

من این آزادی که میگم آره دقیقاً همینطوره. چون یادمه چند تا فحش یاد گرفته بودم 
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م گفتم. بزرگو اومدم به ماماندونستم دقیقاً یعنی چی. تو مدرسه یاد گرفته بودم. اینارنمی

ی ما از آزادی کردم که بیام اینارو بهش بگم. ولی تو خونهاونقدری احساس آزادی می

 «.خبری نبود

سقوط باورهای اخالقی افراد به دنبال تجربیاتی مانند خیانت، از جمله  :تصورات و باورها

ن یک عنواروایت آقای د اخالق بهدر شود. ای است که تجربه میهای ذهنیترین فقدانشایع

 من احساس»گوید: کند. او در این باره میمفهوم ذهنی به دنبال فقدان معشوق سقوط می

کنم که به آدم بدتری تبدیل شدم. من قبلش آدم بهتری بودم؛ یعنی اخالق در من نهادینه می

ام و بر انتخابش کردهکردم. امروز در من نهادینه نیست و من بود و من بر مبناش رفتار می

کنم بر مبناش رفتار بکنم! صد در صد چیزی از دست کنم و سعی میاساس اون رفتار می

 «.های جدی زندگی من بودرفت؛ و اون مرزهای اخالقم، ارزش

گاهی یک حسرت، یک خواست یا یک آرزو که هرگز تجربه ها و آرزوها: خواسته

فقدان  هبینیم کجربه شود. در روایت آقای الف میصورت یک فقدان تتواند بهنشده نیز می

نه ماجرا آی»ی پدر و پسری هم محتمل است: ی صمیمانهچیزی که هرگز نبوده مانند رابطه

ای اون حس نزدیکیه رو به بابام نداشتم. این همیشه با یک حس کمبود که من هیچ دوره

 «بود.همراه بود. چیزی نیست. چیزی که باید می

شود. او در مورد روایت آقای ح فقدان عشق به همراه یک حسرت عمیق بیان میدر عشق: 

تونم ش کنم و دیگه نمییه چیزی که من خیلی دوست داشتم تجربه»گوید: این فقدان می

ش کنم، به خاطر چیزایی که به ذهنم اضافه شده، عشق رمانتیکه؛ یعنی عشق در معنای تجربه

 «یه همچین چیزی رو تجربه بکنم. ولی خب دیگه نشد. رایج؛ یعنی من دوست داشتم که

ی کودکی، معموالً با از بین رفتن تصور فرد از جهان طور ویژه در دورهتبعیض، به :عدالت

های بعدی زندگی فرد پایدارانه باقی تواند تا دورهعادل همراه است. فقدان مفهوم عدالت می

من در واقع کودکی بسیار خشنی » گوید:یاش مبماند. آقای ح در خاطرات دوران کودکی
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خوردم، خیلی؛ و اینطوری بود که دالیلشم داشتم؛ یعنی اینجوری بود که خیلی کتک می

خورم... من هنوزم با این موضوع درگیرم که آخه چرا. دونستم که چرا دارم کتک مینمی

 «باشه. طوریدونی یک خوددرگیری نسبت به اینکه اصالً چرا دنیا باید اینمی

های مختلف زندگی یکی از نبود احساس امنیت و آرامش در برههامنیت و آرامش: 

اش یای از کودکخانم ه به خاطرهترین انواع فقدان بود که افراد تجربه کرده بودند. شایع

تونه عدم امنیتم می»پردازد که ترس از تعرض جنسی فقدان امنیت را برای او ایجاد کرد: می

رفتم اضطراب داشتم؛ که اون آدم ی مامانم میی خالهه؟ آره دیگه! هر وقت خونهفقدان باش

چسبیدم. این احساس ناامنی تا یه حدی پایداره در رفتم به مامانم میبیاد پیش من؛ و من می

 «من.

ی دارندهی عهدهعنوان یک فقدان ثانویه در غیاب ابژهتواند بهفقدان یکی نقش می :هانقش

ی مورد عالقه نیز به دلیل تغییرات شکل گرفته اس شود و یا حتی در حضور ابژهنقش احس

های فقدان یک نقش مثل نقش مادری حتی در فقدانمثال عنواندر روابط نمود پیدا کند. به

عمیقی مثل مرگ مادر هم کامالً پررنگ است. مثالً خانم و در مورد احساس فقدانی که در 

فوت پدرمو اون لحظه تو اون سن درک نکردم، بعدش از »گوید: میکند نبود پدر تجربه می

دونم بابام دیروز فالن چیزو گفت چه میآثارش درک کردم. مثالً بچه بودیم فالنی می

فهمیدم این وجود نداره برا من؛ پس من پدر خرید، یا منو بغل کرد، یا بردم پارک، من می

 «ندارم.

ی ها را حتها به حدی است که شاید بتوان آنقدانی این فگسترههای وجودی: فقدان

ها در طول روایت افراد معموالً همراه با تغییرات مضمونی جدا در نظر گرفت. این فقدان

قدان های معنوی و دینی، فمعنوی یا سبک تفکر هستند و مسائلی مانند از دست دادن ساخت

ن اصالت وجودی فرد را در بر معنا در زندگی و پوچی، فقدان آزادی و اختیار و فقدا

در زندگی آقای ب فقدان معنا پس از از دست دادن روابط مهم عاطفی و گیرند. مثالً می

گوید: شود. آقای ب در این خصوص میی افسردگی تبدیل به مهمترین فقدان میتجربه
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ک ها یتتر شد. خیلی وقهرچی که جلوتر رفتیم اون قسمت غم زیبایی که بهت گفتم کم»

کردم که شد که مثالً فکر میاومد. میهای ذهنی اگزیستانسیالی برام پیش میجور درگیری

شه؟ اینا همه هیچیه؟ آقا زندگی اصالً چه ارزشی داره که حاال مثالً چی شد؟ آخرش چی می

اومد که آقا این زندگی چه معنی داره؟ گاهی این فکر به سراغ من مییه حالت پوچی. گه

اره؟ وقتی که هیچ هدفی در واقع وجود نداره، هیچ غایتی براش نیست، چه چه ارزشی د

دونی، اینا قبالً برای من وجود داشت. دلیلی داره که اصالً ادامه بدی تا آخرش؟ و خب می

 «من جوابشونو داشتم؛ و این یک فقدان بود.

 بحث

. نتایج نشان داد بود ای پدیدار شناختینخستین هدف این مقاله بررسی چیستی فقدان به شیوه

ی رویارویی بر شدند. نخستین شیوهکه افراد مختلف به سه شیوه با چیستی فقدان روبرو می

رستین ی نگای بود که زمانی وجود خارجی داشته است. این شیوهمبنای از دست رفتن ابژه

هماهنگ بود د انفقدان با تعریف غالب پژوهشگران و منابعی که به فقدان این پدیده پرداخته

 (.0668، 1؛ نیمیر0666، 0مثال آرچرعنوان)به

ه کنندگان نیز فقدان را بر مبنای واکنشی کاز سوی دیگر بخش قابل توجهی از شرکت

شناسی با نام سوگ گیرد که معموالً این واکنش را در ادبیات روانبه آن صورت می

ی تعریف افراد معموالً شامل جنبه(، تعریف نمودند. این پیامدها در 0680شناسیم )رندو،می

کنندگان به اثرات منفی و مثبت درازمدت یک از شرکتمنفی و گذرای فقدان بود و هیچ

 ای که فقدان از سوی این افراد بر مبنایگونهی آن اشاره نکردند؛ بهفقدان در تعریف اولیه

همین رو اگرچه شود. از شد که به دنبال یک از دست دادن ایجاد میدردی تعریف می

تواند اثرات بلندمدت مثبت و منفی در زندگی ی حاضر، از این حیث که فقدان میمطالعه

حال بر این نظر ( در تضاد نیست، بااین1100ی اکون و نوینسکی )افراد داشته باشد، با مطالعه

 کنندگان در تعریف خود از فقدان به این اثرات توجه چندانی نداشتند.است که شرکت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Archer, j. 

9  . Neimeyer, R. 
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ها، تعریف سومی را از فقدان ارائه کنندگان در مصاحبهدر این بین بخشی از شرکت

ها و ای بود. در این نگاه حتی خواستکردند که از حیث پدیدار شناختی حائز اهمیت ویژه

زندگی  ی یک فقدان عمده درتوانستند به مثابهاند نیز میآرزوهایی که هرگز تحقق نیافته

ند. بدین ترتیب پدیدار فقدان ناامیدی از رسیدن به یک خواست را نیز، افراد نقش بازی کن

ی حاضر، در بر گرفته و نداشتن را در مقابل از دست دادن، محورِ عالوه بر از دست دادن ابژه

ای که بر اساس نتایج این تحقیق این ادعا قابل طرح است که تفاوت گونهکند؛ بهبحث می

 شناختی است و در ذهن الاقل بخشی از مخاطباناساساً بحثی زبان بین نداشتن و از دست دادن

همراه بوده و در نتیجه ناامیدی از داشتن آن با « وجود»این تحقیق خواست یک ابژه با مفهوم 

د رسد که اگر ماننپدیدار فقدان و سوگواری به دنبال این پدیدار همراه است. به نظر می

منابع ملموس و ناملموسی که فرد بر روی آن  ( فقدان را کاهشی در0666هاروی )

نیم. توانیم این نوع نگرش به فقدان را تبیین کگذاری کرده است در نظر بگیریم، میسرمایه

این موضوع قابل پذیرش است که به دنبال وجود یک خواست که خود ممکن است 

امنیت( باشد، صورت ملموس )مانند داشتن یک دوچرخه( و یا ناملموس )مانند داشتن به

ر ی تالش یا فکر کردن بگیرد و به واسطهای بر روی آن صورت میگذاری هیجانیسرمایه

کند. در نهایت زمانی که به هر گذاریِ هیجانی رشد پیدا میروی آن خواسته، این سرمایه

 شود و یا آن را در زمان نزدیک دور از دسترسدلیلی فرد از رسیدن به این خواست ناامید می

طور ملموسی حس خواهد بیند چیزی در ساختار ذهنی او از دست رفته و کاهش آن را بهمی

 کرد.

شان از کنندگان تحقیق که در تعریفباید به این نکته توجه داشت که برخی از شرکت

ها فقدان یا شرح خود از چیستیِ این پدیدار، بر تعریف اول از فقدان بر مبنای از دست دادن

ی و های شناختهایی از جنس واکنششان، به واکنشبودند، در روایت زندگیتأکید کرده 

ها و آرزوهایشان یا از دست رفتن یک هیجانی متداول در سوگ به دنبال نرسیدن به خواست

ها در فرصت احتمالی اشاره کردند. در نتیجه باید در نظر داشت که برخی از این تفاوت

های ادراکی افراد از موضوع فقدان باشد، ناشی از تفاوتی تعاریف بیش از آنکه در نتیجه

 ها است.های ذهنی یادگرفته شده و دانش زبانی آنفرضپیش
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ی زندگی بندیِ انواع فقدان تجربه شده در تاریخچهبخش اعظم نتایج این تحقیق به تقسیم

ورت گرفته بندی صهایی برای این تقسیمافراد پرداخته است. اگرچه در گذشته نیز کوشش

حال در نظر گرفتن فقدان با این گستره یکی از دستاوردهای این تحقیق است. بود، بااین

آمده در این مقاله دستهای بهگرچه تحقیقات مختلفی هر یک به بخشی از مضمون

یات های ادببندی در خصوص فقدان یکی از ضعفهای جامع تقسیماند، وجود نظامپرداخته

بندی های قابل قیاس با این تحقیق، تقسیمبندیآید. یکی از تقسیمب میاین حوزه به حسا

کند. ها را به دو بخش ملموس و ناملموس تقسیم می( است که فقدان0665اسکروتون )

آمده در اینجا تا حد زیادی منطبق با برداشت اسکروتون دستمضمون فقدان مفاهیم ذهنی به

توان در آمده را میدستهای بهسایر مضمونهای ناملموس است و در خصوص فقدان

 بندی بررسی کرد.های ملموس این تقسیمچارچوب فقدان

ها انجام شده بود، به اهمیت زمان وقوع بندی کلی دیگری که در خصوص فقدانتقسیم

که  هاییطوری که رویدادیک رویداد در برداشت فرد از فقدان بودنِ آن پرداخته است؛ به

د عنوان فقدان تلقی خواهند شی سنی دارند، بیشتر بهوع کمتری در یک برههفراوانی وق

طور ویژه در تحلیل روایت زندگی در آمده بهدست(. نتایج به0668)هاروی و میلر، 

بندی فوق موافق است. از یک سو فراوانی برخی های انفرادی از دو حیث با تقسیممصاحبه

طور تر است. بهای از رشد بیشی ویژهت زندگی دورهطور چشمگیری در روایها بهفقدان

محسوس از دست دادن پدربزرگ و مادربزرگ و نبود پدر و مادر به دالیل مختلف در بین 

انی های تحصیلی در نوجوهای مربوط به روابط با خانواده و فقدانهای کودکی، فقدانفقدان

ه و سنین جوانی شیوع چشمگیرتری داشت های مربوط به روابط دوستانه و عاشقانه درو فقدان

دهند. از سوی دیگر در بین بدترین خاطرات و ترین بخش روایات را شکل میبیش

های طور مستقیم از افراد مورد پرسش قرار گرفته شد، فقدانها که بهتأثیرگذارترین فقدان

دید های شریطور ویژه فوت یا بیمای رشدی شیوع زیادی داشت. بهشیوع در یک برههکم

حال های دارای این خصوصیت بودند. بااینتر از سایر فقدانوالدین در سنین کودکی بیش

عاطفی در  هایمثال شکستعنوانفرض در تضاد بودند. بهبخشی از نتایج نیز با این پیش

ن تریعنوان یکی از مهمرغم فراوانی باالیشان در این گروه سنی، همچنان بهجوانی علی
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ی هخوانی با دورآمدتد. در کل نتایج این تحقیق، تأثیر همهای افراد به حساب مینفقدا

رسد عنوان یک فقدان مورد تأیید قرار دادند اما به نظر میرشدی را برای بیان یک رویداد به

ان مهم عنوان یک فقدکه این معیار تنها یکی از عوامل تأثیرگذار برای درک یک رویداد به

 ر است.و تأثیرگذا

 ی ارتباط با نزدیکانطور ویژه در زمینهآمده، دو مضمون بهدستهای بهدر بین مضمون

ودند. به ی کودکی بهای دورهاند. ارتباطات خانوادگی معموالً اولین منشأ فقدانشکل گرفته

طور سالی نیز اثرات خود را بهها در بسیاری از روایات در بزرگرسد که این فقداننظر می

انی های مفهومی که فرد در سنین جوطوری که بسیاری از فقداناند؛ بهغیرمستقیم گذاشته

 شوندگان بهتجربه کرده بود، )مانند امنیت، آرامش و عشق( به نوعی توسط مصاحبه

های دوران شد. این همبستگیِ شناسایی شده بین فقدانروابطشان با والدین مرتبط دانسته می

سالی، با مطالعاتی که ثابت کردند کودکان طالق در مفهومی بزرگ هایکودکی و فقدان

سالی احساس ناامنی کرده و در تعهداتشان به رابطه دچار مشکل هستند )اسکابینی و بزرگ

 ( هماهنگ است.1100و همکاران،  1؛ کوئی0،1110سیگولی

ان در این دگکننترین انواع فقدان در بین شرکتهای ناشی از روابط عاطفی شایعفقدان

 های انفرادی، تمامی افراد دست کم یککنندگان در مصاحبهتحقیق بودند. در بین شرکت

ساختمند گزارش کردند. ی نیمهی زندگی یا مصاحبهفقدان عاطفی عمده را در تاریخچه

 هایی نوجوانی روی دادند، اغلب این فقدانهای این مضمون در دورهاگرچه برخی از فقدان

 شدند. عالوه بر شرایط سنی، روابطار به پس از بیست سالگی افراد مربوط میتأثیرگذ

ی هاعنوان فقدانهایی که بهتر، ناگهانی بودن و وجود عامل خیانت در شکستطوالنی

( که 0661های بکلوند و بایمر )عاطفی عمده ذکر شدند، چشمگیر بودند. این نتایج با یافته

راک فرد از نزدیکیِ رابطه و ناگهانی بودن بر هم خوردن رابطه سه متغیر طول مدت رابطه، اد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0.Scabini,E., & Cigoli,V. 

1. Cui, M 
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کند تا حد زیادی هماهنگ را عوامل مؤثر بر شدت سوگ پس از فقدان عاطفی بیان می

 است.

 گیرند، در این تحقیق تحتهای دیگری که این بار در کنش با جامعه شکل میفقدان

ها، مهاجرت بیش ند. در بین این فقداناهای اقتصادی و اجتماعی آورده شدهمضمون فقدان

ای به ( در مقاله0680) 0ها در گذشته مورد توجه قرار گرفته است. آردوندواز سایر فقدان

های افراد به مهاجرت تا حد زیادی به یک سوگ شباهت پردازد که واکنشاین موضوع می

نشان داد که حتی  دارد. نتایج این تحقیق نه تنها نظر آردوندو را تأیید کرد، بلکه

ی اجتماعی های داخل شهری نیز اگر با قطع ارتباطات همسایگی و یا تغییر طبقهجاییجابه

عنوان یک فقدان عمده مطرح شود. در کنار این مسائل، تغییر در تواند بههمراه باشد، می

ا رشرایط مالی، جایگاه تحصیلی و در نهایت رویدادهای اجتماعی نیز هر یک اهمیت خود 

هایی بودند که در ایجاد ی برجسته از فقداندارند. کنکور و جنگ تحمیلی دو نمونه

 اند. این نقش خود گواهِ اهمیت بررسیهایی در زندگی اکثر ایرانیان نقش بازی کردهفقدان

 ها است.ی فقدانی گسترهفرهنگ ویژه

ان را مورد توجه های جسمانی و فقدان مفاهیم ذهنی، بعد فردی فقددو مضمون فقدان

صورت فقدان سالمت، صورت نبود زیبایی و چه بههای جسمانی چه بهاند. فقدانقرار داده

اند تواند که بیماری و نقص عضو میها نشان دادهاند. پژوهشها مورد توجه قرار داشتهسال

رای مثال بهای فرد را برای رشد و استقالل گرفته و حالتی شبیه سوگ را ایجاد نماید )فرصت

(. نتایج این تحقیق نیز 0661، 0؛ رایان1110، 1؛ منس و چاد1110، 1هیلیارد-همپتون و کوئین

ه گیری را بهای شدید که زمینگذارند که وجود نقص عضو و بیماریبر این امر صحه می

عنوان یک فقدان عمده قابل طرح هستند. در برخی همراه داشته باشد، در روایت افراد به

های ذهنی دیگر نیز از عامل فقدان عنوانهای شدید بهنقص عضو و بیماری ها وجودتروای

سوی فرد در نظر گرفته شده بود. عالوه بر موارد فوق، آزارها و کمبودهای جسمی نیز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0.Arredonodo, P.M. 

9 . Hampton, N. Z., & Qin-Hilliard, D. B. 

7 . Manns, P. J., & Chad, K. 

4 .Ryan, K. 
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هایی از جنس سوگواری در چند روایت نمود پیدا هایی به همراه واکنشعنوان فقدانبه

جنسی در هر روایتی که با این رویداد همراه بود، بدون استثناء  ی آزارکردند. وجود سابقه

 های عمده از سوی افراد گزارش شد.جزء فقدان

های ملموس و عینی وجود دارد، ای که در مورد فقداندر مقابلِ ادبیات نسبتاً غنی

مثال اننوعاند. جز مواردی نادر )بهشناسان قرار گرفتههای ذهنی کمتر مورد توجه روانفقدان

( اکثر تحقیقات فقدان را به یک رویداد بیرونی یا از دست رفتن شیئی 0665اسکروتون، 

حال نتایج این تحقیق نشان داد که بخش بسیار بزرگی از دانند. بااینملموس مرتبط می

کنندگان گزارش شد، بر مبنای مفاهیم ذهنی بود. در این بین هایی که توسط شرکتفقدان

بنای از هایی که بر مکردند. فقدانترین تنوع و نقش را ایفا میوجودی شاید بیشهای فقدان

های دست رفتن هویت و برداشتی که فرد از خود داشت شکل گرفته بودند، سقوط ارزش

فتند، از گرصورت یک فقدان در نظر میاخالقی که افراد آن را نه یک انتخاب که بعضاً به

های شان نیز عالوه بر فقدانرغم حضور فیزیکییدی علیهای کلدست رفتن نقش انسان

طور تأثیرگذاری روایت زندگی افراد را شکل هایی بودند که بهوجودی از جمله فقدان

 دادند.می

ا تداعی هعنوان اولین چیزی که لغت فقدان برای اکثر انسانتوان از مرگ عزیزان بهنمی

ری بزرگ و تأثیرگذار است که جای دادن آن نظر کرد. فوت عزیزان به قدکند، صرفمی

صویر تواند تهای خانوادگی، دوستانه یا عاشقانه نمیهای فرعیِ فقداندر کنار سایر مضمون

دی عنوان یک فقدان کلیهای تجربه شده نشان دهد و خود باید بهی فقداندرستی از مجموعه

 ای در نظر گرفته شود.طور جداگانهبه

وجه داشت که همه آنچه گفته شد در زیست جهان جوان ایرانی که در در نهایت باید ت

ه های اجتماعی که بیابد. نه تنها فقدانهای پنجاه تا نود به زندگی کرده است معنا میدهه

ه های خانوادگی بها، مانند فقدانوضوح به رویدادهای جامعه ما پیوند دارند که سایر فقدان

ی هاهای دوستانه به دلیل مهاجرتها، فقدانافت خانوادهدلیل تغییرات پیش آمده در ب

یش آمده های پهای ارتباطی از خانوداگی به دوستانه، فقدانگسترده و تغییرات در اولویت

ویژه در روابط عاشقانه به دنبال ایجاد روابط مجازی و گسترش الگوهای ارتباطی جدید به



 36        جوانان ساکن تهران یزندگ یخچهیشده در تارتجربه یهاشناخت فقدان

طور ویژه وجودی به دنبال تغییرات سبک های ذهنی و بهدر یک دهه اخیر و حتی فقدان

 تفکر نیز در بستر زیست جهان رشدی، زمانی و مکانی شرکت کنندگان قابل تفسیر است.

 گیریبحث و نتیجه

ی جوانان زیسته یاالمکان با تکیه بر تجربهدر این تحقیق پدیدار شناختی سعی شد که حتی

ی نیز از بندی مناسبحال دستهد و درعینی آن مشخص شوبه ماهیت فقدان پرداخته و گستره

انواع فقدان فراهم آید که از آن بتوان در تحقیقات میدانی و بالینی آتی بهره برد. نتایج بر 

ین های مختلف مردم اهای در بستر زیست جهان نسلاین امر تأکید کرد که چنین بررسی

را از فضای روانی آن نسل  تواند دست آوردهای جدیدی داشته باشد که فهم ماسرزمین می

حال باید در نظر داشت که در این تحقیق مانند اغلب تحقیقات کیفی و عمیق تغییر دهد. بااین

به دلیل تعداد پایین نمونه امکان اینکه ابعادی از این گستره مورد توجه قرار نگرفته باشد، 

 ضای تحقیق ممکنهمواره وجود دارد. از سوی دیگر رویکرد پدیدار شناختی حاکم بر ف

های عینی معطوف کرده باشد. در های مفهومی و ذهنی بیش از فقداناست توجه را به فقدان

ی رسد که برای آنکه به تصویر جامعی از فقدان و تأثیرات آن در جامعهنهایت به نظر می

ایرانی برسیم، الزم است که این تحقیق را در مناطق دیگر کشور تکرار کرده و از 

ای که بر مبنای اطالعات این تحقیق ایجاد شدند نیز در بررسی فراوانی هر دهای کمیرویکر

ی واکنش ها بهره برد. همچنین توجه به شیوه و عوامل تأثیرگذار بر شیوهیک از این فقدان

تواند موضوع تحقیقات بعدی در این به فقدان که خود امری وابسته به فرهنگ است، می

 خصوص قرار گیرد.
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