
 احترام در روابط زناشویی چقدر مورد اهمیت است؟ 

از عشق و    تر مهماصل در هر رابطه است حتی بسیاری معتقدند احترام بسیار    نیترمهماز    زناشویی  احترام در روابط

با احترامِ طرفین باشد. شما تصور  توأم    که  شودیمدوست داشتن است. ابراز عشق و دوست داشتن زمانی ارزشمند  

 دیکنیمزمانی که به آن ها نگاه  ، کنندیم  یاحترامی بهمدیگر را بسیار دوست دارند اما مدام به یکدیگر    دو نفرکنید  

موفق و پایدار نیز بماند،  ندهیدر آکه  دهدینم زیبا و جذاب نیست بلکه نشان   تنهانهآن ها  ه یرابط دیکنیماحساس 

و اجازه حذف آن را به خود   کنندیماحترام نیز در زندگی خود استفاده  که از چاشنی اثربخش د ینیبیماما وقتی زوجی را 

زندگی موفقی خواهند   حتماًهستند،   یداشتندوست ، جذاب و احترامقابل))چقدر زوج  دییگویم، پیش خودتان دهندینم 

، در قانون روابط است.  هااصل  نیتری اصلو رعایت یکی از    راستفادهب  قاًیدقباهم    زناشویی  داشت.(( تفاوت این روابط

 طورهمانرا نگه دارید. در حقیقت    تانیزندگ، شما باید احترام میان خود و شریک  بلندمدتبرای داشتن یک رابطه عاطفی  

  مقابلتان . اگر شما از طرف  کندیمکه استحکام یک رابطه را حفظ    است  یعوامل  نیترمهمکه گفتیم، احترام یکی از  

هم   هایسادگاحترام به این  داشتننگهانتظار دارید که به شما احترام بگذارد، شما نیز باید احترام او را نگه دارید. اما  

 .، در ادامه مقاله با ما همراه باشیدردیگیمشکل  انتانیماگر دوست دارید بدانید که احترام چگونه  نیست.

 

 زناشویی   روابط آن در    ی معنا و  احترام  

یک انسان را به رسمیت شناختن.   وحقوقحق و های ستگیشاارزشمند بودن، شناخت   ها،حرمت حفظ   ،احترام یعنی ادب

در کنار تو بود بله    عمر کیو به تو برای    ، ارزش قائل شدن برای فردی که در کنار توستکردنگوش یعنی توجه کردن،  

زندگی برایت احترام    یهاتی موقعلحظات و    یدر تمامهمسر واقعی کسی است که هم دوستت دارد و هم  .  گفته است

شود عشق است که باعث پایداری روابط زندگی عاشقانه می  یامؤلفهتنها    مینیبیماگر توجه کنیم  .  و ارزش قائل است

کافی است؟ عشق بدون عزت و احترام سست و متزلزل است. احترام جزء مصالح ساختمان    ییتنهابهاما آیا عشق  

 .داردیمدر امان نگه  ها طوفانزندگی، غم ها و  یهایناآرامو  هایسختکه خانه را در برابر  است

 

   احترام متقابل یعنی چه؟ 

احترام متقابل شامل حفظ حقوق انسانی دو طرف است؛ یعنی در رابطه امنیت جانی و فیزیکی، جنسی و عاطفی هر دو  

همان    قاًیدقدارد، این است که طرف مقابل را    تیاهم   اریبسشود. بخش دیگر و مهم این احترام که  طرف حفظ می

این خواهد، نباشیم.  غییر او به شکلی که دلمان میاحترامی کامل درصدد تبا بی  عمرکیکه هست، بپذیریم و    گونه



کنند با این امید که از فردای  ها و آقایان با هم ازدواج میآید و خیلی از خانم زیاد پیش می زناشویی  مشکل در روابط

البته این موضوع خود یک    د که خواهد، درآورنازدواج بتوانند طرف مقابل را تغییر دهند و او را به شکلی که دلشان می

 در آینده به آن خواهیم پرداخت.  شاءاهللان و  مجزاستبحث 

   زناشویی   در روابط  ی احترام ی بعواقب  

بر   یاحترامی ب  نیترکوچک رابطه  عذاب    ،غرور نفس موقتی  ،خودبینی  ،روابط متزلزل  ،اخت، تعارض منافعب  -د  باعث 

احترام نمی  وگوها گفتشود. زن و شوهرهایی که در  در زندگی زناشویی می  ینگراندل  و  وجدان   معمولً گذارند  به هم 

 یراحتبه  ،ها در زمان بحث در خصوص یک موضوعشوند، چرا که هیچ یک از آندچار تعارضات زیادی در منافع خود می

کنند و تمایل دارند که در این مبارزه فکر می  تردرستخواهند به یکدیگر نشان دهند که  شوند و هر دو میع نمیقان

زوجینی که به یکدیگر احترام شوند تا به وضعیت »من برنده و تو بازنده« برسند.    مندبهره از لذت برنده شدن    دونفره

 شدتبهمکن است اشتباه کنند و همیشه اصرار دارند تا ثابت کنند  حاضر نیستند بپذیرند که خودشان هم م   ،گذارندنمی

هستند،   ارزشمند  و  احساس    رون یازازیرک  شوند  بازنده  و  می  یتیکفایباگر  نشان    سرعتبهکنند  پرخاشگری  خود  از 

ها به  اضطراب دائم است و در حقیقت هیچ زمانی برد واقعی برای هیچ یک از آن   ، یکی از نتایج چنین تفکریدهند.  می

 .شودمنتهی می  ی نگراندلآید و حتی اگر طرف مقابل هم در بحث و مشاجرات کوتاه بیاید به عذاب وجدان و  وجود نمی

 نتایج احترام طرفین 

شوند احترام به یکدیگر است. احترام   مندعالقهشود که زن و شوهر بیشتر از بیش به هم یکی از عواملی که باعث می

چگونه به دیگران احترام بگذارند،  دانندیم. کسانی که شودیمباعث حفظ رابطه و صمیمیت  در روابط زناشویی متقابل

که افراد دیگر   دانندیم اندقائلافرادی که برای دیگران ارزش . که چگونه به خودشان احترام بگذارند اندگرفتهقطعاً یاد 

.  ندیگوینم به هم ناسزا    وقتچیهگذارند  که در خانه به هم احترام می  یوشوهرزن .  انداحترام نیز سزاوار شایستگی و  

کند آرامش بیشتری برای همسر زن هم سعی می. کنددر کارهای خانه به او کمک می گرددیبرمرد وقتی که از سرکار م

  دهند یم نشانهمرا به رفاقت و صمیمتشان  این زن و شوهر با احترام گذاشتن به یکدیگر هم. و فرزندانش ایجاد کند

 . شوندیمعشق  سرشار از ، پایدار ویک ساختمان محکم ٔ  سازندهو هم 

   احترام یک مهارت است! 

  د و عشق گیراحترام یک مهارت است که همه باید آن را یاد بگیرند ارتباط زن و شوهر بر اساس عزت و اعتماد شکل می

قوی دارند هم   نفسعزتنفس رابطه مستقیم دارد افرادی که   باعزتدر ضمن احترام .  محصول احترام آنها خواهد بود

 . اندقائلبسیار عزت و ارزش طرف مقابلشان برای خود و هم برای 



   ؟ رد ی گی م زناشویی چگونه شکل    روابط احترام در  

آید بلکه باید آن را به دست آورد. باید رفتار درست داشته باشیم تا دیگران هم با ما رفتار احترام خودش به وجود نمی

  روابط مواردی هستند که به تقویت احترام در    میکنیممواردی که در زیر مطرح    و به ما احترام بگذارند  مناسبی داشته

 هستند  کنندهکمکزناشویی 

   گوش شنوا باشید   تان ی زندگ شریک  برای  

از   احترام    نیترسادهیکی  انجام دهید، داشتن دو گوش شنواست. زمانی که شریک   دیتوانی مکارهایی که برای حفظ 

برایتان بازگو کند، سعی   اتیجزئدلش از جایی پر است یا دوست دارد ماجراهایی را که برایش اتفاق افتاده با    تانیزندگ

تواند   این شرایط نیزمی  برایتان جذابیت دارد. تماس چشمی در  او نشان دهید که شنیدن آنها  را   ارتباطتانکنید به 

هم کالم همسرتان  وقتی که با    .او با دقت گوش دهید  یهاحرف ه  کارهایتان را کنار بگذارید و ب  نی؛ بنابراسازد  مؤثرتر

  مؤثرتر   ،رگوش کنید این موضوع باعث ارتباط بیشت  شیهاحرفبه    ، مؤدبانه از گوشی همراه خود استفاده نکنید  دیشویم

 . و ارزش بیشتر خواهد شد

 باشید   مؤدب در همه حال مهربان و  

و مهربان باشید. باید یاد بگیرید که   مؤدباید  با همسر و فرزندان حتی اگر روز بدی را داشته  دیرویموقتی به منزل  

 همیشه درست رفتار کنید. 

 استرس و خشم نداشته باشید 

. عصبانیت و خشمگین شدن هم  شودیماسترس باعث هیجان شده و باعث پایین آمدن سیستم ایمنی بدن شما  

کنترل خشم را یاد بگیرید کینه و دشمنی را    یها. مهارت کندی مارزش شما را کم    د وشوباعث صدمه زدن به شما می

  ها انساناین را بدانید که همه  .  ببخشید  اگر اشتباهی از نظر شما مرتکب شده استرا    همسرتان  ش کرده وفرامو

 .کامل نیستند

 به نیازهای او اهمیت دهید 

به نیازهای شما اهمیت   تانیزندگکه شما انتظار دارید که شریک  طورهمانیک رابطه عاطفی نیاز به مشارکت دارد.   

خواهد کرد   یارزشیبحس    مقابلتاناو در اولویت بگذارید. اگر شما خودخواه باشید، طرف    یهاخواستهدهد، شما نیز باید  

 . منفی خواهد گذاشت ریتأثبرقرار است،  انتان ی مروی رابطه و احترامی که  مرورزمانبهو همین موضوع  

 



 ید به او فضا ده 

، نیاز به فضایی میبریمعاطفی به سر   یارابطه، همه ما، حتی زمانی که در  متأهلمهم نیست که شما مجرد هستید یا  

  تواند یمرا انجام دهد. او    خواهدیمفضا دهید تا هر کاری که دلش    مقابلتان   طرف به  یهرازگاهشخصی داریم. شما باید  

خود را انجام دهد یا این که در تنهایی بنشیند و فکر کند. بودن در رابطه عاطفی   موردعالقه  یهات یفعالدر این زمان  

فضا    تانیزندگبگذرانید. اگر شما به شریک    تانیزندگساعت خود را در کنار شریک    24بدین معنی نیست که شما  

 . بگذار« را نخواهید شنید  میهاتناو جمله »دهید، هیچگاه از 

 د او احترام بگذاری   ی «ها به »نه 

درخواستی کردید و او در جواب شما »نه« آورد، دیگر اصرار نکنید. بدانید که او برای این جواب   تانی زندگاگر از شریک  

  در روابط زناشویی خود  تانیزندگ دلیلی دارد که بهتر است به آنها احترام بگذارید. این که شما به مرزها و درک شریک 

 . احترام بگذارید، برای او نیز ارزشمند خواهد بود 

 را به او بگویید نه به دیگران   تان ی ها ی نگران 

در میان   تانی زندگبگویید، مستقیم با شریک    انتانیاطرافاین که به دوستان و    یجابهرا    تانیهاینگراناین که شما  

 متقابالًا برای او قائل شوید، او نیز  که شما برای او احترام قائلید. اگر شما این احترام ر  است  یمعن، بدین  دیگذاریم

 . گذاردیم، با شما در میان یهرکسرا قبل از  شیهاحرفبه شما اعتماد کرده و 

های خواسته  مقابل خود حق خطا کردن به دیگری را دهند و طرفبه اگر زوجین با رعایت و حفظ احترام کامل  نهایت و در

 در رابطه زناشویی خود احساس رضایت کامل و سازگاری بیشتری خواهند داشت.   قطعاً  ،خود را نیز مورد بازبینی قرار دهند

پرداختیم   در روابط زناشوییو موضوع احترام    یشناسروانمشاوره    کرانیبدر این مقاله به توضیح بسیار مختصری از دریای  

با همکاری    ماندگار   زراکه، به چشمان و قلب شما بزرگواران خوش درخشیده و جذاب بوده باشد. مرکز مشاوره    شاءاهللان

خود    شناس روانمشاوران   تمام    تواندیممتخصص  در  را  زمینه   مخصوصاً  یشناسروانو مشکالت    هانهیزمشما  در 

 راهنمایی کند. مشکالت زوجین 
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