
گفتــگو اب  
کنیم رنج و غم پنهان دوست درمان  

 

 

 

 

 

 : نوشته

 ارتینم لیگ ینانس

 

 : اقتباس و ترجمه

 یفروغ زاده حسن یعلدکتر 

 بلوچستان و ستانیس دانشگاه یعلم أتیه

 

 

 

 
 

 

 

 
 انتشارات آوای نور

 1397 -تهران



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  .م - 19۵۵Guilmartin, Nance مارتین، نانس،  گیل : سرشناسه
مارتین ؛ ترجمه و  با گفتگو درمان کنیم رنج و غم پنهان دوست/ نوشته نانسی گیل : عنوان و نام پديدآور 

 فروغی. زاده اقتباس علی حسن

 .139۶ تهران : آوای نور،  : مشخصات نشر 
 .ص 1۶۸  : مشخصات ظاهری 
 97۸-۶00-309-33۵-۵ : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

Healingconversationswhattosaywhenyoudon't:: .اصلی عنوان  : يادداشت 

knowwhattoc2010,say 
 تسلیت : موضوع 

 Consolation : موضوع 

 ارتباط بین اشخاص : موضوع 

 Interpersonal communication : موضوع 

 مترجم ،  - 132۵ زاده فروغی، علی،  حسن : شناسه افزوده 
 BV۴90۵139۶ 2ب9گ/ : رده بندی کنگره 
 2۴۸/۸۶ : رده بندی ديويی 

 ۴97۶3۸۵  : شماره کتابشناسی ملی 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                  فروردين، خیابان شهید وحید نظري،    21                          تهران، میدان انقالب، خیابان

         66868661           / دورنگار:           66966966  و    6                 ، طبقه دوم تلفن:   99   پالك

                         کنیم رنج و غم پنهان دوست       درمان   گو    گفت   با 

      ارتین م   ل ی گ   ی    نانس:      نوشته

  ی    فروغ      زاده     حسن   ی  عل     دکتر   :      اقتباس   و       ترجمه

                  انتشارات آوای نور      ناشر: 

                  منیرالسادات حسینی     آرا:     صفحه

     1397     اول  :    چاپ

     نسخه     ۵00  :        شمارگان

    97۸-   ۶00-   309-   33۵- ۵      شابک: 

 ن    توما         00111       قیمت                                                                                                       کلیه حقوق براي ناشر محفوظ است             



  



 

 

 "است بهتر  همزبانی   از  همـدلی"

 گوهر است. همراهی هم هم درک

 

 

 مادربزرگی همدل و همزبان و همراه،تقدیم به: 

  الملوک فرهمند سرکار خانم تاج

 بزرگ خاندان
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 فهرست مطالب

 

 

 

   11 ..................................................................................       شگفتار ی پ

   13 ...................................................     تحول     حال    در     عصر        درباره   ی ا       مقدمه

 .Error! Bookmark not defined ...........    بخش       آرامش   ی       گفتگوها    به      دعوت

 .Error! Bookmark not defined ..........................................       سرآغاز

 .Error! Bookmark not defined .......................................    اول     فصل

 .Error! Bookmark not defined ...........  د ي   دار      دوست   ک ي    به    از ی ن    که   ی   وقت

   ی     گفتگو   ک ي      شروع  -     ....     که   ن ي ا     مگر      است،      چطور      حالم    که   د ی   نکن      سؤال    من    از      ً  لطفاً،

 .Error! Bookmark not defined ...................      دهنده     تام ی  ال   و     بخش       آرامش

 .Error! Bookmark not defined    کمک         درخواست  -      ( ...  ۶ )  شش       قانون        کاربرد

 Error! Bookmark not د ی  ده     گوش     فقط  -   ی      ناگهان    عه ي  ضا   ک ي    از     بعد

defined. 

   ی    گخر  ي د       شخخ       است      ممکن     دهد   ی م       آرامش     شما    به    که      آنچه  -   ی    همدل        دوباره     کشف

 .Error! Bookmark not defined ................................  .    ندهد       آرامش    را

     بخاش    ی      روشخن    ک   يخ         تونخل    ی       انتهخا     در  -      مخن        عسخل      قند     شد،       خواهد     خوب   ز ی چ     همه

.................................................. Error! Bookmark not defined. 

       شخما    و       خخود    ی       ترسخها       بخا     که   د ی  کن     کمک    ها     بچه    به  -     شد؟       خواهد     خوب    او   ا ي آ       مادر،

 .Error! Bookmark not defined ....................................  .    شوند       روبرو

 د   يخ     ندار    را          جوابهخا       کخه    ی   وقت  -     کند     کمک   ی  گر ي د      دوست    به    تا   م ی  کن       تقاضا   ی    دوست    از

.................................................. Error! Bookmark not defined. 

   ی ا        جخاده    ی    هخا       نقشه   و         پراحساس   ی    روان ی  رش ي ز   ی      اطاقها  -    آن    از     بعد   و    يی     جابجا    از     قبل

 .Error! Bookmark not defined ...........................................  د ي  جد

 !Error ی       ورشکستگ       پنهان       صدمات  -    ست ی ن   ی  کن   ی م     فکر    تو    که      آنچه   ن ي ا

Bookmark not defined. 



   داد   ر    ییخ   تغ    را   ی      زنخدگ       کخه    ی ا         حادثخه     از    پس  -      ستم؟ ی ن      بودم    که    آن     اگر      هستم    که    من

.................................................. Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................      رابطه   ک ي    ان ي  پا  -    شد      تمام

 Error! Bookmark م ی   باش       داشته    اد ي    به   د ي  با    که   ی     مخصوص   ی     روزها  -          سالگردها

not defined. 

 Error! Bookmark not     نمودن      وارد     قلب    به   و      کردن     رون ی ب    سر    از  -     ی ش ي      بازاند

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................................    دوم     فصل

 .Error! Bookmark not defined .............................     سالمت         موضوعات

 Error! Bookmark not   خبر    دن ی  شن       منتظر   ا ي       گرفتن     خبر  -     شها ي    آزما   ج ي   نتا

defined. 

 !Error د ی  کن     کمک     ی   تشخ   ک ي     فصل   و    حل    به   د ی    خواه   ی م   ی   وقت  -      آرام   ی     جنگجو

Bookmark not defined. 

 !Error  آن    از     بعد   و   ، ی    جراح     عمل   ی ط   ، ی    جراح    از     قبل  -   ی    جراح     عمل    با     شدن       مقابل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............  ی      افسردگ       بهبود  -       د ی   باش    با ی  شک

           اسختفاده         حداکثر      پزشک   ک ي       عنوان    به   ا ي     مار ی ب   ک ي       عنوان    به  -       دارد؟      حضور      دکتر   ا ي آ

 .Error! Bookmark not defined ..........................  د ي   ببر     خود     وقت    از    را

 !Error ی    دائم     درد    با   ی    زندگ  -     ست؟ ی چ      افتن ي       آرامش   و        معالجه   ن ی ب       تفاوت

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark   کمک   ی     متقاض    از   ت ي   حما  -   ؟ ی  کن   ی م     فکر    چه    من      مورد    در

not defined. 

 !Error   شود   ی م   ل ي   تبد    يی     توانا    به   ی      ناتوان   ک ي   ی   وقت  –   ی ن ی ب   ش ی پ      قدرت

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...........     ماند   ی م   ی   باق     ترس  -       حادثه    از     بعد

 Error! Bookmark       نافرجام   ی     خودکش    به   ی     واکنش  -        خواستن     کمک   ی   برا   ی  اد ي  فر

not defined. 



 !Error م ی  کن       رفتار       چگونه     است     رنج   و     درد        گرفتار    که   ی   شخص    با  -   ی ش ي      بازاند

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................................    سوم     فصل

 .Error! Bookmark not defined ........    روح   و     جسم      فکر،      قلب،  :      گذر       مراحل

 Error! Bookmark م ی    نفهم     است      ممکن      آنچه    رش ي  پذ  -  " م ي  شو   ی م     جدا    هم    از    ما"

not defined. 

 !Error  يی       ناسزاگو    با        برخورد    در      گران ي د    به     کمک  -        قهرمان   ک ي    نه      باش،      دوست   ک ي

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not  وه ی     مادرب   ک ي    از   ت ي   حما  -      باشم       سربار       خواهم   ی  نم

defined. 

 !Error م ی  کن   ی    زندگ      تنها   م ي ر ی  بگ    اد ي  -      کوچک   ی   زها ی چ   و       موشها     زه، ي ر      خرده

Bookmark not defined. 

         ارائخه           مراقبخت         منبخ     ک   يخ    ه   يخ   هد   ک   يخ    ی   وقت  -       سوخته         شنهادات ی پ   و       شکسته   ی     قلبها

 .Error! Bookmark not defined .........................................    کند   ی م

 !Error   شان       شرافت    نه   و     شان     شغل       گرفتن  -   ی    صورت      نامه   و    ها         کارخانه     شدن      بسته

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........      ماندن   ا ي        اخراج،      شدن،   ق ی   تعل  -       تابها

 !Error ی    زندگ     روش   ک ي       عنوان    به   ی        بازنشستگ  -      است؟   ی   کاف   ی ز ی چ    چه

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......   مر ي    آلزا   ا ي   ی    زندگ  -      دانم   ی م    را      اسمش

 Error! Bookmark not   رسد   ی م   ر ي د     مرگ    که   ی    زمان  -   ی    طوالن   ی       خداحافظ

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....     دادن       ادامه     خود      سکوت   و      آنها      سکوت    با

 !Error   کند   ی م        انتخاب    را   ی     خودکش   ی   شخص   ی   وقت  -        شکننده   ی  ها    يی ا ي   ردر ي ز

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......   ست ی ن      گفتن   ی   برا   ی   حرف       اوقات   ی   گاه

 Error! Bookmark not   برد   ی م      زمان      گران ي د    به      دادن       آرامش  -    ان ي  پا    در

defined. 
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 پیشگفتار

خواندن اين کتاب قبل از ترجمه آن برايم پر از شگفتی بود که همخین مسخهله و   

درمانی مستقیم و به زبان ساده است مخرا بخه ترجمخه آن    اين باور که نوع جالبی از روان 

واداشت. همراه با خواندن و بعد همراه با نوشتن ترجمه داستانها چشخمانم همخواره پخر از    

خوانخدم و گخاهی از    ای که می فشرد. گاهی از غم فاجعه شد و بغض گلويم را می اشک می

حخالل مشخکل و نويسخنده از    شادی حل و فصل فاجعه، و گاهی از اين شگفتی که افخراد  

آوريخم و در   قبیل آدمهايی بودند که ما شرقیها آنها را از لحاظ عخاطفی بخه حسخاب نمخی    

شناسیم. البته اگر خوانندگان اين ترجمخه   ترين وضعیت افرادی کم عاطفه می بینانه خوش

و                      ً         تری جستجو نمايند لطفا  مرا عفخ  و برای اشکهايم دلیل محکم احساس مرا نداشته باشند

دانم کمی زيادی احساسخاتی هسختم. مطلخب ديگخر ايخن کخه، بخا         کنند زيرا که خودم می

تخر شخد؛ کخه خداونخد مخا انسخانها را بخا         خواندن اين کتاب، اين فکر در مخن بسخیار قخوی   

هخر جخای ايخن    مشخصات جسمی، ذهنی و عاطفی يکسانی خلق کرده است. انسخانها در  

نگخاری   عی انسان اگخر بخه قخول محققخان وا ه    جهان که باشند انسان هستند به معنای واق

                                                                       از انس و الفت و مهربخانی، همخدمی، خر مخی، تربیخت و ادب و عاطفخه و      "عزيز جامعه ما 

زشختیهای مخا انسخانها را بايخد از القائخات متفخاوت و نازيبخا        ده باشد، و لذا ماخالق نیکو آ

انخد بخرای    اب نوشخته                                                                 دانست و ام ا بعضی از نقدهايی که جامعه نويسنده در مورد ايخن کتخ  

ای که در حوصله کتاب باشد در ادامه  تا اندازهکمک به خواننده در جهت شناخت بیشتر 

 گذرد :  از نظر می

اين کتاب يک راهنمای عملی صمیمی و انديشمندانه بخرای ايجخاد ارتبخاط در خانخه،      -

هخم              ً                                        باشد مخصوصا  هنگام تالش برای بهبود دادن به روابخط از  مدرسه و محل کار می

  "رئیس دانشگاه .... "گسسته ديگران ... 

مخدير  "اين کتاب کوچک همان چیزی است که بايد باشد، در اوقات دشوار زندگی ...  -

  "تلويزيون ...



من اين کتاب را به عنوان يک کتاب راهنما برای ايجاد ارتباط و به عنوان يک هديخه   -

مشخاور  "نمخايم...   یه مخی کند توصخ  باارزش به شخصی که روزهای سختی را تجربه می

  "سرطان ....

سخازد تخا در هنگخام     اين داستانها هر فردی را در هر شغل و مقامی که باشد قادر مخی  -

تر باشد؛ هخم در طخی دوره فاجعخه، و     مقابله با موقعیتهای دشوار غیرقابل تصور راحت

  "پزشک اور انس ..."هم در طی دوره تالش برای بهبود ... 

اين کتاب اولین مراحل کمک کردن و آرامش دادن به شخصخی را کخه در نخاراحتی و     -

  "همسر سناتور... "آموزد ...  برد به شما می رنج به سر می

ای قوی از داستانهای کوتاه واقعی و پرقخدرت اسخت کخه موقعیخت      اين کتاب مجموعه -

اره زنخدگی واقعخی   های خود دربه اشتراک گذاشتن و کاربرد ديدگاهباارزشی را برای ب

 "مؤسس کلوپ کتاب ... "کند ...  به خواننده ارائه می

تخا بخه آنچخه مخردم در هنگخام      کنخد   کتاب شما به يک روحانی مثل مخن کمخک مخی    -

گويند بیشتر تمرکز کخنم. ايخن کتخاب منبخ  خخوبی بخرای        ها و مشکالت می گرفتاری

  "روحانی ..."باشد...  تدريس در کالسهای من و همکارانم می

از سرکار خانم سمیه اکبری بخاطر تقبل تايپ اين ترجمه و دقت نظری کخه مبخذول   

 شود.   اند قدردانی می داشته

 مترجم

 

 



 اي درباره عصر در حال تحول دمهمق
بخا  به شخصی کمک کنی و می خواسختی  آخرين باری که بطور غیرمنتظره خودت را ملزم ديدی 

 کردی کی بود؟ دی و جوابی پیدا نهی و برای انجام اين کار به هر دری زبدگفتگو به او آرامش 

در اين دنیای پرسرعت به هم پیوسته، وقتی که ما يا هر شخ  ديگری به کمک نیاز داشخته باشخیم،   

بخرای يخافتن بهتخرين روش دچخار ترديخد نشخويم       کخه  شخود   کنیم چگونخه مخی   ها از خود سوال می خیلی

       ً                                                   مخصوصا  وقتی زمان کوتاه باشد يا نفهمیم چه چیزی نیاز است.  

صحبت کردم، از آنهخا سخوال    کارگاهها و جلسات پرسش و پاسخدر کنفرانسها، با هزاران نفر؛ 

شناسید که از مسائلی مثل طالق، پايان يک رابطخه، مريضخی    کردم: چند تا از شما شخصی را می

 برد.  صعب العالج، افسردگی، يا فقدان عزيزی رنج می

د را هخم  کنید به او کمک کنید در حالی که مشکالت خخو  خوب، حاال چند تا از شما سعی می

داريد؟ ... متوجه شدم بسیاری از سوال شوندگان پاسخ مثبت دادند و از واقعیتهخای جديخد قخرن    

زدند. در حالی که خودمان ممکن است مشخغول حخل و فصخل مشخکالتی      بیست و يکم حرف می

باشیم از قبیل مريضی يا بیکاری خود يا افرادی که مورد حمايت ما هسختند اعخم از پخدر و مخادر     

ای کخه بخه                         ً                            داری يا همکاری که مثال  همسرش مريض است، يا همسخايه  رده، دوست مشکلسالخو

 کمک ما احتیاج دارد.  

فقط يکی از هخزاران وب سخايتی را    "توان مفید بود؟ چگونه می"کنیم  ما از همديگر سوال می

 د.  دهند ببینی ها حمايت اخالقی، مالی و روانی به ديگران ارائه می که دوستان و خانواده

ای مثخل مشخکل    توانند در مخورد کسخی کخه بخا فاجعخه      ها می اين سايتها را دوستان و خانواده

 پزشکی مواجه است به روز کنند.  

موقعی که در کنفرانس سالیانه انجمن پژوهش سرطان حضور داشتم با اين موضوع به عنخوان  

( دريافخت داشختم و   e-mailای ) يک مسهله دست اول مواجه شدم. از يکی از همین سخايتها نامخه  

دانسخت بخا ايخن     متوجه شدم که برای يکی ديگر از دوستان سرطان تشخی  داده بودند. او نمخی 

موقعیت آزاردهنده و تشخی  اولین پزشک در يکی از بیمارستانهای مشهور چگونه کنخار بیايخد.   

ری را لذا در پی پزشکی ديگر و تشخی  ديگر بود پزشک اول به طور قطعی جراحی اساسخی فخو  

توصیه کرده بود. به دوستم گفته شد، ممکن است انتخابهای ديگری وجخود داشخته باشخد: چخون     

دانستم که در زمان واقعی چه اتفخاقی افتخاده    اين تکنولو ی قابل حمل با سرعت باال را داشتم می

شد چون او مجبور بود کخه تشخخی  دوم را از صخاحب نظخر ديگخری       بود. و وقت داشت تمام می

و  –توانم برای اين همکارم که در وب سايت دوسختان   د. من از خود سوال کردم، چه کار میبگیر

 نوشت انجام دهم.   خانواده مشکل خود را می –



طی يک ساعت، توانستم با يک متخص  سخرطان سخینه مشخهور کخه در کنفخرانس حضخور داشخت        

يخک  "کند. دکتخر گفخت،    رخورد میهای پیچیده چگونه ب صحبت کنم. من از دکتر پرسیدم با اين مذاکره

           ً                                                                                        بیمار مسلما  نیاز دارد که تشخی  و نظر دوم و حتی سوم را اگر الزم باشد از پزشکان ديگر بگیخرد. و اگخر   

دکترش ناراحت شود با دکتر ديگری صحبت کند. به او بگو بخه مخن تلفخن کنخد تخا او را راهنمخايی کخنم        

   "چگونه گفتگو را شروع کند.

ت من کمکهای فراوانی را دريافت کرد. بخه طخور عخادی، يخک شخخ       طی چند ساعت، دوس

گیر، جرئت آن را داشت که به طور آشکارا تقاضای حمايت کند. علیخرغم ترديخدهای    خیلی گوشه

من در مورد تکنولو ی جديد و موضوعهای محرمانه، درگیر شدن بخا مشخکل دوسختم را انتخخاب     

يت اينترنتی به کار برديم تا ارتباط و گفتگوی خخود را  را در سا "    ً        صرفا  محرمانه"کردم. ما انتخاب 

محرمانه نگاه داريم و به شهرت دکتر او و همچنین نگرانیهای خخودش احتخرام بگخذاريم. سخپس     

وقتی که تصمیم خود را گرفت که پزشک خود را عوض کند و با دوستان و خانواده خخود هخم در   

طريق آموخته بود که چنخین گفتگخوی آرامخش    میان گذاشت و به آنها گفت که؛ چگونه و از چه 

بخشی را انجام دهد و از بین اولويتهای خود انتخابهای دقیقی داشته باشد. و اکنون ما بخشخی از  

شخود کخه دارنخد از     گروهی هستیم که از دوستان، همکاران، خانواده و افراد ناآشنايی تشکیل مخی 

کنم که اين تجربه ممکخن   نند. من تصور میگیرند که چگونه از ديگران حمايت ک همديگر ياد می

 است همراه با تجارب خود شما به گوش همگان برسد. 

ای بگخذاريم کخه هرچخه     خواهنخد قخدم در صخحنه    اين دنیای جديدی است که در آن از ما می

زودتر ياد بگیريم چگونه با وجود تخرس، ايمخان و امیخد مفیخدتر باشخیم. داوطلبخان و شخرکتهای        

بخا   e-mailکه با پست الکترونیکخی  -نده اولین پاسخ دهندگان در اطراف دنیا خصوصی نجات ده

هخا در حخل مشخکالتی مثخل ورشکسختگی، اعتیخاد يخا         اند. همسايه بوده -کنند هم ارتباط پیدا می

ماننخد   و موضوعاتی که در گذشته به عنوان داستانهای گفته شده و شخصی باقی می –بدرفتاری 

نويسیم و به اين  کنیم و می گويیم، فکر می د. و ما بايد به آنچه که میکنن به همديگر کمک می –

داريم بسیار توجه داشخته   که چگونه ديدگاهها و نگرشهای خود را با انر ی و میل و عالقه ابراز می

توانند به ديگران منتقل شخده   تر می باشیم زيرا که در اين زمان پندار، گفتار و رفتار ما بسیار ساده

 ب سوء تفاهم شوند. و موج

کنم به هر طريق سعی شود داسختانها و اصخولی کخه در ايخن کتخاب       بنابراين از شما دعوت می

 تان، خانواده و حتی ناآشنايان تأثیرگذار باشند.   آمده است برای خودتان، دوستان

انخی را  ايد پاسخ موقعیتهای فراو بعد از مطالعه اين کتاب، شما با اعتماد به نفسی که پیدا کرده

دهیخد بخه    تخر و مناسخبتر ارائخه مخی     ديديد، سخاده  که در گذشته بسیار دشوار و ناراحت کننده می



کنیخد و زنخدگی جديخدی بخه ديگخران پیشخکش        ای در خخود احسخاس مخی    ای که روح تخازه  گونه

 نمايید.   می
 


