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  رفتار و کالم ما در مالقات با افراد سوگوار چگونه باشد؟

و ممکن  دانیم به فرد عزادار چه بگوییم و چگونه او را آرام کنیمبسیاري از ما نمی .مواجهه با فرد سوگوار براي همه ما دشوار است
در  .و حمایت ماست ، همدلیگوییم، حضورمیتر از چیزي که اما مهم .از مواجهه با فرد سوگوار اجتناب کنیم به همین دلیل است

   .بهترین واکنش است گوش کردن همدالنه سکوت ودانیم چه بگوییم، مواردي که نمی
گوناگونی  عواطفدر سوگ ممکن است  .ندنکسوگ را متفاوت تجربه میبا یکدیگر تفاوت دارند و  افرادمهم است بدانیم 

در سوگ تجربه  ، گیجی، یا خشم معموالًيباورنایا غمگینی، شوك، انکار  .نیستهیچ حسی درست یا نادرست شود و تجربه 
  .شوندمی

 در تنهاییدهند ترجیح میاما برخی دیگر ، کنندمیدهند و با دیگران صحبت هاي خود را نشان میتر حسبرخی افراد راحت
  .دیکان را مالقات کنندمراحل سوگ را بگذراند و مایل نیستند دیگران به ویژه افرادي غیر از نز

هاي زیر تسکین هیجانات منفی و کاهش درد در مراحل اولیه سوگ که هیجانات فرد سوگوار خیلی شدید است، هدف از توصیه
  .و رنج روان او است

  چه بگوییم؟
  نیازي نیست براي هر  .زمان بگذاریدبا آرامش ها سوگوار سوال کنید و براي شنیدن و فهمیدن آن فردِ حس و حالِاز

صحبت ي آن دربارهچه فرد سوگوار مایل است گوش دادن به آن .پاسخی داشته باشید یا توصیه و حس و یا صحبتی
 .مهم است ،کند

 و تمرکز بر خاطرات مثبت یمتوف یِوگو در مورد خاطرات مثبت و منفگفت 

  براي ما ممکن نیست که «: ندبراي همدردي مناسب کهجمالتی هایی از مثال .سف کنیدأابراز تو مختصر ساده با جمالت
براي فقدان «، »غم و ناراحتی شما براي ما قابل تصور نیست«، »همدردي ما را بپذیرید«، »حال شما را درك کنیم

 »میرنج و درد شما را بفهم میتا بتوان میکنیتالش م«، »سفیمأآمده متپیش

 هاي شما را به خود اختصاص دهدي مکالمهفقدان و سوگ نباید همه .بزنیدها حرف از روزمرگی. 
  گاهی آماده کردن یک وعده غذا، خرید کردن یا حتی قدم زدن .شان کنیدتوانید کمکها بپرسید که چگونه میاز آن 

  .بخش استتسکین در کنار او،

  چه نگوییم؟
 دیگران در بروز حادثه، نه تنها کمکی به  دانستنمقصر یا  کردن کوتاهیاشاره به  صحبت کردن در مورد علل حادثه و

 .شودکند، بلکه سبب افزایش ناامیدي یا خشم او میفرد سوگوار نمی

 کردن او حتیاز نص زیفرد سوگوار و پره ياز قضاوت کردن درباره باورها و رفتارها زیپره 
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 ناکارآمد  يباورها (باورها نیا يي زمینههپرسش بدون قضاوت دربار قیناکارآمد او از طر ياصالح باورها يتالش برا
در ارتباط بودن  تنها راهِ  وار ماندنام؛ سوگکرده انتیلذت ببرم، به او خ یمن مسئول مرگ او بودم؛ اگر از زندگ«مانند: 

  »)عزیزم استبا 
 فقط گوش کردن با رسد نیازي به اصالح ندارد و هاي فرد سوگوار حتا اگر به نظر شما نادرست میها و گفتهبرداشت

 .کافی نیاز است همدلیِ

  توانیم سختی شرایط را تصور ن حالت فقط مییما در بهتر .»فهممحال شما را می«به فردي که سوگوار است نگویید
 .کنیم

 را هاي او ارزشاعتقادات و د و یاگر با فرد سوگوار آشنایی نزدیک ندار .اعتقادهاي معنوي و مذهبی افراد متفاوت است
  .»بود این مصلحت و قسمت«یا » خدا او را با خود برد«نگویید مثالً  .اي ارزشی استفاده نکنیدبا محتو از بیاناتی دانید،نمی

 مناسب نیست »باشتوکل داشته« و »قوي باش«هایی مانند جمله .به فرد سوگوار نگویید باید چه احساسی داشته باشد. 

 چیزي نگویید که به معنی کوچک شمردن اتفاق یا فقدان باشد. 

  توجیه کنید منطقبا سعی نکنید هر چیزي را توضیح دهید و. 

 سالم  تانعوض فرزند در«یا  »...حداقل درد نکشید«که هایی مانند اینجمله .هاي مثبت فقدان صحبت نکنیددر مورد جنبه
  .دهنده نیستندتسکین »است

 تی) و تدارك حمایخاطرات (مانند سالگرد تولد متوف يهزانندیبرانگ يدادهایرو ینیبشیپ يبرا فرد سوگواربه  کمک 
 گرانید

 يرفتار يدهاینبا
 ِیمرتبط با متوف يهاتیبه فعال یافراط پرداختن 

 با او زیانگخاطره يهاو مکان یکردن از دوستان مشترك با متوف يدور 

 گیخانواد يدادهایاز رو يریگکناره 

 هستند یمتوف ادآوری ی کهبخشلذت يهاتیاز فعال يریگکناره. 
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