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  عليه خشونت مهار و پيشگيري هايراه تحليل و شناسیسنخ

 زنان از دیدگاه قرآن و عترت

 

 

 2، ابراهیم قنبری* 1ندا آئین پرست

 

 

 

. است خداوند مهم و اساسي یتوصیه افراد، یهمه روابط در احسان و عدالت: چکیده

 اخروی و دنیوی شديد بازخواست بر و گرديده نهي شدت به نیز تعدی و آزار ظلم،

 اسالم ديدگاه از خانواده نهاد اجتماعي، هاینهاد میان در. است شده تأكید آن یدرباره

 موضوع خانواده، اعضای روابط. است خداوند نزد مطلوبي و بزرگ مقدس، بنای

 را دين اين یويژه توجه كه است، اسالمي متون در بسیاری الزامي و اخالقي هایسفارش

 در اساسي ی معیارهایمنزله به معروف، و احسان و عدالت هایتعبیر. دهدمي نشان آن به

 تعدی، و ظلم كه نحوی به است، شده بیان شوهر و زن ويژه به خانواده، اعضای روابط

 جهتبي تعدی گونه هر و خانگي خشونت. است شده نهي روابط اين اجبار در و بدرفتاری

 روشني به دين، اولیای كلمات و كريم قرآن  متعدد آيات در خانواده در آنان آزار و زنان بر

 بررسي به تا است آن بر حاضر پژوهش راستا اين در. است شده واقع نکوهش مورد و نهي

 همسرگزيني شاملِ زنان خانگي خشونت از پیشگیری هایراه یدرباره اسالم، ديدگاه

 و مرزها رعايت خانواده، در مناسب روابط اصول آموزش اخالقي، و ديني آموزش مناسب،

 اصالح همچون هاييروش با درمان و مقابله هایشیوه آموزش و روابط در شرعي حدود

 در خشونت بر مبتني رفتارهای از پیشگیری در زنان مسئولیت رفتاری، تغییرات نگرش،

 هاینهاد هایمسئولیت به كالن، ديدگاهي از میان، اين در. بپردازد ورزخشونت مردان

 .است شده پرداخته زمینه اين در اسالمي نظام و دولت ويژه به اجتماعي،

 عترت. ،قرآن ،خشونت ،پیشگیری ها:کلید واژه

 

 

  :مقدمه

باز  ورزفرد خشونت كودكي دوران به هازمینه اين از برخي. انجامدمي خانواده در خشونت به بروز گوناگوني علل و هازمینه

 عوامل و هارسانه او، اجتماعي روابط نیز و جواني، و دورة نوجواني خانواده، در فرد ديگر هایتجربه است همچنین. گرددمي

                                                           
  Naeinparast@yahoo.com         کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پشکی آبادان، آبادان، ایران.  - 1
 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان فسا  2
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 در را علل از بخشي نیز ازدواج آغازين و مراحل همسر انتخاب فرايند. است ازدواج از پیش هایدوره به مربوط كه ديگر پرشمار

. كنند آن جلوگیری وز بر از توانندمي آمیز خشونت رفتار بروز از پیش تا كه است همة فرايندهايي شامل پیشگیری. گیردبرمي

 فوق مراحل همة برای اسالم .ستج بهره آن با مقابله هایاز راه بايد آمد، پديد رفتار اين به مشرف عللِ و هازمینه وقتي

 خشونت، واقعة عالج ها،توصیه اين مهم گیریجهت. سازدمي برطرف را خشونت بروز هایزمینه از بسیاری كه دارد هاييتوصیه

 جلوگیری در آنها پیشگیرانة و مستقیم نقش به ها،توصیه اين بر مروری با بخش اين در. است آن بروز احتمال از پیش ها مدت

 .(1831فر، )ساالری پردازيمميعلیه زنان  خانگي خشونت از

 

 عوامل موثر و پیشگیرانه از خشونت خانگی علیه نان -1

 از بسیاری همسر زمینة انتخاب درستِ روش از دختران، ويژه به ازدواج، آستانة در افرادِ الزمِ آگاهي: مناسب گزينیهمسر. 1

 از دور و آرام زندگي تواندهمسر، مي انتخاب در مهم اصل چند رعايت اسالم، ديد از. بردمي بین از را خشونت خانگي موارد

 ديگر، مهم اصل .1است داری دين و ايمان از شوهر و زن داری برخور اصل، نخستین .سازد فراهم شوهر و زن برای را تنشي

و  مناسب كالمي رابطة برخوردها، در ماليمت به خلق حسن. است ازدواج برای نظر مورد فرد در خلق حسن مالك به توجه

 اصل. 2است شده نهي صراحت، به خلق، بد افراد ازدواج با ،دين اولیای كلمات در. است شده تعريف خوشايند چهرة حاالت

 شده تأكید خمر از شرب دوری مانند مواردی بر اصول، اين كنار است. در آنان بودن كفو يا شوهر و زن همساني به توجه سوم،

. است آنان درخواست پذيرش برای شرط مهمي نیز ازدواج داوطلب افراد شخصیت تعادل و روان سالمت از اطمینان .8است

 هنگام است، گرفته شکل هاسال طي كه شخصیت آنجا از. گرددمي باز افراد رواني نیمرخ به خشونت بروز هایاز زمینه بخشي

 .4.نکرد ازدواج های نابهنجارشخصیت با و برد پي آن اختالل يا سالمت به توانمي بررسي عاليم با ازدواج

 

 پس زندگي به باور و از فرامین الهي و ديني پیروی خدا، به ايمان مانند اسالم اعتقادی هایآموزه: اخالقی و دينی آموزش. 2

 عمق و استحکام ديني فرد اعتقادات چه هر. دارد خانواده در بخشرضايت و مطلوب روابط راریبرقدر  مهمي نقش مرگ، از

 آرامتر زندگي ديني، های باور به پايبندی. شد خواهد بیشتر خشونت از جمله نابهنجار رفتارهای بر او مهار قدرت يابد، بیشتری

 (.1831 فر،ساالری)آورد خواهد پي در افراد برای را تریتنش و كم

 

 شیوة از ناآگاهي پیامد موارد، از بسیاری در خانواده، در خشونت و اختالف بروز: خانواده در مناسب روابط اصول آموزش. 3

 امور، اين از پیشگیری برای. است مقابل طرف و انتظارهای نیازها تأمین در كوتاهي و شوهر و زن بین مطلوب روابط برقراری

در . است مؤثر بسیار ازدواج پس از هاسال گاه وحتي ازدواج، اوائل و نامزدی دورة ازدواج، از پیش مراحل شوهر در و زن آموزش

 پرداخته شده است: اسالم از ديدگاه شوهر و زن روابط در مهم اصل پنج به ادامه

 

 روابط ترينطوالني و ترينگسترده كمي، لحاظ از و ترين،عمیق ازدواج، با :مرد و زن روانی هايتفاوت به توجه اصل( الف

 و مشابه و مشترك هایجنبه تثبیت و تقويت واقع در كه شوهر و زن سازگاری .شودمي آغاز مخالف جنس از فرد دو بین

 هاتفاوت پذيرشو  شناخت. است پذيرامکان هاتفاوت به توجه با فقط است، يکديگر شخصیت تکمیل و نقايص و عیوب اصالح

 يکديگر مزايای از مندیبهره برای ایزمینه امر همین و بپذيرند را يکديگر شخصیت متقابل طور به مرد و زن شودمي موجب

 او شخصیت دهد، تغییر خود رفتاری و رواني حاالت مطابق را ديگری بخواهد دو اين از يك هر اگر. است خانوادگي زندگي در

                                                           
 207 ص االخالق، مكارم - 1
 141 ص ، 41 ج ر ، االنوا بحار - 2
 22 ص ، 17 ج ه ، الشیع وسائل - 3
 37 ص ،الشیعه وسائل - 4
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 پردازند؛مي هم مثبت هایجنبه تثبیت به يکديگر روحیات شناخت با مرد و زن سازگاری، روند در. كرد خواهد تخريب را

 .1پردازندمي زمان گذر در آنها تدريجي اصالح به هاضعف كردن برجسته جای به و پذيرندمي را هاتفاوت برخي

 

 به معاشرت زوج، ويژه به خانواده اعضای روابط مطلوبیت مالك قرآن، ديدگاه از :خانوادگی روابط در معروف اصل( ب

 و زن مناسبات جمله از خانوادگي، روابط مختلف هایجنبه برای 2« معروف» واژة  بار بیست از بیش قرآن در. است معروف

 معروف اصل و آنها شرايط اجتماعي براساس بايد خانواده در شوهر و زن وظايف 8قرآن توصیة بنابر .است رفته كار به شوهر،

روش  شوهر، و زن خويشان با روابط نحوة زن، بزرگداشت و احترام عاطفي، شیوة نیازهای اقتصادی، نیازهای. شود تنظیم

 . شودمي معروف مشمول مالك هم، با كردن صحبت طرز حتي و اختالفات حل و هاگیریتصمیم

 

 عدالت رعايت خانوادگي روابط ديگر و نیز شوهر و زن روابط مهم هایمالك از : خانوادگی مناسبات در عدالت اصل( ج

 .شودمي جلوگیری خشونت جمله از ظلم گونه هر از كنند، را رعايت عدالت مرد، ويژه به زوجین، اگر. است

 

 به ويژه به مرد، و زن به خانواده در مدارا ؛4شده است سفارش بسیار اجتماعي روابط در مدارا اسالمي، متون در :مدارا اصل( د

 .شودمي او هایاشتباه و هاكوتاهي از پوشي و چشم مقابل طرف از گذشت ایگونه شامل مدارا .است شده سفارش شوهر بسیار

 . 5باشد داشته باگذشت و صبورانه متین، برخوردی همسرش است با الزم وضعیتي هر در مرد

 

 بر تأكید با وروايات قرآن. است مرد عهدة بر اسالم ديدگاه از خانواده سرپرستي :خانواده در مرد سرپرستی اصل( ه

 خداوند كه هاييبرتری سبب به اند،زنان سرپرست داند )مردانهمسر مي پیرو را شايسته زنان خانواده، در مردان سرپرستي

 .6بردارند...( فرمان زنان درستکار پس. اندخانواده معیشت دار عهده آنکه دلیل به و است داده قرار بعضي بر  بعضي برای

 

حساسیت  مسلمان، هایخانواده در خشونت و اختالف بروز هایزمینه از يکي: مرد و زن روابط در شرعی حدود رعايت. 4

 الزم امری غیرت، عنوان با مرد حساسیت اين ،متون اسالم در. است نامحرمان با همسر روابط دربارة شوهر ويژه به مرد، و زن

 وضعیت به سالم زنان انحراف و عامل نشده پذيرفته نامناسب و دلیلبي ورزیِغیرت و حساسیت البته.  7است شده شمرده

 . آيدمي شمار به ناسالم

 

 از ناشي و فشارهای بیکاری كم، آمد در شغلي، مشکالت :زندگی در استرس( تنیدگی) با مقابله هايشیوه آموزش. 5

 در را زنان تنیدگي نیز رواني و جسمي مسائل و فرزندان به منزل، رسیدگي ادارة. كندمي تنیدگي دچار را مردها كاری، مسائل

 كمك خانه در آنها بیشتر همکاری و عاطفيروابط  تقويت شوهر، و زن آرامش به هاتنیدگي اين با مناسب مقابلة. آوردپي مي

 هایخانوادگي، تنیدگي روابط و خانه در ويژه به ها،تنیدگي انواع زا،تنیدگي عوامل عاليم تنیدگي، درك باره، اين در. كندمي

 به ايمان مقابله، شناختيِ هایروش در. شود داده شوهر آموزش و زن به بايد تنیدگي با مقابله هایراه و 3مردان و زنان ويژة

 و آن مسائل و زندگي منسجم به نگاه زندگي، در نگریمثبت خود، هایمحدوديت و هاضعف او، شناخت به توكل و خدا

                                                           
 713، 2، 1 ص ،7 ج ،كافي - 1
 .7، 2(، 77؛ طالق )27، 12(، 7ء )؛ نسا237، 231، 222، 228، 180(، 2بقره ) جمله از - 2
  ؛( 222 بقره،) ؛( 228 بقره،) - 3
  114 ص ،2 ج كافي، - 4
 147ص ، 20 ج الشیعه وسائل - 5
 714 ص ، 20 ج الشیعه، وسائل - 6
 3، 2، 1 ص ،7 ج يکاف - 4
 734 ص ،7 ج كافي - 8
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عواطف،  تنظیم چون مواردی شامل مقابله، عاطفي هایراه. گیرد قرار كانون توجه بايدمي مسئله حل هایروش از گیریبهره

زدايي حساسیت آرمیدگي، فنون ورزش، اجتماعي، حمايت. استو... دين اولیای به توسل و خدا با مناجات و دعا ريزی،برون

 شامل بايد تنیدگي با رويارويي هایراه ترديدبي. است رفتاری هایروش جملة از كافي، خواب و سالم غذايي برنامة منظم،

 .(1831)ساالری فرد،  باشد رفتاری و معنوی عاطفي، های شناختي،روش از ایمجموعه

 

  آن با مقابله و خانگی خشونت درمان -2

 و خانگي خشونت با برخورد هایراه به يعني همسران، آن، قربانیان و شوهران، يعني خشونت، عامالن بر تمركز با بخش اين در

 (.1831)ساالری فرد، پردازيممي اسالمي هایاز آموزه استفاده با آن درمان

 

بدون . دارد عاطفي و شناختي مباني و هاريشه انسان، آمیزخشونت رفتار هر: ورزخشونت مردان در نگرشی اصالحات. 1

 از خاصي برداشت طي ورز خشونت مردان. موقتي است يا نیست مقدور خشونت حذف و كاهش مباني، اين تغییر و اصالح

 به ناظر بايد هانگرش اصالح اين روی، از. اندآورده دست به اهداف به رسیدن هایشیوه و مشکالت هایحل خانواده، راه زنان،

 .باشد انساني مناسبات اين
 

 دربارة منفي هایبرداشت مرد، و زن های زيستيتفاوت جمله از عللي به تاريخ، گذر در :زنان دربارة هانگرش اصالح( الف

 و مردان شمردن برتر تصورات، از اين يکي. دارند زنان دربارة منفي قالبي تصور مردان برخي نیز امروزه. است بوده رايج زنان

ديگر،  منفي تصور. خوردمي چشم به نیز انديشمندان هایديدگاه در آن بسیار افراطي هایجنبه گاه كه است زن جنس تحقیر

 و تبلیغات ابزار زن جسم كه ایگونه به غلبه دارد؛ كنوني مدرن جوامع در متأسفانه كه است زن از جنسي و جسمي برداشت

 آيد. به شمار مي جنسي نیازهای افراطي ارضای

 

 با آنان رفتار بر كه هستند مردان هايي درديدگاه ترويج پي در اسالمي هایآموزه :همسر دربارة نگرش اصالح( ب

 مرد و است گرفته شوهر از محکمي پیمان ازدواج آغاز در زن كه است آن نخستین نکته. گذارندمي تأثیر بسیار همسرانشان

 دوم، نکتة. 1است پسنديده و مناسب معاشرت همان از آنها يکي كه دهد انجام را زن دربارة مقرر وظايف همة پس اين از بايد

 نوعي به ريحانه، " نیست قهرمان و است ريحانه زن ")ع( فرمود:  علي حضرت. است زنان عاطفي و رواني هایلطافت به توجه

 مقايسه در جسماني رواني و هایبرخي جنبه از زن بودن ضعیف به مرد ساختن متوجه سوم، نکتةدارد.  اشاره ظرافت و لطافت

 چهارم، . نکتة2"كند رفتار بهتر اش با خانواده كه است كسي شما بهترين "است  آمده: )ع( معصومان روايات در. است خود با

 . 8اندكرده تأكید اين نکته بر اسالمي و متون است، مرد دست در ازدواج هنگام از زن بودن امانت نکته

 

 خانه در زن وظايف دربارة نادرستي مردان تصورات از بسیاری :خانه در زن هايمسئولیت بارة در مردان نگرش تغییر( ج

 كالم، يك و در فرزندان، به رسیدگي خانه، ادارة و نظافت كار، پايان تا آن به مربوط پختن، خدمات غذا آنان.  دارند خانواده و

 زن و دانندمي خانه بیرون كار فقط را خود مسئولیت از مردان، بسیاری. دانندمي زن عهدة بر را خانه درون هایمسئولیت همه

 از او كند، توقعاتمي آغاز چنین برداشتي با را مشترك زندگي مرد وقتي. شمارندمي خانه درون در خدمتگزار خويش را

 های اصليمسئولیت اسالم نظر از. سازدمي فراهم خانه در را خشونت گاه و زمینة اختالف امر همین و باالست، بسیار همسرش

                                                           
 137 ص ، 1 ج القمي تفسیر - 1
 711ص ، 7 ج كافي - 2
 307 ص ،4 ج ،الكبري السنن - 3
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 مناسب رفتار و خانواده؛ معاشرت در مرد سرپرستي و مديريت پذيرش جنسي؛ روابط در همراهي :از اندعبارت خانواده در زن

 . فرزند تربیت و خانواده مباني تقويت در شوهر با خانواده؛ همکاری در

 

 بر فرزندان و همسر سرپرستي و مديريت اسالم ديدگاه از :خانواده مديريت و سرپرستی دربارة مردان نگرش تغییر( د

 تصورات اين از هايينمونه. است مشکالت ایپاره موجب مرد مديريت از نادرست هایبرداشت و تصورات اما. است شوهر عهدة

 ديگر و خانه امور انجام به زن اجبار ؛( كشتن حجله سر را گربه) ازدواج آغاز در همسر با تند برخورد:  زا اندعبارت نادرست

 و داد زن؛ به خانواده اطالعات ندادن و پنهانکاری زندگي؛ امور همة در خودرأيي و هاگیریتصمیم در زن ندادن دخالت امور؛

 پدرساالری يا مردساالری عنوان تحت گاه امور اين همة.  و ... خانه ادارة در زن به نکردن كمك دادن؛ فرمان كشیدن؛ فرياد

 زن هايشکوفاييفرصت رفتن بین از و نفس به اعتماد تضعیف شدن، ارادهبي موجب شیوه اين ترديد،بي. شودمي خالصه

 .كندنمي تأيید را خانواده در مرد سرپرستي و از مديريت برداشتي چنین دين، اولیای زندگي روش و اسالم هایآموزه .شودمي

 

 نگاهي زناشويي اختالفات حل شیوة به ورز،مردان خشونت :زناشويی اختالفات حل شیوة بارة در مردان نگرش تغییر( ه

 به يا كنند، تثبیت در خانواده را خود ظاهری پیروزی و غلبه آنها اِعمال با كه گزينندميبر را هاييمعموالً شیوه آنان. دارند ويژه

 و بحث مجادله، مانند هاييروش. است خود نظر نشاندنِ كرسي آنان، بر نظر از اختالف حل. باشند برنده همیشه بیاني،

 مردان اين درو ... مسائل كردن آمیزكردن، فاجعه غرغر او، به ندادن صحبت اجازة و همسر كالم قطع خود، بر نظر پافشاری

 داشته شنوا كالمي گوش روابط در: قرارند اين از ارتباطي كننده تسهیل رفتارهای برخي و شوهر، زن رابطة در. شودمي ديده

 ابراز نکنید؛ پرگويي باشید؛ پذيرانعطاف باشید؛ نگرمثبت كنید؛ توجهي دقتبي و داوری پیش بدون همسر هایگفته به و باشید

 و درستکاری كنید؛ ابراز را محبت مهر و كنید؛ ابراز را خود قدرشناسي و باشید شکرگزار نکنید؛ رفتار تدافعي وجود كنید؛

 (.1831 فرد، ساالری)دهید نشان صداقت

 

 به خشونت ابراز برای ديني گاه و هايي عقالنيتوجیه ورز،خشونت مردان برخي :زن زدن دربارة مردان نگرش تغییر( و

 را چنین توجیهاتي بودن مردود اسالمي متون و علمي متون در شوهر و زن روابط اصول آشنايي با اندكي هرچند دارند؛ همسر

 در .شد خواهد محدود بسیار روش اين از بیاموزيم، استفاده را زن نشوز حل راه از استفاده شرايط مردان، به اگر .سازدمي آشکار

 اين دوم، مرتبة در. است بستر در دوری از بعد و مؤثر كالمي روابط و موعظه از پس بدني تنبیه از روش استفاده نخست، مرتبة

ديگر  مشکل هیچ در و شود، گرفته كار به تواندمي مرد، با مطلوب و جنسي عاطفي روابط از زن اجتناب وضعیت در فقط تنبیه

 چیز يا انتقام نه باشد، زن رفتار اصالح بايد مرد فقط قصد روش، اين از استفاده هنگام همچنین،. نیست استفاده قابل زناشويي

 يا سرخ او حتي بدن و نکند ايجاد جراحتي نزد، آسیب زن بدن به كه آنجاست تا مزبور مجاز تنبیه حد اين، بر افزون. ديگر

 رشد نشانِ و ناپسند، بسیار انساني، و اخالقي نظر از و حرام نظر ديني از زن زدن فوق، محدودة از خارج بنابراين. نشود سیاه

 (.1831 فرد، ساالری)است مرد پايین و درك نايافتگي

 

اصالح  برای است الزم ورز،خشونت مردان در نگرشي تغییرات ايجاد با همگام: ورزخشونت مردان رفتاري اصالح و تغییر. 2

 انجام مؤثر و درازمدت نیز و سريع، و یهای ضرورآموزش و هااقدام همسرانشان، با بدني خشونت از جلوگیری و آنان رفتار

 به شکل زير است. ورزخشونت مردان به رفتاری هایتوصیهاز جمله  .شود
 و هاموقعیت با آشنايي( ج؛  خشم پیامدهای و عوارض با آشنايي( بو حالت های هشدار دهنده آن؛  خشم با آشنايي( الف

 ؛آمیزخشونت رفتار از پس الزم هایواكنش( و؛  خشم هنگام خدا ياد لزوم( ه؛  خشم برانگیزانندة جسماني و رواني حاالت

  .غضب مهار برای ورزخشونت مردان روزانة های برنامه( ز
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 بسیار خانواده در همسر منزلة به را زنان نقش اسالمي متون: شوهر آمیزخشونت رفتار برابر در زنان هايمسئولیت. 3

 بیاني، به و ،2است زنان عهدة خانواده بر ادارة و هدايت. 1اندكرده قلمداد دشوار ديني وظايف رديف در را و آن شمارندمي مهم

منزلة  به نیز آن با مواجهه و خانگي خشونت پیشگیری در زنان مسئولیت اين اساس بر. آيدمي شمار به همسر خانواده محور

 . است حیاتي كند،مي جدی وارد آسیب خانواده كارايي و خانواده در بخش رضايت روابط به كه مشکلي

 

 پیشگیری از خشونت خانگي شامل: در زنان هایمسئولیت از برخيخانگی:  خشونت در زنان پیشگیرانة نقش( الف

 ورزیغیرت برابر در بردباری مرد، بر توان حد از بیش اموری نکردن تحمیل و تکلّف عدم مرد، با موافقت شوهر، با زن مدارای

 نقش كه باشد،مي با رابطه در شرعي مرزهای و حدود رعايت و خانه ادارة در همکاری خانواده، در مرد سرپرستي پذيرش مرد،

 برطرف به كه پردازيممي زن هایمسئولیت از ديگری موارد به بخش اين در. دارند همسر خشونت از پیشگیری در مهمي

 حد در و مختلف هایوضعیت در شوهر جنسي نیازهای تأمین .انجامدمي خانواده در مردان خشونت بروز هایزمینه كردن

شوهر،  نامناسب و رفتار بدخُلقي برابر در تحمل و خانوادگي، صبر زندگي و خانه در مناسب ريزی برنامه و نظم امکان، ايجاد

 مشکالت، حل و خانواده مسائل طرح برای مناسب ريزیاو، برنامه اجتماعي وضعیت و شوهر اقتصادی و كاری مشکالت درك

 .دارد خانواده در تنش از پیشگیری در نقش مؤثری

 

 شوند،مي دچار همسر خشونت به كه زناني وظايف نخستین از يکي: همسر خشونت عاليم و هاموقعیت علل، شناخت( ب

 آن از تواننمي نشود، روشن همسر و خشونت خشم هایخاستگاه و هاريشه تا. است همسر خشونت بروز علل و درك شناختن

 .داد انجام آن با شدن رو روبه برای مؤثری برخورد يا كرد پیشگیری

 

 حالت عاطفي درك با توانندمي تر،قوی همدلي جمله از عاطفي ابعاد به توجه با زنان: خشم مهار در همسر به کمك( ج

 بخواهد زن اگر. است طرفه دو ایرابطه و تبادلي همسر، فرآيندی به نسبت شوهر خشم. دهند ياری خشم مهار در را او همسر،

 از. شد خواهد تشديد خشونت معموال باشد، داشته محض انفعالي حالت يا گیرد پیش در را روش خشونت، همان ة پديد در

 .برد پیش آرامش به سمت را اوضاع خشم مهار در توان همة با بايد شوهر، برانگیختگي هنگام زن ،رو اين

 

 خواهدن يا تواندن دلیل هر به كه گرفت قرار وضعیتي در مرد اگر: همسر مهارناپذير خشمِ موقعیت در زن مسئولیت( د

 خود سالمت از محافظت موقعیت، اين زن در وظیفة ترينمهم است، همسر به رساندن آسیب پي در و كند مهار را خشم خود

 در او از فرزندان دور ساختن و ورز، خشونت همسر از گرفتن فاصله موقعیت، ترك وضعیت اين در. است خانواده اعضای و

از  دفاع نبود، ممکن خشونت عامل از شدن دور يا موقعیت ترك اگر. آنها، ضروری است به شوهر رساندن آسیب قصد صورت

 اعضای يا نرسد آسیب فرزندان يا زن به كه باشد حدی در بايد فقط دفاع اين. است الزم حساس، و بحراني موارد در خود،

  .سازدمي را بدتر اوضاع و ورشعله را خشونت كار اين زيرا كند؛ حمله همسر به او نه اينکه نبیند، آسیب آنها بدن حساس

 

 ديدگاه از يکديگر، قبال در مردم آحاد هایمسئولیت از يکي: خانگی خشونت برابر در اجتماعی نهادهاي و مردم نقش( ج

  پیامبر كلمات در. 8است پرداخته باره اين در مردم وظیة به بار هشت كريم قرآن. منکر است از نهي و اسالم امر به معروف

 اجتماعي هایسازمان و نهادها مردم، آحاد قرآن، آيات پاية بر. است شده وظیفه تأكید اين بر: )ع( اسالم دين اولیای و )ص(
                                                           

 704 ص ،7 ج كافي - 1
 278 ص ، 17 ج الوسائل ك مستدر - 2
 117، 110، 107 عمران آل؛  4  اعراف ؛ 2  توبه ؛ - 3
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 باز خانواده در آزار و خشونت بدرفتاری، از را آنان نیز و كنند سفارش زنان و مردان به را خانواده در مناسب رفتار وظیفه دارند

 "يکديگر دارند  بر اسالمي جامعة در مسلمان مردم كه است ایسرپرستي مسئولیت بر اين دلیل ترينمهم. كنند نهي و دارند

 زكات و دارند؛مي پای بر را نماز كنند؛مي منکر از نهي و معروف به امر ؛ يکديگرند ولي و سرپرست برخي باايمان زنان و مردان

 به امر وظیفة انجام مقتضي هم، بر مؤمنان سرپرستي آيه اين پاية بر وكنند مي اطاعت را رسولش و خدا و پردازند؛مي را

 و پیشگیری مردم همة مسئولیت هرچند .است همسايگان و خويشاوندان مسئولیتديگری . است منکر از نهي و معروف

 مانند ديده، خانوادة خشونت به نزديك افراد عهدة بر نخست مسئولیت، اين است؛ 1برخي مردان خانگي خشونت با رويارويي

 میان در. بود خواهد ديگر كساني عهدة بر مسئولیت نکنند، مشکل توجه اين به آنان اگر البته. است همسايگان و خويشان

 آنان كرده، دخالت شوهر و زن آمیزرابطة خشونت در بايد كه هستند كساني نخستین شوهر، ويژه به زوج، مادر پدر و خويشان،

 آزارش و كندستم مي او به ديگر بیاني به و كند،مي بدرفتاری همسرش با كه مردی. دارند هم باز با بدرفتاری و آزار از را

 بر در واكنش، عدم صورت در نیز، را او والدينش دامن كه خواهد داشت روی پیش را اخروی و دنیوی بد هایپیامد دهدمي

 را وی است الزم روی، اين از .دارد دنبال اخروی به و دنیوی منافع مادرش و پدر برای او مناسب رفتار كه گونه گیرد؛ همانمي

 .كنند گوشزد او به را آن های ناخوشايندپیامد و دارند باز كار اين از

 

 موضوع دوبارة است، بررسي مجتهدان و مراجع برعهدة كه روحانیت، جامعة مسئولیت نخستین: روحانیت نهاد مسئولیت. 4

حرمت  هرچند. است اسالمي كشورهای و ايران زماني وضعیت به توجه ها بارفتار اين به ناظر فتواهای صدور و خانگي خشونت

 طور به ديگران به رساندن ضرر ديگران، آزار حرمت ظلم، مانند مباحثي از توانمي را زن به رساندن آسیب و خانگي خشونت

 موضوع ساختن موجب روشن تواندمي جزئي، امور در فتوا صدور و ويژه، ایگونه به موضوع اين پرداختن به كرد، استنباط كلي

روابط  چارچوب و خانواده، در او مديريت اِعمال نحوة مرد، رياست همچنین محدودة. سازد معین دقیقاً را مردان تکلیف و شود

 اين در روحانیان ديگر مسئولیت .طلبدمي را ایبررسي دوباره و تحقیق حاضر، زمان به توجه با كه است اموری از شوهر و زن

 زمینة دارند، اختیار در روحانیون كه مناسبي جايگاه و معنوی فضای. است خانواده در نیکو اخالق و داریدين ترويج زمینه،

 رواني و معنوی وضعیت بهترين در مردم. آنهاست به اخالق و دينداری آموزش و هاخانواده بر گذاری تأثیر برای مناسبي بسیار

 مبلغان آموزش و نصیحت معرض در را خود ديگر، هایماه برخي و صفر محرم، رمضان، هایماه در باال نسبتاً آمادگي با و

 . (1831فرد،  ساالری) دهندمي قرار اسالمي

 

 گیرينتیجه

 

و زمان با نگاهي جامع به امور و مشکالتي كه ممکن است دست به گريبان  دين اسالم و فرامین اولیاء الهي برای هر عصر

جامعه و نهاد مقدس خانواده گردد انديشیده است. از اين رو بر تمامي مسلمانان اعم از زنان و مردان واجب است تا با آشنايي 

ها، فرامین و دستورات الهي كه در قرآن آماده و يا از ائمه ز خود به مهارتیجهو دقت در انتخاب همسر و همچنین ت از اين امور

را هر چه بیشتر فراهم آورند. همواره خود و خانواده معصوم )ع( و مراجع تقلید و روحانیت به جا مانده است موجبات آرامش 

ي از واجبات و حقوقي كه خداوند برای بايد به ياد داشت كه خداوند نگاهي جامع و كافي بر همه امور دارد، پس با آگاه

 .بهره جستزندگي  به بهترين نحو ازتوان بندگانش در نظر گرفته است مي

 حق صاحب كنندمي تصور يك هر و شوندمي مشترك زندگي وارد حقوقشان از اطالع بدون مردان و زنان ما كشور در متاسفانه

 محلي و ملي اقداماتبايست مي در اين راستا. شود تبیین آنها برای بايد مرد و زن تکالیف و حقوق كه درحالي هستند؛ مطلق

                                                           
 232 ص ،2 ج كافي - 1
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 زنان مسايل شناخت در. گیرد صورت قانون مجريان و مردم توده فرهنگ اصالح و خشونت و تبعیض بحران حل جهت در

 .است فراسازمان يك نیازمند تبعیض، عدم محوريت با زنان مسايل حل ديگر، سوی از. است ضرورت يك مساله ابعاد كاويدن
 

 

 منابع
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