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 وموضوع امحای خشونت  اخیراً وهیاهوی خشونت علیه زنان درمنطقه براه افتیده  هرزمان دیگر دهۀ های پسین بیش از در
 شده اند. صحنه منابع مختلف با دنبال نمودن اهداف گوناگون وارد بنگاههای تبلیغاتی شده و رسانه و احیای حقوق زنان محور

 هرزمان و از دارند و تازها قرار د تاخت ومرصا سوی دشمنان دیرینه اسالم که همیشه در فاجعه این جاست که درین میان از
 ونت در، خشزمینی علیه ارزش های بی بدیل اسالم یورش نمایند زیر زمینه می خواهند بشکل سازمان یافته ترولی نامرئی و

 .رویکردهای مسلمانان نسبت داده می شود دین و سمتزنان به  برابر
توطئه های  و کارگرشدن درامه ها جلوگیری از انان وبخشیدن به مسلمآگاهی  ذهنیت عمومی مردم و تنویربمنظور  بناءً

 تکلیف های شرعی و جایگاه زنان را در موقعیت و با مراجعه به نصوص قاطع اسالم، اسالم، ضرورت است تا مخالفینِ زهرآگینِ
پاداش زنان  حقوق و ها، تکالیف وتا وجایب، مسئولیت . یمتبیین نمای دریافت پاداش اخروی تشریح و موقعیت های اجتماعی و

 .جا ندارددر تعامل باهمی در اسالیب و راهکار های مسلمانان خشونت  معلوم شود کهطی آن  و ضاح رسدمردان به ای و
 :زنان تکلیف ها ی شرعی مردان و -1

 ١٠٣النساء:  چہ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہچ

 .معیّن است معلوم وبیگمان نماز برمؤمنان فرض و دارای اوقات  ترجمه:

 ١٨٣البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ

واجب  ،اند! برشما روزه واجب شده است، همان گونه که برکسانی که پیش از شما بودهایدای کسانی که ایمان آورده" :ترجمه
 ".ده است، تا باشد که پرهیزگارشویدبو

 ٥٦النور:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱچ

 اطاعت پیغمبر از و بپردازید،( آن مستحقّان به) را زکات و بخوانید،( الزم خضوع و باخشوع و معیّن وقت در) را نماز :ترجمه
 .(گردید او وعنایت رضایت مشمول و) شود رحم شما به( خدا سوی از) اینکه تا کنید،

 ٩٧عمران: آل  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۇ  ۇ  ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ

) حّج نجا را دارند. و هرکسه آای رفتن ب( بری) مالی و بدنییاجب الهی است برکسانی که تواناوحّج این خانه و" :ترجمه
ند ( چه خداوین وسیله( کفر ورزد) به خود زیان رسانده نه به خداه االً حجّ را نپذیرد، و بی خدا را به جای نیاورد، یا اصخانه

 ".نیازاستبیی جهانیان ازهمه

همانند مرد شایسته  را او نهاده و عهده ای اولحاظ اینکه مکلف است مسئولیت کاملی همچون مرد بر اسالم به زن از
زن ازین جهت  .پاداش  داده می شود اعمال، به او عقاب و رابطه به ثواب و همانند مرد در امانت دانسته است وکشیدن این بار 

 «١» .این رو، زن مسئولیت کامل دارد ی تکالیف شریعت مورد خطاب است ازبرا مانند او است وکه انسان است مساوی مرد 
یک  و این ارتباط با هم برابر در عبادت هیچگونه فرقی نیست و ری ودیندا مرد در ادای تکلیف و دیگاه قرآن میان زن و از 

 «2» سان اند.
 و گرو اطاعت از اوامر پاداش زنان نزد خداوند در منزلت و کم ندارند و مرد کلی چیزی ازمسئولیت به طورعرصۀ  زنان در

 «٣» .پرهیز از نواهی است
 پاداش اعمال صالحه مرد در برابری زن و -2

 قرآن عظیم الشأن فرموده است: 
 ٤٠غافر:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ییچ

روند و  چنین کسانی به بهشت می، خواه مرد باشد یا زن به شرط این که مؤمن باشد هرکس کار خوبی انجام دهد :ترجمه
 .گرددکتاب عطاء می شان بدون حساب وه ایروزی ب ا نعمت ودرآنج

 ١2٤ النساء: چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ



کمترین  چنان کسانی داخل بهشت شوند، وؤمن باشد خواه مرد و خواه زن، کسی که اعمال شایسته انجام دهد و م :ترجمه
 .نان نشوده آستمی ب

 «٤» .مرد بشریت، زن و ه ینیم با دو رفتار ه ییکسانی قاعد این نص صراحت دارد در

برابری مردان  بر این امر کارهای نیکو عمل می کنند به ورود بهشت وعده داده و خداوند مردان وزنانی راکه به احکام شرع و
 «٥» پاداش یک سان اشاره می نماید. کارهای نیکو و زنان در وجوب ایمان و و

 ٩٧النحل:  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ

 خوشایندی میی پاکیزه و ( زندگاین دنیا ) دروه اب مؤمن باشد، هرکس چه زن وچه مرد کارشایسته انجام دهد و :ترجمه
 .طبق بهترین کارهایشان خواهیم دادآنان را بر (عالی متوسّط و ) کارهای خوب وبخشیم و) درآن دنیا( پاداش

 حال در شخصیت انسانی زن شک وبیهوده گویانی را که درگذشته یا دهان این حقیقت را بیان کرده و ،صراحتآیات فوق با
 مقام انسانی مرد قایل بودند می بندد. از تر ینیمقامی پا یا برای او تند وتردید داش

ثابت می کند که بر خالف پندار کوته فکران، اسالم دین  منطق اسالم را در این مسأله مهم اجتماعی آشکار می سازد و ضمناً
 «٦» مردانه نیست به همان مقدار که به مردان تعلق دارد به زنان نیز تعلق دارد.

 مساوی در هردو به طور پیوند دارند و یک سان با خدا ارتباط و هردو ند وا پاداش برابر و کارقانون  مرد در دوجنس، زن و
 «٧» پیشگاه خدا پاداش خودرا دریافت می دارند.

 :مجازات در مردان مساوی بودن زنان و -3

 ٣٨المائدة:  چڤ  ڤ    ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ

، و خداوند) بر کار ه عنوان یک مجازات الهی قطع کنیداند بزن دزد را به کیفر عملی که انجام دادهدست مرد دزد و  :ترجمه
 .(کند تا مانع پخش آن گرددوضع می ) و برای هر جنایتی عقوبت مناسبیو) در قانونگذاری خویش( حکیم است( چیره خود

 2النور:  چ. . .ٿٺ  ٺ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ

 .را صد تازیانه بزنید( ، و ازدواج ناکرده) مؤمن، بالغ، حرّزن و مرد زناکارهر یک از  :ترجمه

 :زن بحیث مادر -4

 ١٤لقمان:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ

مادر، چرا که( نیکی کند، به ویژه  ) که درحق ایشان نیک باشد وایممادرش سفارش کرده  و بارة پدر رما به انسان د ترجمه:
)و سال است دو ای دچار آمده است. پایان دوران شیرخوارگی او هردم به ضعف و سستی تازه حامله شده است و وه امادرش ب

، مهمترین شیرخوارگی ماهه حمل و ٣٣این مدّت نوشد. مادر دررا می  ادریعنی شیرة جان م سال نیز، کودك، شیر این دو در
 و هم سپاسگزار پدر من و لذا به انسان توصیه ما این است( که هم سپاسگزاردارد رین فدا کاری را مبذول می و بزرگت خدمات

 .دهم(نیکان را جزا و بدان را سزا می  )و( بازگشت به سوی من استجامن که سرانه آب مادرت باش، و)

 ١٥ األحقاف: چ. . .ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ   ڀ پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ

کند، و با می  مشقّت حمل خود نیکی کند. چرا که مادرش او را با رنج و مادر و دهیم که به پدرما به انسان دستور می  ترجمه:
 کشد.سی ماه طول می شیر بازگرفتن او دوران حمل و از کند، ومشقّت وضع می  رنج و

فقال: ایرسول هللا من احق الناس حبسن صحابتی؟ قال: امک قال: مث من؟ قال: مث امک ، قال مث من؟  قال جاء رجل الی رسول هللا عن ابی هریرة]
 «٨»قال: مث امک،  قال مث من؟ قال: مث ابوک [

 تر ! کدام کس به خوش رفتاری ام سزاواررسول اهلل گفت: یا آمده و گفته است که مردی نزد رسول اهلل ابوهریر ترجمه:
 مادرت، گفت: بازکیست؟ فرمود: مادرت، گفت بازکیست؟ فرمود: مادرت، گفت بازکیست؟ فرمود: پدرت.است؟ فرمود: 

 «٩» استشریه فی اجلهاد قال: الک والدة قلت نعم قال اذهب فاکرمها فان اجلنة عند رجلیها [ عن معاویة بن جامهة عن ابیه قال اتیت النبی]

جناب  راجع به رفتن به جهاد از رفتم و اکرم است که گفته است نزد پیامبر پدرش روایت بن جاهمه از همعاوی از ترجمه:
 جنت زیرپای اوست. تکریم او بکوش، پس یقیناً داری. گفتم بلی.  فرمودند: در شان اجازه خواستم فرمودند: آیا مادر

اردت ان اغزوفجئتک استشریک فقال هل لک من ام؟ قال نعم قال عن معاویة بن جامهة قال جاء رجل الی رسول هللا  یعنی جامهة فقال ای رسول هللا ] 
 «١٠» فالزمها فان اجلنة حتت رجلیها [



عرض کرد که یارسول اهلل،  آمده یعنی جاهمه و معاویۀ بن جاهمه روایت است که مردی نزد رسول اکرم از ترجمه: 
 گفت: بلی. رسول کریم ؟داری فرمود: آیا مادر اکرم شما اخذ کنم. پیامبر از آمده ام تا تجویز میخواهم به جهاد بروم و

 پای اوست. زیر جنت در فرمودند: آنرا الزم بگیر پس یقیناً
 :زن بحیث همسر - 5

 ١٩النساء:  چ...ېۉ  ۉچ  فرموده است:ر مورد رفتار شایسته با زنان، امرخداوند کریم د

 .معاشرت کنیددرکردار(  )درگفتار وبا زنان خود به طورشایسته و ترجمه:

 22٨البقرة:  چ...ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ

حقوق و واجباتی( است  )اداء بکنند( همان گونه که برآنان)که باید شوهران واجباتی( است )حقوق وبرای همسران و ترجمه:
 .شریعت اسالم باشد( موافق با )که برابرعرف مردمان وای باید همسران اداء بکنند( به گونه شایسته )که

 «١١» [ ...ان خریکم الهلیأ ، خریکم خریکم الهله وقال رسول هللا "قالت لعایشة] عن 

من با  خوش رفتارترین شما با همسرخویش است و بهترین شما فرمودند: روایت است که رسول کریم لعا از ترجمه:
 همسران خود بسیارخوب هستم.

 «١2» خیارکم، خیارکم لنسائهم [ قال رسول هللا :]  عن عبدهللا بن عمرو قال

فرمودند: بهترین های شما بهترین های شما در  روایت شده است که رسول اکرم حضرت عبداهلل بن عمرو از ترجمه:
 زنان شان استند. برابر

 «١٣» والطفهم ابهله [ احسنهم خلقاا  ] ان من اکمل املؤمننی امیاانا 
محبت  ( کسی که رفتارش با همسرش خوب ومخصوصاًباشد) است که اخالقش بهتر مسلمانان کسی ایمانش کاملتر از مه:ترج
 باشد. آمیز
 :منزلت دختران - 6

رفعت الی فیها مترة لتأکلها فاستطعمتها ابنتاها،  ]عن عائشة قالت: جاءتنی مسکینة حتمل ابنتنی هلا فأطعمتها ثالث مترات فأعطت کل واحد منهما مترة و
 اعتقها هبا من النار[ کانت ترید ان أتکلها بینهما فاعجبنی شأهنا فذکرت الذی صنعت لرسول هللا فقال: ان هللا قد اوجب هلا به اجلنة اوفشقت التمرة التی  

«١٤» 

داشت من سه عدد خرما به آنان  دختر روایت است که گفت: زن بینوایی پیش من آمد درحالی که دو ازعا ترجمه:
 دخترش دو خرمای سومی را به سوی دهنش برد که آن را بخورد که دو دخترانش یک عدد خرما داد و به هریک از دادم. او

مرا به تعجب انداخت، پس ماجرا را برای  به آنان داد. قضیه ی او قسمت تقسیم کرد و دو را طلب کردند، پس خرما او باره از
 را از ن وسیله اوه آا برای آن زن واجب گردانید یا بت رفرمود: بدون شک خداوند بهش بازگو کردم. رسول خدا رسول خدا

 آتش رهایی بخشید.
 قرار حیث همسراست یا من بدیهی است که زن درخانواده ها بحیث اعضای جامعه دارای همین موقعیت های است یا مادر

 راجع به آنها توصیه به خیرشده است.و در مجموع  است. خواهر یا دختر و دارد و
 «١٥» [استوصوا ابلنساء... ]

 .زنان برنیکویی رفتارکنید با ترجمه:
تقابل خوب با آنها مطرح شده  و حسن رفتاراحادیت شریفه  د درآیات کریمه ونمنزلتی که وقوع یاب موقف و هر درزنان 

درحصه  تخفیفاتی نیز ویژگیهای زنانه شان مردان برآنها تحمیل نشده بلکه بنابر از چیزی اضافه ترشرعی تکالیف  است در
 میان آمده است.ه آنها ب
 جهاد و ،هجرت مازاد نیامده است در کدام فشارحج است باالی زنان  بناهای اسالم که نماز، روزه، زکات و فرایض و در

شرع  نظر از اکتساب را دارند و ستحقاق میراث وا وظرفیت مالکیت  وفراگیری علوم اسالمی نیزهم سهیم بوده اند استعداد 
نظرداشت احکام اسالمی  در مطابق ایجاب حالت ویژه و است باشد برای زن نیز جایز اسالمی هرتصرفی که برای مرد جایز

حق حواله، کفالت، هبه،  را داشته و دیگر مشروع و اکتساب اشتغال به تجارت  غیرمنقول و تملک اموال منقول و صالحیت
که درکتب فقهی آمده ا حسب احوالی معامالت مالی ر عقود و مسایل و دیگر درمحاکم قضایی و وصیت، وکالت، وقف، حضور



 است دارند.
 برابر دریافت پاداش اخروی زن همگون و مجازات دنیوی و جایگاه انسانی، تکلیف های شرعی، و ،نصوص اسالم پرتو در

 صورت گرفته است در تأکید های مکرر مقابل وی سفارش و احترام در حصه برخورد آمیخته با احسان و در مرد است وبا
 تشدد و و هیچ نوع تعامل خشونت آمیز فامیلی جانب زن لحاظ شده و موقعیت های اجتماعی و عرصه های زندگی و هرکدام از

 باب شیوه های معاشرتی با زنان به مالحظه نمی رسد. سوی دین، در از تحجر
و تا  ارشادات پیوسته و روشن داشتههمان ابتدای ظهورش پیوسته برای اعاده حقوق اساسی و بنیادی زنان  دین اسالم از

ه بارکلمه معروف درتعامل ددواز ، سورة بقره 2٤١الی آیه 22٨آیه ازقرآن کریم   دارد که در عنایتآنجا راجع به حقوق زنان 
 با در تا سترفته ا خانم بکار و نزاکتها درمیان شوهر توازن و رعایت ظرافت ها و مسایل حقوقی و و همسر و میان شوهر

نه زن  حق همسرخود را نادیده بگیرد و قیمومیت خود سوء استفاده کرده و صالبت و نه مرد ازنظرداشت و رعایت آن بایست 
پیامبرش را درتعامل  خدا ومکلفیت هرکدام آنها این است که فقط احکام  بلکه وجیبه و ،موقعیت خود پیش روی نابجا نماید از

 قرار دهند. معیار خویش اساس و
ی جامعه مورد کرامت، بزرگداشت، تجلیل، عضوی از اعضا و مادر ، دختر، همسر،، زنعنوان انسان واقع اسالم زن را به در

 آیده اعم از هیچ مکتب فلسفی و درحقیقت هیچ دین آسمانی یازمینی .حمایت خود قرار داده است عدالت و تکریم، تعظیم،
 «١٦» حمایت از زن پیدا نمی شود. تکریم، بزرگداشت، رعایت عدل ودر ،رئالیست، مانند اسالم آلیست و

 ح فوق بخوبی می داند که خشن بودن وشربا توجه به عاقل باشد  بصیرت، صاحب درك و هرشخصی که اهل درایت و
غیظ اجتناب  و قهر ماموریت دارند تا از ابعاد مختلف زندگی در مسلمانان نکوهیده است و مذموم و خشونت کردن یک امر

 نرمش اتیان نمایند، در لینت و تواضع و مدارا، حلم و گذشت و و رفق، عفو بابِ خواهران مسلمان خود از نموده و با برادران و
 دربارة زنان بلکه درحصه پیش آمد وضوابط نه تنها  ارزشهارا رعایت نمایند. این اصول و گفتن سخن، باهم محاسن و مواجهه و

 تعمیل است. مسلمانان قابل تطبیق و تعامل با هریکی از
زاویه ای راجع به زنان خشونت معمول نیست هرگاهیکه خشونت به دین  هیچ گوشه و رویکردهای مسلمین در فلهذا در

دشمنان اسالم است  برنامه های دنباله دار ازبخشی  این اتهام به مسلمانان وارد شود چنین چیزی حتماً  اسالم منسوب گردد و
 .دامنه می دهند ایادی آنها این تبلیغات را حرفوی و ابزاری و یا اینکه عناصر می نماید و تنشأ ستیز عناد و که از
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