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Abstract
The most important way of communication for couples is dialogue. Conversation
includes the sender and receiver of a message through the transmission channel,
which is divided into verbal and non-verbal conversation depending on the type of
message. There are two transmission channels in verbal communication, which are
the transmission channel of speaking and listening. Since message and the
transmission channel are the most important elements of verbal conversation,
couples are required to know and be aware of a correct and appropriate verbal
message and also acquire the necessary skills for correct use of these channels. After
presenting the introductory points, the present study discusses the characteristics of
a correct and appropriate verbal message, as well as the acquisition of skills necessary
to make the right use of the transmission channel of conversation in order to
establish an effective dialogue between a couple from the perspective of religious
teachings and psychology.
Keywords: Effective Communication, Religious Teachings, Psychology, Skill,
Verbal Message, Couples.
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چکيده
مهمترین راه ارتباط ميان زن و شوهر گفتگوي متقابل است .گفتگو شامل فرستنده و گيرندة پيام از طریق کانال انتقال
هست که بسته به نوع پيام به گفتگوي کالمي و غيرکالمي تقسيم ميشود .در گفتگوي کالمي دو کانال انتقال وجود
دارد که عبارتاند از :صحبت کردن و گوش دادن .ازآنجایيکه در گفتگوي کالمي ،پيام و کانال انتقال پيام از مهمترین
عناصر گفتگو است ،لذا زوجين براي داشتن یک گفتگوي مؤثر ميان خود نيازمند شناخت و آگاهي از یک پيام کالمي
صحيح و شایسته و همچنين کسب مهارتهاي الزم براي استفادة صحيح از این کانالهاي انتقال هستند .در این نوشتار،
پس از طرح نکات مقدماتي ،به بحث پيرامون ویژگيهاي پيام کالمي صحيح و شایسته و همچنين ،کسب مهارتهاي
الزم براي استفادة صحيح از کانال انتقالي صحبت کردن ،جهت برقراري گفتگوي موثر بين زن و شوهر از منظر
آموزههاي دیني و روانشناسي پرداختهشده است.
واژگان کليدي :ارتباط مؤثر ،آموزههاي دیني ،روانشناسي ،مهارت ،پيام کالمي ،همسران.
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مقدمه
گفتگو قلب روابط صمميمي انساني است و پایه و اساسي است که سایر جنبههاي روابط انسانها بر آن بنا نهاده ميشود.
گفتگو راهي اسمت که انسمان از طریق آن مناني را خلق ميکند و بهصورت کالمي و یا غيرکالمي آن را با دیگران در
ميان ميگذارد .توانایي گفتگو ،یکي از مندود مهارتهایي است که زن و شوهر ،اگر بخواهند از روابط صميمانه لذت
ببرند ،باید بر آن تسلط یابند.
امروزه شمماهد افيایا اختالفات خانوادگي و نيي افيایا آمار طالب بين همسممران هسممتيم که بهجرئت ميتوان گفت یکي
از علل عمده و شماید مهمترین آنها ناشمي از عدم برقراري گفتگوي مؤثر بين آنها اسمت .بر این اسما ،،تحقيق و پژوها و
نيي آموزش مهمارتهما و راهکمارهماي برقراري گفتگوي مؤثر بر اسممما ،آموزههماي دیني و علم روانشمممناسمممي مممرورتي
اجتنابناپذیر اسممت .این تحقيق بر آن اسممت که به هنر گفتگوي مؤثر بين زن و شمموهر نظري انداخته شممود ،که در این ميان به
تنریف گفتگو ،اهميت گفتگو ،راههاي گفتگوي کالمي 1و همچنين کسمب مهارتهاي الزم بهمنظور اسمتفادة صمحيح از این
راهها جهت برقراري ارتباط موثر 2بين زن و شوهر از منظر آموزههاي دیني و علم روانشناسي پرداخته خواهد شد.
 .1تعريف ارتباط و گفتگو
از ارتباط ،تناریف متنددي بهعملآمده است که یکي از مهمترین آن عبارت است از:
ارتباط مجموعهاي از فرآيندهاي فيزيکي -روانشناختي است که از طريق آن ،يک يا چند نفر بهعنوان فرستنده
با يک يا چند نفر بهعنوان گيرنده براي نيل به هدفهاي مشخص رابطه برقرار ميکنند (اميرحسيني و ديگران،
،8811ص .)56
در این ميان ،مهمترین راه ارتباط ميان انسانها ،گفتگو است .بهطور خالصه ميتوان گفت:
گفتگو عبارت است از انتقال يک پيام (کالمي -غيرکالمي) از فردي (گوينده) به فرد ديگر (شنونده) که نقش
گوينده و شنونده در يک گفتگو ميتواند تغيير کند (شيري،8811 ،ص .)81
با توجه به تنریف باال ميتوان گفت در یک گفتگوي مؤثر چند عنصر ميتواند مهم باشد :عناصر مربوط به گوینده
(به این منني که گوینده در هنگام صمحبت کردن چه نکاتي را باید رعایت کند و چه ویژگيهایي را باید داشته باشد)،
عناصر مربوط به شنونده و عناصر مربوط به پيام که هریک ،بهطور جداگانه ،مورد بحث قرار خواهند گرفت.
 .2اهميت ارتباط
براي اینکمه بتوان یمک ارتبماط مؤثر ایجماد نمود ،ابتدا باید دانسمممت که برقراري ارتباط با دیگران چه اهميتها و چه

1. Verbal Conversation
2. effective communication
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فوایدي براي اشممخا

دارد و دليل آنکه با دیگران باید ارتباط برقرار کرد ،چيسممت .روانشممناسممان منتقدند« :روابط بين

فردي ،1فرآیندي است که در آن ،یک فرد اطالعات و احساسات خود را از طریق پيامهاي کالمي و غيرکالمي به یک
فرد یا افراد دیگر ميرسممماند .این توانایي موجب تقویت رابطهي گرم و صمممميمي با دیگران ،حفظ و ارتقاي سمممالمت
رواني ،قطع روابط ناسممالم ،حل مسممائل و مشممکالت خود با دیگران و رفع تدممادها و تنار

ها ميشممود .همچنين در

اینگونه روابط ،نقا گيرنده و فرسممتندة پيام بهطور مداوم جابهجا ميشممود .روابط ميان فردي یک تنامل گيینشممي و
نظاممند منحصمربهفرد و رو به پيشمرفت اسمت که موجب خلق مناني مشمترب بين آنها ميشود» (کربالیي اسماعيلي و
دیگران،1831 ،

.)28

 .9عناصر ارتباط
همانطوري که در تنریف باال بيان شمممد ،ارتباط (گفتگو) شمممامل ارسمممال و دریافت پيام از طریق کانال انتقال اسمممت.
بنابراین هر عمل ارتباطي مبتني اسمممت بر یک محتواي مننادار که پيام ناميده ميشمممود .این پيام ممکن اسمممت کالمي یا
غيرکالمي باشمد که در بيشمتر موارد نيي بهصورت همزمان است .در نتيجه ،ارتباط را ميتوان بر اسا ،ارسال و دریافت
نوع پيام به ارتباط کالمي یا ارتباط غيرکالمي تقسمميم نمود .ارتباط کالمي شممامل پيامهاي کالمي اسممت که کانالهاي
مهم آن صممحبت کردن از طریق زبان گفتاري و گوش دادن از طریق گوش اسممت .ارتباط غيرکالمي شممامل ارسممال و
دریافت پيامهاي غيرکالمي است که کانالهاي ارتباطي آن شامل زبان بدن ،تما ،چشمي ،حالت چهره ،و نيت بدني
و ویژگيهاي فرازباني تکلم مثل آهنگ صممدا ،سممرعت و بلندي آن ميشممود .در این نوشممتار به بحث پيرامون ارتباطي
کالمي و همچنين کسمب مهارتهاي الزم جهت برقراري ارتباط مؤثر کالمي (صحبت کردن) بين زن و شوهر از منظر
آموزههاي دیني و روانشناسي پرداخته ميشود.
 .4ارتباط کالمي
در زندگي زناشمویي شميوهي اصملي ارتباط زوج ها با یکدیگر ،صحبت کردن از طریق زبان گفتار است .زن و شوهر از
طریق صحبت کردن ميتوانند افکار ،عقاید ،احساسات و خواستههاي خود را بيان کنند.
ازآنجایيکه چگونگي صحبت کردن یکي از شاخصهاي مهم در سالمت زناشویي است ،اگر زن و شوهر هنر سخن
گفتن باهم را داشته باشند و بدانند که چگونه با کلمهها بازي کنند و از آنها استفاده بنمایند ،بهیقين به خواستههاي خویا
خواهند رسيد؛ حتي اگر آن خواسته ،بسيار بيرگ باشد.
قرآن کریم با عناویني همچون« :منروف» و «حسن» ،این مهم را بهگونهي کلي مطرح کرده است:
«و قولوا لهم قوال منروفا؛ (نساء )1/و با آنان به صورتي شایسته و پسندیده سخنگویيد».
3. Interpersonal relationships
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در آیهي دیگر ميفرماید« :و قولوا للنا ،حسنا؛ (بقره )38/و با مردم با خوشزباني سخنگویيد».

ميتوان گفت« :زبان چون منجوني سحرآميي است که ميتوانيد بهوسيلهي آن دل رميدهي همسرتان را اسير خود
بسازید .زبان خوش ،همان داروي مهر و محبتي است که بسياري از همسران به دنبال آن هستند تا بهوسيلهي آن ،عشق
خود را حاکم بر دل همسر خویا و آنها را شيفته و شيداي خود سازند ،بهطوريکه از آنها جي رفتار خوب و مورد
پسند خویا ،رفتاري دیگر نبينند» (صفري،1833 ،

.)12

ازآنجایيکه پيام مهمترین عنصر ارتباط است ،شایسته است ابتدا قبل از بيان مهارتهاي سخن گفتن ميان زن و شوهر،
منيارهاي سخن شایسته را که خود از عوامل مهم برقراري ارتباط کالمي بين آنها هست ،از منظر قرآن کریم و روایات
بررسي گردد.
 .5معيارهاي سخن شايسته
 .1-5شيوايي و رسايي سخن
یکي از ویژگي هاي گفتار نيک ،بين همسران ،شيوایي و رسایي سخن است .به این مننا که همهي مفهوم کال م و سخن
درب شمود و چييي برخالف ظاهر آن فهميده نشمود .بالغت و رسمایي کالم ازجمله ویژگيهایي است که مخاطب را
تحت تأثير قرار ميدهد و به او اجازه نمي دهد تا در محتواي آن تردید نماید و احتمال خالف ظاهر کالم دهد.
نکتهاي که در اینجا حائي اهميت هست ،این است که رسایي و شفافيت در بيان گرچه ممکن است در مقطني کوتاه
موجب دلخوري و ناراحتي شنونده شود ،اما در فرآیند زندگي باعث شناخت خواستهها و احتياجات طرفين گفتگو شده و
ارتباط کالمي و عاطفي را صادقانه ،صميمي و پایدار خواهد کرد.
در جايجاي قرآن کریم ،از این روش به بهترین وجه اسمتفاده شده است؛ براي نمونه ،به جهت اهميت تأثير رسایي
کالم در مخاطب ،حدمرت موسمي عليهالسمالم از خداوند تقا ما ميکند که در برابر فرعون و یارانا به او فصاحت و
بالغت کالم داده و همچنين هارون ،برادرش را که در بيان ،فصيحتر از او هست را مددکارش قرار دهد.
«و احلل عقدة من لساني * یفقهوا قولي * و اجنل لي وزیرا من أهلي * هارون أخي»؛ «و از زبانم گره بگشاى تا سخنم
را بفهمند و براى من دستيارى از کسانم قرار ده ،هارون برادرم را» (طه.)83-22/
شاهد دیگر این بيان ،آیه  83سوره قصص است:
«و أخي هارون هو أفصح مني لسانا»؛ «و برادرم هارون زبانا از من فصيحتر است» (قصص.)83/
«افصح از ماده «فصيح» در اصل به منني خالص بودن چييي از زوائد است و سپس به سخني که رسا و گویا و خالي از
حشو و زوائد باشد گفتهشده است» (مکارم شيرازي ،1823 ،ج ،18

.)132
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همچنين خداوند آنجا که ماهيت منافقان را آشکار ميسازد ،به پيامبر اسالم صلياهلل عليه و آله دستور ميدهد تا با بياني
رسا منافقان را پند و اندرز دهد.
«و قل لهم في أنفسهم قوال بليغا»؛ «و آنها را اندرز ده و با بياني رسا نتایج اعمالشان را گوشيد نما» (نساء.)38/
به قول راغب اصفهاني« ،بالغت ،ینني گوینده مقصود و امري را در نظر داشته باشد و با وجهي نيکو و شایسته آن را
ایراد کند؛ بهطوريکه موردقبول و پذیرش طرف سخن یا وافي به هدف سخن باشد» (راغب اصفهاني 1312 ،ب ،ج ،1
.)131
دربارهي بالغت کالم ،حدرت علي عليهالسالم ميفرماید« :احسن الکالم مازانه حسن النظام و فهمه الخا

و النام»؛

« بهترین گفتار آن اسممت که به حسممن تربيت و نظم آراسممته باشممد و عالم و عامي آن را بفهمد» (تميمي آمدي،1833 ،
 .)213در جایي دیگر حدرت ميفرماید« :بالغت آن است که به گفتار ،روان و به فهم ،آسان باشد» (تميمي آمدي،
،1833

.)34

همچنين ،امام صادب عليهالسالم ميفرماید:
«بالغت در سه چيز است :نزديک شدن به معناي موردنظر ،دوري کردن از گفتار حشو و زائد و رساندن معناي
زياد با عبارت کم» (مجلسي 8148 ،ق ،ج ،1ص .)084
روشمن است اگر زوجين مطلب موردنظر خود را بهطور روشن و صریح بيان نکنند ،ممکن است منظور یکدیگر را متوجه
نشده و از حرف یکدیگر برداشت دیگري بکنند و همين امر ميتواند ریشهي بسياري از سوءتفاهمهایي ميان آنها شود.

 .2-5سخن گفتن به طرز نيکوتر و رعايت عفت کالم
تردیدي در این نيست که گفتن سخنان نيکو و پسندیده و عاري از هر بيعفتي ،یکي از بيرگترین رموز موفقيت،
بهترین ابيار و کليد برقراري ارتباط ميان زن و شوهر ،نشانهي شخصيت سالم و تربيت صحيح آنها و منشأ آثار ارزشمندي
براي زندگي آنهاست.

درآیات مختلف قرآن کریم ،خداوند متنال با پيامبران ،مالئکه ،مؤمنان ،عموم مردم و حتي با کفار و مشرکان ،ادب
در کالم را کامال رعایت ميکند .به مؤمنان نيي دستور ميدهد با دیگران زیبا سخن گفته و از به زبان آوردن گفتار زشت و
بيادبانه (حتي در مقابل کافران و ابلهان) دوري گيینند:
« و قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان کان للإنسان عدوا مبينا»؛ «و به
بندگانم بگو :سخني را که نيکوتر است ،بگويند؛ زيرا شيطان ميان آنان به سبب سخنان زشت و بيمنطق دشمني
و نزاع ميافکند ،زيرا شيطان همواره براي انسان دشمني آشکار است» (اسراء.)68/
در آیهي موردبحث ،روش گفتگو و استدالل با مخالفان مخصوصا مشرکان را مي آموزد؛ چراکه هر مکتبي هرچند
عالي باشممد و منطق قوي و نيرومند داشممته باشممد ،ولي اگر با روش صممحيح بحث و مجادله توأم نگردد و بهجاي لطف و
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محبت ،خشونت بر آن حاکم گردد ،بياثر خواهد بود.
در حقيقت ،گفتار نيکو ،روش انسممانهاي نيکو و باادب و گفتار زشممت و ناروا ،روش انسممانهاي فرومایه و بيادب
است؛ بنابراین اگر همسران خود را به روش نيکوگفتاري عادت دهند ،همواره در برقرار نمودن ارتباط کالمي موفق بوده
و خود را از سرزنا یکدیگر برکنار داشتهاند .در اینباره حدرت علي عليهالسالم چه زیبا ميفرماید« :عوِّد لسانک حسن
الکالم تأمن المالم»؛ « عادت بده خود را به سخن نيکو تا از سرزنا در امان باشي» (تميمي آمدي،1833 ،

.)213

 .9-5نرمي و ماليمت سخن در عين قاطعيت و شفافيت
از دیگر مالب هاي سخن شایسته که زن و شوهر باید در ارتباط کالمي در نظر داشته باشند ،سخني هست که با نرمي
و عطوفت همراه باشد؛ زیرا اینگونه سخن ،همچون آهنگي گوشنواز ،دلنشين و تأثيرگذار است؛ چراکه عواطف و
احسماسمات مخاطب را به هدف تأثيرگذاري در وي ،به کمک ميگيرد .ازاینرو ،خداي متنال ،به موسي عليهالسالم و
هارون عليهالسمممالم در مأموریت تبليغشمممان توصممميه نمود« :فقوال له قوال ليِِّّنا لنله یتذکر أو یخشم مي»؛ «با فرعون به نرمي
سممخنگویند شمماید که حق را بپذیرد» (طه .)33/راغب اصممفهاني منناي لين را چنين بيان ميکند« :لين ینني نرمي ممد
خشمونت است ،که در اجسام به کار ميرود و سپس دربارهي اخالب و سایر مناني بهطور استناره بکار ميرود» (راغب
اصفهاني ،ج ،1

.)212

همچنين ،بدینجهت ،قرآن کریم ،راز موفقيت شگفتانگيي رسول گرامي خدا را در جذب افراد ،قلب مهربان او
ميداند که در سيره و سخن حدرت ،نمود یافته بود:
«فبما رحمة من الل ه لنت لهم و لو کنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم
في الأمر فإذا عزمت فتوکل علي الله إن الله يحب المتوکلين؛ «به (برکت) رحمت الهي ،در برابر آنان (مردم) نرم
و مهربان شدي! و اگر خشن و سنگدل بودي ،از اطراف تو ،پراکنده ميشدند .پس آنها را ببخش و براي آنها
آمرزش بطلب! و در کارها ،با آنان مشورت کن! اما هنگاميکه تصميم گرفتي ،قاطع باش! و بر خدا توکل کن!
زيرا خداوند متوکالن را دوست دارد» (آل عمران.)861/
در اینبماره حدمممرت علي عليمهالسمممالم ميفرمماید « :عوِِّّد لسمممانک لين الکلام و بذل السممملام یکثر محبََوب و یقل
مبغدممموب» ؛ « زبمانمت را بمه گفتار نرم بگردان و سمممالم را هدیه کن تا دوسمممتدارانت زیاد و دشممممنانت کم شممموند»
(تميميآمدي،1833 ،

.)381

همانطور که برخي از محققان گفتهاند« :مالیمت در سمخن ،آنگاه ارزشممند اسمت که با قاطنيت و شفافيت همراه گردد؛
چراکه نرمي گفتار ،ابياري اسممت براي القاي نيکوتر حق و آنگاهکه موجب زیر پا نهادن بخشممي از حق گردد ،دیگر ارزش
نخواهد داشت ،بلکه جلوهاي از نفاب و تظاهر و گونهاي از مداهنه و چاپلوسي خواهد بود» (ایرواني،1834 ،

.)83
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 .4-5استواري و سنجيدگي سخن
یکي از منيار هاي سمخن شمایسمته ،استواري آن و سنجيده بودن آن است .هر چه کالم با عقل و منطق و استدالل بيشتر
همراه باشمد ،مييان استحکام آن بيشتر خواهد بود و هر چه استحکام کالم بيشتر باشد ثبات و بقاي آن بيشتر خواهد شد.
در حقيقت ،انسان عاقل ،نخست فکر ميکند ،بند حرف ميزند؛ ولي نادان اول حرف ميزند و بند فکر ميکند.
قرآن کریم پيرامون این ویژگي از کالم چنين ميفرماید« :یا أیََها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قوال سدیدا»؛ «اي اهل
ایمان! از خدا پروا کنيد و سخن درست و استوار گویيد» (احياب .)23/منناي دقيق سدید عبارت است از« :سخني که بر
مباني صمحيح و اصممول عقالني ،نرم ،منتدل ،بهدور از تشمابه مننایي ،مانع از سمموءاسمتفاده و همچنين قابل اسممتناد باشممد»
(مصمطفوي ،1313 ،ج ،1

 .)31همچنين حدمرت علي عليهالسالم ميفرماید« :نيکوترین کالم ،کالم استوار و محکم

است» (تميمي آمدي،1833 ،

 .)213بنابراین هر چه زن و شوهر در ایراد نمودن کالم ،عاقالنه و با تفکر باشند ،اشتباهات

و خطاهاي احتمالي آنها در برقراري ارتباط مؤثر کمتر خواهد بود.
 .5-5آگاهانه سخن گفتن
یکي از مهمترین مالب هاي سخن در گفتگوي کالمي ميان زن و شوهر ،سخن از روي آگاهي و علم هست .وقتي زن
و شموهري بدون علم و آگاهي و فقط از روي احسماسمات ،با یکدیگر صمحبت ميکنند ،این خود از عوامل بر هم زدن
ارتباط بين آنها شده و سبب پيدایا بسياري از اختالفات و مهمتر از آن ایجاد بياعتمادي بين آنها ميشود.
حدرت علي (ع) ميفرماید« :آنچه را نمىدانى ،مگو؛ چرا که در آن صورت ،در خبر دادن به آنچه مىداني ،متهم [به
جهل] ميشوى» (تميمي آمدي،1833 ،

 .)231قرآن کریم نيي در این خصو

ميفرماید:

« و ال تقف ما ليس لک به علم إن السمع و البصر و الفؤاد کل أولئک کان عنه مسئوال؛ (اإلسراء )85 ،و از چيزي
که به آن علم نداري بلکه برگرفته از شنيدهها ،سادهنگريها  ،خياالت و اوهام است پيروي مکن؛ زيرا گوش و
چشم و دل که ابزار علم و شناخت واقعياند مورد بازخواستاند».
در این آیه اشاره به این دارد که انسان در قبال گفتار و رفتار خود در پيشگاه خداوند متنال مسئول است و همچنين
همهي اعدما و جوارح ازجمله زبان او بر آن فریدمهاي هسمت و فریدهي زبان این است که بدون آگاهي و علم سخن
نگوید .در این خصو
فر

 ،حدرت علي(ع) ميفرماید« :آنچه را نمىدانى ،مگو؛ پس بهدرستي که خداى سبحان به تحقيق

کرده بر همه اعداى تو فریدههایى که حجّّت ميکند به آنها بر تو»(1تميمي آمدي،1833 ،

.)213

 .6-5همراهي سخن با عمل
در آداب دیني ،گویندهي سمخن باید به آنچه ميگوید ،عامل باشد و ازآنچه بدان عمل نميکند ،بپرهييد؛ زیرا آنچه به

« .2لا تقل ما لا تعلم فإن الله سبحانه قد فرض على کل جوارحك فرائض یحتج بها عليك يیوم القيام ».
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گفتار گوینده ارزش ميبخشممد ،عمل به گفتار اسممت .چهبسمما همسممران در طول زندگي مشممترب خود ،وعدههایي را به
یکدیگر داده ولي ممکن هسممت به آن عمل نکنند و فقط از روي احسمماسممات و یا اغفال طرف مقابل بوده که این خود
سمممبب عدم اعتماد به یکدیگر و اختالل در ارتباط ميشمممود .قرآن کریم مي فرماید« :یا أیََها الذین آمنوا لم تقولون ما ال
تفنلون»؛ «اي مؤمنان! چرا چييي را ميگویيد که خود عمل نميکنيد؟» (صف .)2/حدرت علي (ع) ميفرماید« :بهترین
گفتار آن است که کردار تصدیقا کند» (ابن شنبهي حراني 1333،ب،

.)33

 .7-5مختصر و مفيد بودن سخن
از عوامل و نشممانههاي دیگر جذابيت و اثرگذاري سممخن آن اسممت که به حداقل اکتفا شممود .پرگویي و طوالني سممخن
گفتن ،افيون بر اینکه بهتدریج انسمان را از مقصمود و غر

اصملي دور ميکند طرف مقابل را خسممته و کسممل ميکند؛

چون فرد غالبا دچار تکرار ميشمود و تکرار و زیاد سمخن گفتن به فرمایا حدرت علي (ع) سبب هالکت و کدورت
ميگردد« :بسممميار گفتن ،سمممبب هالکت و کدورت گردد» (تميمي آمدي،1833 ،

)212؛ «بسممميار گوئى حکيم را

مىلغياند و حليم را ملول مى سمازد؛ پس بسميار مگو که دلگير کنى و کوتاهى مکن که خوار شوى ،یننى باید در سخن
رعایت وسط کرد»( 1تميمي آمدي،1833 ،

.)212

وقتي سخن کوتاه و مفيد باشد ،مرد یا زن قادر است تکتک کلماتا را حسابشده انتخاب نماید؛ لذا هر طبع لطيفي
در این انتخاب و گيینا ،بهترین ،جذابترین و تأثيرگذارترین کلمات را برميگيیند .البته نکتهاي در این بحث قابلتأمل
هسمت که زن و شموهر با شمناخت تفاوتهاي زنان و مردان از این حيث که مردان بيشتر به دنبال خالصه گویي و اصل
مطلب بوده و زنان به دنبال جيئيات و تفصيل سخن بوده ،باید با شناخت روحيات و خلقيات طرف مقابل و در نظر گرفتن
شرایط روحي و جسمي یکدیگر در زمان و مکان مشخص ،در گفتگوي متقابل به یک تنادل نسبي دست یابند.
 .6مهارتهاي سخن گفتن
بيان افکار ،نگرانيها ،تر،ها و آرزوها یکي از ویژگيهاي روابط صمممميمانه محسممموب ميشمممود و ارتباط ،با در ميان
گذاشمتن خصموصيترین افکار و تجربيات عميقتر ميشود .غالبا بسياري از همسران فر

را بر آن ميگيرند که کامال

همدیگر را ميشمناسمند و الزم نيسمت دربارهي خود صمحبت کنند ،درصورتيکه باید دربارهي اینکه چه فکر ميکنند،
چه احسا ،ميکنند و چه نياز دارند ،باهم صحبت کنند .شراد ميلر 2و همکارانا ،از روانشناسان منروف ،منتقدند که
انسمان از طریق پنج ناحيه ميتواند به مرحلهي خودآگاهي 8برسد .این نواحي عبارتاند از :حس کردن از طریق حوا،
پنجگانهي ( بينایي ،شمنوایي ،بویایي ،چشمایي و المسمه) ،فکر کردن ،احسما ،کردن ،خواستهها و اقدامات (رفتارها) که
« .2الإکثار یزل الحك يم و یمل الحليم فلا تكثر فتضجر و تفرط يو لا تفرط] فتهن».
1. Miller, Sherod
2. Self-awareness
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هرکدام حاوي اطالعات مهمي دربارهي خود شممخص هسممت .تمام این پنج ناحيه در عينحال بهصممورت مشممخصممي با
یکدیگر در تنامل هسمتند .ایشممان منتقدند هر کس اطالعات خود را بر اسمما ،خودآگاهي از طریق این نواحي پنجگانه
(چرخهي خودآگاهي) با استنانت از مهارتهاي اساسي حرف زدن با شریک خود بهراحتي و با صراحت و روشني در
ميان ميگذارد (ميلر و دیگران،1838 ،

.)24

 .1-6حرف زدن از طرف خود
در این حالت شمخص ،ممير شخصي «من»« ،مرا»« ،مال من»« ،مال مرا» را با همهي اجياي چرخهي آگاهيا ميآمييد
تا پيامي ارسممال کند .شممراد ميلر منتقد اسممت که وقتي از طرف خودتان حرف ميزنيد ،خود را بهحسمماب ميآورید؛ به
دیگران احترام ميگذارید و به آنها فرصممت ميدهيد که خودشممان باشممند .ميتوانيد با اسممتفاده از عبارت «من» ،بهطور
کامل ،شفاف و صریح ،اطالعات حسي ،افکار ،احساسات ،خواستهها و اقدامات خود را بيان کنيد .این امور عبارتند از:
الف) بيان اطالعات حسي« :من هميناالن خبر خوشي از شما شنيدم».
ب) بيان افکار ،باورها ،انتظارات ،تفاسير و تدابير« :به عقيدهي من خيلي مهم است ،فکر ميکنم که از آن لذت خواهي
برد ،انتظار دارم که بهموقع بيایي».
ج) بيان احساسات« :احسا ،ميکنم که.»...
د) بيان و طرح خواستهها:
 )1خواستههایي براي من -خودم« :ميخواهم کمي استراحت کنم ،ميخواهم کمي تنها باشم»؛
 )2خواستههایي براي همسر« :دلم ميخواهد اگر مایلي این کار را نکني»؛
 )8خواستههایي براي ما« :آرزو دارم بتوانيم کمتر خرج کنيم»؛
ه) بيان اقدامات حال ،گذشممته ،آینده« :من االن فکرم مشممغول هسممت و نميفهم دقيقا دربارهي چه مو مموعي حرف
ميزني؛ دیروز بندازظهر باهاش صحبت کردم ،ولي جوابي نشنيدم؛ براي مشکالت مالي ،با یک مشاور صحبت خواهم
کرد؛ دلم ميخواهد اوقات خوشي را باهم بگذرانيم» (ميلر و دیگران،1838،

.)33

بنابراین هر یک از همسممران ،با حرف زدن از طرف خود نشممان ميدهد ،مسممؤوليت آنچه را که ميگوید پذیرفته و
خود صماحبنظر بوده و درنتيجه طرف مقابل ،پيامهاي او را بهروشممني و آسممانتر دریافت ميکند و در عو

وقتي هر

یک ،از طرف مقابلا با کلماتي مانند «شما»« ،تو»« ،ما» ،یا «همه» حرف ميزند ،نوعي ذهنخواني محسوب ميشود ،در
او حالت دفاعي ایجاد ميکند و باعث ميشممود که در برابر حرفهاي او مقاومت کند .ازاینرو باید ازاینگونه کلمات
استفاده نکرد.
اسممتفادهي از مممير «ما» این واقنيت مهم را نادیده مي گيرد که شممما دو نفر ،دو فرد جدا هسممتيد که غالبا افکار و
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احساسات متفاوتي دارید .شما ميتوانيد دربارهي کارهاي مشترکي که انجام دادهاید و یا چييهایي که دارید از مير «ما»
اسمتفاده کنيد ،ولي اسمتفادهي از آن در مورد افکار و احسمماسماتتان ممکن اسممت روابط شمما را تنازا کند (لواسمماني و
دیگران.)81 ،1834 ،
 .2-6خودداري از ارسال پيامهاي سمي
وقتي پيام مسمموم اسمت ،فداي ارتباطي آلوده ميشود و طرف مقابل فقط به قسمت منفي کالم توجه ميکند« .ارتباط
منفي که حاوي پيامهاي مسمموم است ،شخصيت و عيتنفس زن و شوهر را نشانه ميرود و به آن حمله ميکند .چنين
ارتباطي ميان همسران ،خشم و خصومت را به وجود ميآورد و آنها را در دو جبههي مخالف قرار ميدهد» (لواساني و
دیگران،1834 ،

.)81

حال سمؤال مهمي که مطرح اسمت اینکه همسمران چگونه ميتوانند به مهارتي دسمت یابند تا از ارسال پيامهاي منفي
خودداري نمایند؟ در پاسخ به این سؤال:
الف) در مرحلهي اول ،پيامهاي سمي و علت استفادهي از آن را باید شناسایي کنند .پيامهاي مهم سمّّي عبارتاند از:
 -1قداوتهاي منفي :قداوتهاي منفي زن و شوهر از یکدیگر در خالل گفتگو بسيار زیانآور بوده و سبب اختالل
در ارتباط ميشمود ،لذا آنها باید قبل از روشمن شمدن حقيقت مو موع و رسميدن بهیقين ،از قداوتهاي منفي در قبال
یکدیگر دوري کنند .خداوند متنال در قرآن کریم ميفرماید« :یا أیَها الذین آمنوا اجتنبوا کثيرا من الظن إن بنَ الظن
إثم»؛ «اي کساني که ایمان آوردهاید! از بسياري از گمانها بپرهييید؛ چرا که بندي از گمانها گناه است» (حجرات.)12/
در روایات نيي به خوشبيني و دوري از قداوت منفي توصيه شده است .امير مؤمنان علي عليهالسالم فرمودهاند:
« ضع أمر أخيک على أحسنه حتى يأتيک ما يغلبک منه و لا تظنن بکلمة خرجت من أخيک سوءا و أنت تجد لها
في الخير محملا؛ اعمال برادر يا (خوا هر) مسلمانت را بر نيکوترين وجه ممکن حمل کن تا دليلي برخالف آن
قائم شود و هرگز نسبت به سخني که راجع به برادر مسلمانت ميشنوي گمان بد مبر» (کليني8141 ،ق ،ج ،0
ص.)850
 -2برچسمبهاي کلي :زدن برچسبهایي کلي ،مانند «شلخته»« ،خودخواه»« ،بيمالحظه»« ،لجباز» و غيره توسط هر
یک از همسمران ،باعث تکدر خاطر طرف مقابل شمده و فداي حاکم بر گفتگو را تيره ميکند؛ بنابراین همسرا ن ،براي
داشتن یک گفتگوي مؤثر باید از زدن اینچنين برچسبهایي کلي به یکدیگر دوري کنند.
چهبسما خارج از اینکه چنين برچسبهایي ،شخصيت طرف مقابل را تحقير نموده ،بهتان و تهمتي بيرگ نسبت به او
باشد و آثار زیانباري در روابط بين فردي ایجاد نماید.
امام جنفر صادب (ع) چه زیبا در این رابطه فرموده است« :من اتهم أخاه في دینه فلا حرمة بينهم؛ آنکسي که به برادر
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دیني خودش تهمت بيند ،دیگر حرمتي بين آن دو باقي نميماند» (کليني 1332،ب ،ج ،

.)831

 -8طننه و کنایه :یکي دیگر از پيامهاي سمّي در گفتگوي متقابل زن و شوهر ،زدن طننه و کنایهي به یکدیگر هست.
چهبسا بندي مواقع ،طننه زدن و کنایه ميتواند فقط با ا افه کردن یک کلمه و عبارت یا نوعي خا

از لحن صدا باشد.

مثل عبارت چه عجب!
امام على عليهالسالم ميفرماید« :زخم زبان از زخم نييه عميقتر است» (تميمي آمدي،1833 ،

.)228

بنابراین زن و شوهر نباید به خود اجازه دهند که یکدیگر را شماتت کنند و یا قلب طرف مقابل را با نيا زبان خود به
دردآورند .اینکه هر شمخص با نيا زبان دیگرى را برنجاند ،هنر نيسمت .هنر مرهم بر زخم گذاشمتن است؛ هنر ،تحمل
یکدیگر و سکوت است.

ب) مرحله دوم ،روش برخورد در قبال پيامهاي سمي در حين ارتباط ميان همسران هست .در این مرحله ،بهترین روش
این هسمت که هر یک ،کلمات ناخوشمایند در حين گفتگوي متقابل را تحمل و آنها را به کلمات نيکو تبدیل کند و با
نشمان دادن متانت و سمنهي صدر از خود بتواند صحنه نياع را به بيم و مياح تبدیل کند و فرد عصباني نتواند به خشونت
خود ادامه دهد؛ نه اینکه آتا منرکه را زیادتر کند.
از امام صادب عليهالسالم نقلشده که رسول خدا صلياهلل عليه و آله فرمودند« :هر کس بر اخالب تند و خشن همسرش
شکيبایي ورزد همانا پروردگار به او پاداش شاکران عنایت خواهد کرد» (شيخ حر عاملي 1334 ،ب ،ج .)123 ،23
نکتهاي که در اینجا حائي اهميت هسممت این اسممت که اگر بنا به دالیلي همسممر انسممان غيرمنطقي بود و از پيامهاي
مسمموم اسمتفاده کرد در چنين شرایطي بهتر است ارتباط سالم و پاکي با او ایجاد کرد؛ زیرا اگر انسان هم بخواهد رفتار
مشمابهي از خود نشمان دهد بحث بين آنها تبدیل به مشماجره و دعواي تمامعيار خواهد شد و درنتيجه ارتباط بين آنها
مختل خواهد شد.
در قرآن کریم هم ،در سورهي فرقان ،یکي از ویژگيهاي بندگان خا

خداوند را چنين عنوان ميکند:

« و عباد الرحمن الذين يمشون علي الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما»؛ «و بندگان خاص خداي
رحمان آنان هستند که بر روي زمين به تواضع و فروتني راه روند و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب (و عتابي)
کنند با سالمت نفس (و زبان خوش) جواب دهند» (فرقان.)58/
 .9-6حرف زدن در قالب تمجيد و تعريف و ابراز محبت
یکي از توانایيهاي روحي و جاذبههاي همسران« ،ابراز محبت» نسبت به یکدیگر است .این شيوه ینني حرف زدن در
قالب تمجيد و تنریف و ابراز محبت ،یکي از بهترین راههاي جلب محبت همسر است که ميتواند در قالب کلمات هم
ادا شود .بنابراین ،براي داشتن یک زندگي شيرین و جذاب ،وجود محبت قلبي کافي نيست؛ بلکه باید به شکلها و
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زبانهاي مختلف این محبت را نشان داد .در روایتي از پيامبر گرامي اسالم ( ) آمده است« :مرد وقتي به زنا بگوید
دوستت دارم ،این سخن هرگي از دل او بيرون نميرود» (شيخ حر عاملي ،1334 ،ج،23

.)28

در واقع ،این جمله چنان منجيهاي ميکند که زن با شنيدن آن ،حا ر ميشود تمام زندگي و داشتهي خودش را براي
آراما و رفاه همسر و فرزندانا فدا کند و درعينحال ،هيچوقت این ابراز محبت شوهرش را از یاد نخواهد برد .ازاینرو،
الزم است که محبتها به زبان بياید تا طرف مقابل با شنيدن آن ،دلا آرام بگيرد .این محبت و قدرداني ميتواند در قالب
جمالتي ادا شمود ،مانند« :چه غذاي خوشميهاي آماده کردهاي»« ،دست شما درد نکند»« ،خسته نباشيد»« ،چه قدر با این
لبا ،زیبا شدهاي»« ،چه هدیه بهجا و مناسبي تهيهکردهاي» و . ...درعينحال آقایان باید توجه داشته باشند که خانمها بهطور
ذاتي نازبدل و حسا،اند .به همين دليل بيشتر از مردان به مهر و محبت نياز دارند .هنگاميکه زني با مهر شوهرش مواجه
شود ،محبت خود را بيشتر از قبل به او ابراز ميکند و انگييهاش براي خدمت به همسر و خانواده بيشتر ميشود.
اظهار محبت از طرف زن نيي ،یکي از راههاي جلب محبت شوهر است .در این ارتباط امام ر ا (ع) ميفرمایند:
« و اعلم أن النساء شتى فمنهن الغنيمة و الغرامة و هي المتحببة لزوجها و العاشقة له؛ بعضي از زنها براي
شوهرانشان بهترين غنيمت هستند؛ زناني که براي شوهرانشان اظهار عشق و محبت کنند» (نوري 8141 ،ق،
ج ،81ص .)858
به همين دليل الزم است که زن در برابر شوهرش ،غرور بيجا ،حجب و حيا را کنار گذاشته و از ابراز محبت نسبت به
او دریغ نکند .بدین ترتيب اظهار محبت بين همسران نهتنها بسياري از سوءتفاهمات و مشکالت را حل ميکند بلکه باعث
ميشود که فداي خانه و خانواده براي آنها لبریي از نشاط و آراما باشد.
 .4-6سخن گفتن مؤدبانه و محبتآميز
گفتگو و سممؤال و جواب زن و مرد باید مؤدبانه و محبتآميي باشممد ،نه خصمممانه و نفرتانگيي .یک مطلب را ميتوان
طوري ادا کرد که شممنونده را خوش آید و پاسممخ نيکو دهد و همان مطلب را ميتوان به نحوي ادا کرد که شممنونده یا
جواب ندهد یا جواب زشت و تندي داشته باشد.
توصية اسالم این است که جمالتي که از همه زیباتر و مؤدبانهتر است ،انتخاب شود؛ تا جوابي همانگونه زیبا شنيده
شمود .گاهي آمرانه سمخن گفتن زن ،حسماسميت مرد را برانگيخته و نهتنها زن به درخواسمتي که از همسرش کرده بود،
نمي رسد ،بلکه امکان به وجود آمدن برخورد لفظي و تنا هم وجود دارد .گاهي نيي ممکن است من صحبت ،زن یا
شوهر ،کلمه یا جملهاي بگوید که اثر بد آن تا سالها در ذهن طرف مقابل باقيمانده ،حتي باعث افسردگي و دلسردي از
زندگي شود.
باید توجه داشت که گاهي عالوه بر کلمات و واژهها که در ایجاد محبت یا نفرت مؤثرند ،حرکات دست و چشم و
ابرو و آهنگ صدا نيي در این مسئله تأثير به سيایي دارد .آهنگ نرم و مالیم ایجاد محبت کرده و صداي خشن ،مالل و
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نفرت ميآورد .همچنين چهرهي گشاده و روحيهي شاد و بشاش ،توجه فرد همراه را جلب ميکند ،چنانکه ترشرویي و
اخم هنگام صحبت کردن ،مخاطب را منيجر ميسازد .زن و شوهر باید در گفتگوهاي روزانهي خود ،این نکات را رعایت
کنند و گفتني اسمت ،اسمتفادهي از کلمههایي همچون (چشم) در برابر تقا اي همسر ،در ایجاد محبت ،منجيه ميکند.
آري ،حدممرت علي (ع) در این خصممو

عبارت زیبایي دارند« :أجملوا في الخطاب تس ممنوا جميل الجواب؛ «زیبا سممخن

بگویيد ،تا پاسخ زیبا بشنوید» (تميمي آمدي،1833 ،

.)383

ذکر این نکته نيي الزم است که برخي از گفتگوهاي کالمي همسران ،نشان از محيطي است که آنها در آن پرورش
یافتهاند؛ بهخصممو

 ،همسممراني که با دو فرهنگ و در دو محيط متفاوت رشممد یافتهاند؛ لذا نوع سممخن گفتن و برخي

اصمطالحات و تکيهکالمها در حين گفتگو ،ناشمي از بيادبي و تمسمخر همسمر نيسمت و نباید از او دلخور شد؛ بلکه در
اینگونه موارد الزم است به نحوي مسالمتآميي به او فهماند که در فرهنگ ما چنين کلماتي پيام منفي به همراه دارد.
 .5-6انتخاب زمان و مکان مناسب
توجه به زمان گفتگو ،حاالت روحي خود و همسر ،شرایط فداي گفتگو و حدور یا عدم حدور دیگران ،ميتواند
در اثربخشمي ارتباط ،نقا داشمته باشمد .ازاینرو ،گفتگو با همسمر ،بهویژه در مو موعات اسماسي و مهم ،باید زمان
مناسممبي داشممته باشممد ،زماني که انجام کارهاي دیگر ،پریشمماني خاطر ،بيحوصمملگي ناشممي از خسممتگي ،گرسممنگي و
مواردي از این قبيل ،فداي ذهني دو طرف را به خود مشغول نکرده باشد.

زمان ،مکان و موقنيت مناسب گفتگو و انتخاب روش صحيح ،به کالم جذابيت ،طراوت و نفوذ ميبخشد .یک کالم
ممکن است در دو زمان و مکان متفاوت ،دو گونه اثر و بازتاب داشته باشد .حدرت علي عليهالسالم نيي در توصيهي خود،
ارائهي سخن را به در نظر گرفتن زمان و مکان وابسته ميداند و ميفرماید« :لا تتکلمن إذا لم تجد للکلام موقنا؛ آنگاهکه
براي سخن زمان و مکان مناسبي نميیابي ،ساکت و خاموش باش» (تميمي آمدي 1833 ،ش،

.)218

لذا با انتخاب بهترین زمان و مکان ميتوان حرف خود را نشان بر دل همسر خود کرده و به کالم خود نفوذ بخشيد.
در انتخاب زمان گفتگو بين همسران در نظر گرفتن نکات زیر روري است:
الف) به طور کلي ،بهترین زماني که مي توان به کالم خویا جذابيت بخشميد ،وقتي است که با همسر خود همدلي
کرده و براي سخنان و خواستههاي او ارزش قایل بود.
ب) بهترین زمان براي صحبت و درد دل همسران ،اول صبح و بند از خواب کافي است.
ج) زمان خستگي ،ماللت و بيماري ،وقت مناسبي براي درد دل و پذیرش سخنان یکدیگر نيست.
د) به هنگام ناراحتي و عصبانيت ،برقراري ارتباط مفيد و مؤثر کار دشواري است.
چنانکه حدرت علي عليهالسالم ميفرمایند« :شدت غدب سخن را تغيير مي دهد و زبان را قطع ميکند و فهم را از
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.)323

ازاینرو شيوهي درست آن است که در این حالت از انجام گفتگو صرفنظر کرد.
ه) هنگام بروز جروبحث نيي همچنين زمان مناسمبي براي گفتگو نيسمت .پافشماري بر نظرات و خواستههاي خود و
سني در تحميل آن بر مخاطب ،موجب بروز جروبحث و بگومگوهاي بيحاصل ميشود.
 .6-6تشکر کردن و سپاسگزاري از همسر
تشمممکر زباني زن و شممموهر از یکدیگر در گرم نگهداشمممتن محيط خانواده و ایجاد انگييه براي انجام وظایف آتي و نيي
تقویت اعتمادبهنفس در زوجين ،بهخصو

زن که عواطف و احساسات رقيقتري دارد مؤثر است .ممکن است بندي

از مردان تصممور کنند خرید کردن و تأمين اقتصممادي زن کافي اسممت درحاليکه این تصممور اشممتباه اسممت؛ چراکه تأثير
روحي رواني تشممکر بسمميار باالتر از خرید اسممت .در مقابل ،زن نيي نباید تصممور کند که کار بيرون خانه و امرارمناش،
وظيفه مرد بوده و نيازي به تشکر نيست ،بلکه قدرشناسي و تشکر از مرد در روح او اثر نيک گذاشته ،خستگي را از وي
ميگيرد و انرژي مداعفي به او ميبخشد .امام صادب عليه السالم در اینباره ميفرمایند« :بهترین زنان شما آن زني است
که چون به او چييي داده شود ،سپاسگياري کند و اگر به او چييي داده نشود ،را ي باشد» (مجلسي 1338،ب ،ج ،133
 .)284ایشان در روایت دیگري ،بهطور کلي ،ميفرمایند:
« مکتوب في التوراة اشکر من أنعم عليک و أنعم على من شکرك فإنه لا زوال للنعماء إذا شکرت و لا بقاء لها إذا
کفرت و الشکر زيادة في النعم و أمان من الغي»؛ « در تورات نوشته شده از کسي که به تو نعمت داده سپاسگزاري
کن و کسي که از تو سپاسگزاري ميکند نيکي کن و بدان اگر شکرگزاري کني نعمت زايل نميگردد و اگر
کفران ورزيدي نعمت پايدار نميماند .شکر ،نعمتها را زياد ميکند و از تغييرات بازميدارد» (مجلسي8148،ق،
ج  ،51ص .)01
 .7-6شوخي کردن با همسر
شموخي کردن و گفتن جمالت آرامبخا از نکاتي اسمت که ميتواند فداي خانواده را آرام کند .در همين خصو
روایتي را یونس شيباني از امام صادب عليهالسالم نقل ميکند:
«يونس شيباني ميگويد روزي امام صادق عليهالسالم به من فرمود شوخي شما با يکديگر چگونه است؟ گفتم:
کم است ،فرمود چرا شوخي نميکنيد که شوخي از خوشاخالقي مايه ميگيرد و با شوخي دل برادر (مؤمن) خود
را شاد ميکني .پيغمبر صلياهلل عليه و آله با مردم شوخي ميکرد براي آنکه آنان را خوشحال کند» (طبرسي،
8180ق ،ص.)08
همچنين امام صادب عليه السّالم ميفرمایند که رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود« :هر بازي براي تو باطل و
بياسا ،است ،مگر سه مورد :تيراندازي با کمان ،تربيت و بازي با اسب و شوخي و مياح با همسر ،که این مورد از سنت
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است» (اشنري قمي،1333 ،

.)233

وقتي زن و شوهري این صفت را در زندگي خود داشته باشند و هر روز در حد چند کلمه با هم شوخي کنند ،با این
کار خود ،بار زندگي را سمممبک ميکنند .البته در خصمممو

شممموخي کردن نکاتي وجود دارد که رعایت کردن آنها

روري است.
یکي از موارد ،دوري کردن از توهين و ناسياست .امام باقر عليهالسالم در این خصو

ميفرمایند« :إن الله عي و جل

یحب المداعب في الجماعة بلا رفث ؛ خداوند عيوجل کسي را که در ميان جمع شوخي کند دوست دارد بهشرط آنکه
توهين نکند» (کليني  1332ب ،ج ،2

.)338

به همين دليل باید از شوخيهایي که دل همسر را ميرنجاند دوري کرد .از سوي دیگر الزم است که شوخي کردن با
تحقير کردن شمخصيت همسر همراه نباشد .در غير این صورت همين شوخي موجب از بين رفتن محبت و آغازکنندهي
دعوا و مشاجره بين زوجين ميشود.
 .9-6مهارتهاي زنانه و مردانه در صحبت کردن
زن و شموهر براي اینکه بتوانند با یکدیگر ارتباط سمازنده برقرار کنند ،باید در مسير صحبت یکدیگر قرار گيرند؛ زیرا
در بسممياري از مواقع زن و شمموهر باآنکه دربارهي مو مموع واحدي صممحبت ميکنند اما روش صممحبت آنها بهقدري
متفاوت اسمت که نميتوانند باهم هماهنگ شموند .ممکن اسمت زن یا شوهر قصد تسکين ناراحتي همسر خود را داشته
باشممد ،اما برشممدت ناراحتي او بيفياید .متأسممفانه بسممياري از زوجها در مخابرهي افکار و احسمماس مات خود به یکدیگر با
دشمواري روبهرو هسمتند .بندمي خواسمتههایشان را چنان طرح ميکنند که به درب طرف مقابل منجر نميشود؛ عقاید
خود را مبهم طرح ميکننمد ،از طرح مو ممموع اصممملي طفره ميرونمد ،حاشممميه ميروند و بااینحال خيال ميکنند که
همسمرشان مو وع را دقيقا و آنطور که هست درب ميکند .یکي بياازحد وارد جيئيات ميشود و دیگري بهقدري
در کلممات صمممرفمهجویي ميکنمد کمه کالما تفهيم نمي شمممود و هر دو بر این بماورند که به تفاهم ميان خود کمک
ميکنند .گاه به نظر ميرسمد که اصوال به دو زبان متفاوت حرف ميزنند .در این شرایط ،هرگي عجيب نيست که زن و
شموهر ،هر دو ناراحت شوند؛ زیرا هرکدام بيخبر از تقصير خویا ،دیگري را به دیرفهمي و سرسختي متهم ميکنند.
بنابراین ،شممناخت تفاوتهاي بين زن و مرد در زبان صممحبت کردن از مهمترین مسممائل هنگام گفتگو هسممت .در این
قسمت سني ميشود با این نوع تفاوتها آشنا شده و مهارتهاي الزم که زنان و مردان در زمان صحبت کردن با توجه
به نوع تفاوتشان در زبان صحبت کردن باید کسب نمایند ،بيان گردد.
جان گري 1،از روانشناسان منروف ،در زمينهي روابط بين زن و شوهر ،در خصو

زبان صحبت کردن زن و مرد و

همچنين مهارتهاي الزم که زن و مرد در این راستا ميتوانند به دست آورند ،نظرات مهمي دارد که در اینجا به چندین
1. John Gray
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مورد مهم اشاره ميگردد .از نظر او ،زنان وقتي از مسئلهاي بسيار ناراحت ميشوند؛ یا وقتي آشفته و مدطرب هستند؛ یا
دچار خسمتگي شمدید شمدهاند؛ و یا حتي گله و شمکایتي دارند؛ دوسمت دارند با صحبت کردن به شيوهي زنانه ،با ابراز
ا حساساتشان ،مشکالت خود را براي همسران خویا بيان نموده و خود را تخليه نمایند .آنها در این صورت است که به
آراما نسمبي دسمت ميیابند .زنان در این شرایط ،تنها توقنشان از شوهرانشان این است که با حمایت کردن از آنها و
همدردي با ایشان ،به گفتههایشان گوش دهند؛ اما در مقابل ،مردان با توجه به روحيهي مردانگي که دارند ،به یکي از این
سمه روش اساسي ،واکناهاي زنانه همسرانشان را خوب درب نميکنند و یا اشتباه ميفهمند )1 :با نصيحت کردن و یا
پيشنهاد دادن به همسر خود درصدد رفع مشکل او هستند؛  )2مشکالت او را کماهميت جلوه ميدهند؛ مثال با عبارتي مثل:
«اهميت چنداني ندارد»؛ «حاال که هيچ کاري نميتوانيم بکنيم فراموشا کن ،من از عهدهاش بر خواهم آمد» .مردها فکر
ميکنند که باکم جلوه دادن مسائل ميتوانند احسا ،بهتري در همسرانشان ایجاد کنند )8 .احساسات همسرش را بياعتبار
ميسمازند .آنها تشخيص نميدهند که زنها در حين صحبت کردن به مسائل فکريشان سروسامان ميدهند و به آنها
ميگویند« :تو نباید اینقدر ناراحت باشي»« ،نگران این مسئله نباش»« ،فکر ميکنم تو زیادي واکنا نشان ميدهي» و ...
(گري،1821 ،

 .)81گري منتقد اسمت که مردان ،برخالف زنان ،وقتي از مو موعي ناراحت هستند و یا وقتي بسيار

خسمته هسمتند ،در خلوت خویا فرورفته و سمني ميکنند ،آرامآرام ،با مشکل خویا کنار بيایند و دوست ندارند که
کسي خلوت آنها را به هم بيند .آنها زماني ميتوانند از خلوت خویا بيرون بيایند که مشکالت و مسائل روزمرهشان را
فراموش کرده باشند؛ و این در حالي است که بسياري از زنها که با این حالت روحي و رواني مردان آشنا نيستند ،سني
ميکنند با مقاومت و اصرار ،همسر خود را از این خلوت بيرون بياورند؛ تا ،بهاصطالح ،به او کمک کرده باشند که این
عمل نتيجهي منکو ،خواهد داشت (همان).
با توجه به مطالبي که در باال مطرح شمممد ،زنان به زباني صمممحبت ميکنند که مردها نميفهمند و برعکس .لذا زن و
مرد تما حمدود زیمادي ميتواننمد بمه یکمدیگر در فراگيري زبمانشمممان ،بما ایجماد تغييراتي کم ،اما قابلتوجه ،در سمممبک
ارتباطيشان کمک نمایند.
جان گري همچنان منتقد است که زنان با بهرهگيري از چهار مهارت مکث کردن ،آماده کردن ،به تنویق انداختن و
پافشمماري کردن ،بهمرور زمان فراخواهند گرفت که بهگونهاي صممحبت کنند که شمموهران خویا را به گوش دادن و
حمایت بيشتر ترغيب نمایند .با مکث کردن و صحبت نکردن ،بهطور کامل ،زن متوجه ميشود که آیا شوهرش آمادهي
گوش دادن به حرفهاي او هسمت یا نه؛ اگر مرد در خلوت خود فرورفته باشد ،باید مياحما نشود و خلوتا را برهم
نيند (گري،1821 ،
او در خصمو

.)88
مرحلهي آماده کردن گفتگو توسط زن ميگوید« :آماده کردن ،مهارتي است که زن ميتواند با در

نظر گرفتن این موارد شوهر خویا را براي گوش دادن مهيا نماید :براي گفتگو با شوهر خود زمان محدودي را در نظر
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بگيرد؛ به او بگوید زمان گفتگو چه قدر طول ميکشد .مردان برخالف زنان به دنبال اصل مطلب هستند و وقتي ميبينند
همسممرشممان قرار اسممت بيشممتر صممحبت کند و از این شمماخه به آن شمماخه ميپرد ،بهطور غریيي ،از روي جنبهي مردانه،
توجهشان را به چيي دیگري منطوف ميکنند .بنابراین ،اگر زن به شوهرش بگوید که مکالمة آنها چه زماني بهطول خواهد
کشيد ،خيال شوهر خود را براي گوش دادن راحت خواهد کرد» (گري،1821 ،

.)88

به عقيدة وي ،یکي از راههاي آماده کردن شموهر براي گوش دادن ،این است که به او شرح روشني از وظایفا را
بدهد .به او بگوید که حرفي نباید بيند یا اینکه الزم نيسمت که جملههاي حمایتکننده بگوید .همانطوري ک ه بيان شد
مردان ،زماني که زنانشان صحبت ميکنند در پي ارائهي راهحل ،پيشنهاد ،پند و نصيحت کردن هستند ،درصورتيکه زنان
در این شمرایط فقط نياز دارند که همسرانشان با همدردي به آنها گوش دهند و از آنها حمایت کنند .بنابراین ،بهترین
عبارتي که یک زن ميتواند در آماده کردن شوهرش براي گوش دادن بگوید ،این است «تو نباید چييي بگویي» .این پيام
مهمي اسممت؛ زیرا فکر مرد را از نياز به دفاع کردن از خودش راحت ميکند .عالوه بر این ،با مالیمت به او خاطرنشممان
ميسازد که مجبور نيست مسائل همسرش را حل کند (گري،1821 ،

.)88

جان گري یکي از مراحل آماده کردن گفتگو را قدراني از شوهر به خاطر گوش دادن و حمایت کردن از او ميداند.
وي ميگوید که اگر در پایان یک گفتگوي احسمماسممي ،زنها بتوانند هر یک از جملههاي زیر را ادا کنند به حمایت و
دلگرمي شوهرانشان کمک خواهند کرد:
 «از اینکه امروز در حمایت از من از خود اننطافپذیري نشان دادي ممنون و سپاسگيارم». «از اینکه گوش دادي خيلي متشکرم». «اآلن احسا ،بهتري به من دست داده ،ممنون که گوش دادي». «متأسفم از اینکه شنيدن آن برایت سخت بود».این نوع گفتگو مرد را به شمنيدن نصمایح و دلواپسيهاي همسر در آینده نسبت به چييهاي دیگر ترغيب ميکند .در
نتيجه ،هر چه مرد بهخاطر کارایي و صممالحيتا بيشممتر مورد تقدیر و اعتماد قرار گيرد ،بيشممتر ميتواند به خواهاهاي
همسرش گوش دهد (گري،1821 ،

.)83

مد نظر قرار دهند ،به تنویق انداختن هست .در این خصو
از دیگر مراحل مهم قبل از شروع گفتگو که زنان باید ّ
گري ميگوید:
«يک زن براي اينکه از مکالمات حمايتکننده و دوجانبه اطمينان حاصل نمايد ،بايد نياز خودش به ابراز احساسات
را به زماني که همسرش از خلوت خود بيرون ميآيد موکول کند .پيش از اينکه مرد واقعا قادر به شنيدن و
صحبت کردن باشد ،شروع يک گفتگو فاجعه به بار ميآورد .زن ميتواند با بيان عباراتي همچون« :کمي وقت
ميخواهم تا در مورد آنچه تو ميگويي فکر کنم ،به من وقت بده» گفتگو را به بعد موکول نمايد» (گري،8816 ،
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ص .)81
پس ميتوان نتيجه گرفت ،یک زن با مکث کردن پيا از صحبت کردن ،ابتدا باید بداند آیا شوهرش در خود فرورفته
یا نه .اگر مرد در خلوت خود بوده باید نيازهایي که توسط او اجابت ميشوند را به تنویق بيندازد .در نتيجه ،اگر زن به این
صمممورت عمل نماید ،نهتنها مرد زمان کمتري در خلوت فرو ميرود ،بلکه وقتي از این حالت بيرون ميآید بياازپيا
همسممرش را مورد حمایت و محبت قرار ميدهد .یک زن با چشمممپوشممي در این مرحله؛ ینني بهجاي اینکه سممني کند
شوهرش را تغيير دهد ،به او کمک ميکند تا در حمایت از او موفق شود.
جان گري در زمينهي مهارتهاي مردانه در صحبت کردن نيي ميگوید :از جمله مهارتهاي مردانه در صحبت کردن
زماني اسمت که مرد متوجه ميشود همسرش به دالیل مختلفي از گفتگو کردن اجتناب ميکند .در اینجا مرد ميتواند با
پرسيدن سؤاالتي ،شروعکنندهي گفتگو باشد و به همسرش کمک کند تا سر صحبت را باز کند .بهطور مثال:
 آیا امروز برایت روز بدي بوده؟ امروز چه طور بود؟ آیا کاري است که برایت انجام دهم؟ سرحال به نظر ميرسي ،آیا روز خوبي داشتي؟ خسته به نظر ميرسي( ».گري،1821 ،او همچنين در این خصممو

.)81

بيان ميکند که اگر مرد هنوز تحتفشممار روحي و عصممبي باشممد و آمادهي گوش کردن به

حرفهاي همسرش نيست ،باید به شریک زندگياش عالمتهاي مشخصي بدهد .یکي از راههایي که مرد ميتواند نشان دهد
آمادگي شنيدن را ندارد ،این است که یکي از عبارتهاي زیر را بگوید« :باید مدتي در تنهایي به سر ببرم و بند با تو خواهم بود»؛
«من باید زماني را به انجام کارهایم اختصا

بدهم و بند ازآن دیگر کاري نخواهم داشت» (گري،1821 ،

.)81

نتيجهگيري

ارتباط کالمي شامل ارسال پيامهاي کالمي از طریق کانالهاي مهم صحبت کردن از طریق زبان گفتاري و گوش دادن
از طریق گوش اسمت .همسمران با آشمنا شمدن به مهارتهاي ارتباطي کالمي مؤثر ميتوانند بهراحتي افکار و احساسات
خود را باهم در ميان بگذارند ،بدانند که چگونه کلمات را استخدام کرده و از آنها استفاده بنمایند ،یکدیگر را بفهمند
و بدینسمان صمميميت ميان خود را افيایا دهند و درنهایت به خواسمتههاي خویا دست یابند ،حتي اگر آن خواسته،
بسيار بيرگ باشد.
از آنجاکه زن و مرد از تفاوتهاي فييیکي و روحي غيرقابلانکار برخوردار هستند ،به همين دليل اصوال به دو زبان
متفاوت حرف ميزنند .زنان به زباني صحبت ميکنند و مردها به زبان دیگر .ازاینرو ،یادگيري مهارتهاي زنانه و مردانه

196

تأمالت اخالقي ،دورة اول ،شمارة سوم ،پاييز 1988

در صحبت کردن که به آنها اشاره گردید ،در راستاي درب زبان یکدیگر و برقراري تفاهم ميان آنها ازنظر آموزههاي
دیني و علم روانشناسي الزم و روري هست.
در پایان ،ميتوان گفت که زن و شوهر براي ادارهي زندگي و رسيدن به تکامل نيازمند یک الگوي صحيح و جامع
درزمينهي ارتباط کالمي مؤثر ميباشمممند و ازآنجایيکه قرآن و روایات منتبر ،آسمممماني و خطاناپذیر ميباشمممند و علم
روانشمناسمي مستند به عقل سليم فطري و تجربههاي درازمدت بشري است ،ازاینرو ،مباحث مطرحشده در آموزههاي
دیني درزمينهي مهارتهاي گفتگو در اولویت اول و سپس استفاده از منابع منتبر علم روانشناسي در این مقوله ميتواند
بهعنوان یک الگوي راهبردي و قابلاعتماد در راستاي بهبود روابط ميان همسران تلقي گردد و آراما و سنادت دنيوي و
اخروي آنان را تدمين نماید.

مهارتهاي گفتگوي موثر بين زن و شوهر از منظر آموزههاي ديني و  / ...علي غفارزاده ،محسن ايرانپور
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