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 حال  تان در اين روابط چطور است؟
براي درك بيش��تر اي��ن نكته فقط كافي اس��ت يكي از 
رابطه هاي لذت بخش تان را تصور كنيد. آن زمان كه در 
كنار دوستي يكدل هستيد، س��عي مي كنيد يكديگر را 
درك كنيد، براي با هم بودن زمان و انرژي مي گذاريد، به 
صحبت هاي يكديگر گوش مي دهيد، از زماني كه با هم 
هس��تيد لذت مي بريد، دردهاي جسمي تان را فراموش 
مي كنيد، در ميان گفت و گو بر س��ر مشكالت روزمره و 
سختي هاي زندگي، باز هم مي خنديد و شادي مي كنيد، 
با خنده و شوخي كردن زمانتان را مي گذرانيد، در مورد 
پروژه هاي مهم ش��غلي و تحصيلي با يكديگر مش��ورت 
مي كني��د و براي پيش��رفت ديگري ت��الش مي كنيد و 

شادمان هستيد و.... 
حال به يكي از رابطه ه��اي نامطلوبتان فك��ر كنيد. مثاًل 
آخرين باري كه با همسرتان بحث كرديد را به ياد بياوريد. 
با خود مي انديشيد او هيچ وقت مرا درك نمي كند، چطور 
مي تواند اينقدر غير منطقي فكر كند؟ يكديگر را سرزنش 
مي كنيد، از رفتار، گفتار و پوش��ش هم اي��راد مي گيريد، 
انتظار داري��د حرف ش��ما را بپذيرد، او را ب��ا اطرافيانتان 
مقايسه و تعجب مي كنيد، چطور مي تواند اينگونه باشد! و 
تا زمان حل نشدن آن مشكل با هم سرد برخورد مي كنيد 
و... حال جسمي تان در اين رابطه چطور است؟ آيا وضعيت 
فيزيكي و سالمت جسماني شما مانند زماني است كه با 

دوست صميمي تان گفت و گو مي كرديد؟ مسلماً خير. 
 داشتن روابط سالم، شرط حفظ سالمت روان

نتايج حاصل از پژوهش هاي روانشناسي به ما نشان داده 
بخشي از س��المت جس��ماني ما در گروی سالمت روان 
ماست. بس��ياري از دردها و مشكالت جسماني كه بعد از 
بررسي هاي پزشكي مشخص مي شود منشأ فيزيولوژيك 
ندارد، منشأ ذهني و رواني دارد. حتماً براي شما هم پيش 
آمده در پي دردهاي ش��ديد مفصل، مش��كالت معده و 
گوارش، س��ردردهاي مكرر، ضعف هاي جس��ماني و... به 
پزشك مراجعه كرده ايد و پس از بررسي، پزشك به منشأ 
عصبي آن مشكالت اشاره كرده و ش��ما را به روانپزشك 
ارجاع مي دهد. اين همان مواردي است كه به ارتباط قوي 
ميان جسم و روان اشاره مي كند. حال نكته اينجاست كه 
يكي از اصلي ترين شروط براي حفظ سالمت روان، داشتن 
روابط سالم، مطلوب و لذت بخش است! روابطي كه ما در 
آن احساس احترام و ارزشمندي مي كنيم، براي حضور در 
آن رابطه مش��تاقيم، مي توانيم در آن رابطه نقاب هايمان 
را كناري زده و بدون نگراني از م��ورد تحقير و انتقاد واقع 
شدن، خود واقعي مان را نشان دهيم، رابطه اي كه به عزت 
نفس و اعتماد به نفس ما نه تنها آسيب نمي رساند، بلكه به 
جهت رؤيارويي و پذيرش خود واقعي، در به كمال رساندن 

ما نيز كمك مي كند. 
پژوهش هاي روانشناسي نشان داده است وجود تعارض هاي 
زناش��ويي، مش��كالت عاطفي و طالق تأثير بس��ياري بر 
س��المت رواني، جس��ماني و اجتماعي زوجين و اعضاي 
خان��واده دارد. مطالعات بيان مي كند بي��ن تعارض هاي 
زناش��ويي و اخت��الالت روانش��ناختي مثل افس��ردگي، 
اختالالت اضطرابي، اختالالت وسواس، اختالالت خوردن 
و همچنين انواع بيماري هاي جسماني مثل بيماري هاي 
قلبي- عروقي و سرطان رابطه وجود دارد. بي شك فقدان 
روابط صميمانه و رضايت بخش، آسيب پذيري افراد را در 

مقابل موقعيت هاي استرس زا و اختالالت روانشناختي و 
بيماري هاي جسماني، افزايش مي دهد. 

 در رابطه ها به دنبال كنترل كردن نباشيم
فراموش نكنيم رابطه ايده آل با دوست و همسر و... محقق 
نمي شود جز با كنار گذاشتن كنترل بيروني، اما متأسفانه 
آنچه در روال زندگي روزمره از ما سر مي زند چيزي نيست 
جز كنترل بيروني كس��اني كه دوستش��ان داريم، يعني 
اص��رار داريم تا آنطور كه ما دوس��ت داري��م رفتار كنند، 
سخن بگويند، بپوشند. دس��ت كشيدن از كنترل بيروني 
زماني اتفاق مي افتد كه ما ديگران را همانگونه كه هستند 
بپذيريم و براي تغيير آنها به آنچه خودمان دوست داريم، 

تالش نكنيم. 
يك بار ديگر رابطه دوس��تانه اي كه به آن اش��اره ش��د را 
مرور كني��د: درك كردن، همدلي، زمان گذاش��تن براي 
يكديگر، گوش دادن فعال، لذت بردن، ش��ادي و شوخي 
و خنده، راهنمايي و مش��ورت دادن، فراموش كردن گله 
و شكايت هاي جس��ماني و... رابطه هاي دوستانه معموالً 
بهترين مثال براي رابطه اي س��الم و بدون كنترل بيروني 
اس��ت، چراكه در اين روابط دوستانه، دو طرف يكديگر را 
همانگونه كه هستند مي پذيرند و براي تغيير يكديگر به 
آنچه فكر مي كنند درست است، تالش نمي كنند. هرگاه 
توانس��تيم روابط اصلي زندگي مان را ب��ا اين اصول پيش 
ببريم، آن گاه سالمت روان و به تبع آن سالمت جسماني 

خود را تضمين كرده ايم. 
 همس�رمان را مجب�ور ب�ه كاري مي كني�م كه 

نمي خواهد!
يكي از داليل اصلي طالق، نارضايتي و تعارضات زناشويي 
اين است كه زوجين مي خواهند طرف مقابلشان را عوض 
كنند و او را مجبور به انجام كاري كنند كه نمي  خواهد. از 
طرف ديگر پرخاشگري هاي نوجوانان و جوانان با والدين، 
فرار از مدرسه و خانه، باال رفتن آمار مصرف مواد مخدر بين 
نوجوانان و جوانان نش��ان دهنده اين است كه اين افراد از 
زندگي و روابط خود در منزل، مدرس��ه و با اعضاي اصلي 
خانواده خود رضاي��ت ندارند. تقريباً تمامي ما انس��ان ها 
ميل به كنترل كردن افراد، موقعيت ها و ش��رايط داريم، 
چراكه همه ما از نياز ژنتيكي مشخصي به نام نياز به قدرت 
بهره منديم. ما دوست داريم بتوانيم جهان و هرچه متعلق 
به آن اس��ت را تحت كنترل خ��ود درآورده و آن را قابل 
پيش بيني و قابل كنترل كنيم، اما مس��ئله اينجاست كه 
ذات جهان پيش بيني ناپذير است. بنابراين تالش هاي ما 
براي كنترل ناكام باقي مي ماند. اينجاس��ت كه به كنترل 
افراد مهم زندگي  مان روي مي آوري��م. طبق پيش فرض 
گفته شده، گمان مي كنيم صالح آنها را مي خواهيم و ما 
بهتر از خود آنها تش��خيص مي دهيم چه چيزي برايشان 
خوب يا بد است. منظور از آنها در اينجا طرف مقابل من در 
يك رابطه است. رابطه انساني يعني هر جايي كه حداقل 
دو نفر با هم تعامل دارند: رابطه زوجين با يكديگر، رابطه 
والدين با فرزن��دان، رابطه فرزندان با ه��م، رابطه معلم و 

شاگرد، رابطه رئيس و كارمند، رابطه دو دوست و.... 
فردي كه رفتارش براساس روانشناس��ي كنترل بيروني 
اس��ت، كنترلگر ناميده مي ش��ود. فرد كنترلگر در تالش 
براي ارضاي نياز ژنتيكي قدرت اس��ت، اما غافل است كه 

كنترلگري مهم تري��ن عامل تخريب رواب��ط بين فردي 
اس��ت، چراكه هيچ فردي نمي تواند در رابطه اي كه مدام 
توسط ديگري كنترل مي ش��ود، مدت زيادي باقي بماند. 
خواه ناخواه پس از مدتي يا او نيز ش��روع به رفتار متقابل 
كنترلگ��ري مي كند يا رابط��ه را ترك مي كن��د، يا رابطه 
نامطلوب را با نارضايتي ادام��ه داده و هيچ لذتي نمي برد. 
در هر صورت رابطه اي انس��اني به س��مت تخريب شدن 
پيش مي رود. در حقيقت كسي كه فكر مي كند با استفاده 
از كنترل بيروني مي تواند ديگران را تغيير دهد يا مجبور 
به انجام كاري كند، كاماًل در اشتباه است. چون اگر براي 
مدتي طرف مقابل از او پيروي كند، به محض آن كه اين 
كنترل برداشته شود، كار مورد تأييد خود را انجام خواهد 
داد! به عبارت ديگر ممكن است كنترل بيروني براي مدت 
كوتاهي ما را به آنچه مي خواهيم برساند، اما نمي تواند اثر 
دائمي و بلند مدت داشته و موجب تغييرات پايدار در فرد 

مقابل شود. 
 شاخصه هايي براي گريز از دام كنترلگري

حال سؤال اينجاست كه از كجا بفهميم كنترلگر هستيم؟ 
براي پاس��خ به اين س��ؤال لحظه اي به خود و روابط تان 
بينديشيد، روابطي كه از آنها لذت مي بريد و مشتاق شان 
هس��تيد چه خصوصيتي دارند؟ روابطي كه آنها را ترك 
كرده اي��د يا با وج��ود مان��دن در آنها رضايت��ي نداريد و 
خوشحالتان نمي كند چه ويژگي هايي دارند؟ ما در روابطي 
احساس آرامش، حال خوب و رضايت را تجربه مي كنيم 
كه در آن رابطه توسط طرف مقابل مورد پذيرش واقع شده 
باشيم، اين يعني ديگري ما را همانطور كه هستيم دوست 
بدارد و به يكديگر فرصت دهيم راه هاي مورد عالقه براي 
ابراز عشق و محبت همسر خود را بشناسيم و با ابراز صحيح 

عشق و عالقه مان صميميت بيشتري ايجاد كنيم. 
به شخصيت، ديدگاه ها و نظريات يكديگر و تمام افراد، اشيا 
و موقعيت هايي كه به نحوي به خود فردي مان تعلق دارد يا 
مربوط مي شود احترام بگذاريم، در تصميم گيري هاي مالي 
و خانوادگي مشاركت داشته باش��يم و اجازه دهيم براي 
مسائل فردي و ش��خصي، با در نظر گرفتن خواسته هاي 
طرف مقابل، تصميم گيري كنيم، بدون قضاوت، سرزنش 
يا برچسب زدن به يكديگر گوش دهيم و با تغيير باورها و 
نگرش هاي افراطي يا اشتباه مان، راه را براي درك عاطفي 
متقابل هموار كني��م، از اعتراف به اش��تباه و عذرخواهي 
كردن بابت خطاها، اش��تباهات و ادراكات غلط اجتناب 

نكنيم، در مس��ير زندگي مش��ترك هدف هاي مشترك 
داشته باشيم، همچنين براي رشد و ترقي فردي يكديگر از 
هم حمايت كنيم، به حق يكديگر براي داشتن احساسات، 
دوستان، فعاليت ها و نظرات مستقل احترام بگذاريم و نگاه 
برتري طلبانه نداشته باشيم، مسئوليت پذير باشيم و كارها 

و مسئوليت هاي زندگي مشترك را تقسيم كنيم. 
براي حل كشمكش ها و تعارضات غير قابل اجتناب زندگي، 
با هم به مذاكره و يافتن راه حل بنشينيم، آمادگي پذيرش 
تغيير در نقاط ضعف و خصوصيات منفي شخصيتي خود را 
داشته باشيم، در كنار هم لحظاتي شاد و خوشايند تجربه 
كنيم و براي بودن با هم مشتاق باش��يم، به خود فرصت 
دهيم تا با شناخت بيش��تر يكديگر، به اولويت هم تبديل 
شويم، به عالئق و خواس��ته هاي هم اهميت دهيم، براي 
ش��اد كردن و ارضای نيازهاي يكديگر تالش كنيم، نقاط 
قوت و ضعف هم را بشناس��يم و به هم در برطرف كردن 
نقاط ضعف و برجس��ته كردن نقاط قوت كمك كنيم نه 
اينكه با سرزنش كردن و انتقاد مداوم تالش كنيم ديگري 

را متوجه اشتباهاتش كنيم. 
با كمي انديش��يدن در مورد روابط خودتان به راحتي پي 
مي بريد كنترلگري و كنترل بيروني يعني چه... روابطي كه 
خصوصيات باال را نداشته باشد باعث مي شود طرفين رابطه 
احساس رضايت و مطلوبيت از حضور در آن رابطه نداشته 
باشند. يكي از مهم ترين داليلي كه باعث مي شود رابطه به 
سمت تخريب و نارضايتي پيش رود اين است كه كنترل 

بيروني بر آن حاكم باشد. 
 اس�تمرار در كنترل بيروني رابطه ها را تخريب 

مي كند
رضايت زناش��ويي حالتي از وجود روابط صميمانه ميان 
زوجين، هماهنگي نقش ها و دس��تيابي ب��ه درجه اي از 
همدلي است. بر اساس اين تعريف، جو حاكي از نبود تفاهم 
)درك نكردن متقابل زوجين از وضعيت و حاالت يكديگر(، 
وجود درگيري و كشمكش بيانگر عدم رضايت زناشويي 
است. كاماًل مشخص است در صورت وجود اين نارضايتي 
ميان زوجين، سالمت و كاركرد خانواده خدشه دار شده و 
ادامه اين وضعيت موجب متالش��ي شدن بنيان ازدواج و 
خانواده است. كنترل بيروني يا به عبارتي كنترلگري نوعي 
رفتار است كه در روابط نزديك به شدت استفاده مي شود، 
غافل از آنكه اثر معكوس و منفي بر ميزان مطلوبيت روابط 
ما دارند. به بياني ديگر از هر در كه كنترلگري وارد شود، 
از در ديگر صميميت و محبت خارج مي شود، چراكه هيچ 
انسان سالمي نمي تواند مدت زيادي مورد كنترلگري قرار 
بگيرد و باز هم عاشقانه به فرد كنترلگر عشق بورزد. چون 
بسياري با طيف وس��يعي از مش��كالت ذهني مي توانند 
سال هاي سال در اين روابط ناسالم باقي بمانند، اما افرادي 
با اعتماد به نفس ضعيف، خودباوري شكننده، عزت نفس 

ناكافي و اختالل هاي شخصيت هستند. 
ممكن است بپرس��يد چرا كنترلگري باعث از بين رفتن 
مطلوبيت يك رابطه مي شود؟ پاس��خ اين است كه هيچ 
كدام از ما به اين دليل وارد يك رابطه صميمانه نمي شويم 
كه تخري��ب و تحقير ش��ويم، خود دوس��تي و اعتماد به 
نفس مان را از دست دهيم و آن رابطه را به جدايي، طالق 
عاطفي يا طالق قانوني برسانيم. ما وارد روابطي مي شويم 
كه احساس مي كنيم آن رابطه و حضور در كنار آن شخص 
مي تواند از طريق ارض��ای نيازهاي ما، ح��ال ما را خوب 
كند. ما وارد روابط مي ش��ويم تا صميميت و پذيرشي كه 
تمام عمر به دنبالش بوده ايم را كس��ب كنيم، حرف هاي 
ناگفته مان را بگوييم، شنيده و درك شويم، بدون ترس از 
مورد انتقاد واقع شدن، خود واقعي مان را زندگي كنيم و 
از زندگي در كنار كسي كه دوستش داريم لذت ببريم. اما 
رفتارهاي كنترلگرايانه دقيقاً رابطه اي مغاير با اين رابطه 
ايده آل را براي ما به ثمر مي نش��اند و اين باعث س��ردي، 

دوري و احساس مكرر و مجدد تنهايي است. 
زماني كه زوجين شروع به استفاده از رفتارهاي تخريبگر 
مي كنند، رابطه عاطفي بين آنها روز به روز سردتر مي شود 
و زماني به جايي مي رسند كه احساس مي كنند اين رابطه 
چيزي جز تحقير و كوچك شدن برايشان به ارمغان نداشته 
و اينجا نقطه شروع احساس تنهايي و پشيماني است. اگر 
در اين زمان زوجين به فكر كمك به رابطه شان نباشند، به 

زودي شاهد مرگ آن خواهند بود. 
*روانشناسوزوجدرمانگر
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اسالمواالترينجايگاهرابهزناندادهاست

 عدالت يا مشابهت
چالش برابري حقوق زن و مرد

نگاه
سبكارتباط

اصراروتحكمبرايتغييرديگرانبهمرگرابطههامنجرميشود

رابطهاي�دهآلبادوس�توهمس�رو...
محققنميش�ودج�زباكنارگذاش�تن
كنت�رلبيرون�ي،دس�تكش�يدناز
كنت�رلبيرونيزمان�ياتف�اقميافتد
كهماديگرانراهمانگونهكههس�تند
بپذيري�موب�رايتغيي�رآنهاب�هآنچه
خودماندوس�تداريم،ت�الشنكنيم

زهراهنربخش*
شايد گاهي اين مطلب به ذهن من و شما خطور 
كند كه م��ردان از حقوق ف��ردي و اجتماعي 
بيشتري نسبت به زنان برخوردار هستند، اما 
اينكه اين تصور و برداشت تا چه حد منطبق بر 

حقيقت است جاي تأمل دارد. 
نكته جالب اينجاست كه در دين اسالم و قوانين 
شارع مقدس، زنان از حقوقي برخوردارند كه 
مردان از آن حقوق محرومند، حق نفقه، حق 

اجرت المثل، حق مهريه و.... 
قبل از ظهور اسالم مقرر بود كه پدر دختر به 
پس��ر )داماد( در زمان ازدواج دخترش كابين 
مي داد، اما با ظهور اس��الم و بر مبناي احترام 
بيشتر به زنان اين قاعده برعكس و مقرر شد تا 
پسر به دختر مهريه پرداخت نمايد. قرآن كريم 
مردان را سرپرست زنان و مسئول حفاظت از 
آنها مي داند، اما با اينكه مردان سرپرست زنان 
مي باشند اين سرپرستي به معناي توجه بيشتر 
به زنان است و در قرآن كريم بسيار توصيه شده 
كه مردان با زنان مهربان ب��وده و به نيكويي با 

آنان رفتار كنند. 
تنها برتري مردان نسبت به زنان برتري تكليف 
است، آن هم به جهت مسئوليت كسب درآمد 
و رسيدگي به امور خانواده كه مي توان يكي از 
داليل دو برابر بودن ديه مردان نسبت به زنان 
را همين موضوع عنوان كرد. مردان با توجه به 
اينكه نان آور خانه بوده و امرار معاش خانواده 
و تأمين احتياج��ات بر عهده آنها مي باش��د، 
چنانچه فوت كنند ضرر و زيان جبران ناپذيري 
متوجه خانواده مي شود و مي توان گفت خانواده 
حامي، سرپرس��ت و تكيه گاه خود را از دست 
مي دهد. همچنين مردان مسئوليت نفقه چهار 
نفر را بر عهده دارند: م��ادر، خواهر)در صورت 
فقدان سرپرست( همسر و دخترشان، به همين 
جهت بايد به نوعي خأل ناشي از عدم حضور مرد 

به عنوان مسئول خانواده جبران شود. 
اس��الم به نحوي ايده آل مق��ام زن را گرامي 
داش��ته و در بيش��تر احكام او را با مردان برابر 
دانس��ته اس��ت و در پاداش آخرت نيز با هم 
برابرند. زن حق تملك، خريد و فروش، ارث و 
صدقه و هبه را دارد و كسي اجازه ندارد بدون 
رضايت او مال��ش را بردارد، حت��ي به جرئت 
مي توان گفت زن��ان در هيچ مكتب ديگري از 
احترامي كه اسالم براي آنان قائل شده است 

برخوردار نبوده و نيستند. 
اسالم دستور به نيكي و گراميداشت زن داده و 
پرداخت هزينه هاي او را وظيفه مردان مي داند. 
حال اگر بعضي مواقع زن��ان دچار بي عدالتي 
ش��ده و احس��اس تبعي��ض در حق��وق خود 
مي نمايند به دليل ضعف دينداري بس��ياري 
از مسلمانان امروز است و نبايد كوتاهي و ظلم 
و سهل انگاري نسبت به حقوق زنان نزد برخي 
از مردم را به پاي اسالم گذاشته و دين اسالم را 
كه بر پايه عدالت و درستي است مسئول اين 
تبعيض ها دانست. در اس��الم تساوي ارزشي 
بين مرد و زن و يكس��ان بودن راه ترقي براي 
هردو اصل اساسي و انكارناپذير است و از اصول 
مسلم دين مبين اس��الم محسوب مي شود و 
مي توان به آيه »ان اكرمكم عنداهلل اتقيكم« يا 
به آيات ديگري نظير »اني ال اضيع عمل عامل 
منكم من ذكر و انثي« استناد نمود كه مبنا را 
تقوا و پرهيزگاري برمي شمرد و اينكه زن و مرد 
مكمل يكديگر و مايه آرامش هم مي باشند و 
يكي از ستم هايي كه بر زنان مي شود اين است 
كه از آنها بخواهيم مسئوليتي را بپذيرند كه با 

طبيعت و خلقت آنها ناسازگار است. 
شهيد مطهري مطرح كرده كه جوامع غربي 

تس��اوي حقوق را مد نظر ندارند، بلكه تشابه 
حقوقي را مد نظر گرفته و تفاوت هاي طبيعي 
بين زن و مرد را انكار كرده و ناديده مي گيرند. 
سرشت هاي شخصيتي در بين زنان و مردان 
متفاوت اس��ت و اين دو ش��خصيت يكساني 
ندارند. به طور مثال زنان از مردان حس��ودتر 
و كنجكاوترن��د، اعتم��اد به نف��س كمتري 
دارند و تخيالت بين اي��ن دو جنس متفاوت 
اس��ت. زنان از م��ردان عاطفي ترن��د و با اين 
سرشت به دنيا آمده و با آن زندگي مي كنند، 
يا در حالت پرخاش��گري ك��ه مي توان گفت 
مردان پرخاشجوتر بوده و روحيه اي خشن و 

ستيزه جو دارند. 
به باور استاد شهيد مطهري تفاوت هاي موجود 
در آفرينش و طبيعت زن و مرد طبعيتاً باعث 
مي شود كه زن و مرد از جهت حقوق طبيعي 
و فطري وضع ناهمگوني داشته باشند. به نظر 
اس��تاد ش��هيد، روابط حقوقي خانوادگي زن 
و مرد در ديدگاه ق��رآن ويژگي هايي دارد كه 
با فرهن��گ جاهلي پيش از اس��الم و فرهنگ 
امروزي نيز متفاوت است. يعني زن از آن جهت 
كه زن است و مرد نيز از آن جهت كه مرد است 
در جهاتي همانند نيستند، زيرا در آفرينش و 
طبيعت، يكنواخت نيستند. از اين رو با تساوي 
كاملي كه در انسانيت دارند و از ارزش يكساني 
برخوردارند، از جهت مسائل حقوقي، وظايف، 

تكاليف، مجازات ها و... وضع مشابهي ندارند. 
از جمله ديدگاه هاي منفي كه در جوامع بشري 
نسبت به زن مطرح بوده، اين است كه اساساً 
آفرينش زن طفيل وجود مرد است، زن آفريده 
شده است تا نيازهاي مرد را برآورده سازد و به 
همين نسبت ارزش گذاري و منزلت اجتماعي 
زن در مقايس��ه م��رد، فرعي و حاش��يه اي به 
حس��اب مي آيد! اما قرآن، هيچ ي��ك از زن و 
مرد را فرع وجود ديگري ندانسته است، بلكه 
هر دو را در عرض هم و تكميل كننده يكديگر 
به شمار آورده است. اسالم هرگز نمي گويد زن 
براي مرد آفريده شده اس��ت، اسالم مي گويد 
هر ي��ك از زن و مرد ب��راي يكديگ��ر آفريده 
شده اند. )هّن لباس لكم وأنتم لباس لهّن  زنان 
زينت و پوش��ش مردان، و مردان نيز زينت و 
پوشش زنان هستند... بقره / 187(. يعني زن 
و مرد يكديگر را از انحراف ه��ا نگاه مي دارند، 
نارسايي هاي يكديگر را مي پوشانند و وسيله 
آس��ايش يكديگرند. از اين رو ه��ر يك زينت 
ديگري به شمار مي آيند. اين تعبير آيه نهايت 
ارتباط معنوي زن و مرد و نزديكي و مساوات 
آنها را روشن مي سازد. همان تعبير كه درباره 
مردان آمده درباره زنان نيز بدون كم و كاست 

آمده است. 
زنان به عنوان نيمي از پيكر اجتماع انس��اني، 
سهم بسزايي در تاريخ جوامع و ملت ها داشته 
و دارند و اس��الم هم به حضور زن��ان در اين 
عرصه ارج نه��اده و به ارتقای چنين حضوري 
انديشيده است، همانطور كه در تاريخ اسالم 
بسيار ش��اهد صحنه هايي هس��تيم كه زنان 

آفريدگار آن هستند. 
ادله و اح��كام ش��رعي و خطاب��ات قرآني و 
روايت ها صرفاً در خصوص مردان نبوده، بلكه 
مخاطب آنها همه انسان هاست، بنابراين اگر 
در اسالم احكامي ظاهراً محدود كننده درباره 
زنان وجود دارد ب��ه معناي نادي��ده گرفتن 
توانايي هاي آن��ان در نقش آفريني اجتماعي 
نيست و به اين دليل اس��ت كه زنان از انجام 
امور سخت و زيان ور و خطرناك مصون باشند 
و در اقع آن هم در جه��ت حمايت از منافع و 

آسايش زنان مي باشد. 
انس��ان ها چه مرد و چه زن همه ب��ا هم برابر 
بوده و هيچ كس را بر ديگري برتري نيس��ت 
و همگي به عنوان فرزندان آدم گرامي داشته 
ش��ده و نس��بت به س��اير موجودات از مزيت 
برخوردارن��د، همانط��ور كه خداون��د در آيه 
ْمَنا بَِني  7۰ سوره اس��راء مي فرمايد »َولََقْد َكرَّ
آَدَم َوَحَملَْناُهْم فِي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َو َرَزْقَناُهْم ِمَن 
ْن َخلَْقَنا  لَْناُهْم َعلَى َكِثي��ٍر ِممَّ يَِّب��اِت َوَفضَّ الطَّ
تَْفِضياًل، و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى 
داشتيم و آنان را در خشكى و دريا بر مركب ها 
برنشانديم و از چيزهای پاكيزه به ايشان روزی 
داديم و آنها را بر بس��ياری از آفريده های خود 

برتری آشكار داديم. 
*كارشناسارشدحقوق
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