وظایف اخالقی مردان در خانواده

مسئول بودن مرد در مقابل همسر

(قسمت اول)

همسرداری برای مرد کار آسانی نیست بلکه رموزی دارد که هر کس کامال بدانها آشنا باشد
میتواند همسرش را مطابق دلخواه به صورت یک بانوی ایدهآل بلکه فرشته رحمت درآورد.
خداوند مرد را به عنوان قیم و سرپرستخانواده شناختهدر قرآن کریم میفرماید :مردها سرپرست
زنان میباشند ،زیرا خدا بعض کسان را بر بعض دیگر برتری داده است.
امیر المومنین علیه السالم در حدیثی کوتاه  ،درس بزرگی را به مردان جامعه می آموزند  ،ایشان
می فرمایند" :فانّ المراة ریحانة و لیست بقهرمانه " زن گل است نه قهرمان
این تعبیر زیبا و لطیف به مردان و شوهران می آموزد چگونه با زن که به مانند گل است باید
رفتار کرد.

عفّت زبان
بدزبانی  ،فحاشی وناسزاگویی باعث گستاخی و جسور شدن اعضای خانواده نسبت به یکدیگر می
شود بد زبانی مرد باعث از بین ر فتن ابهت اودر نزد زن و فرزند خود می شود کسی که در گفتار
با کلمات توهین آمیز و فحش و ناسزا دیگران را بیازارد ،عفت زبان ندارد .چنین فردی قبل از هر

کس همسرش را مورد حمله قرار می دهد و در برابر هر چیزی که مطابق میلش نباشد به
ناسزاگویی می پردازد .در حالیکه اگر مرد خانه عفت کالم داشته باشد سایر اعضا خانواده نیز به
تبعیت از او مواظب کالم و گفتار خود خواهند بود بنابراین ،داشتن عفت زبان یکی از
خصوصیات یک شوهرو پدر شایسته است.

سخاوت
مردی که خِسّت و بخل را بر خود و دیگران روا دارد ،شوهر خوبی نخواهد بود .بخشش و فراهم
کردن رفاه و توسعه دادن به زندگی خانواده از طریق مال حالل و دست و دل باز بودن ،از
خصوصیات یک شوهر خوب است .تهیه هدیه و کادو برای همسر از اعمالی است که یک شوهر
شایسته به مناسبت های مختلف انجام می دهد.
مردی که نان خانه اش را کسی ندیده و درِ منزلش را به روی دوستان و اقوام ببندد ،همسر خوبی
نخواهد بود .این مرد باید بداند همسرش که در خانه پدر و مادر بزرگ شده و با خویشاوندانش
معاشرت و رفت و آمد داشته ،نمی تواند با آنان قطع رابطه کند .بنابراین مهمان نوازی و معاشرت
با خویشاوندان از صفات یک شوهر خوب است.

آراستگی
همانطور که شوهر متوقع است همسرش آراسته باشد ،خودش نیز باید به وضع ظاهرش برسد و از
نظر لباس و نظافت دقت کافی بنماید .خیلی از مردان به وضع ظاهر خود توجه ندارند و همیشه
مورد انتقاد و اعتراض همسر خود قرار می گیرند.

امین بودن
مرد باید از هرگونه پنهان کاری یا عدم صداقت با همسرش بری باشد ،زن  ،امین او و او ،امین
زن باشد .در این صورت است که زندگی ،سعادت و خوشبختی را به دنبال خواهد داشت
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