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ABSTRACT
Violence is on the increase in the world today, depriving people of security and 
peace, and leading societies to endless corruption and crisis. This study aims 
to investigate the role of the Qur'an in combating individual violence. Based on 
a descriptive-analytical method, this research seeks to answer the question of 
whether the Qur'an has a role in combating individual violence. For this purpose, 
verses related to wrath and violence were collected from Islamic sources in the 
form of libraries and then examined and explained. The solutions presented 
in the research findings showed that in order to deal with individual violence 
from the Qur'anic point of view, it is necessary to raise the level of awareness 
and knowledge, culturalization of the people, humility towards each other, tol-
erance with ignorant people, kindness and gentleness in behavior and speech 
toward others, as well as assistance and cooperation with each other, which 
paved the way for the spread of more love, and avoidance of violence, hatred 
and bloodshed by institutionalizing the principles of brotherhood, solidarity and 
unity.  The results showed that to deal with individual violence, using kindness, 
compassion and forgiveness in behavior and putting patience and sacrifice at 
the forefront and talking with kindness, gentleness and love, softening relation-
ships and preventing ignorance and prejudice, will help people to find the path 
of greater peace and harmony. On the other hand, relying on heavenly conven-
tions can help the creation of a world free of violence. Therefore, the only way 
to human happiness is creating a life free from individual violence through faith 
in God, faith in the resurrection, having insight, reason, piety and the use of 
tolerance and love for people, which the Qur'an emphasizes.
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بررسی نقش قرآن در مقابله با خشونت فردی

)تاریخ دریافت: 1400/9/8  - تاریخ پذیرش: 1400/12/17(

مجید صالحیان1

چکیده

خشونِت رو به گسترش در جهان امروز، جوامع را به سمت فساد و بحران های 
ناپذیر سوق داده که موجب سلب امنیت و آرامش از آدمی شده است.  پایان 
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش قرآن در مقابله با خشونت فردی است. این 
تحقیق بر اساس روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است 
که آیا قرآن در مقابله با خشونت فردی نقشی دارد؟ بدین منظور، آیاتی در زمینۀ 
بررسی و  به صورت کتابخانه ای گردآوری و سپس  منابع اسالمی  از  خشونت 
تبیین شده اند. راهکارهای ارائه شده در یافته های پژوهش نشان می دهد از دیدگاه 
قرآن، برای مقابله با خشونت فردی، باید با باالبردن سطح آگاهی و معلومات 
افراد  نهادینه شدن خصلت هایی چون تواضع  میان مردم و  و فرهنگ سازی در 
در برابر هم، مدارا با افراد جاهل، مالیمت و نرمی در رفتار و گفتار با دیگران، 
همیاری و تعاون درقبال یکدیگر، و نیز نهادینه شدن اصل برادری و همبستگی 
و اتحاد، راه برای گسترش مهر و محبت بیشتر و اجتناب از خشونت و کینه و 
خونریزی، هموار می شود. همچنین، به کارگیری مهربانی و گذشت در رفتار و 
سرلوحه قرار دادن صبر و فداکاری و صحبت با نرمی، مالیمت، تلطیف روابط و 
جلوگیری از جهل و تعصب، به انسان ها کمک خواهد کرد تا در مسیر صلح و 
سازگاری بیشتر قرار گیرند. از سوی دیگر نیز تکیه بر میثاق های آسمانی می تواند 
به جهان عاری از خشونت کمک نماید. لذا تنها راه سعادت بشر در ایجاد زندگِی 
به دور از خشونت فردی، ایمان به خداوند و معاد، بصیرت، تعقل، رعایت تقوا و 

مدارا و محبت با مردم است که قرآن آنها را مورد تأکید قرار داده است.

کلید واژگان: قرآن، مقابله، خشم، خشونت فردی، مهرورزی.
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مقدمه
خشونت از جمله معضالت عصر حاضر است که تا حدود بسیاری، امنیت و آرامش را 
از انسان سلب نموده و روزبه روز در جهان در حال گسترش است. مطابق آمارها در فاصلۀ 
و  )شجاعی  یافت  افزایش  برابر  پنج  حدود  جرایم  تعداد  ایران  در   1398 تا   1392 سال های 
اخوان طبسی، 1398: 8(. افزایش خشونت در دورۀ معاصر سبب شده که این مسئله یکی از 
جدی ترین بحران های جهانی شناخته شود. سوء مدیریت ها در جهان و نبود حاکمانی شایسته، 
جوامع را به سمت فساد و بحران هایی پایان ناپذیر سوق داده و این امر سبب به ستوه آمدن 
انسان ها و درنتیجه موجب عصبانیت آنها شده که طبیعی است با انباشت خشم و درنهایت، 
 .)9 )همان:  بروند  پیش  نابودی  و  انحطاط  سوی  به  جوامع  خشونت،  سوی  به  جامعه  غلیان 
احتمال آن می رود که استفاده از آموزه ها و رهنمودهای قرآن در حل وفصل مشکالت جوامع 

انسانی به خصوص در خشونت فردی نقش مثبت داشته باشد.
 با توجه به اینکه انسان خلیفۀ اهلل در زمین است و باید تبلور صفات الهی در زمین باشد، 
و  مذموم  صورت  دو  به  صفات  می رود.  شمار  به  ضروری  امری  صفات  این  از  بهره گیری 
ممدوح در زندگی آدمی تاثیرگذارند. صفات خشم و خشونت نیز در صورت کنترل آگاهانه 
و به کارگیری درست آن سبب کمال انسان، و در غیر این صورت، باعث زوال و نابودی افراد 
می شود )منیر، 1398: 16(. خداوند متعال آدمی را موجودی مختار و جمال جو خلق کرده 
که قدرت تشخیص خیر از شر و سره از ناسره را دارد و فرمود: ﴿فالهمها فجورها و تقواها﴾ 

)شمس: 8(: پس خیر و شر آن را به او الهام کرد.« 
بنابراین انسان می تواند با ابزاری چون گوش، چشم، و عقل، از خویش شخصیتی بی نظیر 
مهیا   امر  این  رود.  باالتر  هم  الهی  درگاه  فرشتگان  از  در درجات کمال  تا جایی که  بسازد 
که  را  زشتی  ایجاد  عوامل  و  کند  پیدا  دست  استوار  معرفتی  به  انسان  آن که  مگر  نمی شود 
ازجملۀ آنها خشونت طلبی است از سر راهش بردارد؛ و این پژوهش به شناخت علل خشونت 
فردی و بیان راهکارهای کاهش اثر آن و نیز شیوه های مقابله با خشونت فردی می پردازد که 

می تواند در کنترل و کاهش خشونت موثر باشد.
در زمینۀ خشونت، در قرآن و اندیشۀ اسالمی مطالعاتی انجام شده که به تعدادی از آن ها 

اشاره می شود.
تبدیل  از  جلوگیری  در  کریم  قرآن  راهبرد  مقالۀ  در   ،)1398( طبسی  اخوان  و  شجاعی 
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خشم اجتماعی به خشونت، بیان کرده اند که قرآن به دو راهکار نرم و سخت اشاره نموده که 
انتقادات،  انتقاد، تحلیل دقیق  راهکار نرم در مواجهه با این مسئله شامل اجازۀ بروز خشم و 

گفتگو و پذیرش متواضعانۀ خطاها، و اصالح کردن کارهای اشتباه است.
قاسم زاده و پاشا و محسن پور )1397(، در پژوهش »عوامل بروز خشونت از منظر قرآن 
کریم« بیان نموده اند که عوامل درونی چون هواپرستی، جهل، غفلت، کبر و غرور، پندارگویی، 
نفاق، دنیاطلبی، گناه و سرکشی و عوامل بیرونی چون شیطان، بزرگان و رهبران فاسد، دوستان 
گمراه و نادان و نیز فقر اقتصادی؛ با انگیزه های مذهبی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی و اقتصادی 
باعث ایجاد خشونت در انسان می شوند که با شناسایی به موقع و برنامه ریزی برای غلبه بر آن 

عوامل می توان از آن جلوگیری کرد یا آن را کنترل نمود.
تهامی و بلوری )1395(، در مقالۀ »خشونت و راه های مقابله با آن در اندیشۀ اسالمی« بیان 
کرده اند که زندگی به دور از خشونت در سایۀ ایمان به خدا، بصیرت، محبت و رعایت تقوا 

امکان پذیر است. 
در این تحقیق، ابتدا به تعریف مفهوم خشونت، سپس به راهکارهای کنترل آن و کاهش 

خشونت فردی از منظر قرآن می پردازیم.

1. معناشناسی خشونت
خشونت از مادۀ خشن به معنی تندی در مقابل نرمی و نیز به معنی زبری در مقابل همواری 
و صافی آمده است )شاکرین، 1393: 11(. در لغت نامۀ دهخدا نیز خشونت، به معنای زبری 
و درشتی، ضد نرمی و لینت، تندی و تیزی و سختی، خشم، سخت رویی، خشکی، غضب؛ و 

خشونت کردن نیز به معنای درشتی کردن و تندی کردن آمده است.
در یک تعریف کلی، می توان گفت »خشونت، عبارت است از اقدام علیه جسم و جان، 
مال، شرف و حقوق افراد به نحوی که ایجاد ترس کند« و شامل اقدام فیزیکی همانند جرح و 

ضرب و قتل یا اقدام غیرفیزیکی مثل توهین و تهدید است )میر خلیلی، 1391: 127(.

2. انواع خشونت
خشونت، به صورت کلی، به دو دسته تقسیم می شود: 1. خشونت مستقیم مثل زدوخورد، 
حسادت،  غیبت،  کینه توزی،  مثل  غیرمستقیم  خشونت   .2 قتل؛  و  تهدید،  شکنجه،  جنگ، 
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تهمت، بی اعتمادی و... . خشونت را می توان به این صورت نیز تقسیم بندی نمود: 1. خشونت 
... می شود؛ 2. خشونت سیاسی که  و  پنداری، کرداری  فردی که شامل خشونت گفتاری، 

خشونت مدنی، دولتی و ساختاری است.
خشونت مراتبی نیز دارد که امکان دارد به صورت فردی، گروهی، اجتماعی، منطقه ای، 
عوامل  به  می توان  بیان شده،  مراتب  در  خشونت  ریشه های  ازجمله  باشد.  بین المللی  و  ملی 
دیگر  از  می شود.  طبقاتی  فاصلۀ  عامل  اشاره کرد که خود  فقر  و  روانی  و  ژنتیکی  روحی، 
موقعیت، حفظ  ایمان، حفظ  نداشتن  تحجر،  به خشک مقدسی،  می توان  ریشه های خشونت 
قدرت و ثروت به هر قیمت، ظلم، توهین به مقدسات و بی عدالتی اشاره کرد )تهامی و بلوری، 

1395: 4 و 5(.

3. راهکارهای مقابله با خشونت فردی از دیدگاه قرآن
خروج از افکار و اعمال خشونت آمیز نیازمند به کارگیری برخی روش هاست که در قرآن 

کریم می توان آن ها را استخراج کرد؛ از جمله: 

3-1. فرهنگ سازی
ارتقای سطح آگاهی افراد و فرهنگ سازی در میان مردم برای اجتناب از خشونت فردی، 
اِعمال زور و خشونت  نوع  هر  بر  مقدم  و  اسالمی  آرمان های جامعه  تحقق  مهم ترین وسیلۀ 
مقولۀ  بالفاصله،  انسان،  بیان آفرینش  از  بعد  متعال است که  اشارۀ خداوند  است. گواه آن، 
م﴾ )علق:4(: با 

َ
ل

َ
ق

ْ
َم ِبال

َّ
آموزش و شناخت را ذکر فرموده است؛ اعم از شناخت اکتسابی »﴿َعل

ْم﴾ )علق:5(: آنچه را انسان نمی دانست 
َ
ْم َیْعل

َ
 َما ل

َ
نَسان ِ

ْ
َم ال

َّ
قلم تعلیم داد « و غیراکتسابی »﴿َعل

به او آموخت.«
 برخالف اتهامات دشمنان مغرض و کم اطالع به دین اسالم، قرآن کریم هرگز بر حاکمیت 
زور تأکید نکرده، بلکه آمده تا عقل و اندیشه و تمام نیروهای سازنده و خالق آدمی را از قید 
خرافه و جهل و موهوم پرستی و سایر زنجیرها رها سازد و راه سعادت و تکامل را بر ایشان 
هموار کند. این کار که بر سیاست آموزش نظام اسالمی مبتنی است، نمی تواند از قید زمان 
آزاد شود و به دیگر عبارت، امری جهشی و دفعی نیست، بلکه از اصل تدرج و تدریج، که 

سنتی الهی است، پیروی می کند )عباس نژاد، 1394: 189(. 
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و  نهاد خانواده  نگهداری و توجه است و  نیازمند  بنایی،  و  لذا جامعه همانند هر ساختار 
یکایک اشخاص و تعامالت حاکم بر ایشان، عناصر تشکیل دهندۀ جامعه هستند؛ بنابراین پیش 
از هرچیز، بر هر یک از افراد جامعه الزم است که با کسب آموزش ها و آگاهی های الزم 
و غنا بخشیدن به شخصیتشان، عضوی مفید برای خود و جامعه باشند تا از ابتال به خطرات 

خشونت فردی مصون بمانند )تهامی و بلوری، 1395: 19(.

3-2. تشریع احکام بازدارنده
با  با تشریع احکامی مانند قصاص و دیه نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله  قرآن کریم 
﴾ )بقره: 176(: »ای  َ

ون
ُ

ق
َّ
ت

َ
کْم ت

َّ
َعل

َ
َباِب ل

ْ
ل

َ ْ
وِلی ال

ُ
 یا أ

ٌ
ِقَصاِص َحیاة

ْ
کْم ِفی ال

َ
خونت فردی دارد: ﴿َول

صاحبان خرد، برای شما در قصاص، حیات، )نهفته( است؛ باشد که تقوا پیشه کنید.« 
باید توجه  تأمین کنندۀ زندگی است.  انسانی،  برای جامعۀ  طبق آیۀ قرآن، حکم قصاص 
داشت که قصاص، برخورد و انتقام شخصی نیست، بلکه تأمین کنندۀ امنیت اجتماعی است. 
گویا  جامعه  آن  و  می رود  بین  از  امنیت  و  عدالت  نشود،  قصاص  متجاوز  که  جامعه ای  در 
امنیت و رمز حیات جامعه است، در  قانون قصاص، ضامن عدالت و  ازآنجاکه  مرده است. 
« یعنی اجرای این قانون، موجب جلوگیری از بروز  َ

ون
ُ

ق
َّ
ت

َ
کْم ت

َّ
َعل

َ
پایان این آیه می فرماید: »ل

قتل های دیگر است )قرائتی، 1383: 285(. امام سجاد )ع( می فرماید: »و برای شما ای امت 
محمد )ص(، در قصاص حیات است، زیرا کسی که قصد کشتن کسی را می کند وقتی بداند 
که قصاص می شود از کشتن صرف نظر می کند، و این موجب حیات است، هم برای کسی 
که قصد قتل او شده است و هم برای کسی که قصد ارتکاب قتل داشته است، و هم موجب 
حیات است برای سایر انسان ها، زیرا هنگامی که بدانند قصاص واجب است جرئت بر قتل 

پیدا  نمی کنند.« )بحرانی، 1416: 378(
َل 

َ
ت

َ
 َو َمْن ق

ً
أ

َ
ط

َ
 خ

َّ
 ِإال

ً
ِمنا

ْ
َل ُمؤ

ُ
ت

ْ
 یق

ْ
ن

َ
ِمٍن أ

ْ
ؤ

ُ
 ِل

َ
قرآن کریم در جای دیگر می فرماید: ﴿َو ما کان

وا﴾ )نساء/92(: هیچ مؤمنی 
ُ
ق دَّ  یصَّ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ْهِلِه ِإال

َ
 ِإلی أ

ٌ
َمة

َّ
 ُمَسل

ٌ
ٍة َو ِدیة

َ
ِمن

ْ
َبٍة ُمؤ

َ
ْحریُر َرق

َ
ت

َ
 ف

ً
أ

َ
ط

َ
 خ

ً
ِمنا

ْ
ُمؤ

نشاید که مؤمنی را جز به اشتباه بکشد، و هر کس مؤمنی را به اشتباه بکشد، باید بردۀ باایمانی 
را آزاد کند و خون بهایی نیز به کسان مقتول بپردازد، مگر این که آنان خون بها را ببخشند.«

دیه سبب می شود تا افراد جرأت بر خشونت نداشته باشند، زیرا طبق این آیه، مجازات و 
جبران خسارت بر عهدۀ آنان خواهد بود.
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3-3. مدارا و تواضع در برابر مردم جاهل
تمام شریعت های آسمانی بر رحمت و دوستی و مدارا استوار شده اند و پیغمبران آسمانی، 
همه تالش می کردند که مهرورزی را بین مردم بگسترانند و صفا و صلح و آرامش و صمیمیت 
به طور عمده  از خشونت  پایدار سازند. در آموزه های اسالم، مسلمانان  انسانی  را در جوامع 
و  به رحمت، گذشت، عفو  و  منع شده اند  به هر صورت  اجتماعی  به خصوص در روابط  و 
نادان می فرماید:  با اشخاص  تعالی دربارۀ مدارا نمودن  باری  مدارا دعوت شده اند. حضرت 
﴾ )فرقان:  ً

وا َسالما
ُ
 قال

َ
ون

ُ
جاِهل

ْ
َبُهُم ال

َ
 َو ِإذا خاط

ً
ْرِض َهْونا

َ ْ
ی ال

َ
 َعل

َ
ون

ُ
ذیَن یْمش

َّ
ْحمِن ال ﴿َو ِعباُد الرَّ

با آرامش و بی تکبّر بر زمین راه  63(: »بندگان )خاص خداوند( رحمان، کسانی هستند که 
می روند؛ و هنگامی که جاهالن آنها را مخاطب سازند )و سخنان نابخردانه گویند(، به آنها 

سالم می گویند )و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند(.«
رفتار با مردم جاهل به چند صورت امکان پذیر است که هرکدام نتیجۀ مخصوص خود را 

دارد:
الف: اگر با ایشان با خشونت رفتار گردد، لجاجت آنها تحریک می شود و سرانجام از این 

خشونت نتیجه ای گرفته  نمی شود. 
منزلت خود می کاهد و  قدر و  از  آنها شود،  ایشان درافتد و همانند  با  اگر شخصی  ب: 

شخصیتش شکسته می شود و نیرو و وقتش هدر می رود. 
ج: اگر با آنان مدارا شود و سخن تند و مسخره آمیزشان به نرمی پاسخ داده شود، در موارد 

زیادی تربیت و شرمنده می شوند. 
بندگان ممتاز خدا راه سوم را انتخاب می کنند و به همین سبب، هنگام مواجهه با جاهالن 
»سالم« می گویند، سالمی که نه ناشی از ضعف بلکه نشانۀ بزرگواری ایشان است. مقصود از 
سالم در این آیه، سخن خالی از لغو و گناه و سخن سالم است )پژوهشکدۀ تحقیقات سپاه 

پاسداران، 1397: 121(.

3-4. مالیمت و نرمی در رفتار با دیگران
در اسالم، اصل بر محبت و مودت، رحمت و رأفت، کظم غیظ و رفتار مسالمت آمیز، و 
عفو و کرامت است. برای هر یک از این مفاهیم، آیاتی در قرآن آمده است؛ مثاًل در نمازهای 
پنجگانه، چندین بار در مورد رحمت، »الرحمن الرحیم« آمده که به نوعی ترویج مهر و رفتار 
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پیوند  هم  به  را  دل ها  و  دارد  عمومی  جنبۀ  جاذبه،  نیروی  همانند  که  نیرویی  است.  دوستانه 
می دهد همین صفت رحمت است که برای پیوند خلق با خالق نیز باید از آن استفاده نمود. 
مؤمنان راستین با گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در ابتدای کارها دل از همه جا بر کنده و تنها 
به خدا دل می بندند، و از وی یاری و استمداد می طلبند، خداوندی که رحمتش فراگیر بوده، 
به خوبی می توان  الرحیم«  الرحمن  اهلل  »بسم  از  نمی ماند.  نصیب  بی  از آن،  و هیچ موجودی 
آموخت که اساس کار خدا بر رحمت واقع شده و مجازات جنبۀ استثنایی دارد که تا عامل 
قطعی برای آن پیدا نشود تحقق  نمی یابد، چنان که در دعا آمده: »یا من سبقت رحمته غضبه« 
)جوشن کبیر، بند 20(: »ای خدایی که رحمتت بر غضبت پیشی گرفته است.« بنابراین انسان ها 
نیز باید در برنامۀ زندگی چنین باشند و اساس کارشان را بر محبت و رحمت قرار بدهند و 
توسل به خشونت را برای مواقع ضروری بگذارند. قرآن 114 سوره دارد که 113 سوره از آن 
با رحمت شروع می شود. فقط سورۀ توبه که با اعالن جنگ و خشونت است بدون بسم اهلل 

است! )مکارم شیرازی، 1371، ج8 :136(.
»رئوف« نیز ازجمله صفات باری تعالی و پیغمبر است، و از ضد آن که سنگدلی و قساوت 
وُبکْم﴾ )بقره: 74(. محبت، هدیۀ الهی است که خدا آن را 

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
َست

َ
مَّ ق

ُ
است انتقاد شده است: ﴿ث

﴾ )روم:21(. فرو بردن خشم و کظم  ً
 َو َرْحَمة

ً
ة کْم َمَودَّ

َ
در دل زن و مرد قرار می دهد: ﴿َوَجَعَل َبین

غیظ و عفو کردن ستایش شده است.
برای نفوذ در قلب انسان ها، هر چند آنها بسیار آلوده و گمراه باشند، اولین دستور قرآن، 
برخورد مالیم و همراه با مهر و عواطف انسانی است، و توسل به خشونت در مراحل بعدی 
است که برخوردهای دوستانه تأثیری ندارد. هدف آن است که مردم جذب شوند، متذکر 
�َشی﴾ 

ْ
ْو یخ

َ
کُر أ

َ
ذ

َ
ُه یت

َّ
َعل

َ
شوند و راه صحیح را پیدا کنند یا از عواقب شوم کار بد خود بترسند: ﴿ل

)طه: 44(:  به نرمی سخن بگویید( تاشاید متذکر شود )و پند گیرد( یا بترسد.« 
نکند. سرگذشت  دفع  از خود  را  اشخاص  بی دلیل،  و  باشد  داشته  باید جاذبه  مکتبی  هر 
پیامبران و ائمۀ اطهار )علیهم  السالم( نیز به خوبی نشان می دهد که ایشان هرگز از این برنامه، 
در تمامی مسیر عمرشان، انحراف پیدا نکردند؛ البته امکان دارد، هیچ برنامۀ محبت آمیزی در 
دل سیاه برخی افراد اثر نگذارد، و راه منحصراً توسل به خشونت باشد که آن نیز در جای 
خود صحیح است، ولی نه به عنوان یک اصل کلی و برای شروع کار، زیرا برنامۀ اول محبت و 
مالیمت است، و این همان درسی بوده که آیات فوق به روشنی بیان می دارد )مکارم شیرازی، 
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1371: 26(. در جای جای قرآن، تأکید شده که پیامبر اسالم )ص( در هر شرایطی، اولویت را 
َبُه َعْن 

ْ
ل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ل

َ
ف

ْ
غ

َ
ِطْع َمْن أ

ُ
 ت

َ
به مالیمت در رفتار با مخالفان خود و مهرورزی قرار می دادند: ﴿َوال

ا﴾ )کهف: 28(: و هرگز از کسی که ما دل او را از یاد خود 
ً
ُرط

ُ
ْمُرُه ف

َ
 أ

َ
َبَع َهَواُه َوکان

َّ
ات ا َو

َ
ِذکِرن

غافل کرده ایم و تابع هوای نفس خود شده و به تبهکاری پرداخته اطاعت مکن.« 
ابوبکر حارثی با اسناد از ابن عباس روایت کرده که این قسمت از آیه دربارۀ امیۀ بن خلف 
جمحی نازل شده که پیغمبر را به خشونت با بیچارگان و راندن ایشان، و نزدیک داشتن سران 
به روی  امر نمود سخن آن کس را که دلش  پیامبر )ص(  به  فرا می خواند، و خداوند  مکه 

توحید مهر و قفل زده شده، و پیرو شرک است، قبول نکند )واحدی، 1393: 159(.

3-5. مالطفت و نرمی در گفتار با دیگران
با خشونت فردی، نرمی و مالیمت در کالم و سخن است که  از دیگر شیوه های مقابله 
که  خشونت هایی  از  بسیاری  نمود.  جلوگیری  فردی  خشونت  بروز  از  شیوه  این  با  می توان 
امروزه در اجتماع ظهور پیدا می کند، گفتاری است که در بعضی موارد از پرخاشگری آغاز 
... منتهی  به درگیری های فیزیکی و خشونت های خونین همانند ضرب و شتم و  می شود و 
کرده  ارائه  توجهی  قابل  راهکارهای  آسیب هایی  چنین  با  مقابله  برای  کریم  قرآن  می شود. 
َساِن 

ْ
ن ِ

ْ
 ِلل

َ
 کان

َ
ان

َ
یط

َّ
 َبیَنُهْم ِإنَّ الش

ُ
غ

َ
ز

ْ
 ین

َ
ان

َ
یط

َّ
ْحَسُن ِإنَّ الش

َ
ِتی ِهی أ

َّ
وا ال

ُ
ول

ُ
ْل ِلِعَباِدی یق

ُ
است: ﴿َوق

ا﴾ )اسراء: 54(: و )ای محمد( به بندگانم بگو آنچه را که بهتر است بگویند؛ چراکه 
ً
ا ُمِبین َعُدوًّ

شیطان میانشان را به هم می زند )و القای دشمنی و عداوت می نماید و آنها را بر ضد یکدیگر 
انسان دشمنی آشکار است« )خسروانی، 1390 ق،  برای  بر می انگیزد(؛ زیرا شیطان همواره 
275(. همچنین قرآن تأکید دارد که با نابخردان به نیکی و مالطفت سخن گفته شود؛ زیرا آنها 
نیازمندی های اولیه ای دارند که باید تأمین شود و اگر افراد جامعه و به خصوص مسئوالن به 
رفع این نیـازها توجه نکننـد، امکان دارد که همیـن امر به عامل خشـونت آنان تبدیل شود: 
 

ً
ْوال

َ
ُهْم ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
وُهْم ِفیَها َواکُسوُهْم َوق

ُ
کْم ِقیاًما َواْرُزق

َ
ُ ل ِتی َجَعَل للاَّ

َّ
کُم ال

َ
ْمَوال

َ
َهاَء أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
 ت

َ
﴿َوال

تصرف  به  داشته  مقرر  آن  به  را  شما  زندگی  قوام  که خدا  اموالی  »و   :)5 )النساء:  ا﴾ 
ً
َمْعُروف

سفیهان ندهید و از مالشان نفقه و لباس به آنها دهید و با آنان سخن نیکو و دلپسند گویید.«
در این آیه، ترکیب »فیها«، به جای »منها«، به معنای در بر گرفتن و در بین خود نگهداری 
کردن سفیهان است؛ یعنی سفیهان را در بین اموال خویش )متن اجتماع( روزی و جای دهید 
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و بپوشانیدشان و با آنها سخن گویید و گفتگو کنید، سخنی نیک و در حد نابسامانی روانی و 
درکشان، نه آن که چون رشد عقلی ندارند، از متن اجتماع برکنارشان دارید و طردشان کنید 
و صرفاً به تغذیه و اسکان و پوشیدنشان اکتفا کنید و ضایعشان گذارید. آنها که توازن روانی 
ندارند و عقب مانده شده اند، بزرگسال باشند یا خردسال، چه بسا قابلیت رشد و تربیت دارند 
و اگر برکنار و مهجور بمانند، عضوی باطل و سربار می شوند و اگر در بین زندگی و کار و 
معامالت وارد شوند و با رفتار و گفتار معروف و محبت انگیز و به دور از خشونت نگهداری 
عقده ای  دچار  اگر  تا  باشند  روانشناسان  و  متخصصان  نظر  زیر  پیشرفته  اجتماِع  در  یا  شوند 
شدند، گشوده شده و اگر نارسایی فکری دارند، باز هم می توانند اشخاصی مفید و کاردان 

شوند و سفاهتشان زدوده و پاک شود )طالقانی، 1392، 3: 76(.
بت تراش،  مردی  روایات  مطابق  که  آزر  با  )ع(  ابراهیم  حضرت  صحبت های  محتوای 
آن  از  می شد، حاکی  محسوب  محیط  در  فساد  بزرگ  عامل  و  بود  بت فروش  و  بت پرست 
از راه منطق که  باید  به خشونت،  از توسل  نفوذ در اشخاص منحرف، پیش  برای  است که 
استفاده کرد، زیرا که گروه  با محبت، احترام، دلسوزی و درعین حال قاطعیت است  همراه 
بسیاری از این طریق تسلیم حق می شوند، هر چند عده ای در مقابل این روش باز هم مقاومت 
نشان می دهند که البته حسابشان جداست و باید برخورد دیگری با آنها شود )مکارم شیرازی، 
1371، 136(. باری تعالی نیز در جای دیگری از قرآن، به پیغمبر )ص( امر نمود که در زمینۀ 
دعوت به مسیر حق، با مخالفان خویش بحث و مجادلۀ نیکو کند و اصول بحث را مراعات 
ی َسِبیِل 

َ
نماید و با ایشان به نرمی و مالیمت سخن گوید تا بتواند آنها را جذب کند: ﴿اْدُع ِإل

ْحَسُن﴾ )نحل: 125(: »با حکمت و اندرز 
َ
ِتی ِهی أ

َّ
ُهْم ِبال

ْ
ِة َوَجاِدل

َ
َحَسن

ْ
ِة ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
ِحکَمِة َوال

ْ
ک ِبال َرّبِ

نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدالل و مناظره 
به  او  و  است؛  او گمراه شده  راه  از  بهتر می داند چه کسی  از هر کسی  پروردگارت،  کن! 
افراد  نیک،  پند  به وسیلۀ حکمت و  از طرف خدا و  پیامبر  لذا  داناتر است«.  هدایت یافتگان 
را دعوت می کرد و آنها با ایشان مجادله می کردند. واضح است مجادله و مناظره نیز زمانی 
»بالتی هی أحسن« باشد، عدالت و حق و امانت و درستی و راستی بر آن  مؤثر می شود که 
حکومت کند و از هر نوع تحقیر و توهین و خالف گویی و استکبار خالی باشند، و تمامی 
جوانب انسانی آن حفظ شود )همان(. در تفسیر کابلی دربارۀ این آیه بیان شده که خداوند 
به پیامبر )ص( امر فرمودند که اگر چنین شرایطی پیش آید، با بهترین طریقۀ اصول تهذیب 
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و شایستگی، حق شناسی و انصاف را مدنظر قرار ده و حریف خود را با بهترین روش ها، ملزم 
گردان و درهرحال، سخنان جگرخراش و دل  آزار به زبان نیاور، تا نزاع واقع نگردد، و حصول 
مقصد به تأخیر نیفتد، و باید مقصود از بحث، احقاق حق و تفهیم باشد، چراکه از بداخالقی، 
خشونت، و انانیت، هیچ نتیجه ای حاصل نشود )دیوبندی، 1395، 3: 523(. دربارۀ مجادله با 
با ایشان بحث کرد و مبادا  اهل کتاب نیز، سفارش شده که باید با رفق و مالطفت و مدارا 
اِب 

َ
کت

ْ
ْهَل ال

َ
وا أ

ُ
َجاِدل

ُ
 ت

َ
به صورتی رفتار شود که نتیجۀ آن به خشونت و خشم منتهی شود: ﴿َوال

ُموا ِمْنُهْم﴾ )عنکبوت: 46(: »و با اهل کتاب جز به ]شیوه ای[ 
َ
ل
َ
ِذیَن ظ

َّ
 ال

َّ
ْحَسُن ِإال

َ
ِتی ِهی أ

َّ
 ِبال

َّ
ِإال

این است  از آنان که ستم کرده اند.« مقصود  ]با[ کسانی  بهتر است مجادله مکنید، مگر  که 
که از روی لطف و رفق، با این افراد محاجه کنید تا ایمان آورند. از نگاه برخی، مقصود از 
اهل کتاب، اهل جزیه و معاهده است، یعنی با خشونت ایشان با خوش خویی مقابله کنید و 
غضبشان را با بردباری و حلم، و پرخاشگری شان را با نصیحت و موعظه جواب دهید )همان: 
524(. لذا مفهوم جدال و گفتگو با اهل کتاب در این آیات این است که گفتار و رفتار فرد به 
صورت دوستانه و مؤدبانه، و خالی از هر نوع خشونت و جنجال و هتک حرمت باشد. شیخ 
طبرسی نیز »مجادلۀ احسن« را مالیمت و نرمش در مقابل خشونت می داند و مجادلۀ احسن را 
به این می داند که در مقابل خشونت و تندی، مالطفت و نرمش نشان داده شود. هم چنان که 
فرمود: ﴿ادفع بالتی هی أحسن﴾ )مؤمنون: 96(: »بدی های ایشان را با آنچه نیکوتر است دفع 
کن.« در این آیه، اشاره شده به این که دعوت مردم به سمت خداوند باید با بهترین روش و با 
مهربان ترین شیوه باشد ﴿إال الذین ظلموا منهم﴾ مگر کسانی از آنها که ستمکارند و در دشمنی 

افراط می کنند و رفق و مدارا به حال ایشان اثر و فایده ای ندارد.« )طبرسی، 1395: 314(
اسالم از خشونت در گفتار که باالترین درجۀ آن ناسزاگویی است، حتی درقباِل بت های 
مشرکان نیز نهی کرده و به مسلمانان دستور داده که به بت ها و خدایان دروغین ایشان ناسزا 
»و  )انعام: 108(:  ٍم﴾ 

ْ
ِعل یِر 

َ
ِبغ َعْدًوا   

َ وا للاَّ یُسبُّ
َ
ف  ِ

ُدوِن للاَّ ِمْن   
َ

یْدُعون ِذیَن 
َّ
ال وا  ُسبُّ

َ
ت  

َ
﴿َوال نگویند 

نادانی خدا  به  از روی دشمنی ]و[  آنهایی را که جز خدا می خوانند دشنام ندهید که آنان 
را دشنام خواهند داد.« مراد از »الذین« ظاهراً معبودها و بت های باطل است. کلمۀ »الذین« به 
بت ها و اصنام اطالق شده، و معنای آیه این است که به بت هایی که مشرکان می خوانند ناسزا 
نگویید که ایشان نیز ندانسته )بغیر علم( و از روی مقابله به خدا ناسزا گویند. بغیر علم حاکی 
از آن است که اگر دانا بودند این کار را در برابر ناسزاگویی  نمی کردند. از امام صادق )ع( 
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بیان شده: »مؤمنان معبودهای مشرکان را فحش می دادند، مشرکان نیز معبود مؤمنان را ناسزا 
می گفتند که خداوند مؤمنان را از این کار نهی فرمود )قرشی، 1395: 289(. قرآن در اینجا 
فحش و ناسزا را که بعضی افراد بی منطق در برخوردهای خویش به کار می برند محکوم کرده 
است. در احادیث اسالمی نیز، بر ممنوعیت دشنام تأکید شده است. در نهج البالغه آمده که 
حضرت علی )ع( به کسانی که به پیروان معاویه در جنگ صفین دشنام می دادند، فرمود: »من 
خوش ندارم که شما فحاش باشید. اگر شما به جای دشنام، اعمال ایشان را برشمرید و حاالت 
آنان را متذکر گردید، به حق و راستی نزدیک تر و برای اتمام حجت نیز بهتر است« )آباد، 

.)29 :1390

3-6. همیاری 
در  مردم  میان  در  اتحاد  و  همدلی  ایجاد  و  خشونت  با  مقابله  برای  که  دالیلی  جمله  از 
آیات قرآن بیان شده اصل تعاون، برادری و همیاری است. قرآن تمامی انسان ها را هم زادان 
ْوَدٌع﴾ )انعام: 6(: 

َ
رٌّ َو ُمْست

َ
ق

َ
ُمْست

َ
ٍس واِحَدٍة ف

ْ
ف

َ
ْم ِمْن ن

ُ
ک

َ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
ذی أ

َّ
یکدیگر معرفی می کند: ﴿َو ُهَو ال

»و اوست خدایی که همۀ شما را از یک تن در آرامگاه )رحم( و ودیعتگاه )صلب( بیافرید« 
که با دیگر مؤمنان نیز احساس برادری نمایند: ﴿إنما الؤمنون إخوه﴾ )حجرات: 10(: »مؤمنان 
با هم برادرند.« این احساس وابستگی مستمر به گروه، به زندگی انسان آرامش می بخشد. ﴿

 ِ
َد للاَّ

ْ
ْم ِعن

ُ
َرَمك

ْ
ك

َ
وا ِإنَّ أ

ُ
َعاَرف

َ
َباِئَل ِلت

َ
ُعوًبا َوق

ُ
اکْم ش

َ
ن

ْ
ی َوَجَعل

َ
ث

ْ
ن

ُ
أ کٍر َو

َ
اکْم ِمْن ذ

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ

َّ
اُس ِإن

َّ
یَها الن

َ
یا أ

بیر﴾ )حجرات: 13(؛ »ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را 
َ

َ َعليٌم خ ْم ِإنَّ للاَّ
ُ

قاك
ْ
ت

َ
أ

ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. ارجمندترین شما 
نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است.« تأکید بسیار آموزه های 
دینی بر کمک معنوی و مالی به دیگران در قالب صدقه، انفاق، ایثار، هدیه، عفو، بخشش 
حس  تقویت  بر  افزون  اعمال  این  است.  همیاری  روحیۀ   تقویت  راستای  در  همگی   ... و 
نوع دوستی در نهاد آدمی، حالت های انفعالی کینه توزی و نفرت و انگیزه های تجاوز و ستم 
ْربی 

ُ
ق

ْ
ِْحساِن َو إیتاِء ِذی ال

ْ
َعْدِل َو ال

ْ
ُمُر ِبال

ْ
َ یأ و تمایل به خودخواهی را ریشه کن می کند: ﴿ِإنَّ للاَّ

﴾ )نحل: 16(: » خداوند به عدل و  َ
ُرون

َّ
ک

َ
ذ

َ
ْم ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ک

ُ
ی یِعظ

ْ
َبغ

ْ
ِر َو ال

َ
ک

ْ
ن
ُ ْ
ْحشاِء َو ال

َ
ف

ْ
هی َعِن ال

ْ
َو ین

احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند؛ خداوند به 
شما اندرز می دهد، شاید متذّکر شوید!« پیامبر )ص( در حدیثی قدسی از محبت و تعاون بین 
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مردم به عنوان عامل جلب محبت خداوند و دست یابی به اطمینان و آرامش یاد می کند )مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن، 1382(. اگر همدلی و محبت و همکاری در میان مردم رواج داشته 
باشد و هرکس، دیگری را برادر خود بداند و در راه رسیدن به اهداف آرمانی، یکدیگر را 
یاری برسانند، پرخاش و خشونت و خشم از میان افراد جامعۀ اسالمی رخت برخواهد بست 
و شاهد کاهش روزافزون برخوردهای ناراحت کننده و خشن خواهیم بود. ولی دلیل اینکه 
خدا بر تعاون و همکاری در میان مؤمنان تأکید داشته این است که اعراب جاهلی دارای خلق 
و خوی جنگجویانه بودند و به علل واهی به خشونت و کشتار روی می آوردند، ولی بعد از 
ظهور اسالم، با نازل شدن آیاتی دربارۀ برادری، پیغمبر )ص( این فضیلت را در میان ایشان 

رواج داد تا بدین وسیله از شدت کینه ها و خشونت ها بکاهند )آباد، 1390: 30(.
همکاری و تعاون در جوامع عربی پیش از اسالم به سبب عمق فردگرایی مطلق در بینشان، 
کم رنگ بود. آنان فقط در برابر هم خون خویش نرمش نشان می دادند و تنها برای مصالح 
شخصی خویش با دیگر قبایل هم پیمان می شدند که ایشان را یاری دهند. پیمان های ایشان 
غالبأ در حیطۀ امور جنگی بود و تا زمانی امتداد می یافت که مصالحشان پا برجا باشد. پیامبر 
)ص( به منظور امت سازی، کوشیدند که مبانی اخالقی و فکری تعاون را میان مسلمانان پدید 
آورند و به این منظور از شیوه های گوناگونی استفاده کردند؛ همانند ایجاد اخوت دینی و 
ایمانی و دعوت مردم به یکتاپرستی )حجرات: 10( و تمامی مسلمانان را همچون پیکری واحد 
دانستند و خوشی و ناخوشی هر شخص را به منزلۀ خوشی و ناخوشی دیگری دانستند و به 
همکاری و تعاون در نیکوکاری و تقوا و نهی از تعاون در گناه و تجاوز دعوت کردند )مائده: 
1و 2( )همان(. با نهادینه شدن اصل اخوت، همبستگی و اتحاد میان مسلمانان تقویت می شود و 
راه برای گسترش مهر و محبت بیشتر و اجتناب از خشونت و کینه و خونریزی هموار می شود 

)رضایی اصفهانی، 1391: 182(.

نتیجه گیری
ایمان به خدا و معاد، بصیرت، تعقل، تقوا و پرهیز از رذائل مانند حسد، حرص، هواپرستی، 
کبر و غرور، نفاق، متابعت از شیطان و جهل و تعصب، که قرآن آنها را مورد تأکید قرار داده، 

نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله با خشونت فردی دارد.
انسان به عنوان خلیفۀ اهلل باید نشانگر صفات کمالی خداوند باشد تا دچار بروز خصوصیاتی 
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چون خشونت، خشم و تباهی نشود که نتیجه اش سلب آرامش و امنیت فرد و جامعه است. 
در این راستا، قرآن برای مقابله با خشونت، به کارگیری مهربانی )فرقان: 63؛ روم/21(، تشریع 
احکام بازدارنده )بقره: 179(، مهرورزی )کهف: 28( و گذشت در رفتار )نحل: 126( و نیز 
سرلوحه قرار دادن صبر و فداکاری و صحبت با نرمی )بقره: 74؛ طه: 44(، مالیمت و محبت 
)عنکبوت: 46؛ مؤمنون: 96( را در جهت اصالح و بهبود فرد و جامعه پیشنهاد می کند. اساساً 
تکیه بر میثاق های آسمانی می تواند به جهان عاری از خشونت کمک نماید؛ لذا قرآن به منظور 
دور کردن انسان از خشونت، به روابط اجتماعی برمبنای محبت و مدارا تأکید کرده و انسان 
را که موجودی دارای عقل و تدبیر است، به گفتگو برای رسیدن به تفاهم و نزدیک کردن 

دیدگاه ها و تلطیف روابط امر نموده است. 
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