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 چکيده

به عنوان نیمی از پیکره بشریت و بدنه جامعه انسانی، به همان اندازه قابل  و حقوق زنجایگاه 

هر گونه تحلیل و بررسی انسان، شایسته شناخت و بررسی است. نوع بررسی و ژرف نگری است که 

-ابعاد وجودی زن ـ منهای ویژگیهای صنفی و جنسی ـ در واقع، تحلیل حیات انسان به شمار می

 مقام و منزلت او، شناخت انسان و کرامت اوست.  و آید. در واقع شناخت زن

ابی علل و ریشه یدر خانواده و خشونت علیه زنان » شودزنان مطرح میباب در  کی از مباحثی کهی

، زنانحق و حقوق در رابطه با  شود که در اسالمهای انجام شده مشخص میبا بررسی .است «آن

مباحث زیادی مطرح  خلقت و انسانیت و .... طرز برخورد مالیم با جنس مونث، تساوی زن و مرد در

و  ر خانوادهخشونت علیه زنان دموارد از بسیاری از  شود. که با طرح و بررسی این مطالبمی

تحلیلی و بررسی  -در این نوشتار سعی شده تا با روش تاریخیبنابراین  .شوداجتماع پیشگیری می

 اقتصادی،تحلیل مطالب به این نکته دست یابیم که عوامل و تجزیه و متون و روایات اسالمی 

 ،درباره رجحان جنس مذکر بر مونث حسد، باورهای نادرستفقر، چون: همای اجتماعی و فرهنگی

   باشد. علیه زنان از منظر قرآن و احکام تواند از ریشه های و عوامل خشونتکینه توزی و ... می

 . علل خشونت، احکام و فقهآیات و روایات،  زنان، :يديکل واژگان
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 2برغمدي اعظم ، 1زهرا احمدي افزادي

 .پیام نور مشهددانشگاه هیئت علمی  1
 .کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث 2
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 در خانواده براساس فقه و قرآن خشونت عليه زنان هايریشه

 6/9/1399تاریخ دریافت: 

 20/11/1399تاریخ پذیرش: 

 

http://www.joce.ir/


 44 -53، ص 1399، زمستان 18فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 مقدمه
زن و مرد عناصر اساسی پایداری در خانواده هستند و ادامه موجودیت خانواده، متکی به نقش آفرینی آنهاست. نقش 

حساس زن در امور خانواده به دلیل تربیت و سازندگی، امر مهمی است. وجود زن موجب پیوند اخالقی و عاطفی اعضای خانواده 

، مطمئن و دور از د که زنان به عنوان پرورش دهندگان نسل آتی در محیطی آرامشوشود. این هدف در حالی میسر میمی

اما متأسفانه امروزه خانواده، این محل سکونت و آرامش نیز،  خشونت بسر برند و به تبع آن کودکان در چنین محیطی رش کنند.

ین مکان، به جای تجربه مفاهیم مثبتی چون های بسیاری قرار گرفته است. به طوری که اشخاص در ادر معرض آسیبها و ناامنی

 کنند. محبت، همدلی و ایثار و ... خشونت را توسط نزدیکان و اعضای خانواده تجربه می

گذارند؛ بنابراین از آنجا که تعامل افراد در خانه بیش از هر مکان دیگری است و اعضای خانواده بسیار بر یکدیگر تأثیر می

خانواده نیز بیشتر است. در واقع خشونت بیشتر معطوف به افرادی است که کمترین فاصله و بیشترین رابطه  لذا بروز اختالف در

 آید، جای بحث زیادی دارد. را با فرد خشن دارند. اما اینکه چرا بین این چنین پیوندهای صمیمی خشونت و نزاع پیش می

در خانواده، به و کودکان به این موضوع، یعنی خشونت علیه زنان  های انجام شده در آثار و کتب و مقاالت مربوطبا بررسی

شود که در این آثار به نقش زن در خانواده و تاثیر آن بر سالمت خانواده و اجتماع، یا بررسی خشونت علیه زنان خوبی دیده می

رد بررسی قرار گرفته است. اما به نظر اسالمی، مودر قرآن و آیات و احکام  در هر یک از  مناطق مختلف و نیز بررسی جایگاه زن

است  این خشونت و ریشه های ده، بررسی علل و عواملرسد یکی از راههای فهم هر چه بهتر علل خشونت علیه زنان در خانوامی

تفقه و بررسی عوامل مختلف خشونت علیه این بایست با و این یکی از جنبه های مبهمی است که جهت نیل به این هدف نیز می

اینکه با شناسایی این علت ها و  برطرف یا تفسیر کردن آن مسائل، از خشونت علیه زنان در خانواده پیشگیری یا قشر خانواده 

 جلوگیری کرد، تا خانواده هر چه بهتر و سالمتری در اجتماع داشته باشیم.

 

 شم و خشونت معناي لغوي و اصطالحیخ
 انتیعزّت نفس و ص ت،یّبسزا در حفظ موقع یاست و نقش یدر وجود آدم هاجانیه نیرتریو فراگ نیتریاز اساس یکیخشم 

. اّما اگر کندیم تیاصالح آنها هدا ایفرد را به سمت غلبه کردن بر موانع ناموجّه  یدارد. خشم، قدرت و انرژ دیاز او در هنگام تهد

را  یو یو رفتار یعاطف ،یکه سامان فکر گرددیم لیتبد یو رفتار یروان یبه مشکل رد،یقرار نگ یخالقو ا یعقالن تیّریتحت مد

 .سازدیم رانیو

شود. البته این در تعریف سازمان بهداشت جهانی از خشونت، بدون توجه به نتیجه آن، عمدیت یا اجرای عمل مرتبط می

گیرد. در این تعریف، افزودن آسیبهای ناشی از تصادف رانندگی و سوختگی را در برنمیتعریف حوادث غیرعمدی مانند: اکثر 

دهد؛ به نحوی که موارد ناشی از یک آمیز را گسترش مینیروی فیزیکی، محدوده عمل خشونت کلمه قدرت، در کنار عبارت

ز فعالیتهای خشونت آمیزی که با انجام فعلی گیرد. عبارت قدرت، به جمی رابطه توام با قدرت، تهدید و ارعاب را نیز در بر

 شود.دهد، نیز شامل میگردد، مواردی را که به صورت عدم انجام یا کوتاهی در انجام عملی رخ میمشخص می

استفاده از نیروی فیزیکی و یا قدرت، عالوه بر علیه خود )خودکشی و سایر اعمال خودآزاری( موارد دیگری نظیر غفلت و 

گیرد. این تعریف، مجموعه وسیعی از وقایع نظیر آسیبهای روانی، خشونت جسمی، جنسی و روانی علیه دیگران را نیز در بر می

، 1385گزارش جهانی خشونت و سالمت/ سازمان بهداشت جهانی ژنو، چاپ اول، ) گیرد.برمیانواع محرومیتها و ضعف رشد را در 

 (32و 31جمشید کرمانچی، تهران، تندیس، ص  -شهرام رفیعی فر -مترجم مامک افتخاری

 

 خشونت عليه زنان
افتد. این یکی از شایع ترین اشکال خشونت علیه زنان، خشونتی است که توسط همسر یا یک مرد محرم به آنها اتفاق می

گیرد تا افراد موضوع به صورت کامل با وضعیت مردان که بیشتر توسط افراد غریبه و ناآشنا مورد خشونت و حمله قرار می

ن قربانی خشونت افرادی هستند که عالوه بر ارتباط عاطفی، از نظر اقتصادی نیز به کند. این حقیقت که زنانزدیک، تفاوت می

 اند، تاثیر زیادی بر مکانیسم سوء استفاده و نحوه برخورد با آن دارد.آنان وابسته
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توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، خشونت علیه  1993پیمان نامه رفع خشونت علیه زنان که در سال 

 کند: ن را چنین تعریف میزنا

 خشونت علیه زنان شامل هرگونه عمل قهرآمیز است که :

 بالفعل یا بالقوه به آسیب یا رنجش فیزیکی، جنسی و یا روانی آنان شود. -

 تهدید به اعمال خشونت آمیز، سلب اختیار و یا محرومیت اجباری از آزادی گردد. -

  .در زندگی عمومی یا در زندگی خصوصی صورت گیرد -

دهد. اگر چه های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی یا فرهنگی بین آنها، خشونت شوهر رخ میدر تمام کشورها علیرغم تفاوت

افتد ولی توانند در ارتباط با مردان خشن باشد و خشونت گاهی اوقات در ارتباط بین هم جنسان نیز اتفاق میزنان هم می

افتد. و در بسیاری از فرهنگها خشونت علیه زنان امری مردان علیه زنان اتفاق میبیشترین و شدیدترین انواع خشونت، توسط 

 (11درام موسوی، گیسوان در آتش، ص پ)شود. قانونی پنداشته می

 

 و عوارض آن خشونت خانگی
خانه یا خانواده سوء استفاده فیزیکی، روانی و یا اقتصادی از زنان را که توسط شریک فعلی یا قبلی زندگی فرد دیگری در 

 گویند. خشونت خانگی شامل موارد زیر است:دهد، خشونت خانگی میرخ می

 خشونت فیزیکی: مثل کتک زدن، بریدن اعضاء، سوزاندن، حبس کردن در خانه و ...

رداری، تحقیر روانی، ب خشونت احساسی/روانی: که طیف وسیعی از اعمال قهرآمیز مثل تحقیر مادی، استمثار و بهره

  شود.، محرومیت از آزادی و حقوق و غیر آن را شامل میفحاشی

خشونت اقتصادی: مثل حق السکوت، تصرف در دستمزد زنان به طوری که مرد کنترل کامل درآمد خانواده را به عهده 

 داشته باشد، و غیر آن.

این گذارد. تاثیر مستقیم میهر یک از خشونت های جسمی و روانی عواضی دربردارد که سالمت زن و خانواده را تحث 

-های جسمی عمیقروانی از زخم -های روحیگذارند. زخمتری بر جای میعوارض در عین اینکه نامحسوس ترند، اثرات طوالنی

 گوید:ترند. یک زن قربانی خشونت در مرکز حمایت از زنان هند در بمبئی چنین می

ن تنی، اختالالت وسواسی، کاهش اعتماد به نفس، مشکالت جنسی در های رواعوارضی از قبیل افسردگی، اضطراب، بیماری

شود و اغلب به بروز مشکالت جنسی اند. اختالالت جنسی به ویژه در میان نوجوانان بیشتر دیده میمیان.قربانیان خشونت شایع

پدرام موسوی، ) در قربانیان بیشتر است. انجامد. احتمال پناه بردن به مواد زیانبار )مثل سیگار و مواد مخدر( نیزدر بزرگسالی می

  (11و14گیسوان در آتش،  ص 

 

 ینینگاه به زن و خشونت عليه او در خانواده از نظر د

شد و خورشید اسالم زمانی طلوع کرد که اوضاع زن در خانواده و اجتماع، بسیار تلخ و ناگوار بود. حقوقش پایمال می  

های منفی قواعد و مقررات را برای آزادی زن پایه ریزی کرد. قوانینی را آورد که آن پدیدهشخصیتش جریحه دار بود. پس اسالم 

 را که در آن زمان شایع و رایج بود، از بین برد.
شد. های بسیاری میاین الگوی اسالمی نوین در آزاد سازی زن، ویژگیها و صفات بیشماری داشت و شامل جوانب و زمینه

 در این مورد برداشت، آزادی انسانیت زن، تثبیت شخصیت و مساوی قرار دادن وی در خلقت با مرد بود. اولین گامی که اسالم 

تواند بگوید در نظام هستی بر من ظلم شود این است که در نظام آفرینش، ستمی وجود ندارد. هیچ زنی نمیآنچه دیده می

 فرماید:به او برتری داده شده است.قرآن کریم آشکارا بیان می تواند بگوید که در نظام هستیو ستم شده است و هیچ مردی نمی

 رسوالن فرستادیم همانا) .25 آیه/   حدید سوره لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط»

 (عدل. به مردمان نمایند قیام تا را میزان و کتاب ایشان با فرستادیم فرو و ها بیّنه با را مان
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 طبق آیات و روایات پيشينه خشونت خانوادگى

خشونت خانوادگى عمرى به درازى خانواده دارد. در اولین خانواده بشرى خشونت خانوادگى به اشکال مختلف آن بروز و 

عنوان فرزندان، خشونت میان شوند و هابیل و قابیل به ظهور پیدا کرد. در این خانواده که آدم و حوا به عنوان والدین شناخته مى

نفس » 30مائده/  «فطوّعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین»کشد: دهد و قابیل، هابیل را مىفرزندان رخ مى

بر اساس آیات وحى خشونت خانوادگى در « سرکش کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد. او را کشت و از زیانکاران شد.

 ها نیز ادامه یافت و برخى اعضاى خانواده خشونت گرا و شمارى دیگر قربانى خشونت شدند.دیگر خانواده

کنند. این گروه علیه السالم شمارى از فرزندان خشونت گرا هستند و بر برادر کوچک خویش خشونت مىدر خانواده یعقوب 

یت با پیشنهاد یکى دیگر از برادران به افکندن گفتند، در نهاکه در آغاز از بدترین شکل خشونت علیه برادر خویش سخن مى

اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضاً یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من »یوسف در چاه رضایت دادند و برادر خویش را به چاه افکندند: 

-10یوسف/ ) «م فاعلینطه بعض السّیارة إن کنتبعده قومًا صالحین. قال قائل منهم ال تقتلوا یوسف و القوه فى غیابت الجبّ یلتق

یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دور دستى بیفکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد و بعد از آن )از گناه خود توبه »( 9

خواهید کارى انجام دهید، او را در نهانگاه یکى از آنها گفت: یوسف را نکشید! و اگر مى« کنید؛ و( افراد صالحى خواهید بود!مى

 «ها او را بگیرند.یفکنید، تا بعضى از قافلهچاه ب

 

 خشونت فرزندان بر یکدیگر

علیه السالم رخ داده است. در  علیه السالم و یوسفاین شکل از خشونت چنان که پیش از این گفته آمد، در داستان آدم

فطّوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح » علیه السالم، هابیل قربانى خشونت شد و برادرش قابیل بر او خشونت کرد: داستان آدم

نفس سرکش، کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد؛ )سرانجام( او را کشت؛ و از زیانکاران » ( 30مائده/ ) «من الخاسرین

ت و آزار به کنند و او را پس از اذیّعلیه السالم خشونت مىعلیه السالم نیز گروهى از برادران بر یوسفو در داستان یوسف« شد.

هنگامى که او را با خود بردند و تصمیم ( »15)یوسف/ « فلّما ذهبوا به و اجمعوا أن یجعلوه فى غیابت الجُبّ»افکنند: چاه مى

 «.گاه چاه قرار دهندگرفتند وى را در مخفى

 

 از منظر قرآن و احکامعليه زنان و کودکان  خشونتو ریشه هاي عوامل 

هاى گوناگونى به بحث و بررسى گذاشته شده است. برخى با نگاه روان شناختى این پدیده را مورد دریچهعوامل خشونت از 

جرم شناسان نیز از دریچه  پردازند ودهند. شمارى دیگر از جهت اجتماعى به بحث درباره عوامل خشونت مىکنکاش قرار مى

واند راهگشاى پژوهشگر باشد، دریچه وحى است. با یارى گرفتن تنگرند. دریچه دیگرى که مىدانش خویش به عوامل خشونت مى

توان عواملى را به عنوان عوامل خشونت خانوادگى معرفى کرد. نظرداشت موارد خشونت خانوادگى مىاحکام  از آیات وحى و 

 :برخى از عوامل خشونت در قرآن عبارتند از

 حسادت

علیه السالم، حسد قابیل عامل اصلى قتل هابیل بود. نمونه در داستان آدمیکى از عوامل مهم خشونت، حسد است. براى 

کرد. جهت اول زیبایى همسر هابیل بود و جهت دوم پذیرش قربانى هابیل. تفسیرگر قابیل از دو جهت بر هابیل حسادت مى

دو نظریه  (27مائده/ ) .«فتقبّل من احدهما واتل علیهم نبأ ابنى آدم بالحقّ اذ قربّا قرباناً»برجسته اهل سنت در تفسیر آیه شریفه 

دار بود یک گوسفند چاق قربانى کرد و قابیل که کشاورز بود نظریه اول: هابیل که گلّه»آورد: براى خشونت قابیل بر هابیل مى

شد. در نتیجه قابیل  یک دسته از محصوالت نامرغوب خود را در راه خدا قربانى کرد. قربانى هابیل پذیرفته شد و قربانى قابیل رد

 بر هابیل حسد کرد و نقشه قتل او را کشید. 

آورد و یک دختر. وقتى دختران و پسران به سن ازدواج علیها السالم در هر زایمان یک پسر به دنیا مى نظریه دوم: حوا

زاد قابیل و قابیل با همزاد کرد. بر اساس این سنت هابیل با همرسیدند، پسر یک زایمان با دختر زایمان دیگر ازدواج مىمى

هابیل ازدواج کرد. قابیل که ناگزیر از ازدواج با همزاد هابیل شده بود از آن جهت که همسر هابیل زیباتر بود بر هابیل حسد 
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در هر دو نظریه یاد شده عامل خشونت بر (. 203-204فخر رازى، الکبیر، )« ورزید و پایان این حسد به قتل هابیل انجامید.

 هابیل حسد قابیل است. 

 درستباورهاى نا 

یکى دیگر از عوامل خشونت خانوادگى باورها و اعتقادات نادرست خشونت گرا است. براى نمونه خشونت عرب جاهلى علیه 

فت مهریه دختر و به ارث بردن ایشان، از آن زنان، کشتن دختران، مبادله کردن دختران و زنان، ازدواج با مادر خوانده و دریا

طباطبایى، محمدحسین، المیزان، دوم، قم، اسماعیلیان، ) .شناختجهت بود که عرب جاهلى زن را فرومایه، پست و حقیر مى

الکبیر، فخر رازى، )دانست. توان او را در تأمین مخارج خویش باور نداشت و او را سربار دیگر اعضاى خانواده مى .(84/13

یا ایّها الّذین آمنوا الیحلّ لکم أن ترثوا النساء کرهاً و التعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ماءتیتموهنّ إالّ أن یأتین بفاحشةٍ »(  196/20

اید! براى شما حالل نیست که از زنان، از روى اکراه ارث ببرید. آنان را تحت اى کسانى که ایمان آورده» (19نساء/ )-« مبیّنةٍ

 « اید، تملک کنید مگر این که آنها عمل زشت آشکارى انجام دهند.قرار ندهید که قسمتى از آن چه را به آنها دادهفشار 

در عصر جاهلى و صدر اسالم رسم اهل مدینه این بود که پس از فوت »نویسد: واحدى در سبب نزول آیه شریفه مى

شد انداخت و از اولویت نسبت به نامادرى خویش برخوردار مىادرى مىسرپرست خانواده، فرزند او یا نزدیکان وى لباسى روى نام

گرفت و از آن سو به نامادرى نفقه گرفت و چون این اولولیت بدون تعیین مهریه صورت مىو حق ازدواج از نامادرى را مى

چنان در تملک باقى بماند تا از دنیا شد و یا ناگزیر بود هم شد. نامادرى ناگزیر از پرداخت فدیه از ما ترک میت مىپرداخت نمى

للرّجال نصیب ممّا ترک الوالدان و االقربون و للنّساء نصیب ممّا ترک الوالدان و االقربون »  واحدى نیشابورى، اسباب النزول «برود.

گذارند، سهمى براى مردان از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جاى مى( »7)نساء/ « ممّا قلّ منه او کثر نصیبًا مفروضاً

گذارند سهمى؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد؛ این سهمى است تعیین ان مىاست؛ و براى زنان از آن چه پدر و مادر و خویشاوند

در عصر »خوانیم: سبب نزول این آیه شریفه نشان از خشونت عرب جاهلى بر زنان دارد. در سبب نزول آیه مى« شده و پرداختنى.

سیوطى، )« شدند.بیر از ارث برخوردار مىگرفت و تنها مردان کجاهلى رسم چنان بود که ارث به زنان و کودکان صغیر تعلق نمى

 (لباب النقول

اى سخن بگوید که امروزه از علیه السالم نیز باورهاى نادرست کنعان او را به مسیرى کشاند که با پدر به گونهدر داستان نوح

علیهما  در خانواده نوح و لوط (.43هود/ ) «سآوى الى جبل یعصمنى من الماء»شود: آن به عنوان خشونت روحى و روانى یاد مى

 السالم نیز وجود خشونت خانوادگى که در قرآن از آن به خیانت یاد شده است، بیشتر از آن جهت بود که همسر نوح و لوط

حت ضرب اللَّه مثالً لّلذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا ت»تافتند: علیهما السالم کافر بودند و دین نوح و لوط را بر نمى

اند به خداوند براى کسانى که کافر شده»(.  10تحریم/ )« عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من اللَّه شیئاً

همسر نوح و همسر لوط مثل زده است، آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولى به آن دو خیانت کردند و 

چنان که در خانواده فرعون نیز خشونت فرعون بر آسیه از آن جهت بود که « ودى به حالشان نداشت.ارتباط با این دو پیامبر س

دید و چون منافع و قدرت خویش را در خطر دید، به خشونت پناه تابید و خویش را رو در روى او مىفرعون دین آسیه را برنمى

 برد و نهایت همسر خود رابه شهادت رسانید. 

هاى مسلمان نیز به عنوان یکى از عوامل اصلى و کلیدى خشونت خانوادگى است. براى نمونه باورهاى ناروا در میان خانواده

هاى خانوادگى خوانده هاى غلط از قیمومیت مرد و جواز خشونت مرد بر زن و عدم قصاص پدر، از عوامل برخى خشونتبرداشت

الرّجال قوّامون على النّساء ... و الالّتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و »کنند: ناد مىشود و خشونت گران به دالیل زیر استمى

مردان سرپرست و نگهبان زنانند... آن دسته » (34نساء/ )« اهجروهنّ فى المضاجع و اضربوهنّ فإن اطعنکم فالتبغوا علیهنّ سبیالً

دهید! و در بستر از آنها دورى نمایید و آنها را تنبیه کنید! و اگر از از زنان را که از سرکشى و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز 

مجلسى، محمد باقر، بحاراالنوار، دوم، بیروت، )« فاضربوهنّ ضرباً غیر مبرح« »شما پیروى کردند راهى براى تعدى بر آنها نجویید.

ابن براج، المهذب، دوم، قم، دفتر نشر فرهنگ ) «قتل بهاذا قتل االب ابنه عمداً لم ی« »ایشان را آهسته بزنید.»(  405/21الوفاء، 

 «.گرددهر گاه پدر، فرزند خویش را به عمد از میان ببرد به جهت قتل فرزند قصاص نمى» (.685/3اسالمى، 
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 مشکالت اقتصادى 

ها به خصوص خشونت مالى نتیجه ناتوانى فقر یکى از عوامل مهم و اساسى خشونت خانوادگى است. بسیارى از خشونت

هاى زندگى است. سرافکندى سرپرست خانوار در برابر خانواده و مشکالت روحى و روانى بسیارى سرپرست خانوار از تأمین هزینه

پردازد و با خشونت کند که سرپرست خانوار به خشونت مىاى شدت پیدا مىندازهکند، گاه به اکه از این سرافکندى سر باز مى

شوند یا یکدیگر را دهد. بر این اساس اعضاى خانواده به اندک بهانه به شدت قربانى خشونت پدر یا مادر مىخویش را تسکین مى

ى خانواده دختران نوجوان را به عقد پیران در یابد، براى کاهش بار اقتصاددهند. دخترفروشى رواج مىمورد خشونت قرار مى

 شود. گیرند و زن خانواده وادار به کسب درآمد مىآیند و پسران تحت فشار شدید قرار مىآستانه مرگ در مى

هر چند فقر و خشونت خانوادگى الزم و ملزوم یکدیگر نیستند، اما پیش از اسالم وقتى عرب جاهلى خویش را ناتوان از 

برد و یا ایشان را به برد و فرزندانى که توان کار و کسب نداشتند از میان مىدید به خشونت پناه مىارج خانواده مىتأمین مخ

و فرزندانتان » (.31اسراء/ )« و ال تقتلوا اوالدکم خشیة امالق نحن نرزقهم و ایّاکم إنّ قتلهم کان خطأً کبیراً»فروخت: دیگران مى

و ال تقتلوا اوالدکم من إمالق نحن « »دهیم؛ مسلمًا کشتن آنها گناه بزرگى است.آنها و شما را روزى مىرا از ترس فقر نکشید! ما 

و اذا بُشرّ احدهم باألنثى ظلّ وجهه »خر رازى نویسنده برجسته اهل سنت در تفسیر آیه شریفه ف( 151انعام/ )« نرزقکم و ایّاهم

و تارة خوفا من الفقر و »داند: را فقر اقتصادى مى از منظر احکام و فقه، هاونت( یکى از عوامل این گونه خش58)نحل/ « مسوّداً

 (56/20فخر رازى، الکبیر، ) «.الفاقه و لزوم النفقه

 بيمارى

هاى خانوادگى، بیمارى خشونت گرا است و در این بیماران روانى بیش از بیماران جسمى یکى از عوامل مهم خشونت

از بیمارى  %5-15مردم جهان بیمارى روانى شدید دارند و بین  %1اساس آمار سازمان جهانى بهداشت کنند. بر خشونت مى

باشند و بدترین خانواده به شکل مستقیم در معرض خشونت این افراد مى 80000برند. بنابراین دست کم روانى خفیف رنج مى

 بینند.شکل خشونت را مى

برند به بدترین شکل به اعضاى دهد که در میان خشونت گرایان، گروهى که از بیمارى روانى رنج مىآمار و ارقام نشان مى 

رسد یک نوع رابطه عمیق میان نوع خشونت و بیمارى خشونت گرا وجود دارد. بر این کنند و به نظر مىخانواده خشونت مى

زداید و رهایى کند و دختر او گرد و غبار از چهره پدر مىقبر دختر خود را مىاساس وقتى آن عرب جاهلى با دستان خویش 

سازد، این پدر مسلمًا از نهد و با سنگدلى تمام او را زنده به گور مىطلبد و پدر به التماس و درخواست او وقعى نمىخویش را مى

شود. درد شدید، ها مىوحى عامل برخى از خشونتبرد. بیمارى جسمى نیز چونان بیمارى ریک بیمارى روانى مزمن رنج مى

شوند و افراد خانواده را اى که این نوع از بیماران به سرعت خشمگین مىکند؛ به گونهبیمار جسمى را کم حوصله و ناشکیبا مى

یارى از مردم دیده بود، برد، نامالیمات بسعلیه السالم که به شدت از بیمارى رنج مىدهند. براى نمونه ایوبمورد خشونت قرا مى

از رنج و آزار و اذیت مردم به ستوه آمده بود و به صحرا پناه برده بود. وقتى همسرش سخن شیطان را براى او نقل کرد، به شدت 

 لئن عافاه اللَّه لیجلدنّها مائةفحلف باللَّه »خشونت جسمى تهدید کرد:  به خشم آمد و همسرش را به

 پس از بهبودى به عهد (فخر رازى، الکبیر www.Forum.persiantools.com/t38296)-page101.html 3جلدة

« و خذ بیدک ضعثاً فاضرب به و ال تحنث إنّا وجدناه صابراً نعم العبد إنّه أوّاب»خویش وفادار ماند و همسر خویش را تازیانه زد: 

 )44)ص/ 

 بينی در خانواده دب

هاى یکى دیگر از عوامل خشونت خانوادگى بدبینى افراد خانواده نسبت به یکدیگر است. بر این اساس بسیارى از خشونت

هاى ناموسى در شهرهاى جنوبى کشور نتیجه بد گمانى پدر، برادر، شوهر و حتى خویشاوندان جسمى، روحى و روانى و قتل

کشند از روى مردانى که همسران خویش را مى %90ان از آن دارد که ها نشدرجه دوم است. برخى ادعا دارند که پژوهش

 کنند. بدگمانى اقدام به قتل مى

علیه در آیات وحى نیز نشانه هایى از وجود بدگمانى در خشونت روحى و روانى وجود دارد. براى نمونه در داستان یوسف

علیه السالم از روى بدبینى بنیامین و یوسف را ان در محضر یوسفالسالم آن گاه که قدح از بار بنیامین بیرون کشیده شد، برادر
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قالوا إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسرّها یوسف فى نفسه و »دزد خواندند و یوسف و بنامین را آزار روحى و کالمى دادند: 

)یوسف( نیز قبل از او دزدى کرد!  گفتند: اگر او دزدى کند، )جاى تعجب نیست( برادرش برادران»(  77یوسف/ )« لم یبدها لهم

 «یوسف )سخت ناراحت شد، و( این )ناراحتى( را در درون خود پنهان داشت، و براى آنها آشکار نکرد.

 کبر و خودبينى

هاى متکبر بیش از دیگر افراد به خشونت کبر و خودبینى یکى دیگر از عوامل بروز خشونت خانوادگى است. انسان

اى است که مخالفت دیگران کنند. روحیه این افراد به گونهبیشتر از دیگران به اذیت و آزار اعضاى خانواده اقدام مىپردازند و مى

علیه السالم در این باره کنند. حضرت عیسىکنند و بر ایشان خشونت مىتابند و به شدت مخالفان را سرکوب مىرا بر نمى

علیه توان از داستان نوحران خاستگاه غضب است. براى این عامل خشونت، مىگوید: کبر، خودکامگى، خوار شمردن دیگمى

قال سآوى »السالم بهره گرفت. در این داستان کنعان خشونت گفتارى بر پدر دارد و عامل این خشونت کبر و خودبینى اوست: 

 (43)هود/   «الى جبل یعصمنى من الماء

 حبّ دنيا

خانوادگى، دنیادوستى و دنیاپرستى خشونت گرا است. عالقه مفرط خشونت گرا به مادیات گاه یکى دیگر از عوامل خشونت 

دارد. چه بسیارند پدرانى که با ثروت بسیار از کمک او را از کمک به اعضاى خانواده و تأمین مخارج و نیازمندیهاى ایشان بازمى

شان را تأمین کنند و چه بسیارند زنانى که مطالبات بسیار دارند و کنند و حاضر نیستند نیازهاى مادى ایبه فرزندان خوددارى مى

کنند و خشونت کالمى بسیار بر ایشان دارند. این عامل خشونت نیز هاى بسیار خود شرمنده مىشوهران خویش را با درخواست

لم همسران آن حضرت بى توجه به صلى اهلل علیه وآله وسدر برخى آیات قرآن آمده است. براى نمونه در خانواده پیامبر اسالم

هاى ناحق و ناشایست پیامبرصلى اهلل علیه وآله وسلم را آزرده موقعیت آن حضرت مطالبات بسیار مادى داشتند و با این خواست

 طوسى، محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار) ساختند تا آن جا که در این باره آیه شریفه زیر فرود آمد:مى

یا ایّها النّبىّ قل الزواجک إن کنتنّ تردن الحیاة الدنیا و زینتها فتعالین امتّعکنّ و أسرّحکنّ » (83. 334/8احیاء التراث العربى، 

اى خواهید بیاید با هدیهاى پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگى دنیا و زرق و برق آن را مى( »28)احزاب/ « سراحاً جمیال

 .مند سازم و شما را به طرز نیکویى رها سازمشما را بهره

 

 نگرش اسالم نسبت به مسئله نفی خشونت عليه زنان

موضوع زنان از جمله مسائل مشترکی است که به لحاظ مظالم تاریخی و دیدگاههای فرونگر و محرومیتهای متعدد نسبت 

محافل جهانی گردیده، لیکن به لحاظ مبانی اندیشه اسالمی به او، منجر به طرح، بررسی و تدوین قوانین و کنوانسیونهایی در 

را « خشونت علیه زنان در خانواده»بایستی مفاد آن مورد تجزیه، تحلیل و بازبینی قرار گیرد. در این بخش برانیم که موضوع 

  براساس آیات و روایات اسالمی، مورد بررسی قرار دهیم.

  

 مخالف خشونت -اسالم دین مهر و محبت 

بدون تردید، همه ادیان آسمانی به ویژه دین مبین اسالم بر پایه مهر و محبت و برابری مردم در پیشگاه خداوند متعال بنا 

های دینی به پیشی گرفتن رحمت خدا بر خشم و غضب وی اشاره شده است و کیفر و عذاب او مگر بر قانون شده است؛ در آموزه

رسد. پیامبر اکرم صل اهلل و علیه و سلم خود دارای اخالق نیک ناموس و حقوق دیگران نمیشکنان و تجاوزگران به مال و جان و 

 فرماید ستاید و میو پسندیده بود و خداوند متعال او را به این صفت نیک می

 بسیار نیکویی هستی. -روش و منش –تو دارای اخالق  (4)سوره قلم، آیه  إِنَّکَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ  وَ

, آل عمرانسوره ) – لْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکفَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ و َلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَ :فرمایدجای دیگری می در 

–شود. غیر یک سوره ها با نام خداوند رحمان و رحیم خدای مهرگستر و مهربان آغاز میدر قرآن کریم تمام سوره (159آیه 

که آن هم در ارتباط با پیمان شکنان مشرکان است که قرارداد مورد توافق طرفین را زیر پا نهادند. به جای آن هم در سوره  -توبه

ه آمده است. از سوی دیگر، تمام صفات و اسماء الهی که در آخر آیات قرآن کریم آمده اضاف« بسم اهلل الرحمن الرحیم»نمل یک 
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ای خشن از دین و برخوردهای خشونت مآبانه به نام دین نه تنها پسندیده است و حکم محکمات آیه را دارد. بنابراین ارائه چهره

، جمود و 1379صلواتی، محمد، . )آوردنی فراهم مینیست، بلکه حرکتی ضد دینی است که گریز مردم را از دین و حکومت دی

 (خشونت، چاپ اول ، ذکر، تهران

 

 احادیث درباه فرو کردن خشم و خشونت

توان اشاره کرد که احادیثی زیادی در اسالم مبنی بر عدم خشونت وجود دارد.از جمله: خشم، دشمن توست پس او را بر می

 (11، بیروت، مؤسسة آل البیت االحیاء التراث، ص12ق مستدرک الوسائل، ج1408حسین،نوری، میرزا ) ؛خود مهار گردان

توانست آن را به کار گیرد، خدا در قیامت دلش را از خشنودی فرماید: کسی که خشمی را فرو خورد که میامام صادق می 

شیخی، دارالحدیث، قم، چاپ اول، ش، تلخیص سید حمید حسینی، ترجمه حمیدرضا 1381میزان الحکمة، ) .کندخود پر می

 (.4335، ص 9جلد

 (.4333، ص 9همان، ج )فرماید: تسلط داشتن بر خشم میراندن هوسهای نفسانی در راس فضایل جا دارد. امام علی می

 پیامبر از محبوبترین راهها به سوی خدا نوشیدن دو جرعه خشمی که با بردباری و مصیبتی که با شکیبایی آن را فرو بری.

 (.4337ص 9ٍهمان ،ج)

 (286غررالحکم، ص ) فرماید: بردباری میوه دانش است.امام علی می

 در حدیثی آمده: بردباری دهان بند ابله است.

، ص  3.میزان الحکمه، ج 1287، ص  3میزان الحکمه، ج ) .داندامام علی بردباری را باعث سامان یافتن کار مومن می

1287) 

ها مدارا کنید و با زبان خوش با آنان سخن بگویید، شاید اعمالشان را در هر حال با زن»فرماید: میدر جایی دیگر امام علی 

مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که اگر هم به طور طبیعی آنها »فرماید: امام صادق می« نیکو گرداند.

 (2264،ص 5همان، ج)له خوش رفتاری با آنها و ... را ندارد، باید خود تکلف در آنها وادارد از جم

فرماید: هر مردی که بخاطر خدا و امید پاداش او در برابر بد اخالقی همسرش صبر کند، بخدا برای هر روز و شبی پیامبر می

 (7891، 5همان، ج)دهد. ورزد، ثواب ایوب را میکه شکیبایی می

شود که خدا خیر دنیا و آخرت را برای او مقرر ه خدمت کردن به همسر خود میدر روایتی از پیامبر آمده که مردان موفق ب

 (198، ص1388کربالیی، مریم، کنترل خشم در خانواده، اصفهان، حدیث راه عشق، )کرده. 

 

 خوش رفتاري و منع از خشم به زنان

توان یافت که توصیه به خوش رفتاری با زنان نموده و از خشونت علیه آنان بازداشته های فراوان میدر متون دینی نمونه

  از جمله:و چه بسا از نظر فقه و احکام اسالمی علیه خشونت احکام جدی وارد کرده است  است 

شریکی ندارد  مؤمنان را سفارش می کنم به شهادت بر یگانگی خدا و اینکه او»حضرت علی )ع( هنگام وفات، وصیت فرمود: 

همانا آخرین سخن  و همانا محمد بنده و فرستادة اوست و ... خدا را، خدا را در مورد زنان و خدمتکاران در نظر بگیرید.

 کنم: زنان و خدمتکاران.اند، سفارش میپیامبر)ص( این بود که فرمود: شما را به دو قشر جامعه که در ضعف نگاه داشته شده

اند، تقوای الهی را پیشه خود سازید. آن دو گروه عبارتند از: در دو گروه جامعه که در ضعف قرار گرفته»امام باقر)ع( فرمود: 

زن و شوهر باید کاری کنند که هر دو از یکدیگر راضی باشند. امام علی)ع( درباره رفتار و سیره خود و  «زنان و یتیمان

س( غضب نکردم و او را به کاری مجبور نساختم، تا آنکه خداوند فرماید: به خدا سوگند که هرگز بر فاطمه)فاطمه)س( می

-عزوجل او را به نزد خویش برد و او نیز مرا خشمگین نساخت و هرگز برخالف خواست من عمل نکرد و من هرگاه به او نگاه می

 (363، ص 1ج  اء،  بیروت، داراالضو ق، کشف الغمة،1405اربلی، علی بن عیسی، ) .شدهایم برطرف میها و اندوهکردم، غصه
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دهد که بر گونه او هفتاد ای وارد کند، خداوند به نگهبان آتش دستور میهر مردی که بر زنش صدمه»فرمود:  خدا رسول

های آتشین کوبیده ضربه در آتش دوزخ وارد سازد. هر مرد مسلمانی که به گیسوی زن مسلمانی چنگ زند، دست او با میخ

 .خواهد شد

هر مردی که زنش را بیش از سه بار کتک بزند، خداوند او را در قیامت در حضور تمام انسانها رسوا »ایشان فرمود:  چنینهم

خدا فرمود:  شخصی از پیامبر)ص( پرسید: همسرم چه حقی بر من دارد؟ رسول (639 -638، ص 1ج ،سنن ابن ماجه،) .«سازد

پوشاک تهیه کردی برای او نیز فراهم سازی. به صورت زن آسیب نرسانی و  هر گاه غذا خوردی به او نیز غذا دهی، هر گاه که

 ( 250، ص 14مستدرک الوسائل، ج) .«زشتش نخوانی

 کند.خداوند بیش از هر چیز، به خاطر )حمایت از( زنان و کودکان غضب می»امام کاظم )ع( فرمود: 

خدا سپاس خدا را گفت و مردم را موعظه پیامبر بود، رسولالوداع با پدرم در حجه»سلیمان بن عمرو بن االحوص گوید: 

کرد، آنگاه فرمود: زنان را سفارش خیر کنید. آنان اسیر دست شما هستند، جز نیکی حق ندارید با آنان رفتار کنید. مگر آنکه 

ای گر از خالف بازگشتند، بهانهمرتکب فحشایی آشکار شوند. در آن صورت از بستر آنان کناره بگیرید، آنان را مالیم کتک زنید و ا

 (148، ص 7ج بی جا،المصنف، المکتب االسالمی،  ،1390عبدالرزاق ، ،همام) .«بر آنان مجویید

ای هر که به فرد مؤمنی طوری نگاه کند که او به واسطة آن نگاه بترسد، خداوند در روزی که سایه»امام صادق)ع( فرمود: 

 «را خواهد ترساند.جز سایة رحمت خدا وجود ندارد، او 

 

 پرهيز از بداخالقی و خشونت با زن
هاست؛ چیزی که زندگی را تیره و تار و روابط زناشویی را ترین بد رفتاریترین و نکوهیدهاعمال خشونت در خانواده، از زشت

-توصیه ی نکردن با زنان ازگیرکند. پرهیز از خشونت و سختها را به دوری تبدیل میها را به دشمنی، و نزدیکیغمبار و دوستی

ام های خداوند به مسلمان است مگر اینکه براساس احکام اسالمی فاحشه مبینه ای از زن دیده شود که در آن صورت نیز احک

 حکمفرما میشود. خواستی که متناسب با شارع مقدس بیان می کند،

ةٍ النِّسَاءَ کَرًْها وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَِتذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بَِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَیَا َأیُّهَا الَّذِیَن آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَُکْم أَنْ تَرِثُوا 

عیسی زاده،  .19, آیه نساءسوره ( . رًاوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوِف فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَْجعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِی

 (60اول، موسسه بوستان کتاب، قم، ص، خانواده قرآنی، چاپ 1390عیسی، 

 

 نتيجه گيري
و نیز احکام اسالمی که در  در آیات و روایات خشونت علیه او زنان وجایگاه درباره  نظر اسالم تا در مقاله پیش رو سعی شده

این نتیجه رسیدیم که زنان در اسالم به عنوان اصل و  به بررسی کنیم و با بررسی آن جای خود شارع مقدس حکم می کند،

و اهمیت دادن به نقش زنان در خانواده و رسیدن به آرامش و امنیت خانواده در گرست اساس خانواده از جایگاه واالیی برخوردار

ر اشاره شده بسیا و جدای از جنس مذکر و اجتماع است و اینکه در قرآن به این جایگاه و حق و حقوق زن به صورت مستقل

و  رسیم که به مهربانیطرز برخورد با آن به این نتیجه میاست و از طرفی با تفقه در آیات و روایت مختلف درباره زنان و 

ده بسیار باعطوفت برخورد کردن با زنان و دختران بسیار در آیات و روایات آمده است و مردان را از خشونت علیه زنان در خانوا

 نشان از اهمیت دین مبین اسالم به این قشر مهم و حساس جامعه است. برحذر دانسته شده است 
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