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 چکیده

 با آن گسترش و پایبندی،تبلیغ زیرا! نیست هم شعار یک حتی ”خشونت از عاری جهان“ دیگر امروز  

 که چیزی غالبا اما اند طلب صلح ظاهر به همه.است همراه ها ودولت ها ها،ملت انسان به توهین و خشونت

 .هاست انسان حرمت و حق گرفتن نادیده و رحمی خشونت،بی بینیم می عمل در

 از و شود می نقض آمیز خشونت رفتارهای و ها صالح انواع با روز به روز بشر حقوق که جهانی در صلح قطعا

 .شد نخواهد هاست،برقرار حرمتی بی این گر نظاره تنها متحد ملل سازمان هم طرف آن

 دخالت آن در ها انسان که باری خشونت طبیعی غیر حوادث تلفات آمار بینیم می وقتی است تأسف باعث 

 .است بیشتر چشمگیری صورت به منتظره غیر طبیعی حوادث از دارند

که از روش کتابخانه ای و با استفاده از کتاب هاو مقاالت تهیه شده است به بررسی خشونت ،  پژوهش در این

شونت ، جامعه ای با رافت و بدور از خشونت ،راه های رهانیدن جوامع منشا خشونت ، ایستادگی در برابر خ

 بشری از خشونت پرداخته ایم .

 نکات کلیدی :

خشونت ، منشاء خشونت ، ایستادگی دربرابر خشونت ، جامعه ای بدور از خشونت ، رهانیدن جوامع بشری از 

 خشونت
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 مقدمه

 کرامـتِ کـه داشت توان نمی تردید اما اوست، زندگی زهاندا به شاید بشر، زندگی در خشونت دیرینگی  

 دارای انـسان، جنـین حتی و گذارد می جهان به پای که زمانی از انسان چون.  است تر مقدم او انسانیِ

 عزت بـا و دارد مـی بزرگ را او است انسان ذاتی ویژگیهای از که انسانی کرامت.  است نفس عزت و کرامت

 .میسازد نـابود نهایـت در و شـمرد مـی ذلیـل و دارد مـی خـوار را او که است عملی خشونت و شمرد می

 ضـرر بـرای مادی قدرت از عینی استفاده خشونت: نخستدر مفهوم خشونت اینچنین تعاریفی آمده است :  

 بـر است مقابل طرف بر تاثیرگذاری برای ها دارایی تخریب و دیگران یا خویش بـه رسـاندن آسـیب و

 طرف جانب از تسلیم و مقاومت و است فاعل سوی از اجبار و قهر متضمن آمیز خشونت رفتار اساس همـین

 .است مقابل

 خشونت ،مفهوم تعریف، ایـن اسـت آن از اسـتفاده بـه تهدید یا مادی قدرت از استفاده همان خشونت: دوم

 .شود می اروکرد درگفتار وبالفعل بالقوه تهدید وشامل ساخته گسترده را

 ساختارهای در پنهان هـای تنـاقض و هـا اختالف از ای مجموعه عنوان به خشونت به رویکرد این: سوم

 عوامل و نهد می خشونت کلی نام برآن، اسـاس همین بر و نگرد می جامعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی

 از جـدایی بـرای هـا گروه برخی الشت درجامعه، داری کشور تکامـل نبـود: شمارد می بر زیر شرح به را آن

 و سیاسی حقوق برخی از درجامعه مشخص گروهی محرومیت و اجتماعی عـدالت فقـدان دولـت،

.« خارجی وابـستگی و...تغذیـه بهداشـت، آمـوزش، چون اساسی نیازهای از شهروندان از بسیاری محرومیـت

 . 11112: 42ابراهیم، توفیق)
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 انواع خشونت - 1

 فردی های خشونت - 1-1

 است مظلوم رسد می قتل به دینی و اجتماعی هنجارهای و مقررات رواداشت بدون و ناحق به که انسانی. 1

 :گر خشونت و است ظالم است ستانده را وی جان آنکه پس خشونت، مورد و

 إنّه القتل فی فالیسرف ناًسلطا لولیه جعلنا فقد مظلوماً قتل من و بالحقّ إالّ اهلل حرّم التی النفس والتقتلوا»

 33/اسراء «منصوراً کان

 به شود می کشته ستم به که کسی هر و حق، به مگر مکشید؛ است کرده حرام را کشتنش خدا که کسی

 .است پیروزمند او که نگذرد حدّ از انتقام در ولی ایم، داده قدرتی او خواه خون

 می تأیید نیز آمده قرآن در آدم فرزندان داستان بارهدر آنچه با ظلم و خشونت تساوی نیز و مطلب همین. 2

 او که کند می حکایت ـ هابیل ـ رسید قتل به بعداً که فرزندی زبان از آدم فرزندان داستان در قرآن. شود

 :گفت ـ قابیل ـ برادرش به برسد قتل به آنکه از پیش

 من فتکون إثمک و بإثمی تبوء أن أرید إنّی .العالمین ربّ اهلل أخاف إنّی ألقتلک إلیک یدی بباسط أنا ما …»

 21و22/مائده «الظالمین جزاء ذلک و النار أصحاب

 که خواهم می. ترسم می است جهانیان پروردگار که ازخداوند من بکشم، را تو که نگشایم دست تو بر من

 .ستمکاران پاداش است این که گردی دوزخیان از تا را خود گناه هم و بگیری گردن به مرا گناه هم

 و شده توصیف ستمکار گر، خشونت قاتل و ستمگری قتل، به منتهی گری خشونت نیز مبارکه آیه این در

 .است شده بینی پیش( ظالم ـ قاتل) دو آن برای اخروی کیفریکسان

 و منازعه هنگام به است؛ آمده قصص مبارکهٌ سورهٌ در که گونه بدان( ع)موسی حضرت داستان در. 3

 با و کرده دخالت خویش پیرو از طرفداری به موسی وی، مخالفان از فردی با موسی پیروان از ییک درگیری

 قتل ارتکاب و کرد پشیمانی ابزار خویش عمل این از درنگ بی اما. آورد در پا از را فرعونی مرد مشتی ضربت

 :نامید خویشتن بر ستم و ظلم را

 16/قصص «…لی فاغفر نفسی ظلمت إنّی ربّ قال»

 !بیامرز مرا. کردم ستم خود به من من، پروردگار ای: فتگ
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 قاتل، صفت کاربرد جای به و شده توصیف ظلم عنوان با انجامد می قتل به که خشونتی نیز مورد این در

 .ظلم و خشونت تساوی یعنی این و است شده گفته ظالم

 و ها خوردنی از برخی دنیا از رهیزپ و گرایی معنویت خداخواهی، انگیزه به اسالم صدر مسلمانان از گروهی

 کردند، می دوری شان همسران از جنسی تمتع از و شمردند می ناروا خود بر را زینتی و لذیذ های پوشیدنی

 22:گردید نازل زیر آیه آن، پی در

 27/مائده «المعتدین الیحبّ اهلل إنّ التعتدوا و لکم اهلل أحلّ ما طیبات التحرّموا آمنو الّذین أیها یا»

 حدّ از و نکنید حرام است کرده حالل شما برای خداوند که را پاکیزه چیزهای اید، آورده ایمان که کسانی ای

 .ندارد دوست را متجاوزان خداوند زیرا ننمایید، تجاوز

 هم مفاهیم از «تعدّی» که زیرا است، شده نامیده خویشتن بر خشونت مبارکه، آیه این در سازی محدود خود

 .باشد می نیز گرانه خشونت رفتار ستمگرانه وعمل است ستمگری و ظلم با خانواده

 خانوادگی های خشونت - 1-2

 جزیره شبه در اسالم از پیش سنتی و ای قبیله جوامع در خشونت انواع ترین رایج از خانوادگی های خشونت

 تشکیل از پس و تشریع رهبا این در ای ویژه قوانین و مقررات اسالم، دین آمدن با است؛ بوده عربستان

 .درآمد اجرا به گرفت قرار اسالمی حکومت قلمرو در که نقاط سایر و مدینه در نبوی حکومت

 از شماری و شده تبیین اسالمی خانوادگی زندگی آیین و مقررات از بخشی بقره سوره 241 تا 226 درآیات

 خودداری مرده، شوهر زنان بردن ارث به همچون) زنان درباره اسالم از پیش جاهلی و خشن های سنت

 از خودداری آنها، دارایی و اموال غصب عده، زمان مدت در مطلقه زنان معاش و مهر پرداخت از شوهران

 شوهر سوی از زناشویی ادامه از قلبی انزجار و تنفر رغم به همسری و نکاح قید در زنان نگهداشت و طالق

 های سنت آن گزین جای مثابه به ها خشونت این از عاری جدید مقررات و گرفته قرار نکوهش مورد( …و

 .است گردیده تشریع خشن

 عده سرآمدن های فرصت آخرین در شوهرش که گوید می سخن ای مطلقه زن حقوق تضییع از 231 آیه در

 به بلکه گیرد، سر از را او با زندگی که منظور این به نه زند؛ می هم بر را طالق و کند می رجوع خود زن به

 چنین قرآن زند، می اقدام این به دست بارها دیگری با او دوباره ازدواج از جلوگیری و زن آزار و رنج انگیزه

 :نامد می ستم و ظلم را کاری

 «…نفسه ظلم فقد ذلک یفعل من و لتعتدوا ضراراً والتمسکوهنّ»
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 بر کند چنین هرکس و مدارید اننگاهش بکنید، ستم یا برسانید زیان( خود مطلقه زنان) آنها به آنکه برای

 .است کرده ستم خویشتن

 باره این در کلی دستور و قانون قرآن خانوادگی، های خشونت از مواردی یکایک و جداگانه یادکرد بر زیاده

 :کرد پرهیز آن از باید که است ظلم و خشونت خود شکنی قانون براینکه مبنی کند، می بیان

 221/بقره «الظالمون هم فأولئک اهلل دودح یتعدّ من و اهلل حدود تلک»

 .اند ستمکاران از بگذرند الهی حدود از که آنان. مکنید تجاوز آن از است، الهی( قوانین)= حدود اینها

 از ها تعریف تمامی در که نابهنجار رفتارهای از ای دسته سو یک از آیات از مجموعه این در اینکه به توجه با

 قوانین انگاشتن نادیده و رفتارها این ارتکاب سو دیگر از و شده یاد آیند می ابحس به خشن کردار خشونت،

 حدود از تعدی)= شکنی قانون میان که رسید نتیجه بدین شود می شده، کرده معرفی ستم الهی و جدید

 یتعدّ من و» ـ است برقرار همانی این نسبت ستم، و ظلم با باشد می خشونت بارز مصادیق از که( خداوند

 مفهوم و موضوع دو میان قرآن، نگاه در که است معنی بدان این و ـ «الظالمون هم فأولئک اهلل حدود

 دیگری تعریف یکی تعریف و دیگری شناخت یکی شناخت و دارد وجود ماهوی یگانگی ستمگری و خشونت

 .است

 اجتماعی های خشونت- 1-3

 ساختن تباه و بدهکار مالی حق تضییع اجحاف، ینوع که بدهکاران از گرفتن افزون بهره و رباخواری. 1

 توصیف خدا با جنگ و آمده شمار به خشونت انواع ترین زشت از قرآنی نگرش در اوست زندگی تدریجی

 :است شده

 و اهلل من بحرب فأذنوا تفعلوا لم فإن. مؤمنین کنتم إن الربوا من بقی ما ذروا و اهلل اتقوا آمنوا الذین أیها یا»

 272ـ271/بقره «التُظلمون و التَظلمون أموالکم رءوس فلکم تبتم إن و رسوله

 اگر کنید رها است مانده باقی ربا( مطالبات) از آنچه و کنید پیشه الهی تقوای اید، آورده ایمان که کسانی ای

 نیدک می ستم نه( سود بدون سرمایه اصل)= است شما آن از شما های سرمایه کنید توبه اگر و. دارید ایمان

 .شود می وارد شما بر ستم نه و

 مثابه به آن باری خشونت و زشتی گویاتر چه هر ترسیم و نمایاندن شفاف برای گویی که رباخواری عمل

 است فرموده خداوند چه آید، می شمار به نیز ستمگرانه و ظالمانه عملکرد است، شده توصیف خدا با جنگ

 نخواهد ستم دهنده ربا بر نه و او بر نه بردارد، دست رباخواری زا و گردد پشیمان خود کرده از رباخوار اگر
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 با جنگ بار خشونت عمل زمان هم رباخوار، برنامه، این استمرار صورت در که است این بیان این مفهوم شد،

 و خشونت همانی این که است فرآیندی چنین در. گردد می مرتکب باشد می نیز ستمکاری که را خدا

 .بندد می صورت یکدیگر با وجامعه افراد اقتصادی اجتماعی املتع در ستمکاری

 در پذیرد صورت مسلحانه صورت به و ترس و وحشت رعب، ایجاد با هرگاه دیگری مال دزدیدن و سرقت. 2

 شود انجام که شکلی هر به اسالمی دیانت و قرآنی نگره زاویه از اما گنجد، می خشونت از رایج های تعریف

 و توبه راهکار دنیوی کیفر کرد یاد از پس مائده مبارکه سوره در تابد، می بر را ستمگری و خشونت عنوان

 :است شده نموده بازگشت

 31/مائده «رحیم غفور اهلل إنّ علیه یتوب اهلل فإنّ أصلح و ظلمه بعد من تاب فمن»

 و آمرزنده خداوند زیرا د،پذیر می را او توبه خداوند نماید، جبران و توبه کردن، ستم از پس که کس آن اما

 .است مهربان

 حوزه در دزدی عمل که است آن نشانگر سرقت، نامیدن ظلم نیز و دزدی جای به ظلم صفت یادکرد

 .هست نیز ستمکاری دزدی، خشونت و گیرد می جای ظلم مفهومی

 اسامی به افزودن زشت پساوندهای و صفات و القاب جویی، عیب و طعن گرفتن، ریشختند به و استهزا. 3

 مقابل طرف آگاهی و حضور بدون موارد بیشتر در و خیزد برمی بینی برتر خود و تکبر از بسا چه که دیگران،

 و روحی لطمات موجب و بوده ها انسان عرض و حیثیت کرامت، علیه اقدام که سبب آن از گیرد، می صورت

 خشونت ظالمان گفتارها دست این دهندگان انجام و است خشونت گردد، می فرد روانی های ویرانگری

 :گرایند

 خیراً یکنّ أن عسی نساء من النساء و منهم خیراً یکونوا أن عسی قوم من قوم الیسخر آمنوا الذین أیها یا»

 هم فأولئک یتب لم من و اإلیمان بعد الفسوق اإلسم بئس باأللقاب التنابزوا و أنفسکم التلمزوا و منهنّ

 11/حجرات «الظالمون

 بهتر اینها از آنها شاید کنند، مسخره را دیگر گروه شما مردان از گروهی نباید! اید آورده ایمان که انیکس ای

 بسیار نکنید، یاد را یکدیگر ناپسند و زشت القاب با و ندهید قرار جویی عیب و طعن مورد را یکدیگر و باشند؛

 .ستمگرند و ظالم نکنند، توبه که آنها و شود نهاده کفرآمیز نام ایمان از پس کسی بر که است بد

 آشکارساختن و تردیدزدایی برای و شده یاد کردن، غیبت گفتاری، خشونت از دیگری گونه بعدی آیه در

. است کرده همانند مرده انسان گوشت خوردن و درندگی سَبُعیت، به را آن غیبت خشن و واقعی هویت

 زشتی، که نیست این برای جز مرده، انسان جسم و تن دریدن به گفتاری خشونت و غیبت ساختن همانند
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 و دریدن از انسانی هر طبع چه بکشد؛ تصویر به را عملی چنان بیشتر هرچه خشونت و بودن آور چندش

 :دارد نفرت و انزجار مرده انسان گوشت خوردن

 12/حجرات «…فکرهتموه میتاً أخیه لحم یأکل أن أحدکم أیحبّ بعضاً بعضکم والیغتب…»

! بخورد؟ را خود مرده برادر گوشت که دارد دوست شما از کسی آیا نکند، غیبت را دیگری شما از یک هیچ و

 .دارید کراهت امر این از شما همهٌ یقین به

 بدین گفته، پیش گفتاری های خشونت( واقعی)= معنوی و ملکوتی سیمای( ص)اکرم پیامبر از روایتی در

 :است شده ترسیم گونه

 سینه و ها چهره آن با و داشتند مسین هایی چنگال که گذشتم مردمانی به بردند معراج به مرا که گاه آن»

 می را مردم گوشت که هستند کسانی اینها: گفت کیانند؟ اینها: پرسیدم جبرئیل از زدند، می چاك را هاشان

 21.«ساختند می دار خدشه را مردم حیثیت و آبرو و خوردند

 :نویسد می موضوع این به مربوط روایی و قرآنی نصوص از مالها با خود تفسیر در قرطبی

 که است چنان سازد، دار خدشه را او کرامت و عرض یا و کند جویی عیب یا و سرزنش را مسلمانی کس هر»

 31.«بخورد را او مردهٌ گوشت که است چنان کند، غیبت را دیگری کس هر و بخورد زنده زنده را او گوشت

 :نویسد می مبارکه یهآ تفسیر در فخررازی

 ظاهر به قیاس نوع از این و اوست گوشت خوردن همچون انسان، آبروی اینکه به دارد اشاره تشبیه این»

 گوشت خوردن خردمند انسان اگر پس است، باالتر او گوشت از آدمی عرض منزلت که معنی بدین است،

 31.«پسندد نمی یاول طریق به را او حیثیت و آبرو فروریختن پسندد، نمی را کسی

 جز که است گفتاری های خشونت از دیگری های نمونه دار، نیش و رکیک واژگان کاربردن به دادن، دشنام

 :نیست روا گیرد، می قرار خشونت مورد شخص که هنگامی در

 عن تعفوا أو تخفوه أو خیراً تبدوا إن. علیماً سمیعاً اهلل کان و ظلم من إالّ القول من بالسوء الجهر اهلل الیحبّ»

 142ـ141/نساء «قدیراً عفواً کان اهلل فإنّ سوء

 ستم مورد که کس آن مگر کند؛ اظهار را( دیگران ی) ها بدی خود، سخنان با کسی ندارد دوست خداوند

 نمایید، گذشت ها بدی از و سازید پنهان یا آشکار را ها نیکی اگر. است دانا و شنوا خداوند باشد، شده واقع

 .تواناست و مرزندهآ خداوند
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 دوم آیه پایانی فراز که چنان برتر، گزینه بلکه نیست، گزینه تنها خشونت، برابر در مثل به مقابله روابودن

 .است آراسته بدان نیز انسان خدای که ای آرایه است؛ گذشت و عفو دارد، اشاره بدان

 حکومتی های خشونت- 1-4

 به و قرآن بسیار آیات و ها سوره در که است فاشیستی و استبدادی های حاکمیت جمله از فرعون حکومت

 نخستین آیات در که قصص مبارکه سوره در جمله از است؛ آمده میان به سخن آن از مختلف های مناسبت

 :است شده توصیف چنین فرعونی حکومت شیوه آن،

 کان إنّه نسائهم یستحیی و مأبنائه یذبّح منهم طائفة یستضعف شیعاً أهلها جعل و األرض فی عال فرعون إنّ»

 4/قصص «المفسدین من

 پسران و داشت می زبون را ای فرقه. ساخت فرقه فرقه را مردمش و جست برتری سرزمین آن در فرعون

 .بود تبهکاران از او که گذاشت؛ می زنده را شان زنان و کشت می را شان

 و ظلم را مستبدانه و خشن عملکرد و حکومتی شیوه چنین( ع)موسی از نقل به سوره همین 21 آیه در

 :کند می معرفی( گران خشونت)= ستمکاران را وی دستگاه و فرعون و ستم،

 «الظالمین القوم من نجّنی ربّ قال یترقّب خائفاً منها فخرج»

 !بخش رهایی ستمکاران از مرا من، پروردگار ای: گفت شد، بیرون شهر از نگران و ترسان

 را او خشن و جبّارانه شیوه و فرعونی حکومت( ع)شعیب از حکایت به سوره ندرهمی دیگر بار که چنان

 :نامد می ستمکاران را او دستگاه و ستمکاری

 25/قصص «الظالمین القوم من نجوت التخف قال»

 .ای یافته نجات ستمکار مردم از که مترس،: گفت

 ستمکاری و استکبار استبداد، مردم، و رعیت بر فرعون خداوندگاری داعیه سوره، همین 41 تا 32 آیات در

 و شوم پایان از ای نمونه نیل، رود اعماق در لشکریانش و حشم و خیل با فرعون فرورفتن و شده یاد وی

 :است شده دانسته خودکامه و گر خشونت های حاکمیت تمامی آموز عبرت

 …الحقّ بغیر األرض فی ودهجن و هو استکبر و …غیری إله من لکم علمت ما المأل أیها یا فرعون قال و»

 «الظالمین عاقبة کان کیف فانظر الیمّ فی فنبذناهم جنوده و فأخذناه
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 و فرعون سرانجام و … ندارم سراغ شما برای خودم جز خدایی من! اشراف جمعیت ای: گفت فرعون

 اکنون کندیم،اف دریا به و گرفتیم را لشکریانش و او نیز ما …کردند استکبار زمین در ناحق به لشکریانش

 .بود چگونه ظالمان کار پایان بنگر

 های آزادی سلب تبعیض، که را آن همانند های حاکمیت و فرعون حکومت انفال، مبارکه سوره در که چنان

 سیاست و شیوه الهی، مقررات و حقوق انسانی، حقوق انگاشتن نادیده و شهروندی حقوق اجتماعی، سیاسی

 و خشن برخورد گونه هیچ از و کرده رفتار بردگان و بندگان چونان مردم با و است بوده آنان حکومت اصلی

 و جور های حکومت کلی، حکم و قاعده یک در اند، ورزیده نمی ابا گیری برده و کشی نسل چون غیرانسانی

 :کند می معرفی ستمکار

 کانوا کلّ و فرعون آل قناأغر و بذنوبهم فأهلکناهم ربّهم بآیات کذّبوا قبلهم من الذین و فرعون آل کدأب»

 54/انفال «ظالمین

 گناهان علت به هم ما کردند، تکذیب را پروردگارشان آیات بودند، آنها از پیش که کسانی و فرعون آل شبیه

 .بودند ستمگر و ظالم آنها همه و کردیم غرق را فرعون خاندان و کردیم هالك را آنها شان

 ها حکومت وسیله به چه شان، اجدادی و آبایی سرزمین و زادبوم زا سرزمین یک مردمان گروهی کردن آواره

 این کریم قرآن. رود می شمار به آمیز خشونت رفتار گمان بی دیگر، مذهبی زبانی، قومی، های گروه چه و

 می ستمکارانه عمل بود، رفته روا( مهاجرین) اسالم صدر مسلمانان به نسبت جمله از که را رفتاری شیوه

 و خشونت تنها نه را کنندگان آواره کشتن یا و شدن کشته حد سر تا مبارزه و مقاومت آنکه حال نامد،

 .شناسد می روا رفتار که ستمکاری

 یقولوا أن إال بغیرحقّ دیارهم من اُخرجوا الذین. لقدیر نصرهم علی اهلل إنّ و ظلموا بأنّهم یقاتلون للّذین اذن»

 41و31/حج «…اهلل ربّنا

 و اند گرفته قرار ستم مورد که چرا است، شده داده جهاد اجازه گردیده، تحمیل آنان بر نگج که کسانی به

: گفتند می اینکه جز شدند، رانده ناحق به خود، شهر و خانه از که ها همان. است توانا آنها یاری بر خدا

 .است یکتا خدای ما پروردگار

 و دانند می جهاد درباره اسالمی و الهی تشریع و وردست نخستین را آیه این مفسران، و پژوهان قرآن بیشتر

 می( ص)پیامبر پدید نو کیش به که بود مسلمانانی تازه با مکه مشرکان خشن بس رفتار ها مدت از پس این

 32.نداشتند این جز تقصیری و گرویدند
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 مضروب و مجروح هک حالی در مسلمانان از افرادی روزه همه که است آمده( ع)محمدباقر امام از روایتی در

 می دعوت تحمل و صبر به را آنها پیامبر اما کردند، می حال عرض و آمدند می( ص)پیامبر خدمت بودند

 را مشرکان با جنگ مسلمانان به و گردید نازل آیه این مدینه به مسلمانان هجرت از پس که گاه آن تا کرد،

 33.کرد اعالم روا

 دیگر و ظلم؛ و خشونت تساوی نخست: کرد استفاده آیه این از وانت می روشن و شفاف صورت به را نکته دو

 .آید نمی حساب به ستم و ظلم که زیرا رود، نمی شمار به خشونت خود حق از دفاع درمقام کشتن اینکه

 گواهی قرآنی و اسالمی فرهنگ در را ظلم و خشونت مفهوم دو برابری کلی صورت به که دیگری شواهد از

 :کرد یاد گونه بدین توان می کند می

 خشونت مذهبی، و دینی های سنت اندیشه، باور، عرصه در جمله از عرصه هر در دیگران آزادی سلب. 1

 را آن عامالن دینی، و مذهبی های آزادی سلب و محدودیت از ای نمونه کرد یاد با کریم قرآن است،

 کند می معرفی افراد ستمکارترین

 114/بقره «…خرابها فی سعی و اسمه فیها یذکر أن اهلل مساجد منع ممّن أظلم من و»

 آنها ویرانی جهت در تالش و کرده جلوگیری او مساجد در خدا نام بردن از که کس آن از ستمکارتر کیست

 !نمود؟

 که را هایی عبادتگاه تمامی اند، گفته پژوهان قرآن از برخی که چنان آیه، این در مساجد واژه فراخنای

 پردازند می دینی شعایر برپایی و دینی باورهای تکریم به آنها در مختلف فرهنگی های سنت درحوزه مردمان

 آنکه چه مداراست؛ ضد و خشونت شان مذهبی و دینی های سنت اقامه از مردمان بازداشتن. گردد می شامل

 مورد که دیعقای یا اعمال به آگاهی و قصد روی از دادن اجازه یا ممانعت و مداخله عدم: »یعنی مدارا

 خود، اعتقادات حقانیت به بندی پای و باورمندی عین در رقیب عقاید تحمل. نباشد شخص پسند و پذیرش

 حق سلب و گری خشونت این «…و ها نظریه ها، دیدگاه افکار، تعامل باز فضای گشودن و علمی صدر سعه

 .است ستمگری قرآنی نگره در آزادی

 نقطه که مفاهیمی است، مفاهیم آن با مقابل و ضد مفاهیم شناخت ن،واژگا مفاهیم شناخت های راه از. 2

 که هایی انسان(. لین)= مالیمت و نرمی مدارا، مفاهیم از عبارتند است آن مخالف و دارد قرار خشونت مقابل

 کاربردهای در تقابل این. آیند می شمار به خشن نباشند رفتار و درکردار نرمی و لطف مالیمت، مدارا، اهل

 :است آمده عمران آل سوره 151 آیه در. شود می دیده نیز قرآنی

 «…حولک من النفضّوا القلب غلیظ فظّاً لوکنت و لهم لنت اهلل من رحمة فبما»
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 تو، اطراف از بودی، سنگدل و خشن اگر شدی؛ مهربان و نرم( مردم)= آنان بر در الهی رحمت( برکت) به

 …شدند می پراکنده

 را کسانی گاه آن کند، می یاد مهربانانه و مداراجویانه رفتارهای ای پاره از کریم قرآن ندی،قانونم این پایه بر

 :نامد می ستمکاران ـ، نیستند مالطفت و مدارا تسامح، اهل ـ ندارند عملکردی چنین که

 و الصلوة أقاموا و لربّهم استجابوا الذین و. یغفرون هم غضبوا ما إذا و الفواحش و اإلثم کبائر یجتنبون والذین»

 مثلها سیئة سیئة جزاؤ و. ینتصرون هم البغی أصابهم إذا الّذین و. ینفقون رزقناهم ممّا و بینهم شوری أمرهم

 37ـ41/شوری «الظالمین الیحبّ إنّه اهلل علی فأجره أصلح و عفا فمن

 و. کنند می عفو شوند خشمگین که هنگامی و ورزند می اجتناب زشت اعمال و بزرگ گناهان از که کسانی

 در مشورت صورت به کارهاشان و دارند می پا بر را نماز و کرده اجابت را پروردگارشان دعوت که کسانی

 .کنند می انفاق ایم داده روزی آنها به آنچه از و آنهاست میان

 .طلبند می یاری( و شوند نمی ظلم تسلیم) رسد آنها به ستمی هرگاه که کسانی و

 را ظالمان خداوند خداست، با او پاداش کند، اصالح و عفو هرکس و آن، همانند است مجازاتی بدی، کیفر

 .ندارد دوست

 شده شمرده بر ها انسان سایر و خدا با شخص تعامل و روابط از ای دسته آیات، این در پیداست که چنان

 .است

 تسامح، چونان مداراجویانه رفتارهایی گردد، می بر اجتماعی تعامل به که روابط و رفتارها از بخش آن در

 به که کسانی و است گرفته قرار تأیید و ستایش مورد ـ خشونت به پاسخ در حتی ـ جویی صلح و گذشت

 .اند شده نامیده ستمکار ورزند می خشونت گذشت، و بخشش مدارا، تساهل، عوض

 اینکه آن و داد ارائه وانت می قرآنی و دینی نصوص و متون دیگر از الهام با واقعیت همین از دیگری بیان

 صلح استقرار برای و دهد می رخ انسانی جوامع در چندگاهی از هر که هایی خشونت و نزاع فرونشاندن برای

 حقوق ستاندن مفهوم به) عدالت و قسط به دادن تن جز سازوکاری جنگ، و گری خشونت جای به آشتی و

 سخن، یک در و خشونت کننده آغاز و متجاوز ویس از آمده وارد های خسارت و زیان جبران و شده ضایع

 روی بر انسانی گوناگون جوامع عرف هم و عقالنیت هم که جست توان نمی( آن صاحب به حقی هر اعطای

 .باشند داشته توافق آن
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 و نزاع طرف دو از یکی گاه هر که شود می یادآور عقالنی ـ عرفی واقعیت این یادکرد بر افزون کریم قرآن در

 مبارزه به گر طغیان با که است جوامع و ها گروه افراد، سایر بر ندهد در تن عادالنه آشتی و صلح به تخشون

 :کنند وادار عدالت به دادن تن و صلح پذیرش به را او فشار اعمال با و برخیزند ستیز و

 حتی تبغی التی لوافقات األخری علی إحدیهما بغت فإن بینهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنین من طائفتان إن و»

 1/حجرات «المقسطین یحبّ اهلل إنّ أقسطوا و بالعدل بینهما فأصلحوا فائت فإن أمراهلل إلی تفیء

 دیگری بر دو آن از یکی اگر و دهید آشتی را آنها بپردازند، جنگ و نزاع به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه و

( شد فراهم صلح زمینهٌ و) بازگشت هرگاه پس بازگرد، خدا نفرما به تا کنید پیکار متجاوز گروه با کند، تجاوز

 می دوست را گان پیشه عدالت خداوند که کنید پیشه عدالت و سازید برقرار صلح عدالت به دو، آن میان در

 .دارد

 ایجاد و منظور به هرگاه شدید، و سخت های اقدام که گرفت نتیجه چنین شود می قرآنی راهکار این از

 عملکرد و رفتار یعنی این، و رود، نمی شمار به خشونت باشد جامعه در عدالت اجرای و آرامش ت،ثبا فرآیند

 بود خواهد این طبیعی طور به فرآیند این دیگر سویه. نیست خشونت یابد، تحقق که صورت هر به عادالنه

 .است خشونت گیرد، صورت که ابزاری و شمایل و شکل هر به ظالمانه رفتار که

 ه و منشا خشونتریش - 2

 ریشه خشونت در جامعه -2-1

 انسان، شناختی زیست های جنبه به برخی که برشمرد توان می را مختلفی عوامل درجامعه، خشونت بروز در  

 جامعه، در ها خشونت عمدة قسمت ولی است؛ مرتبط... و جمعیت تراکم افراد، نفس به اعتماد رفتن دست از

 ساختارها، در توازن عدم فقر، عدالتی، بی احساس خاطر به که است رهنگیف و اجتماعی شرایط به وابسته

 .یابد می بروز فرهنگی های ارزش رفتن دست از و نامناسب شدن اجتماعی جامعه، مدیریت در ناهماهنگی

 گرایش این مکانیسم. دارد می گسیل خشونت سوی به را جامعه یا فرد که است عواملی ترین مهم از نابرابری، 

 و بازنده است ممکن موجود نابرابر شرایط خاطر به موفقیت، برای مبارزه در افراد که است صورت دینب

 ماندن زنده و بقا برای که گردد باعث شان نومیدانه زندگی و شوند استثمار یا قدرت، بی وابسته، سرانجام

 ممکن نابرابر شرایط این. وخورندفر را خود خشم اینکه یا و سازند دیگران متوجه را خود خشم و کنند مبارزه
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 دست به جامعه در تر مطمئن موقعیتی تا کند کمک شوند می بیشتری خشونت به موفق که کسانی به است

 احیانا و یابند دست هایی موفقیت به مشروع غیر های راه از کوشند می نیز ستمدیدگان دیگر طرف از و آورند

. زنند غیرقانونی و شرعی غیر اقدامات به دست است نابرابر امعةج برآیند که تنگدستی و فقر از ترس بخاطر

 ناهنجار های کنش به را مومنان آن وسیلة به شیطان که داند می مکرهایی از یکی را فقر از ترس کریم، قرآن

 و خشن رفتارهای لذا  «دارد وامی زشتی به را شما و دهد می بیم تهیدستی از را شما شیطان» دارد وامی

 خود موقعیت و مرتبه بهبود برای افراد اشتیاق و گسترده نابرابری دلیل به جامعه سطوح همه در رانهتبهکا

 یورش از: » دهد می هشدار جامعه در ناعادالنه روابط از حاصل های خشونت بر نیز( ع) علی امام. یابد می رشد

 .«زبپرهی سیری هنگام به پست انسان تهاجم از و گرسنگی هنگام به بزرگوار

 به مردم باشد، تسخیرکرده را آن زوایای اجتماعی نابرابری و ندارد وجود آن ارکان در تعادل که ای جامعه در

 پایین در برخی و بود خواهند اجتماعی نردبان باالی های پله در برخی که شوند می تقسیم ناهمگون طیف دو

 در ناعادالنه و نابرابر شرایط در که آنان. دزنن می دست هایی خشونت خلق به خود شرایط به توجه با هریک و

 خود حق آنچه به نیل برای است، امید بدون آنان زندگی و اند شده بازنده زندگی های موفقیت برای مبارزه

 اند یافته دست هایی موفقیت به شرایط این در که آنان طرفی از روند؛ می پیش خشونت سرحد تا دانند می

. کنند نابود و استثمار مسیر این در را بیشتری قربانیان و داده گسترش را هایشان موفقیت کنند می سعی نیز

 بلکه آورند، می رو خشونت به و کنند می نقض را قانون که نیستند کسانی تنها فقرا ای جامعه چنین در

 و مرتبه بهبود برای افراد اشتیاق و گسترده نابرابری دلیل به جامعه سطوح همة در جرایم و تبهکاری

 شوند ثروتمندتر یا بمانند ثروتمند کوشند می ثروتمندان که ست رو آن از امر این. دارد وجود خود موقعیت

 . باشد قانونی غیر و غیرمشروع راه از اگر حتی

 است عواملی جمله از نیز اجتماع و آموزش محیط خانواده، تربیتی و اخالقی فضای بودن نامناسب یا ناکافی 

. باشد مؤثر سطح این در خشونت بروز سرانجام و افراد صحیح پذیری جامعه عدم در دتوان می که

 بروز از جلوگیری موجب تواند می هم است، فرد و جامعه میان پیوندی که شدن اجتماعی یا پذیری جامعه

 ارقر مناسبی فرهنگی و اخالقی فضای در که افرادی. باشد آفرین نقش آن ایجاد در هم و شود ها خشونت
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 به متوسل خود اجتماعی و فردی اهداف پیشبرد برای که شوند می پذیر جامعه افرادی وسیله به و دارند

 واقع در. شود می تلقی بار خشونت که گیرند می پیش در را جهتی ها آن تأثیر تحت شوند، می خشونت

 .است مهم بسیار آن عدم یا خشونت به گرایش برای جامعه در نقش الگوهای

 ریشه خشونت در جوامع بشری و جنگ علیه هم - 2-2

 نوعی به آن در ها انسان که دنیایی در خشونت. است نشدنی انکار واقعیت یک ”آرام آرام،دنیای انسان“ 

 دیگر آن، قربانیان تنها و کند می پیدا افزایش همدیگر حقوق نقض و حرمتی بی با کنند می فرمانروایی

 .بود خواهد همنوعانشان

 ملل سازمان عمومی مجمع های نشست ی فایده بگذارند احترام هم حقوق به نباشند قادر ها انانس وقتی

 و صلح متحد ملل سازمان عضو های کشور بین در آیا ؟!چیست طلبانه صلح های قطعنامه تصویب و متحد

 در ها نسانا نمایندگان آیا ؟!کنند نظر اظهار جهان در صلح برقراری برای بخواهند که دارد وجود امنیت

 طلبانه صلح های قطعنامه همنوعانشان برای که اند جهان در آرامش و صلح خواهان متحد ملل سازمان

 ؟!کنند می تصویب

 وجود بدون و شرط و قید بی که ببیند هایی انسان بین در را صلح و کند باز چشم باید متحد ملل سازمان 

 هم وجود به را آرامش که هایی انسان. اند بشر حقوق و تانسانی اصول بند بند به پایبند ای، قطعنامه هیچ

 .است همنوعانشان جان نجات هدفشان و کنند می تزریق

 را صلح پرچم هم هنوز که تپد می هایی انسان وجود خاطر به تنها ما امروز جهان آزرده قلب کنم می گمان

 صلح و بشردوستانه اهداف بر کوتاه ملیتأ با اند،قطعا داشته نگه باال رحمی بی و خشونت همه این میان در

 ومسببان صلح منادیان را قشر این توان می واقع به انسانیشان اهداف و اصول به بردن پی و ها آن ی طلبانه

 .دانست جهان در آرامش
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 دارد مشترك مفهوم یک ها انسان برداشت در ”خشونت از عاری جهان“ های مؤلفه از بسیاری چه اگر امروزه

 نگاه دیگر عوامل بسیاری و سن جنسیت، فرهنگ، ملیت، به بسته ها انسان از یک هر نیز مقابل در اما

 .است جهان در صلح برقراری ها انسان اصلی هدف وجود این با دارند، موضوع این به نسبت متفاوتی

 این مدپیا و کنند می دعوت جنگ به را خود مردم که است هایی ملت وجود جهان در خشونت بارز مصداق 

 مشکالت آمدن وجود به و ترس بیماری، گرسنگی، فقر، افزایش جز چیزی طلبی قدرت و خودخواهی همه

 .نیست کند می سلب ها انسان از را آرامش که دیگری

 جلوگیری از خشونت – 3

 از نظر اسالم  جلگوگیری از خشونت -3-1 

 عمیق اجتماعی امنیت با و باثبات ای عهجام ایجاد به جامعه، حاکمیت در ویژه به عدالت، وجود احساس 

 .شد خواهد کاسته آمیز خشونت رفتارهای بروز و اجتماعی های ناهنجاری آن پرتو در که گردد می منجر

 وقتی . باشـد مـی جنـگ و خـشونت های زمینه بروز از پیشگیری برای تالش اسالم دغدغه همترینم   

 توان می شود، -می تشدید تنشها اختالفها، شدن تر عمیق اب روز هر و رود می پیش تنش سوی به شرایط

 از و نفوذ ذی و سازمانهای افـراد وظیفـة مهمتـرین.  کرد بینی پیش آینده در را جنگ آغاز و خشونت وقوع

 جز راهی که نتیجه این به رسیدن طرفها از ای، شیوه هر به توسل با که است این سیاسی بازیگران جمله

 چنانچه که دهد می دستور مسلمانان بـه قـرآن در ی تعـال خداونـد.  کننـد وگیریجلـ نیـست جنگ

 شما از شما دشمنان جنگ اثنای در اگر بپذیریـد، همچنین را صلح نیز شما بود راغب صلح به شما دشمن

 شـما ـهب خداوند د صورت این در دادند، صلح پیشنهاد شما بـه و نکردند پیکار شما با دیگر و کردند دوری

 کار به جنگ از پیشگیری برای )ع( علی امام که هایی راه هـد مهمتریند نمـی مبـارزه و جنـگ اجـازه

 عدالت و قانون چارچوب از که حدی تا ـ بود مقابل طرف های خواسته به تن دادن و حقوق ادای اول بست
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 نگـه سـطح همـان در کـم دسـت یا دهند کاهش را تنشها بتوانند تا بود گفتگو دوم و راه ـ نشود خارج

 . دارنـد

 را بزرگانی و نـساخت محـدود را خـود مخالفان سیاسی آزادیهای رسید حکومت به وقتی )ع( علی حضرت

 . نکـرد بیعـت بـه مجبور کردند خودداری حضرت آن با بیعت از که

 کـه امیـه بنـی نفوذ ذی افراد از برخی و حکم بن مروان مانند دشمنان و مخالفان خـصوص سایر در

پـیش  در را اسـتدالل و گفتگـو شـیوة هم )ع( علی امام رفت می آنان ناحیه از درگیری و احتمـال جنگ

 و کرد ادا را امنیـت مثل آنان های خواسته و حقوق هم و سازد متقاعد را آنها اقناعی روش با بتواند تا گرفت

.  نزنند خشونت و به جنگ دست و نکنند ناامنی و ظلم احساس آنان برد تا بین از را آنان ناامنی توهمات

 و جنگ بروز برای تـا زمینهای کـرد ادا را دشـمنان و مخالفان اجتماعی سیاسی حقوق باید همچنین

 . کرد ادا را خوارج اجتمـاعی و سیاسـی حقـوق )ع( علـی امـام چنانکـه نشود خشونت

 خشونت های زمینه شکلگیری پیشگیری از جهت در هایی تالش توان می را) ع ( علی امام اقدامات این تمام

 . کرد ارزیابی مسلحانه مخاصمات و

 و نظامی ادوات و تجهیـزات نیـرو، منازعه، طرفهای و نداد نتیجه جنگ از جلوگیری برای تالش اگر

 آماده نبرد یک برای زچیـ همـه و شـدند مستقر مناطقی در احتماالً و ساختند نبرد آماده را خود جنگجویان

 سال چهار از بیش طی )ع(علی امـام.  شـود آغـاز جنـگ شروع از جلوگیری برای جدی مذاکرات باید شد،

 اولیه مراحل تالشهای آنکه از پس جنگ سه هر در.  گذاشتند سر پشت را بزرگ جنگ سه خود، حکومت

 شدند، می جنگ آماده کرده آرایی صف هم مقابل در لـشکر دو و داد نمی نتیجه جنگ از پیشگیری برای

 کنند مذاکره جنگ از انصراف بـرای تـا فرسـتاد مـی سـفیرانی و نفوذ با افراد

 بر و گرفت می پی لشکر دو اشتراك نقاط منظـر از بلکـه خـود منـافع و نگرش منظر از نه را مذاکرات این

 یا بار دو و بار یک به )ع( علی امام ها تالش ینا در . بود طرف دو هر قبول مورد که کرد می تأکید مسائلی

 امام سیره فرستاد می مذاکره برای بارها میانجی مقام در را مختلفـی افراد و کرد نمی بسنده سفیر یک
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 کننده آغاز هیچگاه که است اسـتوار امر این بر ـ میباشد اسالم دیدگاه بیانگر شیعه اجماع به که)ع(علی

 نمی نتیجه جنگ شروع از قبل مذاکرات و آمـدها و رفت آنکه از پس )ع( علی امام.  نباشد خشونت و جنگ

 شما فرمود می خود لشکریان به بردارد، نبرد از دست نبود حاضر شرایطی هیچ تحت مقابل طرف و داد

 . نکنید آغاز را جنگ و بنشینید

 همچنـین. افتاد نمی اتفاق گیجن هیچگاه کرد نمی شروع را جنگ مقابل طرف اگر که است معنی بدان این

 ظالم مبـارزه به کنندة دعوت چون نکن دعوت مبارزه برای را کسی هرگز: فرمود حسن مام ا فرزندش بـه

 .است

 راه های جلوگیری از خشونت در جامعه - 2 -3

 تحصیلی مقاطع درسی کتب محتوای بازنگری لزوم

 همچون بنیادی و کلیدی مفاهیم یکسری خالی جای مختلف تحصیلی مقاطع درسی کتب بررسی با  

 و متقابل احترام ، همنوع به احترام بشر، حقوق دموکراسی، ورزیدن، عشق آمیر، مسالمت همزیستی بردباری،

 آموزان دانش به و شود گنجانده درسی کتب در مفاهیم این باید و است مشهود کامال نوع این از مفاهیمی

 .بود خواهد موثر بسیار آینده در ما اجتماعی بازخورد در صورت این در که شود داده آموزش

 درك جهت از اما دارند باالیی به رو اقتصادی وضع و خوب علمی رتبه که دارند حضور جامعه در افرادی 

 .شود می نمایان عمل در کمبودها این و هستند مفاهیم این از تهی اجتماعی شعور و شهروندی مفاهیم

 کمک می کند . و ایجاد جامعه ای با رافت اسالمی  خشونت بروز از جامعه در مهمفاه و دیالوگ گیری شکل

 زمینه چه که کنیم بررسی اگر و شود می مجازاتی جامعه شود، مجازات کرد تخطی هرکس جامعه در اگر   

 طلوبم بازسازی برای را زمینه کنیم سعی ترمیمی های نگاه با و دارد وجود جامعه در بزه و جرم برای هایی

 .شد خواهد اصالح جامعه سازیم، فراهم
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 دارد، اشاره جعفری عالمه که همانگونه و شود می فراهم مطلوب انسان گیری شکل زمینه ترمیمی نگاه در  

 شخصیت سمت به اشیاء سمت از و نشوند شیء به تبدیل اشخاص آن در که است ای جامعه آرمانی، جامعه

 .برویم ها

  .است جامعه افراد هدایت در سعی و است مطلوب رمیمیت نگاه اسالمی، نگاه در

  خشونت از جلوگیری در خانواده نقش

 دنبال به روانی انرژی کمبود منظور به که است  برقرار مستقیمی رابطه خشونت و روانی انرژی کمبود بین   

 به باید و است رانکارناپذی خشونت از جلوگیری در آموزشی نهادهای نقش. رویم می غیرمتعارف های راه

 .شود ویژه توجه خانواده کانون همه از مهمتر و آموزش های شیوه آموزشی، محتوای

 آدم درصد 21 و دارند شخصیت اختالل درصد12 هستند، سالم روانی نظر از جهان مردم کل از درصد دو   

 .شوند می شخصیت اختالل دارای افراد به تبدیل موج یک با که هستند معمولی و نرمال های

 12 جمع به تا باشد جامعه درصد 21 به حواسمان باید که است این است مهم آمار این در که آنچه    

 .نپیوندند شخصیت اختالل درصد

 می نظم ما به که است جایی مدرسه: کند می تاکید و کند می معرفی گرا جانبه همه را خشونت بحث    

 اولین معموال. گیرد می شکل خانواده در نخست وهله در راداف شخصیت گیری شکل و تربیت واقع در و دهد

 . کنند می تجربه خانواده در کودکان را ها تنبیه
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و داشتن جامعه ای با  در جامعه روش های پیشنهادی دین اسالم برای جلوگیری از خشونت

 رافت اسالمی

 اجتماعی و فردی رفتارهای ـ1

. است کرده نهی آن از و ندانسته جایز را خشونت معمولی، اوداتمر و اجتماعی و فردی رفتارهای در اسالم  

 های اقلیت حقوق به احترام همسایگان، سفارش خانواده، اخالق رعایت البین، ذات اصالح به اسالم سفارش

 آن دهنده نشان اجتماعی، روابط در خشونت گونه هر از پرهیز و انسانیت و انسان کرامت حفظ و مذهبی

 آور پیام اجتماعی، و فردی رفتارهای در نیز( ص) پیامبر. است قابل ویژه اهمیت مدارا برای اسالم که است

 راهکارهای از یکی آنان، آمیز مسالمت رفتار همین و رفتند می ها قلب سراغ به نیز انبیاء،. بود صفا و صلح

 از یکی خداوند که است اساس همین بر. است بوده ها قلب تسخیر و مردم جذب در آنان موفق بسیار

 فظا کنت ولو لهم لنت اهلل من رحمة فبما: »است دانسته مهربانی و رأفت را( ص) اسالم پیامبر ویژگیهای

 بی بودی دل سخت و خو تند اگر. شدی پرمهر و نرمخو آنان با الهی، رحمت به ؛ …النفضوا القلب غلیظ

 کما الناس بمداراة ربی امرنی: »فرمود دخو( ص) پیامبر(. 151/ عمران آل) «شدند می پراکنده تو از شک

 امر واجبات انجام به که همانگونه فرمود، دستور مردم با نرمی و مدارا به مرا پروردگارم الفرائض؛ باداء امرنی

 مردم با سازگاری و مهربانی العیش؛ نصف لهم والرفق االیمان نصف الناس مداراة: »فرمود همچنین ،«فرمود

 نیز دیگران، آمیز خشونت برخورد در( ص) اسالم پیامبر. «زندگی برکت از نیمی آنان با ینرم و است ایمان از

 عکس با کرد، ظهور خداپرستی به مردم دعوت برای مکه در( ص) پیامبر وقتی نگرفت، بهره خشونت و قهر از

 را او و زیدند،نور دریغ افتراء، اهانت، شکنجه، و آزار گونه هیچ از قریش و شد مواجه قریش شدید العمل

 اغفر اللهم» بود این( ص) پیامبر العمل عکس ولی … کردند می معرفی …و مجنون، ساحر، کذاب، فردی

 .«دانند نمی آنان که چرا بیامرز مرا قوم خدایا بار ؛..الیعلمون بانهم لقومی

 کسانی به یکسبون؛ کانوا بما قوما لیجزی اهلل ایام الیرجون للذین یغفروا امنوا للذین قل: »است آمده قرآن در

 قومی( خدا) تا درگذرند، ندارند باور را الهی( ناگوار و سخت) روزهای که کسانی از تا بگو اند آورده ایمان که

 مسلمین قریش کفار مکه در و است شده نازل مکه در آیات این(. 14/ جاثیه) «دهد جزا کردند می بدانچه را
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 شاید شان روحی آزارهای و جسمی، آزار و روحی آزار آزارها، انواع ادند،د می آزار و کردند می اذیت خیلی را

 نهایت و دارند ایمان پیغمبر به دارند، ایمان کتابی به حقیقتی، به که افرادی. بود جسمی آزارهای از بدتر

 یا کرما پیغمبر به نسبت قریش کفار دیدند می مثال که وقتی هستند، اکرم پیامبر شیفته و دارند را ایمان

 اجازه اکرم رسول از آمدند می مکرر و شدند می ناراحت عجیب کنند، می جسارت قرآن آیات به نسبت

 اینها دهان باشیم، کم هستیم کم ما نکنید، توجه ما بودن اقلیت به گفتند می. کنند مقابله آنها با که بگیرند

 می آرامش به امر را اینها قرآن. بکشند را ما اینها که است این حداکثر کنیم، می چنین کنیم، می خرد را

 بگذرند و ببخشایند بگو اینها به( است مکه دوران در) اهلل؛ ایام الیرجون للذین یغفروا امنوا للذین قل: »کند

. «یغفروا» ندهند، اهمیت بینند می اینها از که چه هر ،«نیستند امیدوار الهی روزهای به که مردمی این از

 .بود گذشت و رانغف دوره هنوز دوره

 با آنان با که افرادی بسا چه گرفتند، نمی بهره خشونت از اجتماعی و فردی رفتارهای در نیز( ع) امامان  

 افراد برخی و داده قرار تأثیر تحت را مردم شدیدا آنان آمیز محبت رفتار ولی کردند، می برخورد خشونت

 در( ع) علی حضرت که است شده نقل. شدند می امامان جذب مسلمان افراد و شده مسلمان غیرمسلمان،

: فرمود امام. کرد جلب خود به را حاضران توجه و کرد عبور جا آن از زیبایی زن و بود نشسته اصحابش میان

 شما از یکی گاه هر بنابراین است، هیجان و تحریک مایه این و است طلب در سخت مردان این چشمان

 که خوارج از یکی. آن همچون است زنی این که چرا کند آمیزش سرشهم با افتاد زیبایی زن به نگاهش

 یورش اصحاب! است فقیه و دانا چقدر بکشد، را کافر این خداوند: گفت حضرت سخن شیندن با بود حاضر

 به بارها خوارج گناه؟ از گذشت یا است دشنام دشنام، جواب! باشید آرام: فرمود امام بکشند، را او که بردند

 آنان با خشم با همام امام آن ولی نمودند، قطع را حضرت آن های سخنرانی و نموده اهانت( ع) یعل حضرت

 .نکرد برخورد
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 عبادی و فردی احکام تشریع ـ 2

 اسالم یعنی است شده تشریع تسامح اساس بر نیز اسالم فردی و عبادی احکام بویژه الهی، احکام تشریع 

 ؛… وسعها اال نفسا اهلل یکلف ال: »است نکرده تشریع را منطقیغیر های گیری سخت و قدرت فوق تکالیف

 در حرج و عسر گونه هر دیگر سوی از(. 226/ بقره) «کند نمی تکلیف توانش اندازه به جز را کس هیچ خدا

 مدعا این بر شاهد زدایی، حرج و عسر خصوص در اسالم دستورات و رفع حدیث چنانکه است، شده نفی دین

 و پاگیر و دست تکالیف است سهله که این حکم به شریعت این در: نویسد می مطهری یدشه استاد. است

 هیچ دین این در شما بر خدا حرج؛ من الدین فی علیکم ماجعل: »است نشده وضع آمیز حرج و شاق

 است، باگذشت سمحه اینکه حکم به و است نداده قرار تنگنایی دین در خدا(. 72/ حج) «نداد قرار دشواری

 احکام بقیه در. شود می ملغی تکلیف گردد، شدن واقع تنگنا در و مضیقه با توأم تکالیفی انجام که جا ره

 پیامبر که دینی تسامح بارز مصادیق از یکی تردید بی. است شده پذیرفته تسامح اصل نیز عبادی و فردی

 بر مشقت خداوند، که گونههمان: نویسد می مطهری شهید. باشد می تسامح گونه این به ناظر است فرموده

 برخورد آن با شدت به تحقق، در و پذیرد نمی نیز را دینی های حداقل نهادن زیرپا پذیرد، نمی را بندگان

 سطح در خصوص به دینی های حداقل به بخشیدن تحقق مکانیزم منکر، از نهی و معروف به امر. کند می

 و شد می حاضر بیماران بالین سر بر که بود بیبیط( ص) اکرم رسول( ع) علی تعبیر به است دینی جامعه

 تساهل و تسامح اگر ولی نهاد می آنان های زخم بر مرهم پوشی، چشم و گذشت و مهربانی و بالطف ابتدا

 می مسخره به را الهی احکام و کردند می کوتاهی دینی های حداقل رعایت در ها آن و بخشید نمی سودی

 نمی اساس این بر. نمود می تنبیه را آنها الهی حدود اجرای با و کرد می دبرخور شدت به ها آن با گرفتند

 های جنگ اکثر. نمود تسامح و بود تفاوت بی آن های ارزش و دین حفظ به الهی، احکام اجرای در توان

 را آن مقدسات و دین تا ستیزان دین زیرا گرفت می صورت عمومی مصالح و دین حفظ راستای در پیامبر

 الکفار علی اشداء معه والذین اهلل رسول محمد: »فرمود حضرت آن به خطاب خداوند که بودند گرفته نشانه

 «مهربانند دیگر هم با و گیر سخت کافران بر هستند او با که کسانی و خداست فرستاده محمد بینهم؛ رحماء

 (21/ فتح)
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 صیانت برای ائمه اصوال. بود دین ظحف و حرمت و قداست از نگهبانی( ع) ائمه مهم های استراتژی از یکی

 را خود حکومت تشکیل از هدف بارها علی امام چنانچه کردند، می حکومت و سکوت قیام، صلح، دین،

 بیان یزید شکنی قانون و ستیزی دین را خود قیام اهداف از یکی نیز حسین امام. دانست الهی قوانین اجرای

: گفت باید نه؟ یا است جایز دین کیان و اصل در تسامح آیا هک شود مطرح پرسش این اگر جا این در. نمود

 زیر را آن مقدسات و دین که آنانی با الهی رهبران رو این از پذیرد، نمی دین، حفظ اصل در را تسامح اسالم

 نمی را دین اصل در مداهنه و کرده برخورد شدیدا ستیزان دین با و نکرده مماشات بردند، می سؤال

 .پذیرفتند

 جهان و منطقه در خشونت از جلوگیری های حل راه بررسی - 3-3

 اسالم غرب، در که بود دلیل این به زدند، دامن مشابه های گروه و داعش جریان به اینکه علت غرب در  

 از یعنی رفت می شمار به تهدید و خطر احساس نوع یک غرب برای این. بود توسعه و رشد به رو گرایی

 االن نداشتند، مسجد آمریکایی و اروپایی شهرهای از بسیاری. شوند می مسلمان غرب کشورهای بومی مردم

 از قبل در. سازند می مسجد و خرند می را کلیساها. است شده خلوت کلیساها و دارند مسجد که بینیم می

 تبدیل مسجد به را آنها و بخرند را سینماها کردند می تالش متدینین این از برخی که هست یادم انقالب

 داعشی و تکفیر تفکر از ای ریشه یک وقتی که شد سبب همین به. داد رخ اتفاق همین هم غرب در. کنند

 هراسی اسالم نتیجه در یابد، توسعه بیشتر چقدر هر که داد توسعه را آن و زد دامن آن به غرب شد پیدا

 فرمول و معادله یک این. بدیا می کاهش گرایی اسالم شود بیشتر هراسی اسالم چه هر و شود می بیشتر

 .است

 دین الهی، دین که دهند نشان و بیایند باید مسلمان، غیر یا مسلمان چه دانشگاهی، چه و حوزوی چه علما  

 ادیان و مختلف ادیان از مختلف علمای. کند جمع هم با را عقالنیت و ایمان تا است آمده و است عقالنیت

 هم بودا در. نداریم اسالم در تنها را خشونت بحث ما که چرا کنند، وشنر را مسئله این بیایند باید متنوع،

 زنده و سوزاندند را مسلمانان و داشتند میانمار در که است رفتارهایی آن نمونه. داریم آمیز خشونت رفتارهای

 هم دورانت ویل که داشتیم مسیحیان از تاریخ طول در که آمیزی خشونت های حرکت یا. زدند آتش زنده
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. کردند می مثله یا سوزاندند می زنده زنده را ها برخی که دهد می گزارش را آنها تمدنش تاریخ گزارش در

 .ندارد سازگاری منطق و عقالنیت با خشونت و تکفیر پدیده لذا

 

 آمده دین اساساً و نیست سازگار خشونت با دین اصالً که دهند نشان و بیایند باید مختلف ادیان علمای اینجا

 را آن و کند احیا را منطق و عقالنیت تا است آمده دین. باشند داشته آمیزی مسالمت زندگی انسان تا ستا

 معرفتی ارزش که عملی بدهد، گرایش دینی به شمشیر زور با را ها انسان که است نیامده دین. دهد توسعه

 و علما تبیین تنها اما. ستا مهم بسیار علما نقش بنابراین. داشت نخواهد هم دینی ارزش باشد نداشته

 حفظ با که دینی اعتدالی، دین اعتدالی، اسالم یعنی تفکر این باید. نیست کافی هم دینی گفتگوی و نشست

 پافشاری انسانی و اخالقی های ارزش بر که دینی کند، می تأکید آن بر و کند می بیان را ایمان  عقالنیت،

 مجازی، و اجتماعی های شبکه در فیلم، سریال، صورت به. کنیم عرضه مختلف های رسانه طریق از را کند می

 یک آیا است، کرده ترویج را آن و کرده تبلیغ را هراسی اسالم داعش، که اندازه این. شود معرفی دین این باید

 هالیوود حتی اند؟ کرده تبلیغ ها رسانه در را گرایی دین و گرایی اسالم مختلف ادیان علمای را آن هزارم

. است عقالنیت نفی و منطقی بی و خشونت از مملو سازد، می...  و عیسی نوح، حضرت درباره که هایی یلمف

. کنند می گفتگو هم با و دارند ادیان گفتگوی علما طرفی از اما زند می دینی جامعه به زیان و ضرر بسیار اینها

 .نیست کافی گفتگو اما شود، منتشر هم ها رسانه در شاید

 

 دنیا مردم به را ایمان با همراه عقالنی و منطقی معتدل، الهی دین این ای، رسانه مختلف طرق از باید حتماً 

 و تکفیری های گروه خود به خود  شود، انجام ها فعالیت گونه این اگر که کنند معرفی را آن و دهند نشان

 جذب آنها به غلط معرفت یک راث در که افرادی از خیلی و شود می رنگ کم گیرد می  شکل که داعش امثال

 از درستی برداشت و شوند منصرف عقالنی دین ترویج با ای رسانه تبلیغات این طریق از است ممکن اند شده

 چرا است جهل همان آن، منشأ که ببرند سر به خودشان جهل در مردم که زمانی اما. کنند پیدا دین و اسالم

 این باشد، هم متمدن جامعه اگر حتی. زند می آسیب جامعه هب اینها. است خطرناك بسیار عجز و جهل که
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 ای رسانه مختلف طرق از باید که است زایی معرفت علما، نقش نظرم به لذا. کشاند می انحطاط به را آن عوامل

 .شود انجام

 عهشی جامعه در هم االن. داشتیم را اند داشته افراطی و گری اخباری گرایش که افرادی تاریخ طول در ما

 نگاه فلسفه به نسبت که شود می موجب همین. ندارند خوبی میانه عقالنیت با که شوند می پیدا کسانی

 این اگر. کنند می تکفیر را عرفانی و فلسفی های  شخصیت و مالصدرا امثال لذا. باشند داشته گرایانه ستیزه

 اینکه ولو نیست بعید. بزند سر راداف این از هم آمیزی خشونت رفتار که است ممکن کند، پیدا ادامه تفکر

 .است تهدیدی اما است؛ نیفتاده اتفاق هنوز

 امام که باورهایی و ها ارزش با مخالفت یا اسالمی انقالب با مخالفت بهانه به که شوند می پیدا افرادی گاهی  

 به که هستند ادیافر اوقات گاهی. کنند می مخالفت عقالنیت با طرفی از و فلسفه با است، کرده مطرح( ره)

 انقالب چون. است تشیع تضعیف باعث که دهند می انجام غیرعقالنی های حرکت سنت، اهل با مخالفت بهانه

 سخن وحدت این علیه کنند می سعی و کنند می لج بیشتر آنها. است سنی و شیعه وحدت به قائل اسالمی

 تشیع ضدیت که بدهند گزارش ای گونه به و دکنن هدایت مسیر این در را شان ای ماهواره های شبکه و بگویند

 آن دنبال به و دادن نشر را آنها و کردن مسخره  کردن، خلفا به توهین مثال فرض به. دهند نشان را تسنن و

 شیعه در که مسلکی اخباری های گروه و ها جریان االن. کنند می تکفیر را او کرد، مخالفت آنها با هم کسی هر

 عنوان به که هایی گروه شود، می مطرح دارد که عرفانی و فلسفه ضد های گروه ت،اس شدن مطرح حال در

 سنت اهل با ضدیت عنوان به که هایی گروه یا اند گیری شکل حال در اسالمی انقالب ضد والیی مسلمان

 دارد ودوج آمیز خشونت رفتارهای زمینه اینها همه در نظرم به. دارند وجود. گویند می سخن شیعیان از دارند،

 منجر هم داعش خشونت و تکفیری های خشونت به است ممکن نکند، تغییر شان روش و ادبیات نوع اگر و

 .شود

 

 علمی نقد عرفا و فقها یا علما و فالسفه بین هرچه که معتقدم من. ندارد اشکال هیچ باشد منطقی روش اگر

 یکی دست در محوریت اگر اما. کنند می رشد همه و فقه عرفان، کالم، هم کند، می رشد فلسفه هم باشد،
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. داشت خواهد رکود و کند می پیدا توقف دارد حضور که هم یکی آن شود رانده حاشیه به دیگری و باشد

 رقبای تکفیر و رقیب حذف اما است مبارك بسیار فکری، مختلف گرایشات به انتقاد و نقد وجود بنابراین

 .بیانجامد هم کنشی و یعمل و رفتاری خشونت به تواند می معرفتی

 

 می جنایت و زده خشونت به دست چون سنت، اهل در تکفیری جریان و تشیع در تکفیری جریان مقابل در

 باید نظامی برخورد کنار در البته. اند کرده نظامی برخورد آنها چراکه کرد نظامی برخورد باید قطعاً کند

. است نیاز فرهنگی آموزشی، کار. نشوند جذب گراندی که کرد هم سازی فرهنگ و معرفتی و علمی برخورد

. کند می جنایت و آید می اال و کرد هم نظامی مقاومت باید داعش مانند هایی جریان مقابل در طبیعتاً اما

 وبیشتر نزدند نظامی خشونت به آنهادست چون دارد، وجود تشیع در که تکفیری های جریان مقابل در اما

 ما است عقالنیت از دور و منطقی غیر و خشن ادبیات ادبیات، هرچند است رهنگیف و معرفتی رفتارهایشان

 آنها مقابل در بخواهیم هم ما اگر. بایستیم آنها مقابل در سازی فرهنگ و معرفتی و عقالنی های شیوه با باید

 دقیقاً و داد خواهد عکس نتیجه نظرم به کنیم برخورد و باشیم داشته منطق بی و خشن و خشک رفتارهای

 بسیار بدهیم معرفتی رشد اگر و خواهد می را همین هم استعمار چراکه. کرد خواهیم بازی استعمار زمین در

 .باشد داشته ای ارزنده و مفید آثار تواند می

 و جنگ از دست که باشیم داشته خشونت از عاری جهان توانیم می زمانی فقط مادر جمع بندی  

 می کشورها سایر غارت و جنگ و کشورگشایی به استعمارگر کشورهای که یزمان تا. برداریم کشورگشایی

 مرزهای به حاکمان و نباشد ها جنگ این اگر و داشت نخواهیم آرامی و خوب دنیای و جهان هرگز پردازند،

 نیمی از بیش چون. داشت خواهیم خوبی جهان نباشد، کنند می صرف که کالنی ی هزینه و باشند قانع خود

 می صرف جنگی تجهیزات و سرباز و سالح برای بیهوده کشور یک توسط شده کسب های هزینه مدودرآ از

 باعث کند، می پیدا دست نیست آن الیق که قدرتی به که کسی که است گونه این به زندگی همیشه... شود

 می ورکش یک بزرگان و حاکمان دست به کالن های پول و اضافی قدرت که وقتی. شود می آسیب و زیان

 بهتر پس. دادند نمی انجام را آن گذشته در که دهند می انجام کارهایی و شوند می بیخود خود از زود رسد،
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 دانش از یکی «دادستانی احسان» انشای از بخشی این.« کنند صلح یکدیگر با کشورها بزرگان که است

 . بود مدرسه این آموزان

 گام خشونتبار طلبان صلح اصالح در چیز هر از قبل دبای خشونت از عاری و آرام جهانی داشتن برای

 .بود نخواهد مؤثر هیچگاه بار خشونت وجودی در طلبانه صلح های اندیشه. برداشت

 جهان در امنیت و صلح برقراری در بسزایی تأثیر هستند جهان سازان آینده که جوانانی پرورش و آموزش

 تعلیم مورد رحمی بی و خشونت جهان از نقاطی در که تیمهس این شاهد امروزه متأسفانه حال این با دارد

 .کنند می تشویق خود همنوعان بردن بین از به را جوانان و گیرد می قرار

 سؤال این جواب ؟!است یافتنی دست ”خشونت از عاری جهان“ آیا آید می پیش ما برای سؤال این حال

 اصالح را خود آمیز خشونت های رفتار ها نسانا که شود می برقرار زمانی جهان در صلح. گویاست کامال

 .باشند داشته متقابل درك هم به نسبت همه و بگذارند کنار را اختالفات کنند،

 که دهند قرار خود الگوی را افرادی باید همواره انسانها است، صلح پیامدش ها انسان بین محبت وجود

 از و یابد رواج ها انسان بین دوستی که کرد واهدخ پیدا تحقق زمانی صلح اند، بوده جهان در صلح عامالن

 !ویرانی و تخریب برای نه شود استفاده آبادانی و پیشرفت برای تنها زمین ی کره در موجود های انرژی

 وجود بگذارند، احترام هم حقوق به ها انسان همه و شود حفظ انسانی کرامات که شود می برقرار زمانی صلح

 خوب را آن که است طلبی صلح های جان نیازمند صلح. بردارند کشتار از دست و بدانند قدر را یکدیگر

 شیرین رؤیای این تحقق برای آیا ؟!چیست شما نظر حال. کنند تالش آن استقرار برای و بشناسند ببینند،

 کنیم؟ می تالش
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 نتیجه گیری

 اما است، مشترك مفهوم این از اه انسان برداشت در خشونت از عاری جهان های مولفه از بسیاری اگرچه   

 از متفاوتی فهم خود، های ویژگی از بسیاری و سن جنسیت، فرهنگ، ملیت، به بسته ها انسان از یک هر

 در مسووالن و دولتمردان گر یاری تواند می آن شناخت که فهمی دارند؛ خشونت از عاری جهان ی انگاره

 . باشد کلی های سیاست تدوین و ریزی برنامه

 عالوه. شوند می خانمان بی و آواره هم زیادی تعداد و شوند می کشته زیادی گناه بی های انسان روزه همه  

 زیاد کشورها این در...  و دارو نبود بهداشت، نبود قحطی، بیماری، چون مشکالتی ها جنگ اثر بر این بر

 چرا بود، خواهیم دنیا در زیادی ایه پیشرفت شاهد باشیم، داشته خشونت از عاری جهانی بتوانیم اگر... است

 پیشرفت شاهد توانیم می و کنند می کار مغزها و فکرها نباشد، فشاری و استرس هیچ که محیطی در که

 هم مردم رفاه و امکانات برسند، هایی پیشرفت چنین به کشورها اگر. باشیم...  و هنری فرهنگی، علمی، های

 پزشکی امکانات رفت، بهبود به رو اقتصاد وقتی. رود می بهبود به رو هم کشور اقتصاد و شود می بیشتر

 . شد خواهد بهتر جامعه سالمت شد، بهتر پزشکی امکانات وقتی شود، می بیشتر هم بهداشتی
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