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 :مقاله عنوان

. آموزند می را خشونت ای عده چگونه و است گرفته خشونت نشات کجا از

 کشوری توانیم می چگونه .کرد ایستادگی باید چگونه خشونت برابر در

 چگونه و .نبوی و اسالمی رحمت دارای باشیم داشته ای جامعه باشیم، داشته

 برهانیم خشونت از را جهان و منطقه جوامع توانیم می
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 چکیده

 افراد، فرد، معنوی و اجتماعی طبیعی، فطری، حقوق مال، شرف، جان، جسم، علیه اقدام از است عبارت خشونت   

 که است ییزورگو و تندخویی کردن، درشتی معنای به لغت در«   خشونت»  واژه .اجتماعی هنجارهای و ها هویت

 گاهی زیرا باشد، نمی پذیر امکان آسانی به واژه این اصطالحی تعریف اما. باشد می آرامی و نرمی مفهوم مقابل در

 به آن موارد و خشونت فرد، هر زندگی در و دارد وجود خشونت مفهوم از گوناگون تصورات بشر افراد تعداد به

 . است داشته نمود خاص شکل

و چه جهانی بسیار مهم می باشد .امروز در سطح جامعه شاهد رفتار خشن از همه  هدربعد جامعمساله خشونت چه     

 نوع چه خانوادگی ، چه اجتماعی و چه سیاسی می باشیم .

حلقه مفقوده این  در سطح جهانی ، شاهد خشونت کشورهای مختلف برعلیه کشورهای ضعیف تر هستیم .   

.فقر ، طمع ، بی عدالتی ، کشورگشایی ، افراطی گری و... از مهم ترین دالیل  خشونت ها دوری از انسانیت می باشد

 خشونت در جهان امروز به شمار می رود .

 عده چگونه و است گرفته تشأت خشونت کجا در این مقاله که از روش کتابخانه ای تهیه شده است به بررسی ) از  

 باشیم، داشته کشوری توانیم می چگونه .کرد ایستادگی یدبا چگونه خشونت برابر در. آموزند می را خشونت ای

برهانیم  خشونت از را جهان و منطقه جوامع توانیم می چگونه و .نبوی و اسالمی رحمت دارای باشیم داشته ای جامعه

 ( می پردازیم .

 نکات کلیدی :

 خشونت ، منشا خشونت ، ریشه های خشونت ، جهانی بدون خشونت
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 :مقدّمه

 این که سازد می روشن را واقعیت این افراد برخی سوی ازدر مورد خشونت  شده ارایه های تعریف به گذرا هینگا  

 خشونت تعریف نیز گاهی. اند گرفته قرار استفاده مورد و اند ه گردید بیان خاص های قاعد بدون گاهی ها تعریف

 در خشونت رفتاری و گفتاری موارد تعیین در اوانفر نظر اختالف باعث که اند نموده بیان کلی بسیار صورتی به را

 . در تعریف خشونت موارد زیر آورده شده است : است شده مختلف جوامع

 او خواست و میل مطابق که کند وادار را کسی تهدید و ارعاب و زور با بخواهد شخص که است آن خشونت  -1

 .کند فکر او میل مطابق یا و دهد انجام را عملی

 آسیب کردن وادار جهت( درك قابل اما پوشیده نیت و قصد با رفتاری یا) آشکار نیت و قصد با رفتاری خشونت -2

 «گلزواشتراوس » .است دیگر فرد به

 .شود می قربانی فرد به مشخص آسیب باعث که است گرانه پرخاش رفتار افراطی شکل خشونت - 3

 ، دیگر، عبارت به خشونت. تعمدی گونة به دیگر دفر به آسیب یا صدمه رساندن از است عبارت ، خشونت -4

 استفاده با و مختلف های گونه به میتواند که ، دیگر شخص به روانی یا جسمی عمدی رساندن آسیب از است عبارت

 ( .15ص ، 1311 ، همکاران و داوودمنیر: منبع) .گیرد صورت مختلف روشهای و ابزار از

 درك قابل مختلف جوامع برای خشونت کلی مفهوم است ممکن که داشت جهتو نکته این به باید صورت هر به   

 جوامع از بسیاری در موارد این تعیین زیرا است، غیرممکن تقریباً خشونت مصادیق و موارد تمامی تعیین ولی باشد

 های الشت وجود با که است جهت همین به. دارد جوامع آن اجتماعی های سنت و فرهنگ باور، با ناگسستنی پیوند

 مورد تا یابند دست خشونت از جامع و کامل تعریف یك به  تا پذیرفته صورت اخیر های دهه در که فراوانی

 .دارد وجود خشونت موارد و مصادیق در نظر اختالف چنان هم ولی باشد ها و فرهنگ جوامع همه پذیرش
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 اهمیت و ضرورت مساله

 کهخواهید کرد  مشاهده را خبرهایی وفور به کنید مرور ا و اینترنت راو رسانه ه  ها روزنامه حوادث صفحات اگر   

 بزرگترین از یکی عنوان به خشونت واقع در  در سطح جامعه و جهان اتفاق افتاده است . آمیزی خشونت جنایتهایی

 . رود می بشمار بشری جوامع کنونی اجتماعی معضالت

 با گاهی اما کند می کمك شخص به خویش نگهداری و حفظ رد که است انفعالی مهم عواطف از یکی خشونت    

 و ماند می باز کار از انسان فکر خشم هنگام در زیرا  آمد خواهد وجود به بسیاری مشکالت خشونت گذشتن حد از

 ندارد. را درست گیری تصمیم قدرت

و سطح باالتر در جهان   معهجا و خانواده در خشونت از پیشگیری این بنابر ، است جنایت الینفك جزو خشونت   

را به  محققین توجه که است امری حقیقت موضوع خشونت ، در .شود می اهمیت محسوب حایز و مهم مساله یك

 خود معطوف ساخته است .

 به جنگها موارد بسیاری در . است شده تبدیل خشونت ابزار و سیاسی ابزار یك به بشر حقوق مساله حاضر حال در  

 .است افغانستان و عراق جنگهای نیز آن نمونه و افتد می اتفاق ربش حقوق بهانه

جامعه و سطح جهانی باید به طور دقیق مساله خشونت را بررسی و راه های  در خشونت رشد به توجه با بنابراین    

شونت جلوگیری از آن چه در سطح جامعه و چه در سطح جهانی بررسی کنیم . در این مقاله به بررسی ریشه های خ

 می پردازیم . در جامعهایجاد رافت اسالمی، جلوگیری از آن و  ، چگونگی ایستادن در مقابل خشونت
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 ریشه های خشونت - 1

 و اجتماعی جامعه بررسی منشأ خشونت های فردی - 1-1

 از استفاده به روزافزون گرایش جرح، و ضرب موارد افزایش خیابانی، دعواهای تعداد افزایش کارشناسان باور به   

 می نشان خوبی به هستیم، آن شاهد ما همه بزرگ و کوچك شهرهای سطح در که ای روزانه حوادث و سرد سالح

 .است آمده پایین افراد تحمل آستانه که دهد

 و ها محدودیت و متوسط طبقه رشد ها، آن همه نشدن تامین و نیازها دامنه افزایش جمعی، ارتباط وسایل گسترش

 شناسان روان. است پرخاشگری ناهنجار پدیده بروز و گیری شکل در موثر عوامل ازجمله قشر این های محرومیت

 کنند . می تعریف فرد اجتماعی و فردی نیازهای تامین در ناکامی و محرومیت به نسبت واکنش نوعی را خشونت نیز

 زیاد ها لغزش زدگی، شتاب با: »رمودف باره این در السّالم علیه علی امام. است خشم عوامل از یکی زدگی شتاب  

 . «گردد می هالکت دچار انسان و  شود می

 و گیرند می تصمیم شتاب با و فوری کار، جوانب بررسی بدون ندارند؛ اندیشه و تدبیر کارها در که هستند افرادی

 .نمایند گذشته رانجب توانند نمی و شوند می پشیمان هم بعد ولی کنند، می اقدام خشم با و شوند می کار وارد

 از پیش جاهلی جامعه ، کریم قرآن گزارش به. نیازهاست و ها محرومیت در اجتماعی های خشونت برخی ریشه   

 نکوهش با کریم قرآن!. کشتند می را خود فرزندان که بودند رسانده جا آن به را خشونت دستی، تهی دلیل به اسالم

 .نماید می آن کردن کن ریشه در سعی این، زشتی به دادن توجه و ینید باورهای تقویت راه از فرزندکشی، خشونت

 از که پدری آورد؛ می خود همراه به خشونت طبعا نامتعادل جامعة و اجتماعی عدالت فقدان طبقاتی، اختالف    

 آورد، یم فشار او به گرانی و بیکاری ندارد، را بدهی پرداخت توان است، ناتوان خود خانواده های حداقل تامین

 خشم با مبارزه های حل راه بیان مقام در االن گرچه بیند، می تندی و بدخلقی را مشکالت از فرار های راه از یکی

 انبیای میان در حتی و بشری جوامع در همواره که هستند ای پدیده غنا و فقر که کنیم می اشاره جا همین اما نیستیم،
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. کنیم پر را اقتصادی فقر خالء عاطفه و مهر با و دینی های آموزه کمك به که است آن هنر. اند داشته وجود الهی

 .آورد می ارمغان به روحی و جسمی های آسیب و نموده تشدید را مشکل این غضب، و خشونت

: فرماید می السّالم علیه علی امام. بینند می خشم و خشونت را خود ارضای های راه از یکی توز کینه و حسود افراد    

 . «است خشم سبب توزی ینهک»

 نتیجه که شود می کینه و حسادت عامل شود، گرفته کار به ها ارزش تخریب و منفی جنبه در اگر ها انسان رقابت حس

 به یوسف شدن انداخته چاه به و«  قابیل»  دست به«  هابیل»  شدن کشته آن بارز نمونه و است خشم و خشونت اش

 و عواطف گرفتن نادیده و برادرکشی خشونت به را یوسف برادران حسادت، تخریبی قدرت. بود برادرانش دست

 .کشاند احساسات

 خود به را دیگران توجه ساخته، خود برای دروغین شخصیتی کوشند می رفتارشان این با تندخو و پرخاشگر اشخاص

 .کنند می درست خود برای ساختگی نفس به اعتماد دیگر، تعبیر به کنند؛ جلب

 جوامعدر  شه های خشونت ری - 1-2

 انسانی های گروه از بیشتری تعداد یا دو شامل که است گسترده و درازمدت بار خشونت نزاع از وضعیتی جنگ     

 عنوان به ستیزها، سایر و سرزمینی مناقشات حل منظور به جنگ. هستند حکومت فرمان تحت عموماً که شود می

 های فعالیت فرونشاندن منظور به یا ملی دفاع عنوان به منابع، تغار یا سرزمینی فتح قصد به تهاجمی جنگ

 .شود می انجام ملت از بخشی  طلبانه جدایی

 از بیش اول جهانی جنگ تلفات. است یافته افزایش پیوسته نوین شیوه به جنگ بودن مرگبار صنعتی، انقالب زمان از

 .بود نفر میلیون 7۴ از بیش دوم جهانی جنگ تلفات و میلیون 4۴

. است یافته کاهش گذشته ی سده با مقایسه در جنگ اثر بر واقعی های مرگ که دارند باور ای عده وجود این با   

 از 17% که است کرده محاسبه «تمدن از پیش جنگ» در ایلینوی، دانشگاه در دانشگاه استاد کیلی،. اچ الورنس

 جنگیدن حال در دائم طور به آنها از 65% تقریباً و اند ودهب جنگ حال در را بار یك از بیش ساالنه ای قبیله جوامع
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 6۴% بر بالغ تلفاتی نرخ است، محلی های جنگ های ویژگی از که رودررو متعدد برخوردهای آمار. اند بوده

 دهد. می بدست مدرن معمولی جنگ در جنگجویان از 1% با مقایسه در را جنگجویان

 به معموالً ها ایدئولوگ. اند بوده تاریخ طول در شخصی غیر های خشونت عامل یسیاس و مذهبی پردازان نظریه       

 وسطایی قرون اتهامات یهودیان، به آشامی خون قدیمی بسیار تهمت مانند کنند، می متهم خشونت به را دیگران غلط

 به «خشن های وحشی» صورت به را آنها که پوست سیاه مردان از کاریکاتورهایی جادوگری، مورد در زنان به

 آورد و فراهم آمریکا در 19 قرن اواخر در کرو جیم قوانین برای توجیهی که شد این به منجر و کشید می تصویر

 هم. پرستانه شیطان آداب با اذیت و آزار بر مبنی دیگران و روزانه نگهداری مراکز مالکین به جدید عصر اتهامات

. نگرند می مذهبی و ایدئولوژیك جنگی عنوان به آن به ام21 قرن در تروریسم علیه جنگ مخالفان هم و پشتیبانان

 خشونت از «مینیمالیستی ی عقیده» یکی کند، می توصیف خشونت از را امروزی متفاوت مفهوم دو بوفاچی ویتوریو

 لیست جمله از حقوق نقض شامل که «مشروح مفهوم» دیگری و ویرانگر یا افراطی نیروی عمدی عمل عنوان به

 .شود می انسانی نیازهای از ندیبل

 باور آنها. است داری سرمایه نظام ذات در خشونت که کنند می پافشاری نکته این بر داری سرمایه نظام مخالفان  

 و کند می دفاع آنها از پلیس خشونت که آورند می دوام دلیل این به تنها سود و بهره خصوصی، مالکیت که دارند

 خشونت» عبارت از است ممکن آنها. نیازمندند شدن گسترده برای جنگ به داری سرمایه اقتصادهای اینکه همچنین

 نیازهای ارضای از جلوگیری با را افراد فرضی نهاد یا اجتماعی نظام که مندی نظام روشهای توصیف برای «ساختاری

 آزاد بازار طرفداران. دارو دنبو خاطر به ها بیماری از ناشی هایی مرگ مثال برای کشد، می آهستگی به شان اولیه

 نظام مخالفان که است مشکالتی از بسیاری منشأ بازارها در حکومتی قوانین بار خشونت دخالت که کند می استدالل

 و کشید نقد به را استعمارگرایی کلونیسم خشونت فانون دهندفرانتس می نسبت ساختاری خشونت به داری سرمایه

 پند گاندی ماهاتما مانند افرادی و ادیان بیشتر تاریخ، طول در. نوشت «استعمار انیانقرب» در خشونت به پاسخ درمورد

 خود. هستند بار خشونت غیر هایی روش طریق از جوامعی تنظیم و خشونت کردن نابود به قادر افراد که اند داده

 آنارشی ترین ناب شود هدایت و تنظیم بار خشونت غیر کامالً های روش اساس بر که ای جامعه: »نوشت یکبار گاندی

 همزیستی گرا، اراده طلبان صلح از طیفی شامل دارند مشابهی نظرات که سیاسی مدرن پردازان نظریه. «بود خواهد

 .است فردی آزادی طرفداران و ها آنارشیست طلبان،
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 ریشه های خشونت در کشورهای منطقه - 1-3

 سایر و اعراب میان در تدریج به داند می خود اصلی ارکان از را آن " اسالم دین" که مسلمانان میان اتحاد روح   

 مغایرت اسالم اصلی ذات با کامال که شده خارج قیدی بی و افراطی های فرقه میان این از و رفته بین از کشورها

 انواع به دست مدتهاست اسالم نام به که مسلح شورشیان سایر و داعش,  النصره,  القاعده های تروریست. دارند

 انزوا از غربی دولتهای کمك به که هستند متفرقه و شده خارج گروهی حقیقت در میزنند جنایات و ها خشونت

 کلید شاه و اساسی مسئله اما. است امر این گویای خوبی به آنها فعالیت منطقه و زمان که طوری.  اند آمده بیرون

 وجه بهترین به و غرب های سیاست دیگر روی یك نیز، زا بحران و زده جنگ میانه خاور همین که است این بحث

. است ها غربی پازل از بخشی ناآرام، و شده ویران خاورمیانه. است غربی های کشور اهداف کننده تامین ممکن

 و سیاسی های بستان بده بستر نظامی، مستشاران کار محل غربی، اودات و تسلیحات فروش پر بازار خاورمیانه همین

 در. ماند نخواهد باقی منوال همین به اوضاع اما. است ها آمریکایی و ها غربی دوستی بشر جلوه رایب جایگاهی

 آنها ملیتی چند های شرکت و ها غربی. بود خواهند اصلی بازیگران ها غربی باز باشد آرامشی اگر بعد مرحله

 ویران" سیاست که بدانیم اما ،!بود دخواهن زده جنگ خاورمیانه به آرامش و صلح آوران پیام و سازندگی فرشتگان

 .است شده تبدیل غرب مسلط سیاست به خاورمیانه در "ساختن دوباره و کردن

 جلوگیری از خشونت – 2

 جلگوگیری از خشونت  از نظر اسالم -2-1 

 جرمن عمیق اجتماعی امنیت با و باثبات ای جامعه 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

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

 آغاز و خشونت وقوع توان می شود، -می تشدید تنشها اختالفها، شدن تر عمیق با روز هر و رود می پیش تنش سوی

 این سیاسی بازیگران جمله از و نفوذ ذی و سازمانهای افـراد وظیفـة مهمتـرین.  کرد بینی پیش آینده در را جنگ

.  کننـد جلـوگیری نیـست جنگ جز راهی که نتیجه این به رسیدن طرفها از ای، شیوه هر به توسل با که است
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 را صلح نیز شما بود راغب صلح به شما دشمن چنانچه که دهد می دستور مسلمانان بـه قـرآن در ی تعـال خداونـد

 بـه شما و نکردند پیکار شما با دیگر و کردند دوری شما از شما دشمنان جنگ اثنای در اگر بپذیریـد، همچنین

 امام که هایی راه مهمترین دهـد نمـی مبـارزه و جنـگ اجـازه شـما بـه خداوند د صورت این در دادند، صلح پیشنهاد

 حدی تا ـ بود مقابل طرف خواسته های به تن دادن و حقوق ادای اول بست کار به جنگ از پیشگیری برای )ع( علی

 در کـم دسـت یا دهند کاهش را تنشها بتوانند تا بود گفتگو دوم و راه ـ نشود خارج عدالت و قانون چارچوب از که

 . دارنـد نگـه سـطح همـان

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

 . نکـرد بیعـت بـه مجبور کردند خودداری حضرت آن با بیعت

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

 روش با بتواند تا پـیش گرفت در را اسـتدالل و گفتگـو شـیوة هم )ع( علی امام رفت می آنان ناحیه از ریدرگی

 بین از را آنان ناامنی توهمات و کرد ادا را امنیـت مثل آنان های خواسته و حقوق هم و سازد متقاعد را آنها اقناعی

 اجتماعی سیاسی حقوق باید همچنین.  نزنند خشونت و به جنگ دست و نکنند ناامنی و ظلم احساس آنان برد تا

 سیاسـی حقـوق )ع( علـی امـام چنانکـه نشود خشونت و جنگ بروز برای تـا زمینهای کـرد ادا را دشـمنان و مخالفان

 . کرد ادا را اجتمـاعی خوارج و

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

 . کرد ارزیابی مسلحانه مخاصمات

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

 مذاکرات باید شد، آماده نبرد یك چیـز برای همـه و شـدند مستقر مناطقی در احتماالً و ساختند نبرد آماده را خود

 جنگ سه خود، حکومت سال چهار از بیش طی امـام علی)ع(.  شـود آغـاز جنـگ شروع از جلوگیری برای دیج

 نمی نتیجه جنگ از پیشگیری برای اولیه مراحل تالشهای آنکه از پس سه جنگ هر در.  گذاشتند سر پشت را بزرگ

 تـا فرسـتاد مـی سـفیرانی و نفوذ با افراد شدند، می جنگ آماده کرده آرایی صف هم در مقابل لـشکر دو و داد

 کنند مذاکره جنگ از بـرای انصراف
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 مسائلی بر و گرفت می پی لشکر دو اشتراك منظـر نقاط از بلکـه خـود منـافع و نگرش منظر از نه را مذاکرات این

 سفیر یك یا بار دو و بار یك به )ع( علی امام ها تالش این در . بود طرف دو هر قبول مورد که کرد می تأکید

 شیعه اجماع به علی)ع(که امام فرستاد سیره می مذاکره برای بارها میانجی مقام در را مختلفـی افراد و کرد نمی بسنده

 )ع( علی امام.  نباشد خشونت و جنگ کننده آغاز هیچگاه که اسـتوار است امر این بر ـ میباشد اسالم دیدگاه بیانگر

 حاضر شرایطی هیچ تحت مقابل طرف و داد نمی نتیجه جنگ شروع از قبل مذاکراتو  آمـدها و رفت آنکه از پس

 . نکنید آغاز را جنگ و بنشینید شما فرمود می خود لشکریان به بردارد، نبرد دست از نبود

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

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

 راه های جلوگیری از خشونت در جامعه - 2 -2

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

 این از مفاهیمی و متقابل احترام ، همنوع به احترام بشر، حقوق اسی،دموکر ورزیدن، عشق آمیر، مسالمت همزیستی

 در که شود داده آموزش آموزان دانش به و شود گنجانده درسی کتب در مفاهیم این باید و است مشهود کامال نوع

 .بود خواهد موثر بسیار آینده در ما اجتماعی بازخورد در صورت این

 مفاهیم 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

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

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

 سازیم، فراهم مطلوب بازسازی برای را زمینه کنیم سعی ترمیمی های نگاه با و دارد وجود جامعه در بزه و جرم برای

 .شد خواهد اصالح جامعه

 جامعه دارد، اشاره جعفری عالمه که همانگونه و شود می فراهم وبمطل انسان گیری شکل زمینه ترمیمی نگاه در  

 .برویم ها شخصیت سمت به اشیاء سمت از و نشوند شیء به تبدیل اشخاص آن در که است ای جامعه آرمانی،
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  .است جامعه افراد هدایت در سعی و است مطلوب ترمیمی نگاه اسالمی، نگاه در

 جهان و منطقه در خشونت زا جلوگیری های حل راه بررسی - 2-3

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

 کشورهای بومی مردم از یعنی رفت می شمار به تهدید و خطر احساس نوع یك غرب برای این. بود توسعه و رشد به

 و دارند مسجد که بینیم می االن نداشتند، مسجد آمریکایی و اروپایی شهرهای از بسیاری. شوند می مسلمان غرب

 این از برخی که هست یادم انقالب از قبل در. سازند می مسجد و خرند می را کلیساها. است شده خلوت کلیساها

 همین به. داد رخ اقاتف همین هم غرب در. کنند تبدیل مسجد به را آنها و بخرند را سینماها کردند می تالش متدینین

 هر که داد توسعه را آن و زد دامن آن به غرب شد پیدا داعشی و تکفیر تفکر از ای ریشه یك وقتی که شد سبب

 کاهش گرایی اسالم شود بیشتر هراسی اسالم چه هر و شود می بیشتر هراسی اسالم نتیجه در یابد، توسعه بیشتر چقدر

 .است فرمول و معادله یك این. یابد می

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

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

 آمیز خشونت رفتارهای هم بودا در. نداریم اسالم در تنها را خشونت بحث ما که چرا کنند، روشن را مسئله این

 حرکت یا. زدند آتش زنده زنده و سوزاندند را مسلمانان و داشتند میانمار در که است رفتارهایی آن نمونه. داریم

 را آنها تمدنش تاریخ گزارش در هم دورانت ویل که داشتیم مسیحیان از تاریخ طول در که آمیزی خشونت های

 و عقالنیت با خشونت و تکفیر پدیده لذا. کردند می مثله یا سوزاندند می زنده زنده را ها برخی که دهد می گزارش

 .ندارد سازگاری منطق

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

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

 دینی ارزش باشد نداشته معرفتی ارزش که عملی بدهد، گرایش دینی به شمشیر زور با را ها انسان که است نیامده

. نیست کافی هم دینی گفتگوی و نشست و علما تبیین تنها اما. است مهم بسیار علما نقش بنابراین. داشت نخواهد هم

 تأکید آن بر و کند می بیان را ایمان  عقالنیت، حفظ با که دینی اعتدالی، دین اعتدالی، اسالم یعنی تفکر این باید
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 به. کنیم عرضه مختلف های رسانه طریق از را کند می پافشاری انسانی و اخالقی های ارزش بر که دینی کند، می

 هراسی اسالم داعش، که اندازه این. شود معرفی دین این باید مجازی، و اجتماعی های شبکه در فیلم، سریال، صورت

 در را گرایی دین و گرایی اسالم مختلف ادیان علمای را آن هزارم یك آیا است، کرده ترویج را آن و کرده تبلیغ را

 و خشونت از مملو سازد، می...  و یسیع نوح، حضرت درباره که هایی فیلم هالیوود حتی اند؟ کرده تبلیغ ها رسانه

 دارند ادیان گفتگوی علما طرفی از اما زند می دینی جامعه به زیان و ضرر بسیار اینها. است عقالنیت نفی و منطقی بی

 .نیست کافی گفتگو اما شود، منتشر هم ها رسانه در شاید. کنند می گفتگو هم با و

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

  شکل که داعش امثال و تکفیری های گروه خود به خود  شود، انجام ها فعالیت گونه این اگر که کنند معرفی را آن و

 طریق از است ممکن اند شده جذب آنها به غلط معرفت یك اثر در که افرادی از خیلی و شود می رنگ کم گیرد می

 که زمانی اما. کنند پیدا دین و اسالم از درستی برداشت و شوند منصرف عقالنی دین ترویج با ای رسانه تبلیغات این

 به اینها. است خطرناك بسیار عجز و جهل که چرا است جهل همان آن، منشأ که ببرند سر به خودشان جهل در مردم

 علما، نقش نظرم به لذا. کشاند می انحطاط به را آن عوامل این باشد، هم متمدن معهجا اگر حتی. زند می آسیب جامعه

 .شود انجام ای رسانه مختلف طرق از باید که است زایی معرفت

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

. باشند داشته گرایانه ستیزه نگاه فلسفه به نسبت که شود می موجب همین. ندارند خوبی میانه نیتعقال با که شوند می

 که است ممکن کند، پیدا ادامه تفکر این اگر. کنند می تکفیر را عرفانی و فلسفی های  شخصیت و مالصدرا امثال لذا

 .است تهدیدی اما است؛ نیفتاده اتفاق هنوز هاینک ولو نیست بعید. بزند سر افراد این از هم آمیزی خشونت رفتار

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

 مخالفت بهانه به که هستند افرادی اوقات گاهی. کنند می مخالفت عقالنیت با طرفی از و فلسفه با است، کرده مطرح

 به قائل اسالمی انقالب چون. است تشیع تضعیف باعث که دهند می انجام غیرعقالنی های حرکت سنت، اهل با

 های شبکه و بگویند سخن وحدت این علیه کنند می سعی و کنند می لج بیشتر آنها. است سنی و شیعه وحدت

 به. دهند نشان را تسنن و تشیع دیتض که بدهند گزارش ای گونه به و کنند هدایت مسیر این در را شان ای ماهواره
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 کرد، مخالفت آنها با هم کسی هر آن دنبال به و دادن نشر را آنها و کردن مسخره  کردن، خلفا به توهین مثال فرض

 های گروه است، شدن مطرح حال در شیعه در که مسلکی اخباری های گروه و ها جریان االن. کنند می تکفیر را او

 حال در اسالمی انقالب ضد والیی مسلمان عنوان به که هایی گروه شود، می مطرح دارد هک عرفانی و فلسفه ضد

 نظرم به. دارند وجود. گویند می سخن شیعیان از دارند، سنت اهل با ضدیت عنوان به که هایی گروه یا اند گیری شکل

 به است ممکن نکند، تغییر شان روش و ادبیات نوع اگر و دارد وجود آمیز خشونت رفتارهای زمینه اینها همه در

 .شود منجر هم داعش خشونت و تکفیری های خشونت

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

 به دیگری و باشد کیی دست در محوریت اگر اما. کنند می رشد همه و فقه عرفان، کالم، هم کند، می رشد فلسفه

 انتقاد و نقد وجود بنابراین. داشت خواهد رکود و کند می پیدا توقف دارد حضور که هم یکی آن شود رانده حاشیه

 رفتاری خشونت به تواند می معرفتی رقبای تکفیر و رقیب حذف اما است مبارك بسیار فکری، مختلف گرایشات به

 .بیانجامد هم کنشی و عملی و

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

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

 مقابل در طبیعتاً اما. است نیاز هنگیفر آموزشی، کار. نشوند جذب دیگران که کرد هم سازی فرهنگ و معرفتی

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

 فرهنگی و معرفتی رفتارهایشان وبیشتر نزدند نظامی خشونت به آنهادست چون دارد، وجود تشیع در که تکفیری

 و معرفتی و عقالنی های شیوه با باید ما است عقالنیت از دور و منطقی غیر و خشن ادبیات ادبیات، هرچند است

 داشته منطق بی و خشن و خشك رفتارهای آنها مقابل در بخواهیم هم ما اگر. بایستیم آنها مقابل در سازی فرهنگ

 استعمار چراکه. کرد واهیمخ بازی استعمار زمین در دقیقاً و داد خواهد عکس نتیجه نظرم به کنیم برخورد و باشیم

 .باشد داشته ای ارزنده و مفید آثار تواند می بسیار بدهیم معرفتی رشد اگر و خواهد می را همین هم

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

 جهان هرگز پردازند، می کشورها سایر غارت و جنگ و گشاییکشور به استعمارگر کشورهای که زمانی تا. برداریم
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 ی هزینه و باشند قانع خود مرزهای به حاکمان و نباشد ها جنگ این اگر و داشت نخواهیم آرامی و خوب دنیای و

 شده کسب های هزینه درآمدو از نیمی از بیش چون. داشت خواهیم خوبی جهان نباشد، کنند می صرف که کالنی

 است گونه این به زندگی همیشه... شود می صرف جنگی تجهیزات و سرباز و سالح برای بیهوده کشور یك توسط

 اضافی قدرت که وقتی. شود می آسیب و زیان باعث کند، می پیدا دست نیست آن الیق که قدرتی به که کسی که

 می انجام کارهایی و شوند می بیخود خود از زود رسد، می کشور یك بزرگان و حاکمان دست به کالن های پول و

 از بخشی این.« کنند صلح یکدیگر با کشورها بزرگان که است بهتر پس. دادند نمی انجام را آن گذشته در که دهند

 . بود مدرسه این آموزان دانش از یکی «دادستانی احسان» انشای

. برداشت گام خشونتبار لبانط صلح اصالح در چیز هر از قبل باید خشونت از عاری و آرام جهانی داشتن برای

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

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

 و گیرد می قرار تعلیم مورد رحمی بی و خشونت جهان از نقاطی در که هستیم این شاهد امروزه متأسفانه حال

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

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

 اختالفات کنند، اصالح را ودخ آمیز خشونت های رفتار ها انسان که شود می برقرار زمانی جهان در صلح. گویاست

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

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

 در موجود های انرژی از و یابد رواج ها انسان بین دوستی که کرد خواهد پیدا تحقق زمانی صلح اند، بوده جهان در

 !ویرانی و تخریب برای نه شود استفاده آبادانی و پیشرفت برای تنها زمین ی کره

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

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

 کنیم؟ می تالش شیرین رؤیای این تحقق برای آیا ؟!چیست شما نظر حال. کنند تالش آن استقرار برای و بشناسند
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 داشتن جامعه ای با رافت اسالمی - 3

 سو یك از بشری جامعه در نسانا بالندگی و رشد . دارد قرار امنیت و آزادی ارزش دو میان در شهروندی حقوق    

 امروز  . است او اجتماعی های آزادی و انسانی حریم پاسداشت دیگر سویی از و عمومی امنیت و نظم حفظ گرو در

 گران سنت اگر که چرا دارد اسالم گرامی پیامبر سیره و اخالق ترویج به نیاز دیگری زمان هر از بیش ما جامعه

 شود . می ایجاد نیز آنان بین همدلی و اتحاد خود به خود یابد گسترش اسالمی جامعه در حضرت آن سنگ

 حل مشکالت نظیر فقر ، بیکاری ، بی عدالتی و رعایت قانون سبب ایجاد جامعه ای با رافت اسالمی خواهد شد .    

 

 نتیجه گیری

 یك هر اما است، مشترك هوممف این از ها انسان برداشت در خشونت از عاری جهان های مولفه از بسیاری اگرچه   

 جهان ی انگاره از متفاوتی فهم خود، های ویژگی از بسیاری و سن جنسیت، فرهنگ، ملیت، به بسته ها انسان از

 تدوین و ریزی برنامه در مسووالن و دولتمردان گر یاری تواند می آن شناخت که فهمی دارند؛ خشونت از عاری

 . باشد کلی های سیاست

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

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

 هیچ که محیطی در که چرا بود، خواهیم دنیا در زیادی های پیشرفت شاهد باشیم، داشته خشونت از عاری جهانی

...  و هنری فرهنگی، علمی، های پیشرفت شاهد توانیم می و کنند می کار مغزها و فکرها نباشد، فشاری و استرس

 به رو هم کشور اقتصاد و شود می بیشتر هم مردم رفاه و امکانات برسند، هایی پیشرفت چنین به کشورها اگر. باشیم

 پزشکی امکانات وقتی شود، می بیشتر هم بهداشتی پزشکی امکانات رفت، بهبود به رو اقتصاد وقتی. درو می بهبود

 . شد خواهد بهتر جامعه سالمت شد، بهتر
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