
 

  به کودکان چه می توانيم بگوييم؟

در بسياری از خانواده ها والدين درباره پديده مرگ تا زمانی که يکی 
در . از بستگان از دنيا نرفته است هيچگونه توضيحی نمی دهند

گذشته وقتی که مرگ و تولد در خانه اتفاق می افتاد، مرگ بخشی از 
آن حادثه با  زندگی طبيعی و عادی محسوب می شد و بچه ها در

مسئله مهمی که ما امروز . ديگر اعضای خانواده شريک می شدند
بايد بدانيم اين است که فهم و درک معانی مرگ به خودی خود برای 

بايد به کودکان درباره مرگ توضيح داده . کودکان امکان پذير نيست
چون توضيح و آموزش قبل از مرگ پذيرش آن را برای . شود

  . سازدکودکان آسان می 

  چرا ما بايد فرزندانمان را آماده کنيم؟ 

وقتی عضوی از اعضای خانواده می ميرد بسياری از والدين سعی 
غصه نخور، خيلی در مورد مرگ فکر : می کنند با گفتن کلماتی مانند

اما اين يک . نکن، کودکان را در مقابل اتفاق پيش آمده محافظت کنند
چون کودکان دير . از کودکان است نوع راهنمايی اشتباه برای حفاظت

اگر کودک قبل از مرگ . يا زود معنی اين مسئله را خواهند فهميد
عضوی از اعضای خانواده، کمابيش با معانی مرگ آشنا شود وقتی 
. هم که چنين مسئله ای پيش آيد راحت تر می تواند با آن کنار بيايد

ا بفهمد که برای اگر کودکی از مراسم عزا دور نگه داشته شود و بعد
اجتناب از غم از . او چه اتفاقی افتاده است واکنش نشان خواهد داد

دست دادن برای هيچ کس امکان پذير نيست، اما واکنش به آن امکان 
وقتی که ما سعی می کنيم کودکی را در مقابل . دارد به تاخير بيفتد

د سوگواری محافظت کنيم نه تنها موفق نمی شويم بلکه مسبب ايجا
وقتی که عضوی از . اضطراب نابجا و احساس گناه در او می شويم

اعضای خانواده می ميرد والدين نمی توانند با کودک درباره مرگ 
برای همه اعضای . گفتگو کنند چون آنها به قدر کافی غمگين هستند

خانواده بسيار مفيد است که اگر کودکی در خانواده حضور دارد او 
  . تادن مرگ به طور مناسب آماده کنندرا قبل از اتفاق اف

  

  چگونه می توانيم درباره مرگ با فرزندانمان گفتگو کنيم؟
وقتی در خانواده انتظار می رود مرگی اتفاق بيفتد اگر کودکان 
توسط والدين آماده شوند می توانند به اين نتيجه برسند که مرگ 

  . بخشی از زندگی است

اغديدگی آسيب ببينند حق دارند کودکان قبل از اينکه از ناحيه د
آنها در رويارويی با سوگواری نياز . درباره مرگ پرس و جو کنند

به محافظت ندارند بلکه آنها نيازمند به راهنمايی کارآمد و پاسخ 
الزم است در اين رابطه . های قانع کننده به سواالت خود هستند

ين و معموال والد. سن و سطح پختگی کودک در نظر گرفته شود
مراقبان کودک می دانند که چگونه با کودک در مورد چيزها به 

آنان بايد برای ايجاد ارتباط . شکلی که آنها دوست دارند گفتگو کنند
با کودکان نوع زبان و ديگر روشهايی که آنها دوست دارند بهکار 

  .ببرند حتی شده از نقاشی استفاده کنند

آنها . س و جو می کنندسال اغلب درباره مرگ پر ٨کودکان زير 
برداشت های مبهم و پيچيده از مرگ دارند اما نمی توانند بفهمند 

سال و بسياری از کودکان  ٨که فرجام آن چيست؟ کودکان زير 
بزرگتر باورهايی جادويی درباره مرگ و زندگی و اينکه چه تعداد 

با . از آدمها بعد از مرگ دوباره به زندگی بازخواهند گشت دارند
تگی و رشد، کودکان به اين نتيجه می رسند که اينگونه برداشت پخ

هايی از مرگ صحيح نيست و به دنبال آن فرهنگ، باورهای 
مذهبی خانواده و اجتماعی هم که کودک در آن بزرگ می شود به 

از طريق اين گونه آماده سازی . درک و برداشت او اثر می گذارند
يک امر طبيعی خواهد  ها در زندگی روزمره، مرگ برای کودک

به عنوان مثال پژمرده شدن و از بين رفتن گلها و مرگ . شد
حيوانات خانگی فرصتی را برای تفهيم مفهوم مرگ به کودکان 

در صورت امکان درباره افراد پيری که کودکان . فراهم می کند
می شناسند و همچنين درباره خودتان اينکه چگونه پير خواهيد شد 

از کتابخانه، . را خواهيد رسيد صحبت کنيدو چگونه مرگ ف
فهرستی از کتاب های کودکان که بر روی مرگ بحث می کنند 
  تهيه کنيد سپس به اتفاق کودک آنها را بخوانيد و بعد از آن درباره 

  احساساتی که در آنها برانگيخته می شود گفتگو

. ستاين يکی از بهترين راه های آموزش و گفتگو درباره مرگ ا. کنيد
کودکان سواالت خودشان را به طور مستقيم مطرح می کنند به همين 
خاطر نمی توانند درباره احساساتشان همانند چيزهايی عينی و ملموس 

امکان دارد بپرسند داخل تابوت چه شکلی است، آيا خوابيدن . گفتگو کنند
در زير خاک به تنهايی ترسناک است يا اينکه آيا آنجا سرد و تاريک 

حائز اهميت است که ما برای پاسخ دادن به اين سواالت آماده . است
اگر آنها احساس کنند که با اين سواالت والدين را ناراحت می . باشيم

  کنند ديگر چيزی نخواهند 

کودک به نگاه بزرگترها توجه می کند که آيا آنها اجازه می دهند . پرسيد
  سواالت را طرح کند و واکنش آنها به خالقيت او چيست؟او اين گونه 

بايد بدانيم که کودکان نمی نشينند دربار موضوعی برای ساعت ها بحث 
بلکه ناگهان از بيرون با عجله آمده و يک دفعه سخت ترين . کنند

سواالت دنيا را می پرسند و اين کار آنها فرصتی برای فکر کردن باقی 
و سه دقيقه دوباره برمی گردند و به بيرون رفته نمی گذارد و بعد از د

ما بايد اين لحظات را غنيمت بشماريم تو . به بازی خود ادامه می دهند
اين مسأله . درباره موضوع با آنها زمانی که دوست دارند صحبت کنيم

نيز طبيعی است که کودک موضوع را عوض کند و دوباره به موضوع 
  . برگردد

سی مرده است دقيقا کلمه مردن را به کار ببريد وقتی که می گوييد ک
چون کودکان معانی کلمات مناسب ديگری که مفهوم مرگ را می رساند 

به کار بردن کلمات مناسب ديگری که معانی مرگ را می . نمی فهمند
رساند شايد به يک بزرگسال کمک کند که احساس بهتری پيدا کند، اما 

. او بفهمد چه اتفاقی افتاده استبه يک کودک کمکی نخواهد کرد که 
. موقع سوگواری اجازه بدهيد کودکان بفهمند که چه اتفاقی افتاده است

والدين بايد اين اجازه را به کودکان بدهند که آنها درک کنند و ببينند که 
اگر داغديدگيدر از کودک مخفی نگه . پدر و مادر واقعا غمگين هستند
  .يک احساس غيرقابل پذيرش است داشته شود فکر خواهد کرد که آن

  آيا کودکان بايد در مراسم خاکسپاری حضور داشته باشند؟

  خاکسپاريت مراسمی است که کمک می کند مردم مرگ را بپذيرند

 .  



کودکان هم عضوی از اعضای خانواده هستند پس طبيعی است که 
. آنها به همراه ديگران در مراسم خاکسپاری حضور داشته باشند

را برای آنچه که قرار است در مراسم خاکسپاری انجام شود  کودکان
آماده کنيد، دقيقا به آنها بگوييد که چه اتفاق خواهد افتاد و چرا؟ به آنها 

اگر . بگوييد که در مراسم خاکسپاری ممکن است بعضی ها گريه کنند
داغديدگی اجازه می دهد والدين با کودک در اين رابطه صحبت کنند 

ای اين مراسم آماده کنند، يک فاميل نزديک يا يک دوست و او را بر
شرکت در مراسم تدفين بايد به انتخاب . صميمی اين کار را بکند

اگر کودک نمی خواهد . کودک باشد و نبايد اجباری در اين کار باشد
در چنين مراسمی شرکت کند از او علت آن را بپرسيد و اجازه بدهيد 

  .بيان کنداحساساتش را در اين رابطه 

  آيا بايد حقيقت را گفت؟

به سواالت اساسی کودکان درباره مرگ و زندگی بايد صادقانه پاسخ 
وقتی کودک سوال می پرسد با دقت به او گوش کنيد تا مطمئن . داد

شود شما منظور او را کامال فهميده ايد و بعد از آن به پرسش او 
رم؟ بگوييد بچه ها اگر کودک پرسيد که آيا من هم می مي. پاسخ دهيد

هم خواهند مرد اما نه به اين زودی ها، آنها بعد از يک زندگی 
اگر کودک پرسيد آيا بابا و مامان هم خواهند . طوالنی خواهند مرد

شايد کودک سوالی . مرد به او بگوييد باالخره همه مردم خواهند مرد
صادقانه از يکی از والدين بپرسد که او نتواند پاسخ دهد آن وقت بايد 

  .بگويد من پاسخ سوال تو را نمی دانم

  آيا بايد رفتگان را زنده نگه داشت؟

برای هميشه و برای همه کس بسيار پسنديده است که ياد عزيزان از 
از طريق خاطرات، فرد . دست رفته را در خاطر خود زنده نگهدارد

  بسيار تاثير گذار . از دست رفته هميشه در ذهن ما زنده خواهد بود

است که ما آلبوم عکس عزيز از دست رفته را در دسترس کودک 
کمک کنيد کودکان . قرار دهيم که او هر وقت خواست به آن نگاه کند

  آيا " بگوييد . خاطرات خوش فرد از دست رفته را به خاطر بسپارند

  

اين غذای مورد " يا " او چقدر اينو دوست داشت" يا " يادت هست
طريق کودک درک خواهد کرد که اينها می  از اين" عالقه او بود

  .تواند بخشی از خاطرات خوب باشند

  وقتی حيوان دست آموزی می ميرد چه بايد کرد؟

بايد به کودک اجازه داد قبل از مردن حيوان با او ديداری داشته 
. يک چنين مراسمی برای کودک بسيار سودمند خواهد بود. باشد

ا در آنجا خاک کرده ايد ببريد سپس کودک را به جايی که حيوان ر
و بگوييد برای او شعر بخواند يا با خود شاخه گلی به آنجا ببرد يا 

  . در آنجا نهالی بکارد
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