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محمودی2

چکیده
خشونت عليه زنان از جمله مسائل نقض حقوق بشر است که در جوامع کنونی ،در جهت تضييع حقوق زن
مشاهده میگردد .بیتردید ادیان در جهت پيشگيری از این خشونت نقش به سزایی را ایفاء میکنند .از جمله
میتوان به خصوصيات دین اسالم اشاره نمود که نسبت به دیگر ادیان از چهارده قرن پيش ،برای زنان حيثيت
و منزلت انسانی قائل بوده و لذا با هرگونه خشونت و تحقير زنان در جوامع و نسبيتهای فرهنگی گوناگون
مخالف بوده است .باتوجه به سير تفکر در باب حقوق زن ،آگاهی افراد جامعه از مبنای آن ،غالبا افکار را به
سمت انسانساالری سوق میدهد و چه بسا با بررسی این موضوع از منظر دین اسالم پی به وجود مبنایی
براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهانشمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است،
حال میتوان به این نتيجه رسيد که ،کرامت انسانی در دین اسالم مبنای نفی هرگونه خشونت عليه زنان به
مثابه اعطای حقوقی برای آنان مورد توجه بوده است.
واژگان کلیدی :کرامت انسانی ،خشونت ،حقوق زن ،اسالم
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مقدمه
از جمله مسئلهای که در جوامع امروزی بطور گسترده مورد بحث و گفتگو میباشد مسئله حقوق زن است.
حقوق زن از جمله مباحث حقوق بشری میباشد که تمام فرهنگهای مختلف در جوامع گوناگون با این
موضوع درگير بوده و هستند .سازمان ملل متحد این مسئله را مهم و در کنار سایر قوانين بينالمللی
کنوانسيون هایی هم در رابطه با حقوق زنان به تصویب رسانده است و برای تمامی کشورها آن را الزماالجرا
می داند و خواستار آن است که تمامی کشورها به آن احترام گذاشته و قوانين داخلی خود را با آن منطبق
نمایند.
در طول تاریخ ،حوادث تلخ و خشونتآميز همراه با مصائب بسياری به وقوع پيوسته است و امروزه در اوایل
قرن بيست و یکم عليرغم پيشرفتهای علمی ،هنوز معضل خشونت ،وجدانهای بيدار را میآزارد .با گذشت
زمان نه تنها ،خشونت بعنوان یک مسئله حاد اجتماعی باقی است ،بلکه خشونت مدرن ،با مصادیق و وجوه
جدیدی مطرح گردیده است (محبی .)6 :1380،حال با این وجود خشونت عليه زنان امروزه یکی از مباحث
مهمی می باشد که موجب برانگيخته شدن مدافعان حقوق بشر نسبت به نقض حقوقی از حقوق زنان شده
است .چرا که حقوق زن از جمله مباحث حقوق بشری میباشد که تمام فرهنگهای مختلف در جوامع
 36گوناگ ون با این موضوع درگير بوده و هستند .سازمان ملل متحد این مسئله را مهم و در کنار سایر قوانين
بينالمللی کنوانسيونهایی هم در رابطه با حقوق زنان به تصویب رسانده است.
دین اسالم ،دین رحمت و عطوفت ،همواره بعنوان یکی از ادیان الهی توجه به سزایی به زنان داشته و خشونت
عليه آنان را یک امر ناپسند و برخالف طبيعت و سرشت انسانی میداند .دیدگاه اسالم و عقيده آن در مورد
زن و حقوق انسانی او ،انقالبی عظيم در جهان ایجاد کرد .این به دليل ارائه جهانبينی است که اسالم همه
عقاید پوچ و تحقيرآميز را کنار گذاشت و مدل جدیدی را برای روابط اجتماعی با زنان به جهانيان عرضه کرد.
اگر بينش کليسایی زن را بعنوان موجودی اضافی که از دنده چپ مرد ایجاد شده معرفی میکند و اینکه مرد
یک خلقت متفاوت و انتخاب شده داشته است .اسالم صریحا اعالم میکند که زن و مرد در طبيعت و خلقت
یکسان هستند و هر دوی آنها از یک روح واحد (یک وجود منحصر به فرد) ایجاد شدهاند.
بر این اساس در این پژوهش با بررسی آیات و ورایات در دین اسالم و شرعيت به این نتيجه دست خواهيم
یافت که مبنایی که اسالم در نفی خشونت و ناپسند شمردن آن تاکيد میورزد برمبنای کرامت انسانی بوده
که حقوق بشر جهانشمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است.
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 -1تبیین مفهوم خشونت
خشونت1در لغت به معنای غضب ،درشتی و تندی کردن تعریف شده است (دهخدا .)950 :1342،هرچند
خشونت در ظاهر یک امر بدیهی به نظر میرسد وليکن در مقام تعریف اختالفنظر بسياری مشاهده میشود.
با این حال مفهوم خشونت در اعالميه محو خشونت عليه زنان مصوب  1993در ماده یک آن خشونت را
اینگونه بيان میدارد :اصطالح خشونت عليه زنان به معنای هر عمل خشونتآميزی است که از طریق هرگونه
آسيب فيزیکی ،جنسی یا روانی ،همچنين هرگونه تهدید و استبداد ،محروم کردن از آزادی واقع میگردد
( .)Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993از طرفی مفهوم خشونت
در گزارش جهانی خشونت و سالمت اینگونه بيان شده است :استفاده عمدی از قدرت و یا نيروی فيزیکی،
تهدید توسط یک فرد یا گروه ،که یا به صورت عملی به سالمتی ،حيات رشد و همچنين به صورت بالفعل و
بالقوه صدمه بزند و همچنين احتمال ایجاد صدمات بعدی را افزایش دهد ( UN Study on Violence

 .)against Children,2005: 3با این وجود با اینکه در متون اسالمی تعریف مصطلح و جامعی از خشونت
ارائه داده نشده است وليکن پدیده خشونت در ر وابط اجتماعی را مورد توجه قرار داده و از برخی کليد واژه
همانند ظلم ،غضب ،بغی و تجبر و یا نسبت به خشونت بدنی از واژگانی چون ضرب ،جرح استفاده میکند
(ساالریفر.)104 :1389،
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اما عدهای بر این عقيده هستند در متون اسالمی ،پدیده خـشونت در روابـط اجـتماعی کانون توجه بوده و
معموالً آن را به شدت زشت شمرده شده و منع کردهاند .برخی کليد واژهها مـانند ایـذاء ،ظـلم ،غضب ،فظ،
سوء خلق ،بغی و تجبر به همه انواع خشونت مربوط میشوند .البته در مـيان ایـن کلمات ،غضب زمينه
خشونت است؛ ولی همه موارد آن را نمیتوان خشونت به معنای مصطلح دانـست .خـشونت در مـتون اسالمی
به دو دسته خشونت کالمی و رفتاری تقسيم میگردد :درباره خشونت بدنی ،واژههایی مانند ضـرب ،لطـم،
جرح و قتل بکار رفتهاند .واژههایی مانند بذی ،لمز ،لقب بد ،فحش ،تـغيير لحـن ،غـيبت ،مخاصمه ،بهتان،
مراء جدال و سب به خشونت کالمی اشاره دارند .درباره خشونت رفتاری افزون بـر بـرخی موارد باال ،واژههایی
مانند تجبر ،خرق ،عسر ،استهزا ،لجاج ،عنف و تقبيح وجـه بـکـار رفته است .موضوع خشونت عليه زنان ،به
ویژه در خانواده ،در متون اسالمی بارها کانون توجه قـرار گـرفته و بـه طرق گوناگون سعی شده از آن
پيشگيری شود .چند آیه قرآن ،انواع مـختلف خـشونت عليه زنان را کانون توجه قرار داده است؛ از جمله آیات
 34 ،31 ،30و  229سوره بقره ،آیات  128 ،34 ،31 ،19و  129سوره نساء ،آیه  2سوره مجادله ،آیات  8و
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 9سوره تکویر ،آیات  57و  59سوره نحل و آیه  6سوره طالق .این آیـات خـشونت عليه زنان را بطور مستقيم
کانون توجه قرار دادهاند (ميرجعفری.)165 :1395،
خشونت امری است کـه مـوافق طـبع انسان نيست ،یعنی طبع انـسان مـتعارف نـمیتواند امر خشن را
بپذیرد و از آن تنفر دارد .حقوق وضعی ریشه در حقوق طبيعی دارد؛ یعنی اگر امری منافی با طبع انسان بود
و مالیم طبع وی نبود ،شـریعت اسـالم ،بـلکه شرایع تمام پيامبران چه حضرت ابراهيم و چه حـضرت عـيسی،
براساس حسن و قبح افعال استوار شدهاند؛ به این معنا که ریشه نيکو یا ناپسند بودن افعال انسانها در خـود
فـعل اسـت و شریعت چيزی را امضا میکند که قبل از تشریع ،امر نيکویی اسـت و چيزی را ممنوع میکند
که فعل ناپسند باشد .پس به تعبير متکلمان ،ما قائل به حسن و قبح عقلی هستيم؛ بـه عـبارت دیـگر ،افعال
دارای ارزشهای ذاتی هستند و نيکو بودن فعل ،محصول شرع و قانون نـيست .در مـقابل ،به عقيده اشاعره،
نيکو آن است که شرع میگوید بکن و ناشایست هم آن است که شرع میگوید مـکن .بـه هـرحال ،به نظر
شيعه ،شریعت ،دنبالهرو حسن و قبح افعال است؛ یعنی نيکو بـودن و نـاپسند بـودن افعال ،علت تشریع است،
و لذا میگویند که «کل ما حکم به العقل حکم به الشـرع» یـعنی هـرآنچه که عقل عملی ناپسند بپندارد،
شرع میگوید نکن .این اصلی است که ما بـه آن اعـتقاد داریم و سابقهاش به قبل از اسالم و عهد معلم اول
38

ارسطو ،یعنی  500سال قبل از تولد حـضرت مـسيح بـاز میگردد ،نظر ارسطو در این خصوص به مسيحيت
وارد شد و تقریبا پذیرفته شد و متکلمين شيعه نـيز از قـبيل شيخ مفيد و خواجه نصيرالدین طوسی و دیگران
این ایده را به خوبی بيان کـردند و پذیـرفتند (موسوی بجنوردی(ب).)105 :1388،
پيشينه خـشونت عـليه زنان به سالهای دور باز میگردد و اخـتصاص بـه عـرب هـم نـدارد و در زمان
ساسانیها ،در مـصر فـراعنه ،در روم باستان ،در تاریخ آنگلوساکسونها همواره وجود داشته است .اگر مروری
بر تاریخ دنيا بکنيم در مییابيم زن هميشه مـظلوم بـوده اسـت .اما در مورد منشأ آن باید بگویيم کـه در
گـذشته ،ارزش را در دو چـيز جـستجو مـیکردند؛ فـعاليت اقتصادی و نيروی نظامی؛ و از آنجا که زن در
آن زمانها فعاليت اقتصادی نداشت و در جنگها نيز شرکت نمیکرد ،زن را بعنوان یک نيروی عاطل و باطل
و یک مصرف کننده تلقی میکردند و در نتيجه ،ارزش الزم را برای وی قائل نـمیشدند .اما در مقابل این
جریان مسلط ،آن نيرویی که میخواهد زن را در مقام واقعی خود جای دهد ،ادیان هستند به یک مورد اشاره
میشود :قضيه حضرت مریم .چرا باید حضرت مریم بـدون ایـنکه با مردی همبستر بشود حضرت مسيح را به
دنيا بياورد؟ قرآن تعبير خيلی زیبایی دارد« .فتمثّل لها بشرا سویا» ،در اینجا میتوانست تعبير تجسم را بکار
برد ،در حاليکه میگوید لحاظ کرد یـک انـسان رو حامله شد .آیا این امر ممکن است یا خير؟ در کاليفرنيا
در جلسهای ،یک پزشک معروف آمریکایی متذکر شد که تا به حال در آمریکا دو مورد مـشاهده شـده که زن
در اثر تصور و لحـاظ کـردن مرد ،آبستن شده است .به دنبال این امر ،و تحقيقاتی که انجام گرفت مشاهده
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شد که امکان دارد در بعضی از موارد خود زن توليد اسپرم بکند .حاال چرا اصال حـضرت مـریم به این نحو
بـاردار شدند؟ به نویسنده ،در آن دوران برای زن احترام الزم را قائل نبودند و حضرت مریم بعنوان مادر
حضرت مسيح بعنوان زنی که بخالف تمام زنها حامله شد موجب عزت زنان شد .افزون بر آن ،قرآن راجـع
بـه حضرت مریم تعابير زیبایی دارد .نمونه دیگر ،ساره مادر حضرت اسحاق است .ایشان در  60سالگی حامله
شد و اسحاق را به دنيا آورد و این سبب ارج بيشتر زنان شد و پس از وی زن فرعون و شخصيت واالی اوست
تا میرسيم به اسـالم کـه در آن توجه بـه نقش زنان و عزت و احترام آنها به اوج میرسد .اولين کسی که به
پيغمبر اکرم (ص) ایمان آورد زن بود و بـنابر یک روایت ،هر وقت جبرئيل امين حامل وحی بود برای
پيـامبر(ص) بـود .حـامل سالم خدا به خدیجه نيز بود و فاطمه زهرا (س) که نمونه انسان کامل بود و نشان
داد که انسان کـامل زن و مـرد ندارد (همان.)105 ،
حال با بيان پيشينهای در باب مفهوم خشونت ،باید این نکته را مورد توجه قرار داد که چنين رفتاری مذمون
و ناقض حيثيت و کرامت انسانی زنان در دین مبين اسالم به دو صورت تجلی پيدا میکند.
 -1-1آزار کالمی
آزار کالمی در روابط اجتماعی از نظر اسالم به هيچ روی جایز و درست نيست .در فهرست رفتارهای کالمی
که از نظر اسـالم گـناه و نابهنجار تلقی میشود ،این موارد به چشم میخورد :همانند بيان عيوب و نواقص
شخص در غياب او ،سوره حجرات آیه  12نيز با تشبيهی جالب این عمل را به نوعی خشونت فيزیکی یعنی
خـوردن گـوشت برادر مـومن تشبيه میکند .روایات پرشماری در مذمت غيبت در متون اسالمی وارد شده
است (کلينی ،)357 :1992،و این امر شامل همه رابطههای اجـتماعی از جمله روابط درون خانواده میشود.
داد کشيدن نوعی خشونت کالمی است که از نـظر اسـالم نـاپسند است .قرآن برای بازداشتن افراد از این
عمل فرموده است« :آواز خویش فرود آر ،که زشتترین بانگها بانگ خران اسـت»1.این تشبيه افراد را بر
میانگيزد که آهنگ صدای خود را بلند نکنند .این سـفارش ،در خـانواده اهـميت بيشتری مییابد؛ زیرا روابط
کالمی اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر از نظر کمی و کيفی بـيش از رابطههای کالمی آنان با دیگران
است .یکی دیگر از آزارهای کالمی ،تحقير افراد اسـت که در متون اسالمی بـه شـدت نهی شده است .در
کلمات معصومان (ع) آمده است که خداوند از چنين فردی خشمگين است و وی را تحقير خواهد کرد (همان،
.)352

 1لقـمان19 ،
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بی تردید فضای خانواده در صورت تحقير افراد ،چه همسر و چه فرزندان ،به فضایی همراه بـا نفرت و دوری
روابط تبدیل خواهد شد .به همين روی ،آموزههای اسالم با چنين رفتار کالمی نادرستی به شدت مخالفاند.
در مجموع آموزههای اسالم بر مالیمت کالمی بسيار تأکيد میورزند .به عبارت دیگر ،هـم مـحتوای گفتار
باید زیبا و نيکو باشد و هم نحوه و آهنگ آن .این امر یکی از جنبههای مهم حسن خلق در نظر گرفته شده
است (مجلسی .)711 :1403،مالیمت کالمی به قدری مهم است کـه خـداوند حضرت موسی و هارون را به
گفتاری مالیم در رویارویی با فرعون سفارش میکند؛ این در حالی بود که فرعون در نهایت خودخواهی،
ادعای خدایی میکرد( :قُوالَ لَهُ قَ ْوالَ لَيِّنًا)(1و فَقَالَ أَنـَا رَبـُّکُ ُم األعْلَى)(2ميرجعفری،پيشين.)167 :
 -2-1آزار رفتاری
خشونت رفتاری ،خشونت در روابط غيرکالمی مانند حاالت چهره حاکی از خشم ،بیاعتنایی ،تنفر و تمسخر،
حالت بدنی هجوم برنده یا مسلط ،تماس چشمی غضبناک ،تـندخویی ،تـرساندن ،قـهر کردن و امثال این
موارد را در بـر مـیگيرد .در مـتون اسالمی برخی از این موارد تحت عنوان بدخلقی (سوء خلق) ،کانون توجه
قرار گرفته است .آموزههای اسالم بر حسن خلق تأکيد مـیورزند (همان) .روایـات بـسياری درباره اهميت
حسن خلق امده است؛ از جمله رسـولخدا (ص) فـرمود« :در روز قيامت در ميزان عمل فردی چيزی باالتر
40

از حسن خلق نيست» (مجلسی،پيشين.)249 :

 -2مبانی نفی خشونت از منظر اسالم
با نگاهی به سایر ادیان ،همچون دین تحریف شده یهود ،میتوان به این موضوع پی برد که اساسا برای زن،
شخصيت و منزلتی قائل نبوده؛ چرا که در کتابهای مقدس ،برخی قوانين ظالمانه بشری جایگزین قوانين
الهی شده است و گرنه روشن است که مقصد انبيای عظام ،عدالتگستری و از بين بردن هر نوع ظلم و ستم
است و آنها هرگز خواهان ظلم و خشونت به زنان نبودهاند .حتی تا جائيکه در آئين یهود مانند دوره جاهليت،
تولد دختر را مایه ننگ میدانستند (قائمی،بیتا .)7 :و یا در اندیشههای مسيحيت زن عاملی وسوسهگر ،عامل
فریب آدم ،همکار با شيطان و حتی مظهر شيطان و گاهی هم شيطان کوچک خوانده میشد .وليکن در آئين
اسالم زن مانند مرد موجودی است گرامی و محترم ،آفریده و مخلوق خدا ،نه تنها ذات ًا عامل گناه مردان
نيست ،بلکه در موارد بسياری عامل جلوگيری مرد از گناه و مایه حفظ عفت و سکون اوست .زن و مرد برای
کمک به یکدیگر و تکميل و تکامل هم آفریده شدهاند (قرباننيا.)57 :1392،
 1طه44 ،
 2نازعات24 ،
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از آنجا که خشونت نزد عقل یک امر ناپسند تلقی میشود ،اسالم نيز آن را نمیپذیرد؛ به ویژه اگر این خشونت
نسبت به زنان باشد ،چرا که اسالم به مثابه یک دین رحمت و فطرت ،تمام احکام اسالم را براساس فطرت بنا
نموده است (موسوی بروجردی .)56 :1384،اسالم و اوليای بزرگ این دین ،به روابط انسانی ميان افراد بسيار
اهميت داده و عدالت و احسان را در روابط همه افراد ،توصيه اساسی و مهم خداوند میدانند( 1ساالری-
فر،پيشين .)243 :بر این اساس نفی خشونت در اسالم تا جایی مطرح میگردد که حتی پيامبر اسالم (ص)
آسيب زدن به زنان را به شدت نهی نموده و مردانی را که چنين روشی دارند ،دور از اخالق و دیانت دانسته
است (زحيلی .)57 :1991،چراکه آن حضرت در سراسر زندگیشان ،هيچگاه همسران خود را تنبيه بدنی و
یا گفتاری ننمودهاند.
بنابراین اسالم با این توجه ویژه ای که به حقوق زن و احترام به شخصيت و منزلت او دارد ،از اینرو نگاه آن
براساس اصل برابری در خلقت و ماهيت انسانی تجلی پيدا ميیکند ،چرا که زن هم همانند مرد یک انسان
تلقی می شود و به همان اندازه ظرفيت دارا شدن حقوق مساوی در کنار مردان را خواهد داشت و با تکيه بر
این نگاه میتوان به جایگاه واال و ارزشمند زنان در سير تفکر اسالم پی برد.
حال با این نوع نگاه و تفکر دین اسالم نسبت به زنان و نفی خشونت این سوال مطرح میشود که مبنای
اسالم نسبت به این نوع تفکر چه میباشد؟ با طرح مسئله مبنا ،در این ميان ذکر این نکته حائز اهميت است
که بیتردید زمانی سخن از مبانی میشود به دنبال چرایی و توجيه عقالنی یک موضوع خواهيم بود ،پس با
این تعابير ،با بيان این مدعا در روند این پژوهش ،به دنبال توجيه عقالنی و چرایی نفی خشونت عليه زنان در
دین اسالم خواهيم بود .با وجود آیات ،روایات و احادیث متعددی که در این پژوهش به آن استناد گردیده
است می توان چه صریحا و چه بطور ضمنی این ادعا را مطرح نمود که اسالم نظر خود را باتوجه به اصل
برابری برمبنای (کرامت انسانی) پایهگذاری نموده است.
کرامت که معادل درست و گویای واژه ( )Dignityاست ،واژهای قرآنی است .خداوند در قرآن کریم از اعطای
کرامت به ابناء بشر سخن گفته است( ،و لقد کرمنا بیآدم) 2.تکریم به معنی بزرگداشت و کرامت به معنی
عزت ،منزلت واال و شرف است (همان .)85 ،در قرآن کریم آیات متعددی حاکی از تکریم و منزلت زنان عاری
از هرگونه خشونت مشاهده میگردد« :یا اَیَّها النّاسُ اتَقوُ رَبَّکُم الذّی خَلَقَکُم مِن نَفسٌ واحِدة و جَعَلَ منها

ن اهلل یأمرٌ بالعدلِ َو االحسان ( ...نحل )90
1إ َ
 2االسراء70 ،
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زَوجَها« ،»1وَ مِنْ آیاته اَنْ خلق لَکُمْ مِنْ اَنفُسَکُم اَزْواجاً لِتَسکُنُو اِلَيِها وَ جَعَلَ بينکم مودة و رحمة« ،»2نِساءُکُ ْم
ن ذکر َو اُنثی وَ جَعَلْناکُم شُعُوباً َو قَبائلَ لِتعارَفُو اِنَّ اَ ْکرَمَکُمْ
حَرْثٌ لَکُم« ،»3یآ ایّها الناسُ اِنّا خَلَقْناکُمْ مِ ْ
عِنْدَاللّه ِاَتقيکُمْ» 4،در اینگونه آیات نه تنها بنای جوامع انسانی را برمبنای استواری ارزشها ،ارتباط مسالمت-
آميز ،شناخت و درک متقابل انسانها و جوامع از یکدیگر معرفی مینماید ،بلکه محيط خانواده را حریم امن
انسانها معرفی نموده و آن را کانون گرمی بر پایه مودت و رحمت متقابل میشمارد ،که الزمه برپایی چنين
خانواده و جامعه ای ،دوری از خشونت و غضب و تمایالت فردی و خواستههای انسانی صرف است .خصوصا
اینکه مبداء رشد و تکامل شخصيت انسانی و ارائه ثمره مفيد برای زندگی بشر را دامن زن معرفی میکند و
تمثيل (نِساءُکُمْ حَرْثٌ لَکُم) تبيين این حقيقت میباشد (ميرخانی.)36 :1378،
با این حال ،صریحترین آیه در مورد کرامت انسان در قرآن کریم در سوره (االسراء ،آیه )70میباشد که خداوند
میفرمایند« :و لَقَد کَرَّمنا بَنیآدَ َم وحَمَلنهُم فِیالبَرِّ والبَحرِ و رَزَقنهُم مِنَالطَّيِّبتِ و فَضَّلنهُم عَلی کَثير مِمَّن
خَلَقنا تَفضيال»؛ (خدای سبحان ،فرزندان آدم را تکریم کرده) .ولی برای مقام تکریم انسان ،نصابی است که
اگر حاصل شود ،کرامت را به دنبال دارد و انسان را همتای فرشتگان و سپس برتر از آنان مینماید وگرنه
چنانچه کسی به صورت ،انسان بود ولی در سيرت ،سهمی از انسانيت نداشت ،خداوند او را همتای حيوانات
42

بلکه پستتر از آنان میخواند و میفرماید« :أولئک کاألنعام بل هم أضلّ» 5،بنابراین از این آیه صریحا مستفاد
میگردد که هرکس فرزند آدم باشد ،از کرامت انسانی ،بهرهمند است (جوادی آملی .)333 :1379،با تفکر در
این آیه به وضوح روشن میگردد که با سخن از کرامت انسان ،زنان هم در مقام چنين جایگاه و ارزش انسانيت،
بی تردید دارای تکریم و منزلت بوده و باید از هرگونه خشونت و تعدی مصون و محفوظ باشند.
در کنار آیات قرآن ،سخنان و روایات متعددی در مقام تکریم و احترام به زنان در دین مبين اسالم بيان شده
است ،که بطور ض منی خود حاکی از وجود کرامت انسانی برای زنان و منع خشونت عليه آنان میباشد که
بطور خالصه به مواردی از آنها اشاره میگردد:
پيامبر اسالم (ص) میفرمایند« :زنان دنيا برتر از حوریان بهشت هستند» (سی طوطی ،)633 :1404،همچنين
در روایتی دیگر از پيامبر (ص) نقل شده است که« :اَحْسَنُ الناسِ ایمانا اَلْطَفَهُم بِ َاهْله وَ اَنا اَلطَفکُمُ باهلی»،
(بهترین مردم در دریافت حقيقت ایمان کسی است که نسبت به همسر و اهل خویش مهربانتر باشد و من
«رسول خدا» نسبت به خانوادهام از همه شما مهربانترم) (حرعاملی .)11 :1416،در کالمی از امير مومنان
 1نساء1 ،
 2روم21 ،
 3بقره223 ،
 4حجرات12 ،
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در خطبهای به بعضی از ناهنجاریهای گفتاری و رفتاری بعضی از زنان اشاره میفرماید ،سپس در بيان راهکار
تغيير رفتاری در آنان میفرماید ...« :فَدارُوهُنَ عَلی کلّ حال َو اَحْسِنُوا لَهَنَّ المَقالَ ،لَعَلهُّن یَحسُنُ الفعال»
(همان .)130 ،در کالم حضرت امير ایشان اشاره میکنند که در روشهای رفتاری-تربيتی خود در تمامی
حاالت برخوردی همراه با مدارا و سازش با ایشان داشته باشيد و با گفتاری نيکو و پسندیده با زنان گفتگو
کنيد ،که از این روش رفتاری و گفتاری شما برای ایشان پند و عبرت حاصل آید و سرانجام به تغيير در رفتار
آنان انجامد و کردارشان شایسته گردد.
در روایتی از امام صادق (ع) در این رابطه بيان شده است که« :مَنِ اتَخَذَ اِمْراةً فَلْيُکْرِمها فَاِنّما امرَاةُ اَحدِکم
لُعبةٌ فَمَنِ اتَخَذَها فَال یُضَيعُها» ،کسی که زنی را بعنوان همسری بر میگزیند بایستی او را گرامی بدارد ،که
همانا همسر هریک از شما به منزله گوهری است که بعد از گرفتن آن ،ضایع ساختن آن شایسته نيست
(طباطبایی .)190 :1374،در حجةالوداع که پيامبر اکرم (ص) مهمترین نصایح و مواعظ خودش را در طی
(هفده ماده) فرمود یکی از آنها این بود که ( ....ای مردان اگر پای مبارزه با قوت و قدرت باشد ،بدیهی است
که مردان بر زنان پيروزند ،خدا این زنها را در اختيار شما به صورت امانت قرار داده است ،این امانتها را
حفظ و رعایت کنيد)( .ميرخانی،پيشين.)46 :
بیتردید با وجود چنين سخنان گرانبهایی که از اوليای دین اسالم مطرح شده است ،خود بيانگر منزلت و
احترام به زنان و حقوق آنها برمبنای کرامت انسانی میباشد .پس بیتردید خشونت نسبت زنان در چنين دین
رحمت و عطوفتی نمیتواند جایگاهی داشته باشد.

 -3نفی خشونت در قرآن
در قرآن کریم آیات روشنی را درخصوص نفی خشونت وجود دارد که به وضوح پيامبر اسالم (ص) و دین
اسالم را دینی معرفی می کند که با خشونت مخالف است .خشونت در لغت عربی به معنای غلظت داشتن و
شدید بودن است که در مقابل آن رقت قرار دارد .شاید یکی از مهمترین تابلوهای نفی خشونت در مجموعه
تراث قرآنی ما ،آیهای است که در سوره آل عمران درباره جنگ احد وجود دارد .در جنگ احد ،مسلمانانی که
به پيامبر اکرم (ص) مشورت دادند ،دو گروه شدند :جوانان گفتند به خارج شهر برویم و در شهر نمانيم ،اما
افرادی که مسن تر بودند ،گفتند در شهر باشيم .پيامبر(ص) به نظر اکثریت توجه داشتند ،هرچند در بعضی
از نقلهای تاریخی آمده است که بعد از آنکه پيامبر (ص) نظر خود را گفتند ،جوانان قبول کردند که در داخل
شهر بمانند ،اما پيامبر به نظر اکثریت توجه کردند و از شهر خارج شدند .عمالً هم در جنگ احد ،پيروزی
حاصل نشد و خيلی از افراد و بزرگان اسالم مثل حمزه عموی پيامبر(ص) و  70نفر از مسلمانان در جنگ
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احد کشته شدند و این جنگ آثار جانکاهی بر پيامبر اکرم (ص) گذاشت .ایشان قاعدتاً باید از مسلمانانی که
موجب شکست اسالم شدند ،خيلی ناراحت باشند و باید یک تنبيه مفصلی برای کسانی که تنگه را رها یا از
جنگ فرار کردند ،در نظر بگيرند ،اما با این حال قرآن کریم در چنين موردی میفرماید« :فَبِما رَحْمَة مِنَ اللَّهِ
لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَ ْلبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی ا ْلأَمْرِ» ،یعنی
به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و مهربان شدی ،اگر قرار بود تندخو و سنگدل باشی ،قطعاً از پيرامون تو
پراکنده می شدند .هم خودت آنها را ببخش و هم از من بخواه که آنان را ببخشم؛ یعنی گویا طلب استغفار از
وظایف پيامبر(ص) است تا انشاءاله خدا آنها را ببخشد .آیه این مطلب را میرساند که گاهی جای بخشش هم
هست ،خدا میخواهد ببخشد ،اما پيامبر(ص) باید برای آنها طلب استغفار کند« .وَ شاوِرْهُمْ فِی الْ َأمْرِ» ،باز هم
با آنان مشورت کن .زمانی که مفسرین به این آیه رسيدند ،خصوصاً مفسران اجتماعی دوران معاصر هم در
باب مشورت و هم در باب رحمت آن خيلی بحث کردند (حرعامی،پيشين.)185 :
اگر نوع مواجهه پيامبر(ص) را با دشمنان در قرآن کریم بررسی کنيم ،جز در مواردی که بعضی از مفسرین
مثل ابن آشوب روی آن تأکيد میکنند ،غالب ًا هرجا قرآن کریم بحث شدت و غلظت را مطرح میکند ،در
حقيقت ،در جنگ دفاعی و در مقابل هجمههایی است که کفار دارند .حتی در جائيکه بطور مطلق تعبير کافر
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و جنگ با کفار مطرح می شود ،بستر طرح این مباحث ،مواجهه با هجوم کفار بوده است .در ابتدا پيامبر(ص)
را از خانهاش بيرون کردند و بعد هم اذیتها و توطئههایی داشتند .از این موارد که بگذریم ،در قرآن کریم
نفی خشونت را در موارد مختلف به خوبی دیده میشود .این آیه درباره مسلمانان است .این هم بطورکلی
وجود دارد و تابلوهای خيلی جدی در عرصههای خصوصی و عمومی حساب میشود .خصوصاً در عرصه زندگی
خصوصی که بخش عمده آن است و میتواند یکی از مصادیق واالیی باشد که در این آیه شریفه مطرح شده
است.
از پيامبر اکرم (ص) نکات زیادی در این موضوع وجود دارد و یکی دو باب در کتب حدیثی داریم که هم از
پيامبر(ص) و هم از ائمه (ع) نقل شده است .بحثهایی تحت عنوان مدارا و رفق ،از بحثهای جدی است که
هم در کتاب کافی و هم در کتابهای دیگر وجود دارد .از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است «امرنی ربی
بمداراة الناس» ،مداراة مقابل خشونت است؛ یعنی اگر خشونت را برخوردهای نامتعارف ،شدید و قتل و غارت
بدانيم ،مداراه مصداق آنها نيست .مداراه یعنی مسالمت جویی و به یک معنا تسامح ،یک نوع رفتار نرم همراه
با دوستی .مدا را یعنی بردباری .در جلد چهارم کتاب کافی ،بابی به نام باب المداراه و باب الرفق وجود دارد.
هر دوی اینها عناوینی است که در مقابل خشونت قرار میگيرند و ما روایات بسيار متعددی در این زمينه
داریم .برای مثال پيامبر(ص) فرمودند «م ُـدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِیمَانِ وَ الرِّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْشِ» ،یعنی نصف
ایمان ،مداراه و برخورد خوب با مردم است و نرمی و رفاقت هم نصف زندگانی است .کسانی که اهل رفق و
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مدارات نيستند ،نيمی از ایمان و زندگی خود را از دست دادهاند .یا در تعبير دیگری فرمودند «الرفق یمن
والخرق شوم» ،یعنی رفق برکت است و خرق که در برابر رفق است و کنار نيامدن با مردم معنی میدهد،
شوم است .روایتی هم از جناب مسلم بن عقيل(ع) وارد شده ،که در کتب روایی ما مستقيماً از خود پيامبر
(ص) نقل نشده است .همانطور که میدانيد وقتی جناب مسلم (ع) در خانه هانی بود و ابن زیاد به آنجا آمد،
امکان کشتن ابن زیاد برای مسلم بن عقيل فراهم بود .بعداً شریک از ایشان پرسيد که چرا ابن زیاد را نکشتی؟
جناب مسلم (ع) هم پاسخ دادند که این دو دليل داشت :یکی اینکه هانی گفت من دوست ندارم در خانه من
خونریزی شود و دوم اینکه من از پيامبر (ص) این حدیث را شنيدم که فرمودند« :االیمان قيد الفتک فال
یفتک مومن» .ترور یکی از مصادیق بارز خشونت در دوران معاصر محسوب میشود و در جاهای مختلفی این
بحث مطرح شده است .حاال از آن طرف یکی از دستوراتی که یزید به حاکم مکه داده بود ،این بود که هرجا
توانست امام حسين (ع) را ترور کند .به هرحال شيوه آنها خشونت بود .به همين دليل در تاریخ کربال
میخوانيم که حضرت فرمودند« :اینها میخواهند خون من را بریزند» قاعدتاً نمیخواستند بجنگند،
می خواستند به صورت ناگهانی ایشان را بکشند و ترور کنند .حتی تعبير فتک در مصدرهای مختلفی آمده
است ،که یزید به حاکم مکه دستور داده بود اگر امام حسين (ع) را هرجا دید ،ولو در کنار خانه خدا ،او را
ترور کند .باتوجه به این موارد ،واضح است که نفی خشونت در سيره پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) مورد توجه
بوده است (ابنماجه.)312 :1395،

 -4راهکار اسالم برای محو خشونت علیه زن
اما اینکه اسالم چه راهکارهایی برای مهار خشونت عليه زن مطرح نمود را میتوان بطور فشرده اینگونه ذکر
کرد:
بيان مساوات و ندای اینکه مالک برتری ،تقواست و جنسيت در این حوزه کارساز نيست ،و چه زیبا خداوند
ل لِتَعارَفُوا إِنَّ
تبارک و تعالی فرموده است« :یا أَ ُّیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَر وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِ َ
أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ» 1،ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را تيره تيره
و قبيله قبيله نمودیم تا همدیگر را بشناسيد  ...بیگمان گرامیترین شما نزد خدا متقیترین شماست ...
خداوند متعال اینجا زن و مرد را با کلمه «ناس» یعنی مردم خطاب میکند که پيامبر (ص) نيز «إنما النساء
شقایق الرجال» را که اشاره به اخوت و اشتراک نسبی که مقتضای آن مساوات بين زن و مرد هست را مطرح
س دیگر توان ظلم نيست.
نموده بودند؛ زیرا وقتی اصل برتریت پروای خدا بود ،دیگر هيچ کسی را بر ک ِ
 1حجرات13 ،
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 -1-4محو خشونت جنسیتی
«و إذا الموده سئلت بأی ذنب قتلت» ،و هنگامی که از دختر زنده به گور شده باز پرسند که به کدامين گناه
کشته شدید؟ و بيان آیه قصاص در قرآن بدون ذکر هيچ استثنای جنسيتی ذکر شده است که« :یا ایها الذین
آمنوا کتب عليکم القصاص فی القتلی ،»1ای ایمان آوردندهگان در مورد کشتهگان قصاص بر شما فرض شده
است ،یعنی اینکه همانگونه که مکافات تعدی به زندهگی مرد و زن یکسان است .با این حساب ،قرآن کریم
طرح حيات نهفته در قصاص را برای بقای زنده گی و محو خشونت عمومی ميان زن و مرد بيان میدارد
(همان.)315 ،
 -2-4محو خشونت اقتصادی علیه زن
موضوع مهمی که تا این دم بدان دست یافتيم این است که نگاه قرآن کریم به بشریت که زن و مرد آنرا احتوا
میکند ،نگاه جنسيتی نبوده است؛ یقيناً که خداوند متعال هر آنچه ظلمی که از عرب و عجم در باب محروميت
زن از ملکيت و استبداد و ظلمی که بر زنان متأهل می شد را ابطال نمود و برای ایشان حق ملکيت وارث را
تعيين نمود و مازاد بر تمام اینها ،شوهر مکلف به پرداخت مهریه و نفقه او و فرزندانش میباشد و او حق تمام
معامالت اقتصادی منجمله اجاره ،هبه ،صدقه و غيره را دارد.
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خداوند متعال در باب ابطال ظلم کسانی که زنان را از حق ارث محروم میکردند و فقط آنرا مختص به مردان
میدانستند ،در سوره نساء اینگونه فرموده است« :للرجال نصيب مما ترک الوالدان و األقربون و للنساء نصيب
مما ترک الوالدان و األقربون مما قل منه أو کثر نصيبا مفروضا» 2،برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر
و خویشاوندان از خود به جای می گذارند ،سهمی است؛ خواه کم باشد خواه زیاد ،سهم هریک را خداوند
مشخص و واجب گردانيده است .و همچنان مهریه را میتوان بعنوان یکی از امتيازات دین اسالم نسبت به
دیگر شرایع گذشته در حق زن قلمداد نمود ،و مهر نيز راهکار دیگر اسالم عزیز برای مبارزه عليه خشونت
اقتصادی در مقابل زن بود که بازهم برای اتمام کرامت در حق زن مسلمان الزماالجرا میباشد؛ زیرا خداوند
میفرماید :وآتوا النساء صدقتهن نحله  ...و مهریههای زنان را بعنوان هدیهای خالصانه و فرضيهای خدایانه
بدهيد! به علت تفاوت و فرق تکاليف سنگين اقتصادی مرد ،و تکاليف اقتصادی زن در بعضی از احوال ،سهم
االرث زن نصف سهم االرث مرد است؛ چون تمام هزینه شرعی و نفقات و مایحتاج زندگی برعهده مرد است
و او مکلف به حمایت از زن و خانواده است؛ در حاليکه زن مکلف به این چيزها نيست و دارایی خویش را نگه
میدارد و با وصف این ،نصف سهم مرد را هم میگيرد .البته بيشتر از یکونيم قرن بدین سو مطالعات زنان
 1بقره178 ،
 2نسا7 ،
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در در دو حوزه اصولگرایی با احتياط و اجتناب خلط احکام شریعی با تحوالت و تجدد غربی از یکسو و
دگراندیشان با تأثيرپذیری از تحوالتی مثل مدرنيته و فمينسم به مسائل زنان مینگرند که ما اینجا به صحت
و یا عدم صحت نحوه مطالعات و کوششهای آنان نمیپردازیم ،اما اشخاصی چون محمد عبده و رشيد رضا و
دهها و صدها محقق و پژوهشگر مسلمان هرکدام در حوزه برداشت جدید از متون در باب مطالعات زنان
کارهایی نمودهاند که در آرشيو تحقيقات اسالمی محفوظ است .چنانچه در کتاب قرائت شرور که اخيراً در
افغانستان به همت گروهی از نویسندهگان به دست چاپ سپرده شد ،وی بعنوان یک پژوهشگر مسلمان،
برداشت و تفسير جدیدی از آیات قرآن دارد و این ادعا را مطرح نموده که نباید شرع را به معنای اجرای
لفظی متون وحی شده در قرون گذشته ،در اوضاع و احوال مدرن مدنظر گرفت .بهزعم وی ،اگر اجرای لفظی
متون را مطابق با خواستهای قرون گذشته بپذیریم ،اسالم ویژگی حنيف خود را از دست میدهد .طبق
برداشت وی ،از آیه نصف سهماالرث دختران در مقابل پسران ،باید با تفسير جدیدی که برپایه شرایط عينی
موجود در یک جامعه و زمان خاص تعيين شود ،استفاده کرد .به هر حال ،تمام این برداشتها و مطالعات
دال بر اهميت موضوع زنان در جهان اسالم میباشد (زحيلی،پيشين.)241 :
 -3-4محو خشونت روحی
همانگونه که در ابتدا اشاره شد ،این نوع خشونت انواع مختلفی داشت که بدترین آن ،صدمه وارد نمودن به
شخصيت زن و مادر بودن وی در بند ازدواجهای ناپسند جاهلی بود که در اثر این وضعيت به مسأله نسب
صدمه بزرگی وارد شده بود .اسالم ازدواجهای بدل ،بد و نکاح متعه را که در آن زمان به اوج خود رسيده بود،
و اینها از بدترین انواع خشونت در برابر زن بود را ابطال نمود .اسالم با راهکار تعدیل نکاح و شروط ویژه آنکه
تعداد دفعات نکاح را محدود ساخت ،در واقع بازهم بگونهای بر خشونت بزرگ دیگری که زن در جاهليت با
آن دست به گریبان بود ،نقطه پایان گذاشت .اسالم برای زن مقام والدینی را در نظر گرفت ،هر زمان که
مساله والدین را مطرح میکند ،مادر نيز در آن شامل است و خداوند متعال احسان در مقابل والدین را بعد از
عبادت خود و اینکه شریکی به او گرفته نشود ،بيان میدارد« :و قضی ربک اال تعبدوا اال اهلل و بالوالدین إحسان
 1،»...و همچنان به پاس شکوه و جالل مادر در جای جای قرآن کریم او را ویژه نموده است« .و وصينا اإلنسان
بوالدیه إحسانا حملته أمه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثالثون شهرا  2،» ...برای وی حق انتخاب
همسر داده شد؛ چنانچه پيامبر اسالم (ص) فرمود« :ال تنکح األیم حتی تستأمر و ال تنکح البکر حتی تستأذن

 1اسرا23 ،
 2احقاف15 ،
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 ...زن بيوه را نباید عقد نکاح ببندند تا اینکه از وی کسب دستور بگيرند ،و دوشيزه را نباید نکاح کنند تا
اینکه از او اجازه گيرند  ...قرآن کریم به انواع خشونتهای لفظی در مورد زنان پایان داد (همان.)245 ،

نتیجهگیری
از جمله مسئلهای که در جوامع امروزی بطور گسترده مورد بحث و گفتگو میباشد مسئله حقوق زن است.
حقوق زن از جمله مباحث حقوق بشری میباشد که تمام فرهنگهای مختلف در جوامع گوناگون با این
موضوع درگير بوده و هستند .اسناد بينالمللی بسياری در این زمينه به تصویب رسيده است .خشونت عليه
زنان از جمله مسائل نقض حقوق بشر است که در جوامع کنونی ،در جهت تضييع حقوق زن مشاهده میگردد.
بیتردید ادیان در جهت پيش گيری از این خشونت نقش بسزا و موثری را ایفاء میکنند .از جمله میتوان به
دین اسالم اشاره نمود که سخن از حيثيت و منزلت انسانی میکند .اسالم بعنوان دین رحمت و عطوفت
همواره خشونت عليه زنان را یک امر ناپسند و برخالف طبيعت و سرشت انسانی قلمداد نموده است .دیدگاه
اسالم و عقيده آن در مورد زن و حقوق انسانی او ،انقالبی عظيم در جهان ایجاد کرد .این به دليل ارائه
جهانبينی است که اسالم همه عقاید پوچ و تحقيرآميز را کنار گذاشت و مدل جدیدی را برای روابط اجتماعی
 48با زنان به جهانيان عرضه کرد .باتوجه به آیاتی که در قرآن کریم اشاره شد ،همچنين در سخنان و روایاتی که
از معصومين (ع) در این مورد در متون اسالمی بيان شده است ،میتوان این مدعا را اثبات نمود که مبنای
فکری این دین را در نفی هرگونه خشونت ،چه در محيط خانواده و چه در جامعه براساس کرامت انسانی
پایهگذاری شده است که از چهارده قرن پيش بر این مبنا استوار بوده و امروزه حقوق بشر جهانشمول غربی
در مقام تکریم حقوق زن در کنوانسيونها و اعالميههای حقوق بشری از آن سخن به ميان میآورد.
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 -4قائمی ،علی (بیتا)« ،حيات زندگی زن در اندیشه اسالمی» ،مجله بازتاب اندیشه.
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دوره چهارم ،شماره  ،38بهمن 1397

خشونت عليه زنان و نقض حقوق بشر (مبانی نفی آن در اسالم)
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