ب) شیوه های احترام به شوهر(فصل دوم)ويژه بانوان
هر انسانی به شخصیت خویش عالقه مند است و خود را دوست دارد و می خواهد دیگران نیز به
شخصیت او احترام بگذارند.
به عالوه ،مرد به حکم آن که مسئولیت سرپرستی خانواده را بر عهده دارد الزم است از سوی
اعضای خانواده به خصوص همسر خود مورد احترام قرار گیرد .الزم است شأن و حرمت او در
خانواده حفظ شود تا با دل گرمی و پشتکار بیشتر ،به انجام وظایف خود در خانواده بپردازد .به
عالوه ،فرزندان نیز احترام به پدر را از مادر خود می آموزند .اگر زن به شوهر خود احترام بگذارد
فرزندان نیز حرمت پدر را نگه می دارند .در ادامه به برخی از مصادیق احترام زن به شوهر می
پردازیم:

 .1مراعات ادب
الزم است زن ،هنگام ورود شوهر به خانه به استقبال او برود ،سالم کند و به گرمی از او پذیرایی
نماید .پیامبر گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) می فرماید« :وظیفه زن این است که در خانه
به پیشواز شوهر رود و خوش آمد بگوید».
همیشه شوهر خود را با احترام ،صدا بزنید و همیشه او را با لفظ «آقا» و «شما» مخاطب قرار
دهید .وقتی او سخن می گوید ،کالم او را قطع نکنید .رعایت این امور به ظاهر کوچک ،تأثیر
بسزایی در جلب رضایت و محبت شوهر دارد.

 .2توجه به او بیشتر از فرزندان
زمانی که فرزندان به دنیا می آیند ،پس از گذشت چند ماه چون تمام توجه شما صرف مراقبت از
فرزندتان می گردد و ب شوهرتان به طور ناخودآگاه توجه کمتری می کنید ممکن است شوهرتان
احساس تنهایی کند در چنین مواردی حواستان باشد که پدر بچه ها را نباید فراموش نکنید و
آموزش رعایت احترام پدر به فرزندان،
توجه شما بیشتر به شوهرتان باشد .این کار عالوه بر
ِ
حاکی از احترام شما به شوهرتان نیز هست.

 .3احترام به اقوام و بستگان همسر
در برخورد با اقوام و فامیل شوهر ،با آن ها خوش برخورد باشید و به آن ها احترام بگذارید .هر
چند وقت یک بار ،آن ها را به خانه خود دعوت کنید .اگر در حق شما بدی کرده اند گذشت کنید و
به روی شوهر خود نیاورید .با اجرای این شیوه ،او نیز می آموزد ،متقابال ً به فامیل و بستگان شما
احترام بگذارد.

 .4اطاعت از شوهر
اطاعت از شوهر و پذیرش درخواست های او ،از مصادیق بارز احترام به اوست .ممکن است مرد
از همسر خود بخواهد لباس او را بشوید یا اتو کند ،یک لیوان آب به او بدهد ،غذا را زودتر آماده
کند ،تلویزیون را برای استراحت او خاموش کند و ...پذیرش این گونه خواسته های مرد از سوی
همسرش ،عالوه بر آن که احترام است ،باعث افزایش محبت او نسبت به همسرش می شود و
ل
زندگی را شیرین تر و لذت بخش تر می نماید .پیامبر اکرم (صلی هللا علیه و آله) می فرماید« :ک ّ
اِمرأة صالحة عب َدت ربها و اَ َدت فرضها و اطاعت زوجها دخلت الجنة» هر زن صالحی که بندگی
پروردگار را انجام دهد ،واجبات خود را انجام دهد و از شوهر خود اطاعت نماید داخل بهشت می
شود.

عن رسول الل ّه (صلی هللا علیه و آله)
حسن التب ُعل» جهاد زن ،خوب شوهرداری کردن است.
جهاد المرأ ِة
«
ُ
ُ

 .5پذیرش سرپرستی مرد بر خانواده
می دانیم که مرد مسئولیت سرپرستی خانواده و مدیریت کالن آن را بر عهده دارد و این
مسئولیت به دلیل ویژگی های خاص جسمانی و عقالنی ،بر عهده او گذاشته شده است .از
سوی دیگر ،مرد در صورتی قادر به انجام این وظیفه خواهد بود که همسر و فرزندان ،تصمیمات
اتخاذ شده از سوی او درباره خانواده را بپذیرند .تصمیماتی از قبیل شهر یا محل سکونت ،ادامه
تحصیل ،اشتغال و ...بدون پذیرش از سوی زن ،قابل اجرا نخواهد بود .گردن نهادن به این تصمیم
ها از سوی زن ،نشانه پذیرش حق سرپرستی مرد بر خانواده و رعایت حرمت اوست .ناگفته
پیداست که مرد در اتخاذ تصمیم هایش درباره خانواده ،باید با همسر خود مشورت کند و با مد
نظر قرار دادن دیدگاه او ،بهترین و معقوالنه ترین تصمیم را که به نفع همه اعضای خانواده باشد
اتخاذ نماید.

 .6احترام به او در مقابل دیگران
الزم است زنان جهت حفظ حرمت شوهر خود در مقابل دیگران به خصوص در حضور بستگان خود
یا همسر در احترام به او کوتاهی نکنند .زن باید در حضور دیگران ،شوهر خود را با رعایت ادب صدا
کند .هیچ گاه نباید در حضور فامیل او را با بی احترامی صدا کند ،یا از او به بدی یاد کند .به عالوه
الزم است زن عیوب و نقایص شوهر خود را مخفی کند و اگر دیگران از او به بدی یاد می کنند از
شوهر خود دفاع نماید .این ها نشانه احترام زن به شوهر است و رفتار احترام آمیز متقابل را از
سوی او بر خواهد انگیخت.
بنابراین ،بیایید محیط زندگی خود را به گونه ای بسازیم که با قدم زدن در آن احساس شادابی و
اشتیاق کنیم.
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