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های قرآنی هبر آموز تأکیدتوانمندی زنان در برابر خشونت خانگی با  ینقش آموزش در ارتقا  

 1نیزینب گیال

 2مسعود راعی

 چکیده

خشونت در خانواده با توجه به پیامدهایی همچون تأثیرات منفی بر کودکران و سرلب امنیرت و    

آرامش اعضای خانواده بحث مهمی است؛ این رفتار ناشی از عوامل مختلرف فرردی و شخصریتی،    

ونت نیرز  ارتباطی و تعاملی، اجتماعی، اقتصادی و نیز خالی بودن از معنویرت اسرت. اشرکال خشر    

شرود. قررآن کرریم بره انرواع       های روانی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و جنسی مری  شامل خشونت

ها در خانواده اشاره کرده و راهکارهایی برای از بین بردن آن بیان فرموده است. این مقالره   خشونت

گی برای پاسخ به پرسش چگونگی نقش آموزش زنان در پیشگیری، کنترل یا درمان خشرونت خران  

با تأکید بر نگاه قرآن کریم به این مسئله به رشته تحریر درآمده است. در پاسخ به این پرسش بایرد  

ترین موانع حل مشرکل خشرونت در خرانواده اسرت و      مهم گفت فقدان آگاهی و ضعف مهارتی از

عنوان عضو اثرگذار در خرانواده و اجتمراع در ارتقرای کیفیرت زنردگی خرانوادگی        آموزش زنان به

کرده در این زمینه در قالرب   ثرات مثبت دارد و این آموزش توسط خانواده و افراد خبره و تحصیلا

هرای مهرارتی، دینری، اخالقری،      های آموزشی قبل، هنگام و بعد از ازدواج به شکل آمروزش  کارگاه

توانرد صرورت    های خشرم و مرواردی ماننرد آن مری     اصول روابط مناسب، شناخت علل و موقعیت

 پذیرد.

 .خشونت، خشونت خانوادگی، آموزش زنان، کنترل خشونت، درمان خشونت :ها لیدواژهک
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 مقدمه

های انسان حق حیات، آزادی، آرامش و امنیتی اسرت کره بره او هدیره داده      ترین سرمایه بزرگ 

شده است و در دنیای امروزی انسان بیش از گذشته احساس آزادی دارد. هرچند که ارتباطرات در  

بار بیشتر از گذشته  خشونت جرائم حال اینتر از گذشته شده است؛ ولی با  وز بسیار سادهدنیای امر

آمیرز در خرانواده    تروان در رفتارهرای خشرونت    را مری  هرا  آنها وجود دارد که ریشه  در میان انسان

 جستجو کرد.

 توانرد برر   هرای آن مری   هرا و قروت   ای است که نقرص  گونه اهمیت و نقش خانواده در جامعه به

هایی که ممکن است در خانواده وجرود داشرته باشرد، خشرونت      اجتماع تأثیر گذارد. یکی از نقص

تک اعضای یک خرانواده، جامعره    است. این رفتار عالوه بر ایجاد مانع برای دستیابی به اهداف تک

ده و روست که مواجهه با این پدی انجامد. ازاین را نیز درگیر کرده، به افزایش خشونت در جامعه می

آمیرز و   توانرد بره کراهش رفتارهرای خشرونت      راهکارهای پیشگیری و کنتررل آن در خرانواده مری   

در ایجراد   هرا  آنهای آن منجرر شرود؛ چراکره بهداشرت روانری و سرالمت اعصراب و روان         آسیب

 ای سالم و عاری از خشم اثرگذار است. جامعه

آن فقرط خشرونت مرردان علیره     آید، منظور از  طورکلی وقتی از خشونت صحبت به میان می به

زنان یا کودکان نیست؛ بلکه هر نوع خشونتی را که افراد نسبت به یکدیگر در خانواده دارند شرامل  

شود؛ چه خشونت مردان علیه زنان، چه خشونت زنان علیه مردان و چه خشونت والدین نسبت  می

سرت، شرامل ایرن مروارد نیرز      هایی که برای خشونت بیان شده ا به کودکان؛ چراکه معیارها و مالک

شود. آنچه در این میان اهمیت دارد، نقش هر یک از زن و مرد در پیشگیری یا درمان این رفترار   می

هرم از بعرد آموزشری نسربت      طور خاص به نقش زنان، آن است که در این مقاله سعی شده است به

 کاهش خشونت در خانواده پرداخته شود.

ها و مقاالت مختلفی به رشته تحریر درآمرده اسرت.    نامه ا، پایانه خشونت تاکنون کتاب زمینه در

از محمدرضا ساالری فر است که فقط خشونت علیه « خشونت خانگی علیه زنان»ها،  ازجمله کتاب

طور خاص  های درمان آن اشاره کرده است؛ ولی مقاله حاضر به زنان را نشانه گرفته و به علل و راه

آمیز در خرانواده همچرون خشرونت زنران      یگر انواع رفتارهای خشونتبه نقش آموزش زنان و به د
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هرای خشرونت و    بررسری زمینره  »توان بره   ها نیز می نامه علیه مردان نیز پرداخته است. ازجمله پایان

صورت خراص بره    از علی مهدیخانلو اشاره کرد که به« راهکارهای پیشگیری از آن با رویکرد دینی

طرورکلی مروردنظر قررار داده اسرت؛      داختره و پدیرده خشرونت را بره    رویکرد دینی این مسرئله پر 

 که مقاله حاضر به خشونت خانگی و درمان آن از ناحیه زنان پرداخته است. درحالی

از « هرای خرانگی   حمایت از زنان در برابر خشونت»توان به  ازجمله مقاالت در این زمینه نیز می

لت نسبت به خشونت علیه زنان پرداختره و نسربت   شهال معظمی اشاره کرد که به نقش حمایتی دو

 پرذیری ایرن پدیرده بیگانره اسرت.      به خشونت زنان علیه مرردان و نقرش زنران در کراهش آسریب     

طورکلی این مقاله در پاسخ به این پرسش به نگرارش درآمرده اسرت؛ چگونره آمروزش زنران در        به

 ر است؟پیشگیری، کنترل یا درمان هریک از عوامل خشونت خانگی اثرگذا

 معناشناسی خشونت خانگی

شود، بحرث خشرونت نسربت بره      یکی از مباحث مهمی که امروزه در ادبیات جهانی مطرح می

زنان و کودکان است. در اعالمیه حذف خشونت علیه زنان نیز نسبت به ایرن مسرئله ابرراز نگرانری     

 (.UN: 51/135شده است )

خصوص در نهاد خرانواده دارد،   هایی که بهای جدید نیست ولی با توجه به پیامد خشونت پدیده

بحث مهمی است؛ چراکه سعادت و پیشرفت جامعه درگرو سالمت آن است. این پدیده تأثیر منفی 

بر کودکان دارد و در بیشتر مواردی که والدین رفتار خشونت باری نسبت بره یکردیگر یرا کرودک     

توانرد بره تحصریل و فعالیرت      صورت طبیعری نمری   خود دارند، کودک دچار سرخوردگی شده و به

اجتماعی مناسب خود بپردازد. چنین رفتاری در آینده او نیز اثرگذار است و گاهی انسانی با بغرض  

دهد که ممکن است موجب بروز رفتارهای نامتناسب از جانب چنرین   فروخورده تحویل جامعه می

 فردی در جامعه شود.

بره معنرای   ( و 1539: 1936دیگرران،   شرناس و  )حق Violence خشونت در لغت معادل کلمه

( و در اصرطالح تعراریف   439: 6، ج 1933درشتی، زبری، ناهمواری و تندخویی اسرت )دهخردا،   

خشونت را عمل فرد معین یا جمعی از افراد و گرروه   ها آنمختلفی برای آن وجود دارد که یکی از 

(. 21-23: 1913کند )اسرتیرن،   داند که به جان یا مال یا شرف دیگران تعرض و حمله می خاص می
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تروان گفرت کره ایرن پدیرده اَشرکال        با توجه به تعاریفی که در مورد خشونت ارائه شده است، می

شرود. چنانچره دامنره     مختلفی دارد و شامل آسیب فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی می

: 1934)عالسوند،  گیرد برمیهای پنهان و آشکار، هدفمند و بدون هدف را نیز در  خشونت صورت

213.) 

چنرین آمرده    ایرن  هرا  آندر مورد خشونت خانگی نیز تعاریف مختلفی وجود دارد و در یکی از 

است که خشونت خانگی عبارت است از بدرفتاری جسمی، جنسی و روانی که در مرواردی ماننرد   

و زیر پا گذاشرتن  رسانی  منزوی کردن اجباری، تحقیر، محروم ساختن از حمایت و تهدید به آسیب

هرایی   ( و هدف اصلی چنین خشونت226: 1912کند )مرتوس،  حقوق مربوط به تولیدمثل بروز می

ازآن زنان است. هرچند ممکن است  ویژه کودکان زیر شش سال و پ  در بیشتر موارد کودکان و به

ر مورد آن توان د پ  از هر دو جهت می (.591: 1936که زنان نیز مرتکب خشونت شوند )گیدنز، 

شرود کره زنران     زننده؛ البته گاهی ادعرا مری   دیده و هم فرد آسیب عنوان فرد آسیب بحث کرد؛ هم به

اندازه مردان رفتار خشن با همسر و کودکان خود دارنرد؛ ولری چنرین ادعرایی صرحیح نیسرت و        به

 هرا  آنرسرانی جردی و برادوام در     خشونت زنان از خشونت مردان محدودتر است و احتمال آسیب

دیگر، احتمرال رفتارهرای خشرونت براری کره       عبارت (. به593: 1936کمتر از مردان است )گیدنز، 

گذارد، در مردان بسیار بیشتر از زنان اسرت؛ بنرابراین رفتارهرای     اثرات ماندگار جسمانی در فرد می

 هرای  آمیز در زنان هم وجود دارد امرا بیشرتر از آنکره جسرمی باشرد، در غالرب غُرر زدن        خشونت

: 1934صرورت کالمری اسرت )عالسروند،      همیشگی، تحقیر کردن، دشنام دادن و در کُل بیشرتر بره  

233.) 

 خشونت خانگی از نگاه قرآن. 1

ای به درازای خلقت انسان دارد. در اولین خانواده بشری خشونت بره   خشونت خانوادگی ریشه

های  آیات قرآن، حتی خانواده اساس (. بر93شکل قتل برادری توسط برادر دیگر بروز کرد )مائده: 

 وسرف اند؛ مانند ظلم و خشونتی که برادران ی رسوالن و پیامبران نیز درگیر این نوع از خشونت بوده

سوره بقره، رسوم خشونت براری کره    251تا  226(. در آیات 13و  3به ایشان روا داشتند )یوسف: 

های عراری از خشرم جرایگزین     نتنسبت به زنان وجود داشته است، مورد نکوهش قرارگرفته و س
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 هرا  آنای سخن گفته است که همسرران   عنوان نمونه از تضییع حقوق زنان مطلقه شده است. به ها آن

کردند؛ ولی نه برای ازسرگیری زنردگی؛ بلکره    رجوع می ها آنآمدن عده به  در آخرین روزهای سر

زدنرد و بارهرا    یگر دست به این عمل میبا افراد د ها آنبه انگیزه رنج و آزار و پیشگیری از ازدواج 

شدت مورد نکوهش قرار داده و آن را ظلرم   کردند. قرآن کریم این عمل را به این عمل را تکرار می

(. در آیات قرآن، چند شکل از خشونت ذکر شده است: خشرونت والردین   293نامیده است )بقره: 

فرزندان نسبت بره والردین )هرود:     و (91نسبت به هم، خشونت والدین نسبت به فرزندان )اسراء: 

عنروان نمونره    (. به14؛ یوسف: 93( و خشونت فرزندان نسبت به هم )مائده: 14و  15؛ یوسف: 59

نسبت به ایشران را مثرال زد   لوط توان رفتار همسران نوح و  برای خشونت والدین نسبت به هم می

سرالم اهلل  ) هیآسر ش حضررت  توان خشونت فرعون نسبت به همسرر  که می (؛ همچنان11)تحریم: 

، نوع خشونت، روحی نوحعنوان خشونت مرد نسبت به زن مثال زد. در خانواده لوط و  را به (علیها

وسیله اینکه اخبرار   بهلوط با مجنون خواندن آن حضرت و همسر نوح و روانی است؛ چراکه همسر 

را فرراهم کردنرد )فخرر     مهمانان جناب لوط را به قوم ایشان رساند، موجبات آزار همسرران خرود  

وارد  (سالم اهلل علیهرا )(. در خانواده فرعون، نوع خشونتی که به بانو آسیه435: 93، ج 1523رازی، 

 (.434: 93، ج 1523آید از سنخ جسمی، روحی و روانی است )فخر رازی،  می

آمروزش   هرا  آنهای پیشگیری و درمان متنروعی وجرود دارد کره یکری از      خشونت راه زمینه در

مناسب در این زمینه به زنان و مردان است و در این مقاله فقط به نقش آموزش زنران در کنتررل و   

شود و به همین منظور و برای تبیین بیشتر الزم است که عوامرل   مهار خشم در خانواده پرداخته می

 خشونت در خانواده بیان شود.

 عوامل خشونت در خانواده
 ا در عناوین کلی زیر جستجو کرد:توان عوامل خشونت ر طورکلی می به

شناختی و شخصریتی ماننرد    فردی و شخصیتی که شامل رفتارهای زیستی، اختالالت روان الف(

شرود   ناکامی، ضعف اخالقی، اعتیاد و مصرف مواد مخردر، متغیرر سرن، هروش و تحصریالت مری      

 (.33-34: 1913)ساالری فر و تبیک، 
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، نوع ازدواج، دخالت اطرافیان و مشکالت ارتباطی ارتباطی و تعاملی که جنسیت، یادگیریب( 

 گیرد. را در بر می

 توانند زیرمجموعه آن واقع شوند. اجتماعی که عوامل فرهنگی، سیاسی و حقوقی نیز میج( 

های اقتصادی و وضعیت اقتصادی زنان و مردان از موارد و مصادیق آن به  اقتصادی که زمینه د(

 (.133-152: 1913روند )ساالری فر،  شمار می

هرای اخالقری    خأل معنوی که مصادیقی چون تهی شدن روابط انسرانی از معنویرت، رذیلرت   ه( 

های شریطانی را شرامل    همچون حسد، کینه، تعصب، نادانی، تکبر، غرور و باورهای ناروا و وسوسه

 .(51-24: 1936شود )مهدیخانلو،  می

؛ 23حسرادت )مائرده:    برشمرد:را  مواردی توان عوامل خشونت را در میاز نگاه قرآن کریم نیز 

، 1935؛ طباطبرایی،  13(؛ باورهای ناروا )نساء: 3 -1؛ یوسف: 235 -239: 11، ج 1523فخر رازی، 

(؛ بردگمانی  931: 26، ج 1523(؛ بیمراری )فخرر رازی،   91(؛ مشکالت اقتصادی )اسراء: 532: 5ج 

(؛ شرهوت )نسراء:   21نیادوستی )احرزاب:  (؛ د59(؛ کبر و خودبینی )هود: 143؛ اعراف: 33)یوسف: 

هرای خرود برر     ( و بدآموزی؛ زمانی که والدین با خشونت جسمی و روانی، به تحمیل خواسرته 22

کنند، دیگر افراد خانواده نیز  پردازند و او را ملزم به پذیرش درخواست خود می قربانی خشونت می

کننرد.   های خود تکرار مری  سیدن به خواستهگیری از این رفتار نادرست، این عمل را برای ر با الگو

یابد که خود پدر و مادر نیز قربانی خشونت فرزنردان   ای وسعت می اندازه گاه دامنه این خشونت به

آموختنرد.   شوند. در عصر جاهلی نیز افرراد انرواع خشرونت را از پردران خرود در خرانواده مری        می

دانسرتند و   اد خود را پیرو دین پدران خود مری روست که در قرآن اشاره شده است که این افر ازاین

 (.135؛ مائده: 133بقره:  ؛29و  22دادند )ر. ک: زخرف:  نسبت می ها آنرفتارهای خود را به 

 ضرورت آموزش زنان در خانواده

امروزه، مردم جامعه با توجه به تغییرر و تحروالت بره وجرود آمرده نسرب بره زمران گذشرته،           

به ازدواج، تشکیل خانواده و روابط زن و شوهر نسبت به یکدیگر و برا   های متفاوتی نسبت دیدگاه

اند. گذشته از پیامدهای منفی که این تغییرات با خود همرراه سراخته اسرت،     فرزندان خود پیدا کرده
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توان به افزایش سرطح تحصریالت    می ها آنپیامدهای مثبتی هم در این زمینه وجود دارد که ازجمله 

 های زندگی اشاره کرد. مهارت زمینه های آنان در ترش آموزشزنان و تنوع و گس

طورکلی سواد و تحصیالت مادران در ارتقای کیفیت زندگی خرانواده نقرش مرؤثری را ایفرا      به 

کند. از تغذیه گرفته تا بهداشت و نرخ سالمت خانواده و نیز افزایش سرطح تربیتری و تحصریلی     می

عنوان همسرر و مرادر ارتبراطی تنگاتنرگ دارنرد. تربیرت و        فرزندان، با میزان تحصیالت یک زن به

بینری و حرل    آموزش صحیح، ح  تفاهم بین افراد را پرورش داده و قدرت خالقیرت بررای پریش   

 دهد. مسائل زندگی را افزایش می

های متفاوتی وجود دارد. مطابق تعریفی که یونسرکو از سرواد ارائره داده     در مورد سواد دیدگاه 

اند از: سرواد عراطفی )بررای     ز پارامترها برای باسوادی معرفی شده است که عبارتیکسری ااست، 

خصوص با خانواده(؛ سواد ارتباطی )توانایی برقراری ارتباط و تعامرل برا    برقراری روابط عاطفی به

تمامی اعضای جامعه(؛ سواد مالی )توانایی مدیریت اقتصاد درآمد(؛ سواد رسرانه )تشرخیص اخبرار    

وپررورش )توانرایی تربیرت فرزنردان      ای(؛ سواد آمروزش  های رسانه ادرست و دیگر پیامدرست از ن

 یونسکو در جدیردترین تعریرف،   ای(. های هفتگانه رایانه ای )توانایی مهارت شایسته( و سواد رایانه

 هرای  هرا و خوانرده   بتواند برا دانسرتنی  داند که  باسوادی را توانایی تغییر دانسته و باسواد را کسی می

داشتن سواد خواندن و نوشتن، یرا حتری اخرذ    بنابراین  خود، تغییری را در زندگی خود ایجاد کند؛

 .بودن فرد نیست باسوادمدرک دانشگاهی، دال بر 

هرای   های آماری، آموزش و یادگیری بانوان نقش مهمری در شناسرایی موقعیرت    مطابق پژوهش

آفررین دارد )فاطمره ذبیحری     با رفتارهای مشرکل و نیز مقابله  ها آنرفت از  آمیز و راه برون خشونت

چنانچه در نظام خانواده، مطابق نظریه منابع در مورد خشرونت   (.23-21: 1936آباد و دیگران،  ولی

خانوادگی، هر ک  به منابع مهم خانواده که شامل تحصیالت، درآمد، شرغل، مهرارت و اطالعرات،    

به مدیریت مطابق خواست و میل خرود پرداختره و    تواند بیشتر از دیگران دسترسی داشته باشد، می

تررین   آموزش و فراگیری دانش از محوری (.139: 1913های نهایی با اوست )اعزازی،  گیری تصمیم

هرایی کره برر قلرب      کره نخسرتین آیره    طوری ؛ بهرود به شمار می اسالمهای فردی و اجتماعی  برنامه

کننده ارزش قلم و آموزش علم و دانش اسرت   اننازل شد، بی )صلی اهلل علیه و آله(رسول حضرت 
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تررین اهرداف    ها از مهم (. در آیات قرآن کریم آموزش علم و پرورش نفوس انسان1؛ قلم: 1)علق: 

(. اهمیرت آمروزش از   123و  14؛ بقرره:  165عمران:  ؛ آل2انبیای الهی برشمرده شده است )جمعه: 

وارد مسرجد شردند و برا      علیره و آلره(  )صلی اهللرسول شود که روزی حضرت  آنجایی روشن می

مشاهده دو گروهی که یکی به عبادت و دیگری به علم آموزش مشغول بودند، فرمودند هر دو کار 

ام؛ ایشان سپ  بره گروهری پیوسرتند کره      کنند؛ اما من برای تعلیم به رسالت مبعوث شده خوبی می

(. نقرش عقرل و علرم و آمروزش     236: 1، ج 1539مشغول مباحثه و مذاکره علمی بودند )مجلسی، 

ای است که در سیره علوی نسبت به زنانی که مسئولیت شیردهی کودکان را بره عهرده    اندازه زنان به

هرا و   خرد و نادان برای این امر اسرتفاده نشرود؛ زیررا ژن    گیرند، توصیه شده است که از زنان کم می

 (.563: 21تا، ج  بییابند )حر عاملی،  ها از طریق شیردهی انتقال می خصلت

مدار اثرگذار اسرت.   ای انسان بنابراین عقل و دانش و فرهیختگی زنان در پرورش نسل و جامعه 

ای که در دامران   هراندازه که سطح معرفت و دانش اجتماعی زن در خانواده بیشتر باشد، نسل آینده

را بره دنبرال خواهرد     تر خواهد بود و ارتقرای فکرر و عمرل جامعره     یابد، موفق این زن پرورش می

تنها محدودیتی در تعلریم   در تعالیم اسالمی نهتواند معطی شیء باشد.  داشت؛ چراکه فاقد شیء نمی

های مختلف وجود ندارد؛ بلکه امکان پیشی گرفتن او در علوم از مردان نیرز   و تعلم زنان در عرصه

در این زمینه آمده اسرت  ( یه السالملع) نیرالمؤمنیاموجود دارد. در روایتی به نقل از امام صادق از 

 (.133: 11، ج تا بیتر و داناتر باشد )حر عاملی،  بسا زنی که از مردی فقیه که چه

آموزی اهمیت فراوانی دارد و در این زمینره   در اندیشه علوی و دیدگاه اسالمی، آموزش و علم 

تعلریم متناسرب کودکران برر     ای آمروزش صرحیح و    گونه تفاوتی میان مردان و زنان وجود ندارد؛ به

هرایی کره بررای     بنابراین ازجمله ضررورت  ؛(13: 2، ج 1539والدین واجب است )ر. ک: مجلسی، 

زنان و مادران به جهت تدبیر شئون منزل و هدایت شایسته تربیت فرزندان وجود دارد، تجهیرز بره   

در این زمینره تأکیرد   ( لیه السالمع) نیرالمؤمنیامهمه گونه علومی است که موردنیاز است. حضرت 

 (.15: 23، ج تا بیدانش پرهیز شود )حر عاملی،  فرماید که از ازدواج با زنان نادان و بی می

ترین محمل تولید علم و ارتقای دانش برای همه اعضا اسرت. در   ر مکتب اسالم، خانواده مهمد

آمروزش اسرت )ر. ک:    این راستا یکی از حقوقی که فرزندان بر عهده پدر و مادر خود دارند، حرق 
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ای در انررواع  اسرراس یررک الگرروی جررامع، نقررش عمررده  زنرران بررر (.32: 131، ج 1539مجلسرری، 

سروی   تروان جهران را بره    هرا مری   و تبدیل اراده رییتغهای الزم و ضروری خانواده دارند. با  آموزش

)رعرد:  «یرغَیحرروا مرا بِأَنفُسِرهِم   إِنَّ اهللَ ال یرغَیحرُ ما بِقومٍ حتَّی »دنیایی بدون خشونت هدایت کرد؛ چراکه 

هرای نرو    هرای مثبرت سروق داد کره از اندیشره      سوی خیرها و تحول توان اراده را به . زمانی می(11

ها باقی بمانرد،   روست که تا زمانی که تفکرات نادرست گذشته در میان انسان برخوردار شود. ازاین

های  عنوان عضو مهمی از جامعه، قابلیت به رخ نخواهد داد. زنان ها آنهیچ تحول اساسی در احوال 

گذاری علمی در سطح فردی و اجتماعی دارا هستند و نقش اساسری در ایجراد ایرن تحرول      سرمایه

 دارند.

آموزش از آنجایی اثرگذار است که بتواند موجب تغییرات نگرشی در فرد شود و بره دنبرال آن   

اطراف را بررای فررد بره ارمغران آورد؛ چنانچره      تری نسبت به مسائل  تر و عمیق تر، علمی فهم دقیق

پذیری را نیز فرراهم کنرد. کسری کره شرناخت و آگراهی نسربت بره          تواند زمینه مقابله با آسیب می

هرای مختلفری    تری از موقعیت های جن  خود و نیز جن  مخالف خود دارد، درک درست ویژگی

یم درستی را در مواقع حساس زندگی تواند تصم شوند خواهد داشت و می که افراد با آن مواجه می

تواند تغییرات ساختاری را نیز در پری داشرته باشرد و خرانواده و جامعره را       اتخاذ کند. آموزش می

 سوی پیشرفت سوق دهد. به

کسری آمروزش بدهرد؟     چره  های زیرر پاسرخ داده شرود:    آموزش الزم است به پرسش زمینه در

 بره  سی آموزش بدهد؟ چرا باید آموزش بدهد؟چگونه آموزش بدهد؟ چه آموزش بدهد؟ به چه ک

همین منظور پ  از بیان مصادیق خشونت در خانواده در ذیل آن بره نقرش آمروزش زنران در هرر      

 های مذکور پاسخ داده خواهد شد. شود و در پایان به پرسش مورد پرداخته می

 مصادیق خشونت در خانواده
تروان   ها و مصادیق این نوع می ( از نمونه64: 1919خشونت روانی )ملک افضلی و دیگران، . 1

صورت تهدید، پرخاشگری، تحقیر و توهین به شخصیت زن، قهر و  به خشونت مردان علیه زنان به

توجهی به عواطف او اشاره کرد. چنانچه تحقیر، فحاشی، تهدید مداوم به طالق، سوءظن، قهر و  بی
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طرورکلی   ت زنران علیره مرردان اسرت. بره     تبعیض بین خانواده خود و شوهر نیز از مصادیق خشون

هرگونه رفتاری که به کرامت و سالمت روانی افراد آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی یا کراهش  

تواند از مصادیق خشونت روانی به شمار رود. هرچنرد بردون تردیرد یکری از      نف  شود، می عزت

های خشونت روانری   آسیب اشکال بسیار بد خشونت، خشونت فیزیکی است؛ ولی باید دانست که

شود و درمانی طوالنی در انتظار فررد   گیر فرد می ها گریبان ها این آسیب نیز زیاد بوده و گاهی مدت

 تواند باشد. صورت قولی نیز می آمیز به بنابراین رفتار خشونت خشونت دیده است؛

 وسرف که بررادران ی  شماری از آیات قرآن نیز به این نوع از خشونت اشاره دارند؛ مانند رفتاری

نیز نسبت دزدی دادند که ایرن امرر موجرب     وسفنسبت به بنیامین داشتند و با دزد خواندن او به ی

ناراحتی و آزار روحی ایشان شد؛ هرچند که ناراحتی خود را در سرینه نگراه داشرت و برروز نرداد      

 (.539 -532: 2، ج 1533؛ زمخشری، 33)یوسف: 

 ری از خشونت روانیالف( نقش آموزش زنان در پیشگی

هرای اخالقری و رفتراری خرود و طررف       شناخت ویژگری  زمینه رفتن سطح سواد بانوان در باال

تواند او را به شرناختی برسراند کره قبرل از ازدواج بتوانرد ایرن اخرتالالت و رفتارهرا را          مقابل، می

ارائره راهکرار در   تواند با  تشخیص داده و در انتخاب خود دقت کند. چنانچه پ  از ازدواج نیز می

هرای   این زمینه به درمان این اختالالت و بهبود وضرعیت، کمرک کنرد. بره همرین سربب آمروزش       

ای برخوردار اسرت.   های خاص هر جن  از اهمیت ویژه شناختی زن و مرد و شناخت ویژگی روان

تی نباشرد،  برد و اگر چنین شناخ ها زمینه ایجاد کدورت بین افراد را از بین می شناخت نسبیِ تفاوت

زن نسبت به عدم بروز احساس مرد ناراحت شده و ممکن است خشمگین شود. چنانچه اگر مررد  

روست  های اختصاصی یک زن آگاهی نداشته باشد، نیز همین اتفاق رخ خواهد داد. ازاین از ویژگی

از  هرا  آنشود و بره تعردیل انتظرارات     از یکدیگر می ها آنکه شناخت طرفینی مانع انتظارات بیجای 

 (.133: 1911شناس،  کند )حق یکدیگر کمک می

 ب( نقش آموزش زنان در درمان خشونت روانی

طورکلی آموزش زنان در درمان این نوع از خشونت نیز بسیار مؤثر است. زنان در ایرن نروع    به 

 ای و مطالعره بره   توانند برا اسرتفاده از خردمات مشراوره     دیده باشند، می از خشونت، اگر فرد آسیب
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تسکین آالم خود پرداخته، شیوه مواجهه با خشونت را یاد بگیرنرد و بره بازسرازی روانری خرود و      

(. البتره راهکارهرای   293: 1913های آن اهتمام ورزند )احمدی و سرلیمان اختیراری،    جبران آسیب

شرود؛ بلکره    درمانی در این زمینه فقط به گرفتن مشاوره یا مطالعه متون روانشناسری خالصره نمری   

دست کره   هایی ازاین تواند راهگشا باشد؛ مانند توصیه جه به راهکارهای دینی در این زمینه نیز میتو

شدت نهی شده اسرت )عراملی،    زنان نباید خشم مردان را برانگیزند و توجه به اینکه از این رفتار به

 (.219: 23، ج 1533

کند و خشم طرف  س تنش میکه زن این نوع از آموزش را دیده باشد در مواقعی که احسا وقتی

تواند با سکوت خود یا گفتن کلمرات   بیند، بسته به نوع شناختی که از او دارد، می مقابل خود را می

توانرد برا اسرتفاده از گیاهران و      سرازی فضرا شرود. همچنرین مری      بخش، موجب تسکین و آرام آرام

ای خروش بره تمردد اعصراب     هر  بخش و استفاده از عطر و عود و رایحه های درمانی و آرام نوش دم

 خود یا همسر خود کمک کند.

خشونت اجتماعی؛ هر نوع استفاده مرد یا زن از طرف مقابل خرود بررای کنتررل دیگرری و     . 2

عنروان نمونره، محردود کرردن برقرراری       های این رفتار باشد. بره  تواند از نمونه سوءاستفاده از او می

ز جانب مردان با دوستان، آشرنایان و اعضرای خرانواده    ارتباط مردان از جانب زنان و ارتباط زنان ا

 (.239: 1933ازجمله این رفتار هستند )اعزازی، 

 الف( نق  آموزش زنان در پیشگیری از خشونت اجتماعی
شرود.   سازی و آموزش رفتار صحیح ارتباطی در خانواده، از خرود خرانواده شرروع مری     فرهنگ 

تواند فرزندانی با فرهنرگ   های زندگی را دیده باشد می تمهار زمینه های الزم در مادری که آموزش

را برای زندگی آینده آماده سازد و با توجه به آنچه توضیح داده  ها آنصحیح ارتباطی تربیت کند و 

شد، منظور از سواد در اینجا فقط سواد دانشگاهی نیست؛ بلکه هر نوع آموزشی که بر پایره مطالعره   

ساز تغییرات مثبت را فراهم کند  های زندگی باشد و زمینه مهارت مینهز های الزم در و کسب آگاهی

های بین فرهنگی حاکی از آن است که به هر میزان موقعیت اجتماعی  شود. پژوهش را نیز شامل می

(. هرر زن،  54: 1913تر باشد، فراوانی ابتال به خشونت بیشتر خواهد بود )ابوت و کلرر،   افراد پایین

سازی اعضای خانواده در این زمینه کمک کند.  عنوان یک رسانه در منزل به فرهنگ تواند به خود می
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سازی کررده اسرت. آمروزش و توصریه بره       دین اسالم برای دفع و رفع خشونت علیه زنان، فرهنگ

والدین برای پرورش اجتماعی مبتنی بر عدالت میان فرزندان و توجه ویژه به دختران بررای جبرران   

(. 965 -962: 21، ج ترا  بری هایی از این اقدام است )حر عراملی،   اه زنان نمونهضعف تاریخی جایگ

رفتار شایسته داشته  ها آنکه به مردان در مورد همسرانشان توصیه کرده است که نسبت به  همچنان

کرارگیری   توانرد برا بره    (. یک زن در جایگاه مرادری مری  131: 1، ج 1512؛ طبری، 13باشند )نساء: 

آمیز به دختران خانواده و نیز آمروزش   المی نسبت به برخورد با فرزندان، نگاه احترامهای اس توصیه

ای داشته باشد. چراکه نقش تربیتری   پسران خود برای نگاه کرامت آمیز نسبت به همسران نقش ویژه

مادر در خانواده بسیار زیاد است و تفکر فرزندان و سطح فرهنگ اعضرای یرک خرانواده، بسرتگی     

 فراوان به مادر دارد. مستقیم و

 ب( نق  آموزش زنان در درمان خشونت اجتماعی

توانرد برا برخرورد     های ارتباطی آموزش الزم را دیرده باشرد، مری    مهارت زمینه که زن در وقتی 

بینرد همسررش بره     عنوان نمونه در مواقعی که زن مری  سازی فضا کمک کند؛ به صحیح خود به آرام

ر علت این قضیه، حساسیت او را به حداقل برساند. چنانچه خرودِ زن  پردازد با دقت د کنترل او می

اگر چنین رفتاری را نسبت به همسرش دارد با پرذیرش اشرتباه خرویش بره درمران ایرن برخرورد        

وآمد با خویشراوندانی کره فرهنرگ صرحیح      رحم و رفت ناصحیح از جانب خود اهتمام ورزد. صله

صورت تدریجی در اخالق و رفتار انسان اثرگرذار باشرد    د بهتوان دانند، نیز می زندگانی را خوب می

توانرد برا دقرت در رفترار و کرردار اقروام و نیرز         بنابراین زن می (؛29: خطبه 1933)شریف رضی، 

را بدهد.  ها آنفرهنگ را انتخاب کند و به همسر خود پیشنهاد ارتباط خانوادگی با  دوستان، افراد با

اجتماعی خرانواده و خویشران و نیرز دوسرتان، بررای حرل مشرکل         یها چنانچه استفاده از حمایت

خشونت کارساز بوده و در بازسازی شخصیت فررد خشرونت دیرده و اصرالح امرور بسریار مرؤثر        

 (.231: 1913خواهد بود )ساالری فر، 

نوع سوء رفتار یا آزار از سوی هریک از طررفین کره منجرر بره عردم       خشونت اقتصادی؛ هر. 9

رود )میرزائری،   قابل به منافع اقتصادی شود، ازجمله خشونت اقتصادی به شمار میدستیابی طرف م

تواند در قالب اجبار به بخشش مهریره، نفقره نردادن،     (. این رفتار هم از جانب مردان می33: 1939
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های زن و مواردی مانند آن رخ بدهد و هم از جانب زنان نسبت به مردان در قالرب   مالکیت دارایی

انرداز خرانواده،    وجو در خرج کردن درآمد، منع کردن از دسترسی به درآمرد و پر    پرسدخالت و 

های فراتر از درآمد مالی شوهر، مالکیت دارایی شوهر، کنترل حسراب برانکی و    انتظارات و خواسته

پذیرد. از ایرن نروع خشرونت در آیرات قررآن نیرز        های سنگین صورت می ی مهریهحتحقوق او و 

عنوان نمونه با اشاره به رسمی که در دوران جاهلیت وجرود داشرت و زنرانی کره      است. به یادشده

ای بررای او تعیرین کننرد و     کردند؛ بدون اینکه مهریره  زور عقد می رفتند را به همسرانشان از دنیا می

 (.433: 1، ج 1515؛ شوکانی، 13اش را بپردازند، از این عمل نهی نموده است )نساء:  نفقه

 ش زنان در پیشگیری از خشونت اقتصادیالف( نقش آموز

حقوق مالی کره یرک زن برر عهرده همسررش دارد، در کراهش ایرن نروع از          زمینه آموزش در

خشونت اثرگذار است. مطابق پژوهشی که در شهر تهرران صرورت پذیرفتره اسرت، متغیرر درآمرد       

باشد، خشرونت علیره   ماهانه زنان با خشونت در خانواده رابطه منفی دارد و هرچه درآمد زن بیشتر 

(. هرچند که ایرن اسرتقرا نراقص اسرت ولری      139: 1914او کمتر است )اعظم آزاده و دهقان فرد، 

توان یکی از موانع خشونت در خانواده را استقالل مالی زنان دانسرت. در مقابرل گراهی همرین      می

شود که این هرم   استقالل مالی زنان در خانواده موجب بروز خشونت از جانب زنان علیه مردان می

های صحیح و کاربردی در اینجا نباشد، فضای خانه با تنش مواجه شرده   اگر کنترل نشود و آموزش

عنروان یرک    توان گفت که استقالل مالی زنران بره   بنابراین می شود؛ و گاهی نیز به جدایی کشیده می

خشرونت نیسرت، بلکره     تنها مانع از آگاهی و مهارت همراه نباشد، نه شمشیر دو لبه است که اگر با

توجه دادن و دقرت نمرودن در انتخراب همسرری کره       زمینههم خواهد بود. آموزش در  موجب آن

( و عاری بودن از بخل کره واجرد آن از   456: 21، ج تا بیدارای صفت سخاوت است )حر عاملی، 

توصیه بره   های کم و (، توجه به مهریه95: 23، ج تا بیبدترین مردان شمرده شده است )حر عاملی، 

(، از 913: 9 ، ج1519، شریخ صردوق  )کرم اسرت    هرا  آنقدم دانستن زنانی کره مهریره    آن و خوش

های اسالمی و از عوامل پیشگیری نسبت به این نروع از خشرونت اسرت. در مقابرل صرفت       توصیه

: 1933بسا ممدوح شمرده شرده اسرت )شرریف رضری،      خساست نسبت به زنان تقبیح نشده و چه

های همسرر و توصریه    قناعت و حفظ مال و دارایی زمینه مچنین آموزش بانوان در(. ه295حکمت 
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هرای اثرگرذار اسرت )حرر      ازحد توان مرد است، نیز ازجمله آموزش به عدم تحمیل اموری که بیش

عنروان   ای اهمیت دارد که در مترون اسرالمی، زنران بره     اندازه (. این نکته به212: 23 ، جتا بیعاملی، 

( و مطابق تفاسریر، منظرور از حافظرات للغیرب، نقرش      95اند )نساء:  ان به شمار آمدهحافظ مال مرد

(. چنانچره  63: 9، ج 1514زنان در حفظ حقوق، اموال و شئون شوهر در غیاب اوسرت )طبرسری،   

تواند به خرید منزل و وسرایل ضرروری منرزل کمرک کنرد.       انداز می یک زن با مهارت خود در پ 

هرای خرانواده را    تواند در کسب درآمد مشرارکت کنرد و مرال و دارایری     ز میعالوه اینکه خود نی به

دیگر، وقتی یک زن آموزش و مهارت اقتصادی در خرانواده را کسرب کررده     عبارت افزایش دهد. به

ریزی صحیح خود مانع از ایجاد این نوع از خشونت هرم از جانرب خرود و     باشد، با تدبیر و برنامه

 شود. هم از جانب همسر خود می

 ب( نقش آموزش زنان در درمان خشونت اقتصادی

اقدام کند و  ها آنتواند نسبت به احقاق  داشته باشد، می خودآگاهیزمانی که یک زن از حقوق  

گیرد که با توجه بره نروع مشرکل راهکارهرایی را      از مشاوران و متخصصان در این زمینه کمک می

آید. یکی از راهکارهایی که  ود از پ  این مشکل فائق میدهد یا با تدبیر خ برای درمان آن ارائه می

ترروان در ایررن زمینرره ارائرره داد، آمرروزش زنرران نسرربت برره شرریوه صررحیح مررذاکره بررا همسررر،  مرری

یرابی و   توانرد بره ریشره    شناسی مناسب برای صحبت با همسر است که مری  شناسی و زمان موقعیت

بینجامد و اگر این مرذاکرات مرؤثر واقرع     علت شناسی این نوع خشونت و نیز انواع دیگر خشونت

های تغییر نگرش بره او آمروزش داده شرود. منظرور از تغییرر نگررش در ایرن نروع از          نشد، روش

ای که در مورد ترأمین معراش و نیازهرای زنردگی زن      خشونت، متوجه ساختن مرد نسبت به وظیفه

ن نسبت بره اینکره نبایرد فراترر از     دارد و احترام به حقوق و استقالل مالی زن و نیز تغییر نگرش ز

درآمد و توان مالی مرد از او درخواست کند و عدم پررس و جروی مرداوم او از درآمرد همسرر و      

 مواردی از این قبیل است.

خشونت فیزیکی این نوع خشونت شامل انواع بدرفتاری فیزیکی و آزار جسمانی هریرک از  . 5

ن زنان توسط مردان و کتک زدن مردان توسط زنران،  مانند کتک زد شود؛ طرفین علیه فرد مقابل می

زننده و خطرنراک و در نهایرت قترل     پرتاب کردن اشیا و وسایل منزل، تهدید با ابزار و آالت آسیب
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(. آنچه در این میران بررای تشرخیص اثرر خشرونت اهمیرت فراوانری دارد،        14: 1931)اسکندری، 

شروند،   . افرادی که قربانی خشونت فیزیکی مری آمیز در زیبایی فرد است تأثیرگذاری رفتار خشونت

رود.  طرورکلی از برین مری    بره  هرا  آنو زیبرایی   گردنرد  یبازنمعنوان به شکل اولیه خود  هیچ گاهی به

ارتبراط   هرا  آنبسیار اهمیت دارد و برا زنردگی آینرده     ها آنخصوص در مورد زنان که زیبایی در  به

المللری اهمیرت ویرژه     خشونت علیه زنان در عرصه بین روست که مسئله کند. از این مستقیم پیدا می

هایی برای حذف و محو آن تنظیم شده است. باالترین نوع خشرونت   یافته است و سندها و اعالمیه

کننده، اسیدپاشری و   های شدید و فلج وجرح توان در این نوع از خشونت جستجو کرد؛ ضرب را می

قررآن کرریم    در ناپذیر است. جبران ها آنآثار و پیامدهای  اند که قتل از باالترین مراتب در این دسته

، هابیل قربانی خشرونت  آدمعنوان نمونه در خانواده  نیز به این نوع از خشونت اشاره شده است؛ به

از سرالم اهلل علیهرا(   ) هیآس(؛ یا در خانواده فرعون، 13: 9، ج 1513؛ ابن کثیر، 93قابیل شد )مائده: 

 (.453: 1، ج 1513؛ جوزیه، 11زیکی آرزوی شهادت کرد )تحریم: شدت خشونت جسمی و فی

 الف( نقش آموزش زنان در پیشگیری از خشونت فیزیکی

هایی است که  ترین دستاوردهای آموزش بانوان در این زمینه، عدم ایجاد حساسیت یکی از مهم 

نواده نقرش مهمری   شود. آموزش در اصالح ساختار و روابط در خا منجر به این نوع از خشونت می

تواند بسرتر   های کنترل خشم و خشونت را فراگرفته است، می ها و مهارت دارد و بانویی که آموزش

خانواده را به محیطی امن، آرام و بدون تنش تبدیل کند. آموزش شیوه مواجهه با چنرین همسرری،   

رد آمروزش در ایرن   ترین مروا  روش نقد صحیح با حفظ احترام متقابل و توجه به نیاز همسر از مهم

(. برانویی کره   234: 1914توانرد مرانع از خشرونت فیزیکری شرود )مروالوردی،        زمینه است که می

کرده و باسواد است، پایگاه علمی و موقعیرت اجتمراعی خواهرد داشرت و همرین موجرب        تحصیل

کنرد.   یشود و برای برخی از کارها توانرایی جمعری پیردا مر     ها می توانمندسازی او در برابر نابرابری

هاسرت )دفترر امرور زنران      دیگر، یکی از معیارهای توانمندسازی زنران، کسرب آگراهی آن    عبارت به

(. در این زمینره راهکارهرای دینری و    15: 1932ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل، 

ود عنوان نمونه، در روایات بر این مطلب تأکید شده است که دختران خر  اخالقی نیز وجود دارد؛ به

( یا اینکه از ازدواج با شرارب الخمرر نهری    11: 23، ج تا بیرا به افراد بداخالق ندهید )حر عاملی، 
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خشرونت صرورت    زمینه با توجه به تحقیقاتی که در چرا که( 11: 15، ج 1531شده است )نوری، 

ه پذیرفته است، یکی از عوامل خشونت در خانواده، استفاده از مواد الکلری و مخردر گرزارش شرد    

چنانچه در مورد خشونت فیزیکی زنان علیه مردان نیز در روایرات   (.141: 1913است )ساالری فر، 

انرد )نروری،    را از آسیب رساندن به مردان با دست و زبان بازداشته ها آننهی شدیدی شده است و 

نتخراب  (. با این توضیح، اگر زن اطالع و آگاهی در این زمینه داشرته باشرد در ا  253: 15، ج 1531

درسرتی یرا نادرسرتی     تواند بره  های الزم را به عمل خواهد آورد و بیشتر می خود موقع ازدواج دقت

 تصمیم خود برای ازدواج پی ببرد.

 ب( نقش آموزش زنان در درمان خشونت فیزیکی

آموزش زنان در مواجهه با همسری که دست بزن دارد به کنترل این مشکل کمک خواهد کرد.  

های الزم را نسبت به نحوه رویارویی با این نوع از مردان داشته باشد، نسبت بره   گاهیکه زن آ وقتی

کنرد. در برخری از    کند و او را برای تحت درمان قرار گرفتن متقاعرد مری   درمان همسرش اقدام می

مواقع، نوع تغذیه، مشکالت در رابطه جنسی و عدم همراهنگی مزاجری زن و مررد در ایرن زمینره،      

شرود. پر  برا     ی، جسمی، اقتصادی و کاری موجب بروز این نوع از خشرونت مری  مشکالت روح

تواند در حد توان به حل این معضل بپردازد یا آن را کنترل و مهرار کنرد.    یابی این موضوع می علت

عنوان نخستین واکرنش   های اخالقی و دینی نیز در این زمینه مؤثر است؛ چنانچه سکوت به آموزش

هرای دیگرری هرم وجرود      (. توصریه 943: 61، ج 1513شده است )مجلسی،  در مهار خشم معرفی

ای بایسرتد،   رود، لحظره  دارد؛ مانند اینکه فرد خشمگین تغییر وضعیت بدنی بدهد، مثالً اگر راه مری 

(. نمونره دیگرر توصریه در    232: 33، ج 1513اگر ایستاده، بنشیند و اگر نشسته، بخوابد )مجلسری،  

بخرش یراد شرده اسرت )کلینری،       عنوان عملی آرامش خشمگین است که به مورد تماس بدنی با فرد

( و گفرتن  1: 12، ج 1531(. موارد دیگری مانند تغییر موقعیرت مکرانی )نروری،    932: 2، ج 1533

( نیز وجود دارد و با آموزش این راهکارهرا بره زنران،    993: 32، ج 1513بعضی از اذکار )مجلسی، 

 شود. نهادینه می ها آنسازی و کنترل خشم خودش در  ر و نیز آرامتوانایی کنترل و مهار خشم همس

شرود و منظرور از آن    خشونت جنسی؛ این نوع خشونت بیشتر در متون فمینیستی مطرح می. 4

هر نوع رفتار و عمل فیزیکی، بصری، کالمی یا جنسی است که زن یا دختر بعردازآن یرا در زمران    
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ای که توانایی برقرراری   گونه آن تحقیر و ناراحتی او باشد؛ به آن، احساس تهدید یا ارعاب کند و اثر

(. بره دیگرر سرخن، تمراس     225: 1913تماس نزدیک و صمیمانه را از او سلب کند )ابوت و کلر، 

گیرد )منیر  هر شکلی که باشد، در عنوان تجاوز و خشونت جنسی جای می جنسی اجباری با زن به

اعالمیره حرذف خشرونت علیره زنران نیرز خشرونت جنسری         (. در ماده یرک  21: 1911و دیگران، 

 (.UN: 51/135است ) شده مطرح

اند از: ایجاد رابطره زناشرویی در زمران     ازجمله مصادیق این نوع از خشونت در خانواده عبارت

سازی او برای  ازحد روابط بدون توجه به خواست زن؛ عدم آماده قاعدگی، رابطه از دربرر، تداوم بیش

نظریه فمینیسرتی، معیرار    در عدم توجه به خواست زن برای ادامه رابطه یا برقراری آن. و این رابطه

(. برخالف نظرر اسرالم   23: 1913سنجش خشونت، برداشت شخصی فرد بزه دیده است )اعزازی، 

نسبت به موضوع تمکین زنان که اگر به عسر و حرج نینجامد وظیفه اوسرت، در مترون فمینیسرتی    

نسبت به رابطه زناشویی، اگرر بررخالف میرل زن باشرد، مصرداق خشرونت        درخواست مرد از زن

عنروان   هایی وجود دارد و بره  رود. در قرآن کریم نیز نسبت به این مسئله توصیه جنسی به شمار می

ترا، ج   ؛ سبزواری، بری 222کند )بقره:  نمونه مردان را از رابطه جنسی در زمان قاعدگی زنان نهی می

نیز از این عمل نهی شده است و در فقه اسالمی برای ارتکاب آن جریمه مرالی  (. در روایات 32: 1

 .(33: 1، ج 1521قرار داده شده است )عاملی، 
 الف( نقش آموزش زنان در پیشگیری از خشونت جنسی

عدم آگاهی زنان در مورد رابطه جنسی سالم، عاملی برای خشونت جنسی علیه آنان بره شرمار   

تواند از ایرن   های مؤثر و سالم می قبل و بعد از ازدواج از راه ها آنزش صحیح بنابراین آمو رود؛ می

های مختلف  های آن پیشگیری کند. تأمین نیازهای جنسی شوهر در وضعیت نوع خشونت و آسیب

(، برخورد مناسب و مالیم با همسر و پرهیرز از تنردی   141 :23، ج 1533و در حد امکان )عاملی، 

( در پیشگیری از خشونت جنسی مؤثر اسرت  292 :133، ج 1513دا )مجلسی، بردن ص کالم و باال

 (.213-211: 1913)ساالری فر، 

 ب( نقش آموزش زنان در درمان خشونت جنسی

 ها آندادن آگاهی الزم به زنان در مورد عوامل این نوع از خشونت، برای اقدام به برطرف کردن 

های خارج  زمینه ی است که منظور از آن، شرایط و پیشا مؤثر است. یکی از آن عوامل، عوامل زمینه
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آن اسرت و از وضرعیت فرهنگری، اجتمراعی و اقتصرادی جامعره        از روابط زوجین اما اثرگذار برر 

هرای مسرتهجن، بیرنش کراال انگارانره، بیکراری، فاصرله طبقراتی،          ماننرد رسرانه   گیرد؛ سرچشمه می

قدان آموزش جنسی سالم؛ )رضرائی و آبردار،   های منتسب به دین و ف های نادرست و بدفهمی بینش

توانرد از او سوءاسرتفاده کنرد و     کسری نمری   ( آگاهی و دانش الزم را در این زمینره، 51-41: 1936

هرای خرانوادگی    کارگیری دانش خود، بره حفرظ حرریم خرانواده و ارزش     تواند با به حال می درعین

 د.کمک کند و محیطی آرام را برای خود و همسرش مهیا نمای

 های آموزش در قرآن کریم شیوه
های قرآنی و فقهی در هر مورد از اقسرام   با توجه به اینکه در هرکدام از اقسام خشونت، آموزه 

خشرونت   زمینره های پیشگیرانه و درمانگرانره در   صورت خاص توضیح داده شد، روش خشونت به

 اج نمود:توان از قرآن کریم در قالب اصول کلی زیر استخر خانوادگی را می

 های پیشگیرانه روش .1

توان تحت عنوان انتخاب همسر با ایمان و عفیرف در نظرر گرفرت.     های پیشگیرانه را می روش 

در آیات متعددی از قرآن کریم به این امر و انتخراب کفرو مناسرب و شایسرته اشراره شرده اسرت.        

در آیره آخرر، فراجر در کنرار      سوره روم از این قبیل هستند کره  26و  9عنوان نمونه آیاتی مانند  به

بر روایات کسانی که اهل عمل فجور هستند در هنگام انجام فعرل   مشرک قرار داده شده است و بنا

. البته این حکم مطابق روایت برای کسی است کره بره عمرل فجرور     اند شده خارجیادشده، از ایمان 

(؛ 159: 13، ج 1512؛ طبرری،  296: 3، ج 1514؛ طبرسری،  14: 14تا، ج  شهرت دارد )طباطبایی، بی

ای  گونره  در برخی دیگر از آیات قرآن کریم انتخاب همسر باایمان مورد تأکید قرار گرفته است و به

این امر مهم دانسته شده است که اگر مردی نتواند از زنان حر باایمان همسری انتخراب کنرد، بهترر    

( و این 531: 1، ج 1931؛ قرشی، 24نساء: دامن و با ایمان کنیز همسر گزیند ) است که از زنان پاک

(؛ برخری نیرز   213: 2، ج 1519اند انتخاب کند )طوسی،  بهتر از این است از زنان آزادی که مشرک

، ج 1935دانند )مکارم شریرازی،   اند و ازدواج با زنان مشرک را حرام می این نهی را تحریمی دانسته

تواند در کراهش خشرونت در    اخالقی نیکوست، می (. انتخاب همسری که با ایمان و دارای192: 2

هرای اضرافی کره     خانواده اثرگذار باشد و از بروز انواع خشونت در خانواده پیشگیری کند و هزینه
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شود را مانع شود. توجه به نداشتن رفتارهای خرارج از   پ  از ایجاد خشونت بر خانواده تحمیل می

صل قرآنی برای پیشگیری از انواع خشونت کارا باشرد.  عنوان یک ا تواند به عفت و نامشروع نیز می

)نسراء:  صورت پنهانی نهری شرده اسرت     عنوان نمونه در قرآن کریم از گرفتن دوست نامشروع به به

توانرد باعرث برروز انرواع خشرونت در       (؛ عدم رعایت این اصرل مری  925: 4، ج 1936؛ رازی، 24

حکم شرع  تنها به خدشه کند. انتخاب شایسته نهخانواده شود و عفت و احصان در خانواده را دچار 

اساس حکم عقرل و خررد نیرز موردتوجره بروده و تشرکیل خرانواده بردون داشرتن ضرابطه            که بر

توانرد در اوج دادن همسرر و    موردپذیرش نیست. همسر خوب، عفیف، با ایمران و برا اخرالق مری    

توانرد شرقاوت و    ه به این اصرل مری  ها اثر گذارد و در مقابل عدم توج سوی قله موفقیت فرزندان به

ای که بنای آن قرار بر آرامش است را بر هرم زنرد.    ها را به دنبال داشته باشد و خانه انواع ناهنجاری

از  از انحرراف و فسراد   یاز گنراه، دور  یاعتقاد، اخالق، تقوا، طهرارت براطن، خروددار   طورکلی  به

 .رود معیارهای ایمان به شمار می

 هالتُضرار  والرد  »های پیشگیرانه خشونت در محریط خرانواده، اصرل قرآنری      یکی دیگر از روش 

شرود کره زن و مررد     ( است. در این آیه به این نکته اشاره می299)بقره: « بِوَلَدِها و المَولود  لَه بِولَدِه

در به ای برای آزار طرف مقابل قرار دهند و در زمانی که زن و مرد به هر دلیلی قا نباید بچه را بهانه

خواهند از یکدیگر جدا شوند، حق حضرانت و شریردهی فرزنرد     ادامه زندگی مشترک نیستند و می

یعنی پدران حق ندارند که مانع مالقات مادر و فرزند شده و فرزند را از حق شریر   برای مادر است؛

ز نباید در این که زنان نیز نباید مانع از مالقات فرزند با پدر شوند و نی مادر محروم سازند. همچنان

؛ شروکانی،  115: 2، ج 1514؛ طبرسری،  251: 2تا، ج  زمینه آسیبی متوجه فرزند شود )طباطبایی: بی

(. همچنین اصل تراضی و مشورت در امور فرزند نیز که از همرین آیره برداشرت    235: 1، ج 1515

هرای   اعرات بنرابراین اگرر مر   (، مانع از برروز خشرونت اسرت؛   433: 2، ج 1523شود )أندلسی،  می

پذیرد که بررای درمران آن نیراز بره صررف       اخالقی در این زمینه انجام شود، خشونتی صورت نمی

 هزینه باشد.

( اسرت، نیرز از   21اصل قرآن سکونت و ایجاد آرامش پ  از ازدواج که برگرفته از آیره )روم:   

مهربانی بین  زیرا شفقت و های پیشگیرانه خشونت در محیط خانواده و روابط زوجین است؛ روش
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(. در 161: 5، ج 1525بین بررده و عردالت را حراکم سرازد )جزائرری،       تواند ظلم را از زوجین می

تواننرد بره ایجراد     کارگیری و اجرای این اصول مری  حقیقت اگر افراد آموزش ببینند که چگونه با به

اول مرانع از برروز   توانند روابط خود را تنظیم کررده و از همران    آرامش در خانواده کمک کنند، می

ویژه اینکه این ایجاد آرامش در روابط بین زوجرین بره زنران نسربت      خشونت در خانواده شوند؛ به

 (.253: 1، ج 1519داده شده است؛ زیرا از جن  خود همسران هستند )طوسی، 

 های درمانگرانه روش .2
هرا ازجملره کراهش     ریای از آیات قرآن کریم برای درمران انرواع ناهنجرا    های درمانگرانه شیوه 

جردال در لغرت بره     شود. یکی از آن اصول، جدال احسن اسرت.  خشونت در خانواده برداشت می

( و ازنظرر برخری از مفسرران بره     113: 1512معنای گفتگوی خصمانه آمده است )راغب اصفهانی، 

ابق (. مطر 211: 6، ج 1514معنای آوردن حجت و برهان در هنگام مقابله با دشمن است )طبرسری،  

های قرآن کریم، تنها جدالی که احسن باشد موردپذیرش است و منظور از آن جردالی اسرت    آموزه

بنرابراین   (؛294 :1512که ازنظر بصیرت و اندیشه دارای حسن و زیبایی باشرد )راغرب اصرفهانی،    

ا و نیکو ترین معانی و الفاظ زیب ویژه در خانواده از بهترین و عقالنی بهتر است که در جدال لفظی به

تواند به کاهش خشونت در  کننده استفاده کرد. همین امر می های قانع و فاقد خشونت و نیز استدالل

توانرد   خانواده کمک کند. به کار بردن واژه احسن در قرآن کریم، برای مبالغه در حسن است و مری 

د، الزم اسرت پرهیرز   اشاره به این امر داشته باشد که از تمام جهاتی که یک مجادله غیر احسرن دار 

( بره  124نیکو باشرد )نحرل:    یتواند استفاده از حکمت و موعظه شود و بهترین شکل جدال که می

 (.111: 23تا، ج  کار گرفته شود )ابن عاشور، بی

خشونت  زمینه تواند یکی دیگر از اصول درمانگرانه در افزون بر آن، اصل دفع به احسن نیز می 

نظر برخی از مفسران، دفع به احسن، مربوط به حیطه رفترار بروده و بره    مطابق  (.95باشد )فصلت: 

، 1914؛ بغردادی،  566: 6، ج 1931پوشی از خطاها اشاره دارد )میبردی،   صفاتی مانند صبر و چشم

توان گفت که در قررآن کرریم    جدال و دفع احسن می زمینه (. با توجه به آیات مذکور در236: 9ج 

گونه که مؤمنان در اخالق الزم است متخلق به بهترین شریوه   ست که همانبه این نکته توجه شده ا

کارگیری بهترین مضمون باشند، در جدال نیز که هر دو جنبه گفتار و رفترار را   و در رفتار متوجه به
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توانرد نقرش مهرم و     گرفته شود که یک زن مؤمن مری  به کار ها آنبه همراه دارد الزم است بهترین 

 وسوی داشته باشد. ادن جدال به این سمتاساسی در سوق د

خشونت که بیشتر به جنبه درمانی آن اشاره دارد، اصل قرآنی  زمینه یکی دیگر از اصول مهم در

( است. معاشرت در لغت به معنای 63 -43: 2، ج 1523؛ بالغی، 13)نساء: « عاشروهن بالمعروف»

( و معروف نیز در لغت اسرم مفعرول   193: 1، ج 1961)مصطفوی، « با هم زندگی کردن و آمیختن»

« آن چیزی است که موجرب تسرکین نفروس   »و « خیر و رفق و احسان»و به معنای « عررف»از واژه 

طورکلی شامل هر نوع خیرر، صرالح،    شود و به است. معروف در هر چیزی مطابق خودش تعبیر می

: 1، ج 1961صرطفوی،  شرود )م  فالح، زیبایی، فریضه و هر آنچه مورد تحسین عقالیری اسرت، مری   

31- 33.) 

 هجناب شیخ طوسی، معاشرت به معروف را ادای حقوق واجب زنران از جانرب مرردان دانسرت     

رسد با توجه به اینکه معاشررت از براب مفاعلره     (. ولی به نظر می143: 9، ج 1519است )طوسی، 

اسرت کره در   است، معاشرت معروف در خانواده رفتاری دوسویه از طرف زن و مررد برا یکردیگر    

تواند بسیار اثرگذار باشد. همچنان که در مناسبات اجتمراعی نیرز ایرن     بحث تربیت فرزندان نیز می

رود. یکری از مصرادیق معاشررت بره معرروف، اسرتفاده از الفراظ         یک اصل اساسی بره شرمار مری   

گر )حر (، رفتار نیکو و آراستن ظاهری همسران برای یکدی13: 15تا، ج  آمیز )حر عاملی، بی محبت

( و نیرز  935: 63، ج 1539هرا )مجلسری،    پوشری و گرذر از لغرزش    (، چشم594: 1تا، ج  عاملی، بی

( اسرت و  112: 15ترا، ج   های زندگی زنان از جانب مردان )حر عراملی، بری   پرداخت نفقه و هزینه

شود. برخورد و معاشرت نیکو برا   حسن معاشرت موجب آرام ساختن روان و گوارایی زندگانی می

، ج 1534؛ قرطبری،  13انواده از مواردی است که در قرآن کریم واجب شمرده شده است )نسراء:  خ

 (.213: 2تا، ج  ؛ سیوری، بی35: 4

توجه به معروف و لزوم رفتار متناسب با عرف نیکو و موردپذیرش عقال در موارد متعرددی از   

وهشرت   کره از سری   طوری است. بهآیات قرآن کریم که اشاره به مناسبات خانوادگی دارد، بیان شده 

موردی که واژه معروف به کار رفته است، نوزده مورد آن مرتبط با رفتارهای مردان و زنان در امور 

؛ ابرن  2خانوادگی است. مواردی همچون امساک یا جدایی بره معرروف در بحرث طرالق )طرالق:      
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؛ زحیلری،  299روف )بقره: (، پرداخت نفقه و خوراک و پوشاک مطابق مع933: 21تا، ج  عاشور، بی

؛ سریوطی،  223(، رفتار نیکو با همسر پ  از بازگشت به زندگی زناشویی )بقرره:  941: 2، ج 1511

( و قرول  263: 5ترا، ج   ؛ طباطبایی، بری 24(، پرداخت مهریه بر طبق معروف )نساء: 665: 1تا، ج  بی

این برخورد به معرروف در مرورد    اند. ( از آن جمله913: 2تا، ج  ، طباطبایی، بی269معروف )بقره: 

( و فرزندان با والدین نیرز  562: 6، ج 1523؛ فخر رازی، 299روابط پدر و مادران با فرزندان )بقره: 

 (.64: 15؛ قرطبی، ج 14موردتوجه قرار گرفته است )لقمان: 

همه سفارش قرآنی در مرورد معاشررت بره معرروف و مروارد دیگرر توجره بره          با توجه به این 

 یتَخَافُونَ نُشُوزَهرنَّ فَعِظُوهرنَّ وَاهمجررُوهرنَّ فِر  یوَاللَّاتِ»ف و با کنار هم قرار دادن این آیات با آیه معرو

توان نتیجه گرفت کره ایرن نروع از رفتارهرا نیرز در راسرتای        (، می95)نساء: « الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبروهرنَّ

در مرتبه آخر کره  « ضرب»ین امر و قرار داشتن معاشرت نیکو باید باشد و با توجه به مراتبی بودن ا

رسرد کره ایرن مروارد بررای حفرظ        اند، به نظر می مراتب دیگر برای رسیدن به نتیجه کارایی نداشته

راحتی قابلیت اثبات ندارد بیران   ترین مشکل یک خانواده که به خانواده است و برای حل خصوصی

(. در حقیقت ایرن امرر بره خراطر     239: 1934؛ عالسوند، 649: 2، ج 1512شده است )سید قطب، 

تر که حفظ نظام خانواده است آمده است و در روایات اسالمی آزار رسرانی بره    حفظ مصلحت مهم

 -253: 15، ج 1535زنان در غیر موارد نشوز و زدن همراه با خشرونت نهری شرده اسرت )نروری،      

243.) 

ه حرداقل اکتفرا شرود )فخرر رازی،     در مورد کیفیت این ضرب نیز اشاره شده است که بایرد بر   

زننده باشد و در روایات آمده است که با وسایلی مانند چروب   ( و نیز نباید آسیب32: 13، ج 1523

(. 41: 135، ج 1539مسواک این عمل صورت پذیرد که فقط جنبه تأدیب داشرته باشرد )مجلسری،    

زن بره رفتارهرای مناسرب    ای باشد که موجب حل مشکل نشوز و بازگشت  گونه این ضرب باید به

ای  گونره  زناشویی و عواطف و احساسات او به همسر شود؛ در غیر این صورت اگر این ضررب بره  

انگیرزد؛ بلکره    تنها رغبت زن را برای تررک نشروز برنمری    باشد که به زن آسیب جدی وارد کند، نه

 شود. موجب تنفر و ناراحتی او می
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جسمانی بره بردن زن شرود و فقهرا برر ایرن       ضمن اینکه این ضرب نباید موجب آسیب جدی 

اند که این ضرب نباید حتی موجب سرخ شدن یا سیاه شدن بدن زن شود )خمینی،  مطلب فتوا داده

 (.455 -459: 9، ج 1966

شرده اسرت کره ایرن      در مواردی نیز بررای مراتبری از خشرونت در اسرالم مجرازات قررار داده      

گونه رفتارهای  بیان شده است. افزون بر آن برای این ها در قالب تعزیر، حد، قصاص و دیه مجازات

آمیز از جانب شارع اعالم مجازات اخروی شرده اسرت کره نشران از ناخشرنودی دیرن از        خشونت

(. ایرن امرر ترا جرایی مهرم      236: 1934؛ عالسوند، 243: 15، ج 1533مسئله خشونت دارد )نوری، 

نت مجاز است، در دین اسالم از عبرور از  هایی مانند جنگ که اعمال خشو است که حتی در عرصه

شده اسرت و در ایرن زمینره بره مهرار       حد اعتدال و توجه به حب و بغض در این زمینه پرهیز داده

هنگام آغاز جنگ،  (صلی اهلل علیه و آله) رسولعنوان نمونه حضرت  خشونت توصیه شده است. به

حرذر   کودکران، افرراد مسرن و گیاهران برر      را از آسیب به زنران،  ها آنافسران خود را فراخوانده و 

بنابراین مواردی مانند ضرب زنان یا زدن فرزندان بررای   (؛241: 133، ج 1539داشتند )مجلسی،  می

بایرد اوالً مراترب    هرا  آنشرده اسرت و در    برای حفرظ نظرام خرانوادگی قررار داده     ها آنادب کردن 

هرا پرهیرز شرود و هردف از آن      ب و بغرض ها و حر  اثرگذاری رعایت شود و ثانیاً از انواع خشونت

رو برخی از فقها این امر را از مصادیق نهی از منکر دانسته و درجرایی کره    اصالح امور باشد. ازاین

: 11، ج 1533اند که مرد حق ندارد زن را تنبیه بردنی کنرد )نجفری،     احتمال تأثیر وجود ندارد، قائل

 مکارم بر این باورند که ممکن است این حکم بررای  اهلل (. ضمن اینکه برخی از فقها مانند آیت199

دارند و تنها از راه تنبیه مختصرر بردنی بره     مازوشیسم های برخی از زنان که ازنظر روانکاوان حالت

 (.935 -939: 9، ج 1935رسند، باشد )مکارم،  آرامش می

مطررح شرد،    هرایی کره در ابتردای مقالره     با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، نسبت به پرسرش 

 شود. ها و پیشنهادهایی ارائه می پاسخ

تررین افرراد در    بنابراین در پاسخ به این پرسش که چه کسی باید آموزش بدهد؟ باید گفت مهم

انرد کره    های خانواده مهارت زمینه کرده در ازآن افراد آگاه و تحصیل این زمینه، خانواده هستند و پ 

 های مختلف صورت پذیرد. ها در قالب دوره بهتر است این آموزش



 
  050 |  1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه

هرای   صورت عملی و در قالب کارگاه شود به اما نسبت به پرسش چگونگی آموزش، پیشنهاد می

هرای تئروری صررف     ازآن آموزش داده شود و به آموزش اجباری قبل و در هنگام ازدواج و نیز پ 

 در این زمینه بسنده نشود.

توانرد   های مختلفری مری   که آموزش در زمینهدر اینکه چه چیزی را باید آموزش داد؟ باید گفت 

توان نوعی از آن را تبیین کرد. محتوای آموزش را  باشد که با توجه به هریک از عوامل خشونت می

های قرآنی تحت عناوین عدل، احسان، افزایش آستانه تحمل و بردباری و  توان با توجه به آموزه می

افزون برر آن آمروزش اصرول روابرط مناسرب در       های دینی و اخالقی برشمرد. طورکلی آموزش به

 زمینره  های مقابله با اسرترس )تنیردگی( در زنردگی، آمروزش و مهرارت در      خانواده، آموزش شیوه

ها و عالئم خشونت همسر، آموزش کمک به همسر در مهار خشم، آمروزش   شناخت علل، موقعیت

آمیرز   ن پ  از رفتار خشونتمسئولیت زن در موقعیت خشم مهارناپذیر همسر، آموزش مسئولیت ز

های ضروری در این زمینه به  ورز از آموزش همسر و آموزش اصالحات نگرشی در مردان خشونت

 (.243-251: 1913روند )ساالری فر،  شمار می

هایی که به عشق، مهربانی، تعلق، اعتماد، وفراداری، امنیرت و لرذت در     چنانچه آموختن مهارت

هرای زنردگی همچرون مهرارت خودآگراهی،       نیز آموختن مهرارت  کند و زندگی زناشویی کمک می

هرا، حرل مسرئله،     همدلی، روابط بین فردی، ارتباط مؤثر، مقابله برا اسرترس، مردیریت برر هیجران     

رسرد و در پیشرگیری و    گیری، تفکر خالق و تفکر نقادانه برای یک زن ضروری به نظر می تصمیم

 کنترل پدیده خشم مؤثر است.

توان به یک شرناخت نسربی در مرورد خرود رسرید و       مهارت خودآگاهی می در دیگر، عبارت به

مهارت همدلی در درک شرایط دیگران به فرد کمک خواهد کرد؛ حتی در زمانی که خود انسان در 

آن شرایط قرار ندارد. مهارت روابط بین فردی در توانایی ایجراد و حفرظ رابطره دوسرتانه و قطرع      

بسریار مهمری دارد و در سرالمت روانری و اجتمراعی و روابرط گررم        روابط اجتماعی ناسالم نقش 

کند. همچنین آموزش مهارت ارتباط مؤثر در ارتبراط   عنوان یک منبع حمایتی عمل می خانوادگی به

هرا،   کند که بتواند نظرهرا، خواسرته   کالمی یا غیرکالمی و مناسب با فرهنگ جامعه به فرد کمک می

را ابرراز کنرد و بره هنگرام نیراز از دیگرران درخواسرت کمرک و          هیجانات، عقاید و نیازهای خود
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در فررد   هرا  آنهرای مختلرف و ترأثیر     راهنمایی کند و مهارت مقابله با استرس در شناخت اسرترس 

گیررد کره در هنگرام مواجهره برا       ها نیرز فررد یراد مری     اثرگذار است. در مهارت مدیریت بر هیجان

داشته باشد. مهارت حرل   ها آن، واکنش مناسبی نسبت به هایی مانند خشم در خود و دیگران هیجان

توانرد   گیرری مری   درستی به حل مسئله پرداخته و با مهارت تصمیم کند که به مسئله به فرد کمک می

در موارد حساس زندگی، تصمیم درست و مؤثری را اتخاذ نماید. مهارت تفکر خرالق نیرز بره دو    

دهد که از ورای تجارب مستقیم خود به مسائل  به فرد میمهارت قبلی کمک کرده و این توانایی را 

زندگی نگاه کند و حتی در مواقعی که تنش در خرانواده وجرود نردارد و مشرکل خاصری در برین       

نیست، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره خود بپردازد. چنانچه در تفکر نقادانه، شریوه  

سازد )راد  او را در تحلیل اطالعات و تجارب توانمند میشود و  صحیح نقد به فرد آموزش داده می

 (.3-9: 1913فر و حمیدی، 

ها هم بررای   در پاسخ به این پرسش که به چه کسی باید آموزش داد، باید گفت که این آموزش

نفر ،   شرود. توضریح آنکره خشرونت برا کراهش عرزت        زنان و هم مردان باید باشد و توصیه مری 

الشعاع  دست ارتباط مستقیم دارد و زندگی فرد را تحت مشکالتی ازاینافسردگی، احساس پوچی و 

هرای   دهد و به هر میزان سواد زنان افزایش یابد، به همان نسبت توانایی برخورد برا آسریب   قرار می

یابد. به همین سبب به اعتقاد روانشناسران و مشراوران، اگرر ایرن      نیز افزایش می ها آناجتماعی در 

سرالی نسربت بره برخرورد برا       ان نوجروانی شرروع شرود، فررد در دوران برزرگ     هرا از دور  آموزش

عنروان افرراد    اما انتخاب زنان بره  (؛19: 1939تر خواهد بود )میرزائی،  دست، موفق هایی ازاین چالش

 در امر تربیت فرزند است. همچنان ها آنمورد آموزش در این پژوهش به دلیل نقش مهم و اساسی 

هرای   هرای ناشری از مشراجره    مناسب برای تربیت در محیطی آرام و بدون تنش سازی بستر که آماده

بار نیز در پرتو درایت و نروع آگراهی زن در محریط خرانواده اسرت. در حقیقرت        مداوم و خشونت

مدیریت محیط خانه و ایجاد امنیت روانی در آن، منوط به آگاهی زنان در برخورد با انواع خشونت 

 ز آن است.و راهکارهای پیشگیری ا

هرایی برا هردف نشران دادن      شرود، برگرزاری دوره   یکی از پیشنهادهایی که در ایرن زمینره مری   

اختالالت رفتاری و نحوه تشخیص آن اسرت کره بهترر اسرت از دوران متوسرطه آغراز شرده و در        
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ای که یرک زن   دیگر، در هر رشته عبارت واحدهای تحصیلی آموزشی دانشگاهی نیز تعریف شود. به

رسد. البته که هم برای  کند، این نوع از آموزش الزم و ضروری به نظر می حصیل انتخاب میبرای ت

عنوان اولویت برای خود قرار دهنرد و   هایی را به مردان و هم زنان، ضروری است که چنین آموزش

 بدان اهتمام ورزند.

بر زنران بررای    آموزی متمرکز مهارت زمینه بعدی در ای تک ها به دو صورت مداخله این آموزش

هرا،   تواند باشد که مطابق بررسری  صورت ترکیبی می انجام ماهرانه و منظم رفتارهای صحیح و نیز به

ای ترکیبی همراه با ایفای نقش، توزیع بروشور یا کارت جیبی یا  برپایی جلسات آموزشی و مداخله

ی و سلیمان اختیراری،  بعدی اثربخشی بیشتری دارد )احمد نمایش فیلم در مقایسه با مداخالت تک

آگراهی بخشری بره زنران، نصرب پوسرتر در        زمینره  هرای کوچرک در   (. انتشار دفترچه253: 1913

توانرد مرؤثر    آمیز نیرز مری   ها و اماکن عمومی با تأکید بر بدی خشونت و رفتارهای خشونت اتوبوس

 (.253: 1919باشد )معظمی، 

ود باید گفت که فقدان آگاهی و ضرعف  اما در پاسخ به این پرسش که چرا باید آموزش داده ش

رود. زنردگی خرانوادگی    ترین موانع حل مشکل خشونت در خانواده بره شرمار مری    مهارتی از مهم

طرور خراص توصریه بره      نیازمند گذشت، بردباری و انعطاف زیادی است. توجه دادن همسران و به

ه امیردبخش اسرت   صبوری زنان در مواجهه با خشم و خشونت شوهر و وعده پراداش اخرروی کر   

تواند در بازسازی روحیه زنان پ  از خشونت مرردان کارسراز    (، می253: 133، ج 1513)مجلسی، 

های فرهنگری، تربیتری و ژنتیکری،     باشد. چنانچه آگاهی انسان از پیشامدهای طبیعی همچون تفاوت

ل آن مرانع از  فرد را برای رویارویی با مشکالت آماده ساخته و مرانع از برروز اخرتالف و بره دنبرا     

 شود. خشونت در خانواده می
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 گیری نتیجه

ای قردیمی و جهرانی    شود که خشونت خرانوادگی مسرئله   با توجه به آنچه ارائه شد، روشن می

تواند ظهور و بروز داشته باشد. تاکنون در جهران اقردامات مختلفری     است و در اشکال مختلفی می

هرا و   صرورت پذیرفتره اسرت و اعالمیره     خصوص بررای زنران و کودکران    برای حذف خشونت به

و به رشته تحریر درآمده است. در قرآن نیز به این  گرفته شکلهای مختلفی در این زمینه  کنوانسیون

بره نگراه اسرالم در مرورد مبرارزه برا       « عاشروهن بالمعروف»نکته توجه شده و با عباراتی همچون 

هرای   یعنی حسرن معاشررت در آمروزه   خشونت اشاره شده است. فهم معنای عاشروهن بالمعروف 

ترین نتایجی است که ایرن تحقیرق بره     قرآنی در پرتو جایگاه خشونت و فهم معنای آن یکی از مهم

است. خشونت در همه اشکال خود امری نادرست است و از مصادیق ظلم به شرمار   یافته دستآن 

ز دیگرر ادلره، از اسرتدالل و قروه     توان جدای از ادله موجود در دین اسالم و نی رو می رود. ازاین می

توانند  عنوان عضو اثرگذار در نهاد خانواده و نیز اجتماع می عقل برای تقبیح آن بهره گرفت. زنان به

زیرا یکی  های مختلف برای پیشگیری یا درمان خشونت در خانواده اقدام کنند؛ با گذراندن آموزش

بخش به دست زنران اسرت کره     یجاد محیط آرامشاز ارکان مهم در تربیت فرزند، مادران هستند و ا

 آیرد؛  در پرتو معاشرت به معروف زن و شوهر نسبت به یکدیگر در محیط خرانواده بره دسرت مری    

بنابراین توجه به دو رکن اساسی حقروق و اخرالق بررای تضرمین آرامرش در زنردگی خرانوادگی        

ن زمینه، آموزش و آگاهی بره زنران   های میدانی در ای تواند بسیار مؤثر باشد. با توجه به پژوهش می

 در حل مشکل خشونت اثر جدی داشته است.
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