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.نداشکال برخورد می کبه

در فرهنگ اصیل اسالم نیز وظایفی از باب کردار و گفتار بر 

مردان و زنان معین می باشد که در ذیل به برخی از آنها 

:اشاره می کنیم 

ان با یکدیگر باید آمیخته به عشق، زن و شوهر سخن و کالمش

سخن وقتی . وجدان و انصاف باشد،عاطفه، احساسمحبت،

رنگ خدایی داشته باشد، قضاوت وقتی صحیح باشد، کالم 

گی گرمی ، استحکام ، وقتی نرم و ساده و سهل باشد، به زند

وقتی لحن کالم گرم و همراه با . می بخشدعشق و سالمت

شدن چشم بصیرت و شنیدن عاطفه و محبت باشد، مزدش باز

از سخن زیاد و کثرت کالم : رسول خدا فرموده. تآواي حق اس

و اضافه سخن گفتن و بیان آنچه که سود دنیایی و آخرتی 

زن و شوهر در خانه باید با هم هماهنگ باشند . ندارد بپرهیزید

، نسبت به هم اظهار عالقه و محبت کنند و یکدیگر را به صبر 

نند تا در در نزد دیگران همدیگر را شما صدا ک. توصیه نمایند

.ارتباط روحی با دیگران نیز از یکدیگر راضی و خرسند شوند

و خود را به فراموشی زدن از عالیترین ، دیدن خطا و تقصیر

دعواي . حاالت روحی و پر قیمت ترین صفات انسانی است

ضربه ،ر از باب لجبازي و کوبیدن یکدیگرلفظی و جدال اگ

محراشکبدوندآرامش باشزدن به شخصیت و به هم ریختن

.  و مرتکب آن عاصی و مستحق عقاب است
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
جویان و خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــ

. خانواده هاي آنان می باشد 

56365763: شماره تماس * 
6تهاي کوچـه  نا–باغ فیض –اسالمشهر : آدرس * 

.مرکز مشاوره و بهداشت روان 68پالك  
 *http://counseling.iiau.ac.ir

91دي

هنر گفتگو با همسر



.به انتظار پایان صحبت گوینده صبر کندوکند 

سؤال می تواند آغازگر صحبت و :ماهرانه سؤال کنید-4

ادامه آن و در نهایت دیگر اسباب توقف و ناتمام ماندن آن 

بعضی ها طبیعتاً کم حرف هستند، در برخورد با این . گردد

گاه یک سؤال.هم نموداشخاص باید زمینه صحبت آنان را فرا

اي اعجاب انگیز همسر دقیق و حساب شده می تواند بگونه

اما پرسش نابهنگام ، طعنه آمیز . شما را به صحبت تشویق کند

در . یا بی تناسب می تواند از ادامه صحبت جلوگیري کند

بسیاري از مواقع لحن عتاب انگیز سؤاالت مسئله ساز 

گاهی اوقات اجتناب از » ر آمدي؟ چرا دیشب دی«. می شوند

زیرا این قبیل . پرسشهایی از نوع چرا کار دشواري است

سؤاالت اغلب مخاطب را در موضع دفاعی قرار می دهد و اغلب 

به جاي . بی اعتمادي و یا حتی سوءظن را تداعی می کند

آیا مشکلی پیش آمده که دیر به : سؤال باال می توان پرسید

منزل برگشتی؟

شاید در ظاهر رعایت :خرج دهیده سیاست و نزاکت ب-5

این قانون در روابط زناشویی عجیب بنظر برسد، اما در عمل، 

هر کس حساسیتهایی دارد و حتی نزدیکترین اشخاص ممکن 

که زن و شوهر یمادام.احساسات ما را جریحه دار کننداست

کارشانرا از صحبتهاي خودمانی جدا نکنند،صحبتهاي جدي

.می کندرا درك

گاهی اوقات زن شکایت می کند :با عالقه گوش بدهید-2

که شوهرش به حرفهاي او گوش نمی دهد و حال آنکه شوهر 

. در مقام اعتراض مدعیست که همه حرفهاي او را شنیده است

بررسیها نشان می دهد زنها هنگام گوش کردن با ابراز کلماتی 

تی، آره، عجب و تکان دادن اجزاء صورت به ناطقنظیر راس

می فهمانند که به حرفهاي او گوش می دهند و حال آنکه 

گاه شما . مردها در حال گوش دادن بیشتر سکوت می کنند

مبادله اطالعات و نقطه نظرها،فراموش می کنید که گفتگو

ست، صحبت کردن و جواب نگرفتن در حکم صحبت با دیوار ا

شما هنگام گوش دادن سکوت اختیار می کنید اگر. است

احتماالً می توانید به اشاره کردن و تکان دادن اجزاء صورت 

می دهید و عادت کنید و نشان دهید که براستی گوش

.همسرتان را از تردید بیرون آورید

قطع صحبت براي کسی :از قطع صحبت اجتناب کنید- 3

بنظر می رسد، اما کار را می کند احتماالً طبیعی که این 

ممکن است در کسی که صحبت او قطع می شود ایجاد 

،»او به حرفهایم گوش نمی دهد«.نارضایتی و افکار منفی کند

باید در نظر .»متوجه نیست که من هم باید صحبت کنم «

پیشهخویشتنداريبایدرا قطع می کندصحبتداشت کسی که 

طرفین. صمیمیت استۀشانوش دارد نگفتگویی که پایان خ

د نمی توانکه دیگري چه می گوید و از اینکهمی دانند

. لذت می برند، را بفهمندآزادانه حرف بزنند و منظور یکدیگر

چرا صحبتهاي دلنشین از دستافتد؟چه اتفاقی می

ه به مرور، شیوه هاي متفاوت می روند؟ مسئله اینجاست ک

و سوء تفاهم ها روي دازهاي متضاد، منافع و چشم انصحبت

دلپذیر صحبت را تغییر هم انباشته می شوند و آهنگ

چند راهنمایی، گفتگوهاي خود را این می توانید با .نددهمی

لذت بخش و مؤثر کنید و مشکالت موجود بر سر 

.گفتگوهاي خود را از میان برداریدراه

شرط الزم صحبت :دبا همسر خود هماهنگ شوی-1

به عبارت دیگر ، زن و . هماهنگی زن و شوهر است،ثمربخش

شوهر براي اینکه بتوانند با یکدیگر ارتباط سازنده برقرار سازند 

باید در مسیر صحبت یکدیگر قرار گیرند، زیرا در بسیاري از 

مواقع، زن و شوهر با آنکه درباره موضوع واحدي صحبت

متفاوت است که می کنند، روش صحبت آنها بقدري 

مثالً . ان خود برقرار کنندمعنی داري مینمی توانند ارتباط

که می بیند نصیحت موجب رنجش همسرش شوهري

می شود باید با وسوسه نصیحت کردن مبارزه کند، باید راه 

ر خود دیگري انتخاب کند، باید نشان دهد که احساسات همس


