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 ٢٠١۵ سپتمير ١۴
  

 اسالمی که به زنان قولش داده شد
  

خاطر دالئل شرافت بر قربانيان مزبور تحميل ه  تجاوز به زن در جوامع اسالمی و ازدواج اجباری که سپس بۀدر بار

 مسلمان شده، ئیامريکاموسی ۀ شود و پيش تر آزادی آنھا سلب و به شدت از آنھا سوء استفاده می شد، من مقال می

 را که به مناسبت تجاوزات جنسی در ھندوستان نگاشته شده است، بيانيه ای اصيل برای کرامت ٢٠١٣بروریِرخ فؤم

اين مقاله موضوع مزبور را به .  تحقيقات مربوط به برده داری نيز از آن استفاده شودۀ می تواند در زمينزن يافتم که

  )ميلنا رامپولدی. (صراحت بيان نموده و از پرده پوشی به در آورده است

 مرگ دو ِتجاوز گروھی، به:  کافی اسفبار می باشندۀاخبار وحشتناک و غمبار ھندوستان به خودی خود و به انداز

که او را مجبور   ساله پس از آن١٧ ساله از شدت جراحات وارده جان داد و دختری ٢٣زنی . قربانی منجر گشت

  . خودکشی کرد،نمودند با يکی از تجاوزگران ازدواج نمايد

  .ستوقوع پيوه  نيز نظاير آن ب٢٠١٢اما دريغا که در سال .  کافی اسفباراندۀ به اندازئیاين داستانھا به تنھا

  
 توجه یَ الفالنهيَ امزيمورد غم انگ: ی تجاوز جنساني در مورد قربانی ازدواج اجبارهي علیظاھرات زنان مراکشت

 داد ی گشت که به تجاوزگران فرصت مني از قوان۴٧۵خود جلب نمود و سرانجام به حذف ماده ه  را بانيمراکش

  .زنديبتوانند از قضاوت دادگاه بگر

که دادگاه به او گفته بود می بايد مرد  مورد مشابه ديگر مربوط به دختری مراکشی است که خودکشی کرد، پس از آن

در . ردن می باشد ساله از اھالی ا١۵-١۴يک مورد ديگر ھم مربوط به دختری . تجاوزکار را به ھمسری اختياز نمايد
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 آنھا بر اين مبنا داوری می نمايند که بخشيدن فرد ئیاين دو مورد و موارد ديگر جوامع مربوطه و دستگاه ھای قضا

قضاوت در اين زمينه در .  رضايت بخش می باشد،متجاوز در صورتی که او قربانی خويش را به ھمسری گيرد

از قوانين فرانسه گرفته شده و مبتنی بر آنگونه روابط اجتماعی است که ( قانون جزائی است ۴٧۵ۀ مراکش متکی بر ماد

قوانين مشابھی نيز در . ٣٠٨ ۀو در اردن متکی است بر ماد) که پيش از ازدواج با رضايت طرفين صورت گرفته باشد

ر از حفظ ساير کشورھا وجود دارند که شرافت زن بر شرافت خانوادگی تأثير گذارده و ھراس از تجاوز جنسی مھمت

  .جان و کرامت انسانی زن تلقی می گردد

که چگونه مسلمانان می توانند از  ھنگامی که من از اين موارد مطلع می گردم، ھر بار شگفت زده ھستم از اين

 نيز با فشار بر وی و خانواده اش ًتجاوزگرانی حمايت نمايند که از طريق ازدواج با قربانی خود انجام می شود که غالبا

 ۀمن به عنوان کارشناس حقوق اسالمی می دانم که تا چه ميزان اين موارد در نقض تعاليم اسالم در زمين.  باشدمی

  .حقوق قربانيان و در تعريف عدالت و معنای شرافت می باشند

  
  ١٩٢٠ حدود  ،ی پالکات شورو،ی اسالمی زنان در کشورھایاد ازآزتيدر حما

 حقوق و وظايف مربوط به دفاع از خويشتن و سايرين در قبال ۀجھان بينی اسالمی متکی بر مبانی روشنی در زمين

تجاوز جنسی مصداق دارد که زن موظف است در ۀ و اين به ويژه در زمين. تجاوز به اشخاص و کرامت آنھا می باشد

و حتا برخی از علماء عالوه بر ... بل تجاوزگر از خود دفاع نموده و اشخاص حاضر موظف اند از او حمايت نمايندمقا

 ئیآن توصيه می کنند که دفاع از خويشتن می بايد بر آثار ناشی از تجاوز شامل گشته و بر ايجاد احساس امنيت و دلجو

استدالل طرفداران اين برداشت بر اين .  تجاوز نيز گسترش يابدو مراقبت نسبت به بی پناھی زن و سقط جنين ناشی از

مبناست که رويکرد مزبور با اھداف عاليه حقوق اسالمی که حفظ حيات و وضع روحی زن را بر حفظ نسل و مال و 

 قوانين و شريعت اسالم به صراحت بر اين اساس متکی است که ازدواج رابطه. شرافت ارجھيت می نھد، مطابقت دارد

ايست که بر تمايل و احترام متقابل، صميميت، اعتماد و نيکی رفتار مبتنی بوده، خانواده پناھگاھی برای حفظ خويشتن 

  .از ھوس ھرز جنسی می باشد

اجبار قربانی تجاوز جنسی به ازدواج با متھم يا محکوم به تجاوز، ھر گونه امکان دفاع از خويشتن را از فرد قربانی 

بدين طريق زن عالوه .  در معرض تجاوز مجدد به جسم و روان و کرامت انسانی اش قرار می دھدسلب نموده، او را

وجيتی به سر برد که بر نفرت، بيگانگی، خشونت و سوء استفاده بنا گشته و بدينسان به زبر آن مجبور می گردد در 

  .شود تجاوزکار جايزه نيز داده می

يدن تجاوزگران جنسی که حاضر به ازدواج با قربانی خويش گشته و وی بخش. در اسالم گرايش به رحمت ريشه ايست

  .را مجبور به تمکين از خود نمايند، اما با اين رحمت در تناقض است
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در گذشته ھا به کرات ديده شده است که در مواردی که قربانيان تجاوز جنسی مجبور به ازدواج با تجاوزگر گردند، می 

که حاضر به چنين ازدواجی گردند، شرافت خانوادگی را  اجبار قربانيان مزبور بدين.  گرددتواند به خودکشی آنھا منجر

برتر از ارزش جان، روان و کرامت انسانی زن قرار داده و دقيقا با مبانی شريعت اسالم به لحاظ ارزشی متناقض 

يجاد فساد در زمين و ھم قتل نفس چگونه می توان اين رويکرد معکوس معياری را با جھان بينی اسالمی که ھم ا. است

 -قرآن(را با کشتن تمامی انسانھا برابر دانسته و نجات يک جان را با نجات ھمه انسانھا برابر می داند، ھمساز نمود؟ 

٣٢:۵( )١(  

 اين رويکرد را به داليل فرھنگی اختياز نموده اند، بدين خاطر که اين امر در ميدان انعطاف پذيری ءبرخی از علما

زيرا فرھنگ ھای محلی ارتکاب تجاوز جنسی را آنچنان موجب . سالم در قبال فرھنگ ھا و رسوم محلی بوده استا

که مصلحت قربانی را ) چه تجاوزگر فقط متھم به تجاوز باشد و چه محکوم نيز شده باشد(سرافکندگی عظيمی می دانند 

 اسالم حقيقتا تا حدی دارای انعطاف نسبت به فرھنگ ھای  و اين در حاليست که قانون در ازدواج با تجاوزگر می بينند

 کالم اينکه حقوق اسالمی فقط به اعمالی توصيه می ۀخالص. محلی است که با اھداف واالی اين دين در تناقض نباشند

زش کند که با قوانين اسالم مطابقت داشته و اعمالی را مردود می داند که حقوق اسالمی را نقض نموده و يا بی ار

  .نمايند

کار برده شوند که رابطه جنسی با ه  مدعی اين ھستند که اين قوانين فقط در مواردی می بايد بءبرخی ديگر از علما

 می تواند صورت گيرد که اميدوار ئیوج ھازتوافق و رضايت طرفين صورت گرفته باشد و اين کار از جمله توسط 

که در صورت علنی شدن  به رضايت به ازدواجشان نمايند، در حالیباشند خانواده ھای خود را از اين طريق مجبور 

ِآن، مھر تجاوز به زن و خانواده وی خواھد خورد به کار بردن اين عبارت برای محفوظ داشتن اجتماع از اعتراف . ُ

چار می بدينکه زنان پای رابطه جنسی رضايتمندانه می روند، زنانی را که بدانان ستم شده است به ستمی بزرگتر د

  .سازد که گاھی نيز بدانجا می انجامد که آنان به خاطر وحشت و بيچارگی دست به خودکشی می زنند

ِ ناشی از يک تجاوز جنسی با گسترش ئیمسلمانان رسواۀ که در يک جامع اين: اين روند دارای اشکالی اساسی است
  .ددِآرام فساد و پايان دادن ناحق به زندگی يک فرد معادل انگاشته گر

نی تبعيت می نمود که سنت کشتن اطفال مؤنث را برطرف می آاولين نسل مسلمانان در تاريخ اسالم از قوانين قر

 در خانواده پيشگيری ئی با غرور صورت می گرفت تا از بروز رسواًکه اين کار پيش از آن غالبا ساخت، در حالی

اما اين چگونه احساس غروری . اجتماعی زنان دست يافتندمسلمانان از اين طريق با غرور به باال بردن ارزش . رددگ

است که از به خاک سپردن دختر کوچک جلوگيری شده تا که او بتواند به سن بلوغ رسيده و آنگاه آرزو نمايد که ايکاش 

 بارھا مورد با او ھمان کار را کرده و او را به ھنگام تولد به خاک سپرده بودند؟ داستانھای غم انگيز بيشمار زنانی که

  .سفانه نيز از جانب خود مسلمانانأتجاوز بوده اند، فقط می تواند انحراف از اسالم تلقی گردند و مت

-----------------------  

قصاص يا فسادی ه به اينجھت بر فرزندان اسرائيل مقرر کرديم که ھر که کسی را جز ب:  قرآن۵ ۀ از سور٣٢ تآي -)١(

نان است که ھمه مردم را کشته باشد و ھر که کسی را زنده بدارد، چنان است که مردم را که در زمين کرده، بکشد چ

 ھای روشن سوی آنھا آمدند و با وجود اين بسياری از آنان در زمين اسرافکاران تزنده داشته باشد، پيامبران ما با آي

  .بودند

  ٢٠١۵ سپتمبر ٩ –برگرفته از تلکسکاال 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15873  

 


