حاضري لباس هايم
را بشويي؟

برو بده ننه ات
بشوره!

من
وقت ندارم
نفس بكشم!

چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود
ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد!
نقل شده ژاپنی ها وقتی میخوان از نیمه ی گمشده شون خواستگاری کنن با چش ی-
قلبی بهش نگاه میکنن و میگن  :حاﴐی لباس هایم را بشویی؟ اینجاست که دلﱪ داستان
قلبش بسان گنجشکک اشی مشی به پرواز در میاد و روی آشیونه ی عشق میشینه تا افسانه ی هزار و یک شب-
زندگی شون آغاز بشه! فکر نکنم نیاز به تفسیر لبخند معنا داری  ,که اﻵن همه مون به لب داریم  ,باشه! حتی
توی تصورا ون برای ما در بهﱰین حالت به برو بده ننه ات بشوره!  ,مگه خودت فلجی؟ ,
همﴪ میخوای یا کلفت؟ و ...منتهی میشه!
زبان عشق که همونه! دلﱪ هم که مثل همیشه بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد! پس
کجا راه به بیراه میره؟
دقیقا اونجا که به هویت عشق نگاه ی کنیم!
به ارتباط!
به طرف مقابل!
به این که رابطه فقط قلب من و سیگنال هایی که مهر و محبتم میفرس نیست و گیرنده ی قلب دلﱪ
هم مهمه! اینکه گیرنده چه برداشتی می کنه؟ چطور فکر می کنه؟ اصﻼ اون چی دوست داره؟
و چطور دوست داره؟!
وقتی همین پیچ اول رو اشتباه پیچیدیم دیگه فرقی نداره طرف مقابل دلﱪه یا دلدار  ,مادره یا پدر ,آبجی و
داداشه یا دوستمون! دیگه هیچی رو جاش بند یشه!
از اونجا که فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش  ,رفتیم دنبال جواب سوال مون که چرا با وجود
اینکه تک تک سلول هامون برای عزیزی می تپه اما ارتباط اون جور که باید خوب پیش
یره؟ و اصﻼ نگاه ما به مشکلمون درسته یا نه؟
این شد که نشستیم پای صحبت های حجت اﻻسﻼم واﳌسلمین حجت الله بیات  ,استاد دانشگاه  ,عضو
هیئت علمی  ,معاون گروه ارتباطات و روانشناسی دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم و مشاور ارشد
خانواده و ازدواج ؛ و ایشون برامون از کل ت  ,نگاه ها و دست های جادویی گفتند
و البته از آدم هایی که وقت ندارن نفس بکشن!

همیشه پای
یک عاطفه خانم
در میان است!
کﻼمی  ,غیر کﻼمی و زناشویی.
در رابطه ما  4ﻻیه ی مهم داریم :عاطفی ,
احساس های دلنشینی که بین دخﱰ و پﴪ در
عاطفه اولین فرزند رابطه است .اون اولین جرقه ها و
بیشﱰ عاطفه رو به عنوان حب و بغض می شناسیم .عشق و
خواستگاری ایجاد می شه و بعدها ازدواج رو شکل میده.البته ما
تنفر نسبت به خودمون  ,دارایی هامون  ,اطرافیان مون و اگه بخوایم متعالی تر بهش نگاه کنیم مساله ی عشق و تنفر در دین!
از ساده ترین مفاهیم مثل ذکر »اعوذ بالله من شیطان رجیم« که ما اعﻼم می کنیم نسبت به خداوند حب و نسبت به شیطان بغض داریم تا
کلمه ی مبارک توحید یعنی »ﻻ اله اﻻ الله« که به وضوح تولی و تﱪی رو نشون داده و اصﻼ طبق فرموده ی امام صادق )ع( »آیا دین چیزی
غیر از حب و بغض است؟«
اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که جای این احساسات کجاست؟
همه ی ما سه مرکز حیاتی و مهم در وجودمون داریم .اعضا و جوارح  ,قلب و مغز! مغز باورها  ,ارزش ها  ,معانی و مفاهیم رو در برداره و
میتونیم بگیم که منبع حافظه و معناست .احساسات و عشق و عﻼقه های ما هم درون قلب مون هستند .برای همینه که برای احساسات مثبت
از تعابیری مثل دل انگیزی ,دلربایی ,دلخوشی ,دلدادگی و برای احساسات منفی از تعابیری مثل دلتنگی  ,دل نگرانی  ,دل رنجی  ,دلشکستگی
و ...استفاده می کنیم .حاﻻ این سه بخش چطور با هم در ارتباط اند؟
فرمانده وجود ما قلبه اما مستقی ً به اعضا و جوارح فرمان ی ده! و اینجاست که مغز به عنوان واسطه وارد عمل میشه و طبق فرمان
قلب به چشم و گوش و دست و پای ما دستور میده که چطور براساس اون احساسات رفتار کنه؛ اینطوریه که رنگ رخساره خﱪ میدهد
از ﴎ درون! اگه عاطفه و احساس ما مثبت باشه بقیه ی ارتباطات ما مثبت و اگر منفی باشه ارتباطات ما هم منفی میشه .یعنی
اگه دل زدگی ها و دلشکستگی ها رو جدی نگیریم  ,ممکنه کار به جایی برسه که دیگه نشه رابطه رو اصﻼح کرد .و انگار
شعرای ما تو این زمینه تجربیات زیادی داش ! :
مرنجان دلی را که این مرغ وحشی  /ز بامی که برخاست مشکل نشیند!
عاشقت بودم ولی ناجور سوزاندی مرا  /نقره داغش می کنم دل را اگر یادت کند!
پس اولین قدم اینه که باید حسابی مراقب حال عاطفه خانم دﳌون باشیم!
عاطفه خانم کی اوضاعش ناجور میشه؟ وقتی دربقیه ی الگوهای ارتباطی مشکل داریم!
اگه باعث دلخوری و ناراحتی شدیم بدون اینکه بدونیم مقﴫیم یا بدونیم چه
داره که حاﻻ من اینطور حرف بزنم یا رفتار
اشکالی
کنم ,دلجویی نکردیم وناراحتی ایجاد
شده به مرور تفاهم دوست
داشتنی مون رو از بین
برده...

به تلخي كشت حافظ را و شكر در دهان دارد!

خب پس به توصیه ی عاطفه خانم باید مهارت
ارتباط کﻼمی رو یاد بگیریم .یعنی با حرف زدن و گفت و گو خواسته ی خودمون رو
بیان کنیم و نیاز هامون رو برطرف! اگه ما بلد نباشیم حرف بزنیم یا قدرت حرف زدن
رو ازمون بگیرن ,باعث میشه که از گرسنگی ارتباطات رنج بﱪیم! مثل وقت هایی که
احساس تنهایی می کنیم  ,یا حس می کنیم طرف مقابل ما رو درک ی کنه و یا در مذاکره ,
مصالحه  ,درد و دل  ,شنیدن  ,غمخواری و ...ناتوان میشیم.
اگه ارتباط رو به غذا تشبیه کنیم  ,معنا و مفهومی که بین ما رد و بدل میشه همون مواد
اولیه ی ماست .امیراﳌومنین علی )ع( می فرمایند »:چه بسا کﻼمی که از تیر اثر گذارتر
است!« اگه ما حواسمون به این نکته نباشه و دقت نکنیم که کل ت روح و خاصیت دارن,
اون وقته که مواد اولیه ارتباط مون سا و جذاب نیست و دیگه حتی از هم
خوشمون یاد که بخوایم گفت و گو رو ادامه بدیم!

کل ت هم ریشه در عواطف ما دارن.
وقتی حس خوبی داریم از کل ت محﱰمانه و وقتی حس منفی
داریم ازکل ت اگه بگی خاله فرشته باهات قهر میکنه ,استفاده می کنیم!
خیلی ها هم هس که می گن یتونن از واژه های گوگولی استفاده کنن! در
حقیقت حرفشون اینه که ما اینطوری تربیت نشدیم!
درسته اما باید حواسمون باشه که اﻻن همه درحال یادگیری ورشد هس واگه ما توانایی
مون رو در ارتباطات باﻻ نﱪیم و نتونیم ارتباط موثر داشته باشیم ,قافیه رو باختیم! برای
همینه که ما نیاز مﱪم به فک درمانی داریم! چطور؟
یه دفﱰ یادداشت بردارید و صفحه ی اولش بنویسید:
باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق! ^_^
و بعد از صفحه ی دوم به بعد واژه ها و کل ت زیبایی که می بینین رو
بنویسین و سعی کنین در مکاﳌات تون ازشون
استفاده کنین!

خب ما کل ت مناسب و زیبا رو انتخاب کردیم و میخواهیم در جمله به کارشون بﱪیم.
جمﻼت چهار قالب دارن  :تحریمی وتجویزی ,پرسشی ,توصیفی و خﱪی.
برای توضیح بهﱰ و راحت تر بیایید با ذکر یه مثال پیش بریم:
فرض کنین میخواین به یه مراسم برین و از لباسی که همﴪتون پوشیده ناراضی هستین.
خب باید چطور بگیم؟
تحریمی و تجویزی؟ بیا اینو بپوش! تو همیشه بدلباسی! تو هیچ وقت نشده شیک و مرتب باشی!
اما باید حواسمون باشه جمﻼت امر و نهی برحسب ﴐورت نباید بیشﱰ از  20درصد جمﻼت روزا ون باشه
چون ما آدم ها به طور فطری یخوایم زیر بار بقیه بریم و دربرابر فرد مقابل مقاومت می کنیم .حاﻻ فکر
کنین اگه این جمﻼت همراه با کلمه های زشت و دلﴪد کننده باشه چی اتفاقی می افته؟
بیاین قالب بعدی رو امتحان کنیم:
پرسشی :این لباس رو می پوشی؟
یا توصیفی بهﱰ از پرسشی!  :عزیزدل این لباس خیلی بهت میاد یا وقتی این لباس رو میپوشی چش ی زیبات
بیشﱰ به چشم میاد!
اینجا باید حس خودتون رو بگین.
یا خﱪی :راستی اون دفعه که این لباس رو پوشیده بودی ,فﻼنی کلی از شیک پوشی ات تعریف کرد!
بنظرتون با کدوم ساختار جمله ,
مقاومت کمﱰی در طرف مقابل ایجاد میشه؟

و حاﻻ عناﴏ ارتباط غیرکﻼمی!
-1فرازبان  :لحن یکی از عناﴏ ارتباط غیرکﻼمیه که از عناﴏ کﻼمی جدا نیست! چرا که ما واژه ها رو تغییر یدیم
بلکه حس و حال کﻼم رو عوض میکنیم  ,طوری که ما از طریق لحن میتونیم حس خستگی و شادی افراد رو بفهمیم.
مکث ما  ,توقف و تاکید هامون بر کل ت و ...معانی رو تغییر میده .شاهد همیشگی مون هم مثال معروف بخشش ,
ﻻزم نیست اعدامش کنید! و بخشش ﻻزم نیست  ,اعدامش کنید! لحن و حس و حالی که در گف ما وجود داره خیلی
مهمه تا جایی که در قرآن ذکر شده صدای خود را از صدای پیامﱪ بلندتر نﱪید .مسل نان که توهین های کﻼمی و
جمله ای نداش اما نباید صداشون رو باﻻ می بردن ,چرا که بی احﱰامی بود .در خانواده هم همینطوره! فریاد زدن و
داد زدن بسیار بسیار مﴬ و کوبنده است.
ما میتونیم لحن خود مون رو با مهارت انعکاس پیدا کنیم .بعضی وقت ها قبل از اینکه با فرد مورد نظرتون
)همﴪتون ,پدر و مادر و (...ارتباط داشته باشین گوشی رو در حالت ضبط قرار بدین و مشغول کار بشین تا کامﻼ
خود طبیعی تون باشین و ذهن تون درگیر ضبط شدن نباشه .وضعیت رو ضبط کنین و بعد در یه فضای آروم و به
دور از قضاوت بهش گوش بدین.

-2زبان بدن  :حرکات و سکنات  ,چهره  ,حالت نگاه ما  ,پوشش ما  ,رنگ لباس ها  ,نظم و آراستگی ظاهر  ,معطر
بودن  ,نزدیک و دور نشس و...
وقتی یکی رو دوست داریم نزدیکش میشینیم  ,اس چشمی برقرار میکنیم و ...اما اگر نسبت به کسی تنفر داشته
باشیم ﴎمون رو پایین میندازیم یا با زاویه میشینیم و...
وقتی طبق مهارت کﻼمی به عزیزا ون میگیم نفسم یعنی اگر نباشن ما میمیریم! اگه میگیم جانم یعنی همه ی
زندگیم برای تو! اما این کافی نیست و باید در عمل هم نشون شون بدیم .کنارشون بشینیم  ,وقتی به خونه برمیگردن
به استقبال شون بریم  ,وقتی حال مساعدی ندارن اونا رو به آغوش بکشیم و ...کل ت بدون این کارها روح زیباشون
رو از دست میدن!
-3موقعیت  :حتی اگه همه ی این موارد رو درست کنار هم چیدیم اما باز باید گوشه ی ذهنمون باشه که هرسخن
جایی و هر نکته مکانی دارد! دوباره بریم به دنیای مثال ها! فرض کنین از مهمونی برگشتین و همﴪتون از ادب
صاحب خونه تعریف می کنه! کامﻼ هم عادی مطرحش می کنه اما ش برداشت می کنین که بله بیا و ببین به ش و
ادب و رفتارتون چه طعنه ای زده! حاﻻ هرچقدر هم قسم و آیه فایده ای نداره و ارتباط بهم میخوره .البته که ما نباید
انقدر بدبین باشیم ولی چه معنی داره همﴪمون بدون ریل گذاری مطلب رو مطرح کنه؟!
-4سکوت  :کی گفته سکوت عﻼمت رضایته؟ گاهی اوقات سکوت بلندترین فریاده اما متاسفانه هرکسی صداش رو
یشنوه! گاهی وقتها سکوت یعنی من یخوام دربرابر این رفتار غلط و اشتباه حرفی بزنم! فقط منتظرم که از این
ﴍایط متشنج خارج بشیم و بعد در موقعیت بهﱰی گفت و گو رو پیش بﱪیم! این خوبه اما گاهی سکوت عﻼمت
اعﱰاضه .یعنی طرف مقابل احساس میکنه که کسی یتونه حرفش رو بشنوه یا درک کنه .یا گاهی وقتها سکوت
توهینه! اون زمان هایی که کسی ما رو صدا می زنه و ما جوابش رو یدیم!

رژيم غذايي بايد سالم باشد!
یادتونه که گفتیم ارتباط مثل غذاست؟ ﴍط اول مﴫف هر غذایی هم استفاده از رژیم
سا و مناسبه! رژیم غذایی ارتباطا ون هم باید از چند تا قانون پیروی کنه:
-1چون خیلی مهمه دوباره میگیم! حواسمون باشه از مواد سا استفاده کنیم!
لحن مون  ,کل ت مون  ,زبان بدن مون و ...همگی باید سا باشن! یعنی نه تنها توهین
آمیز نباشن بلکه متناسب با حساسیت های فرد مقابل باشن .به زبان ساده اگه شخص
مدنظر از کلمه ای یا رفتاری خوشش یاد ,استفاده نکن! نکن باباجان! نکن!
 -2دستپخت باید مامان پز باشه! یعنی در ارتباط باید چنان ظرافت و دقتی به خرج
بدیم که ترکیب مواد سا مون ,جذاب از آب دربیاد! شوخی کن! هیجان و انرژی داشته
باش! تنوع به خرج بده! خﻼصه هرچی ه داری رو کن! اینجا وقت خود اییه!
 -3به موقع مﴫف کنیم! یعنی فاصله ها و تراکم های مﴬ رو حذف کنیم! فرض کنین
چندروز چیزی نخوردین و یهو میخواین یه دیگ بزرگ غذا بخورین! ممکنه؟ یه روزهایی
مدام حرف میزنیم و ارتباطات عجیب و غریبی با اعضای خانواده برقرار میکنیم اما بعد
یه مدت کامل به ک میریم!
 -4تدریجی مﴫف کنیم! کم کم و در طوﻻنی مدت! گاهی اوقات حس میکنیم کسی ما
رو درک یکنه و احساس تنهایی میکنیم! چون اون زمان ارتباط هامون به صفر میرسه و
دچار خﻼ ارتباطی و عاطفی میشیم.
-5مستمر مﴫف کنیم! بچه اگه بزرگه نیاز به محبت نداره؟ پدر  ,مادر و همﴪ اگه تو
میانسالی ان دیگه سنی ازشون گذشته و این چه رفتاریه؟ اتفاقا گاهی وقتها بزرگ ترها
نیاز به محبت بیشﱰ و حیاتی تری دارن! مراقبشون باشیم!
 -6عذرخواهی کنیم! ساده بگم تو ظرف کثیف و آلوده میشه شیشلیک گذاشت؟!
-7صبور باشیم!
اما اجراشون نیاز
پس تسلیم نشیم!

مطالبی که گفتیم اظهرمن الشمس ان!
به رین و م رست داره!

كﻼس خوب
از نان شب واجب تر است!
جهت كسب اطﻼعات بيشتر مي تونيد

به سايت افق زندگي ofoghezendegi

مراجعه و

با  50درصد تخفيف استثنائي!
از بين بيش از  100كارگاه مهارتي  ,مسير خودتون رو پيدا كنيد!
كارگاه هايي نظير  :ازدواج هاي سرسره اي  ,ازدواج به سبك كنكوري  ,تعادل توقع و واقعيت ,
بدرقه ي استقبال  ,عشق و اعتماد  ,ايجاد زمان كيفي  ,پنجره ي تصميم گيري  ,دخالت و مرز بندي  ,عذرخواهي و جبران و...

تمجيدي گر داري
در دل نگاه دار!

واحد خواهران :
@Fatemeh_yuosefi
واحد برادران:
@Hamed_davoudi
آيدي شبكه هاي اجتماعي مون:
Telegram: @sku_mostaghel
Instagram: @anjoman_mostaghel_sku
صاحب امتیاز :انجمن اسﻼمی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد– مدیرمسئول :حامدداوودی– دفﱰمرکزی :دانشگاه شهرکرد,ساخت ن آموزش,انتهای راهرو
کاری از واحد آموزش انجمن اسﻼمی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد
شهریور ماه 1400

