
خداوند بدن همه ما رابه ما داد که کسی نباید به آن صدمه بزند.

هیچکس حق ندارد شخص دیگری را کتک بزند یا به گونه ای دیگر به او صدمه بزند.خشونت تقریباً هیچوقت اثر قابل مشاهده ای

بر جای نمی گذارد. خشونت در همه موارد هم از نظر دین اسالم و هم از نظر قانون فنالند مسئله ای جدی و محکوم است.

 

پیامبر محمد (رحمت هللا علیه) به ما آموزش داد که یک مسلمان چگونه باید زندگی کند. وقتی که از او پرسیده شد مردان چگونه

باید با همسران خود رفتار کنند، او پاسخ داد: "غذایی را به آنها بدهید که خود می خورید و با لباسی آنها را بپوشانید که خود را با

آن می پوشانید و آنها را کتک نزنید و به آنها دشنام ندهید."

(سونان ابی داود (11 ،(Sunan Abi Dawud، حدیث 2139، صحیح)

 

خانواده در اسالم نقش مهمی در حمایت از جمع و افراد دارد.
در خانواده باید مهر و محبت، ارزش، عشق و اعتماد برقرار باشد. به همین دلیل بسیار مهم است که احساسات و مسائل مهم،

در خانواده بدون خشونت مورد پردازش قرار گیرد.
 

زندگی زناشوئی پیامبر محمد (رحمت هللا علیه) برای ما الگوئی عالی برای دنبال کردن است. همسر او عایشه گفت: "پیامبر
محمد (رحمت هللا علیه) هرگز هیچیک از خادمین و همسران خود را کتک نزد و دست او هرگز چیزی را نزد." (سونان ابن مجاح

(Sunan ibn Majah)، جلد 3، کتاب 9، حدیث 1984، صحیح)
 

دلیل خشونت همیشه شخصی است که خشونت را انجام می دهد.
استفاده از خشونت یک انتخاب است و شخصی که از خشونت استفاده می کند مسئولیت رفتار خود را بر

عهده دارد. قربانی خشونت گناهکار نیست و دین هم خشونت در روابط نزدیک را منع کرده است.
 

 
گیرد، می  کشتی  خوب  که  نیست  کسی  قوی  فرمودند: "مرد  علیه)  هللا  رحمت  ) محمد  پیامبر 

کند." می  خویشتنداری  عصبانیت  حالت  در  که  است  آن  قوی  مرد  بلکه 
حدیث 6313) کتاب 32،  مسلمان،  )

 

نظر اسالم در مورد خشونت در روابط نزدیک

به هیچکس نباید آسیب رساند



 
کمک و مشاوره فردی مختص زنان و دختران ارائه می کنیم.

با رزرو وقت و به طور تلفنی، به زبانهای انگلیسی و عربی مشاوره و راهنمائی ارائه می کنیم.
فرستادگان جمع ها که به زبانهای مختلف صحبت می کنند، اطالعات در اختیار می گذارند و از تغییر شیوه ها و

آداب جمع ها حمایت می کنند.

در شیوه های کاری که مذهب و فرهنگ را در نظر می گیرند و در گفتگو در مورد خشونت جمعی و رد کردن آن،
آموزش ارائه می کنیم.
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از زنان جمع حمایت کنید، از کل جمع حمایت کرده اید!
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