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 العنف االسري واثره على السلم االجتماعً
 

 م.م. بالل طارق حسين الشجيري    ثائر محمود عبيد الشجيري         م.د
 الجامعة العراقية/ مركز البحوث والدراسات         جامعة االنبار/ كمية التربية لمعموم االنسانية

 
 المستخمص

نتشاران في زمننا الحاضر العنؼ البشرم كاالسرم ىك مف اشير انكاع العنؼ ا
كقد يتصكر البعض اف مشكمة العنؼ مف المشاكؿ الطارئة كالحديثة التي 
ظيرت في المجتمع البشرم أخيران، كانيا لـ تكف مكجكدة مف قبؿ، فيي كاحدة 
مف الظكاىر التي طرأت عمى المجتمع نتيجة كجكد التطكر كالتغيرات التي 

غير صحيح، كاف مشكمة العنؼ مشكمة اصابت المجتمع بأكممو، لكف ما ذكر 
، بؿ ىي قديمة  قديمة كليست كليدة ىذه التطكرات كالتي يعايشيا المجتمع اليـك
قدـ البشرية، كيمكف القكؿ بأف اكؿ ظيكر ليا يكـ قاـ قابيؿ بقتؿ أخيو ىابيؿ 

 كقصتيما مذككرة في القرآف الكريـ.
تطكر المكجكدة لمعنؼ، اكد القرآف الكريـ مف خالؿ آياتو عمى حالة ال كما

كذلؾ مف خالؿ اشارتو الى تعرض انبيائو كرسمو الى العنؼ باشكالو المتعددة، 
كمف ذلؾ لما ارتد بنك اسرائيؿ كعمدكا الى عبادة االصناـ قامكا بتعذيب 
االنبياء، كقتميـ. كألىمية البحث كبيرة جدان في مكاجية اليجمة العنيفة ضد 

تيدفة، كاشاعة ركح الخالؼ كالفرقة بيف صفكؼ ابناء االمة االسالمية المس
ابنائيا، كلذلؾ تقتضي مشكمة البحث ىك االبتعاد عف العنؼ في االسرة 
كالمجتمع بشتى اشكالو كاشاعة ركح التعاكف كالتسامح كالمحبة بيف ابناء البمد 

 الكاحد، كاف اختمفت افكارىـ اك معتقداتيـ. 
 مباحث كخاتمة كتكصيات.  كاقتضت طبيعة البحث عمى مقدمة كثالثة

اما المبحث االكؿ : تناكلت فيو العنؼ كاالسرة كمكقؼ الشريعة االسالمية 
منو.   كأما المبحث الثاني: تناكلت فيو: دكافع كاسباب كاصناؼ العنؼ 
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في االسرة. كأما المبحث الثالث: تناكلت فيو عالج العنؼ في نطاؽ االسرة 
 .    التي تكصمت اليو النتائج كالتكصياتكالمجتمع. كختمت البحث بذكر أىـ 

Abstract 
Human and family violence is one of the most prevalent 
types of violence in our time. Some may think that the 
problem of violence is one of the urgent and modern 
problems that has emerged in human society recently. It 
has not existed before. It is one of the phenomena that 
occurred in society as a result of the evolution and 
changes that have occurred. And the problem of violence 
is an old problem and not the result of these 
developments, which are experienced by society today, 
but are the old age of humanity, and can be said that the 
first appearance on the day Cain killed his brother Abel 

and their story is mentioned in the Koran. 
The Holy Quran also emphasized the state of development 
of violence through its references to the prophets and 
messengers of the Prophet (peace and blessings of Allaah 
be upon him) who were subjected to violence in various 
forms. The research is very important in the face of the 
violent attack against the people of the Islamic nation 
targeted, and the spread of the spirit of disagreement and 
division among the children, and therefore the problem of 
research is to move away from violence in the family and 
society in all forms and spread the spirit of cooperation 

and tolerance among the people of one country. , 
The nature of the research required an introduction, three 

investigations, a conclusion and recommendations. 
The first topic dealt with violence and family and the 
position of Islamic law. The second topic dealt with the 
motives, causes and types of violence in the family. The 
third topic dealt with the treatment of violence within the 
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family and society. The research concluded by mentioning 

the most important findings and recommendations. 
 

 المقدمة
ػػػذً   ػػػٍر  اٍلعىٍفػػػكى  الحمػػػد ب رب العػػػالميف، القائػػػؿ فػػػي محكػػػـ التنزيػػػؿ :  خي  كىٍأمي
اًىًميفى  عىفً  كىأىٍعًرٍض  ًباٍلعيٍرؼً  . كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد القائؿ : (ُ)اٍلجى

 ال كمػا العنػؼ عمػى يعطػي ال مػا الرفػؽ عمػى كيعطي الرفؽ يحب رفيؽ اب  إف
 كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران...اما بعد... (ِ)سكاه  ما عمى يعطي

العنػؼ البشػػرم كاالسػػرم ىػػك مػػف اشػػير انػػكاع العنػػؼ انتشػػاران فػػي زمننػػا  
الحاضر كقد يتصكر الػبعض اف مشػكمة العنػؼ مػف المشػاكؿ الطارئػة كالحديثػة 
التػي ظيػػرت فػي المجتمػػع البشػػرم أخيػران، كانيػػا لػـ تكػػف مكجػػكدة مػف قبػػؿ، فيػػي 

الظػػكاىر التػػي طػػرأت عمػػى المجتمػػع نتيجػػة كجػػكد التطػػكر كالتغيػػرات كاحػػدة مػػف 
التػػي اصػػابت المجتمػػع بأكممػػو، لكػػف مػػا ذكػػر غيػػر صػػحيح، كاف مشػػكمة العنػػؼ 
، بػػؿ  مشػػكمة قديمػػة كليسػػت كليػػدة ىػػذه التطػػكرات كالتػػي يعايشػػيا المجتمػػع اليػػـك

بقتػػؿ ىػػي قديمػػة قػػدـ البشػػرية، كيمكػػف القػػكؿ بػػأف اكؿ ظيػػكر ليػػا يػػـك قػػاـ قابيػػؿ 
 أخيو ىابيؿ كقصتيما مذككرة في القرآف الكريـ. 

ثػػػـ تطػػػكر العنػػػؼ مػػػف ممارسػػػتو ثػػػـ الػػػى عنػػػؼ فػػػردم كعنػػػؼ جمػػػاعي  
باشكاؿ متعددة، كليذا فقد انتشر اليكـ في بيكتنا جفػاء بػيف االب كابنائػو، كبػيف 
االـ كابنائيػػا، كبػػيف الػػزكج كزكجتػػو، كقػػد يمجػػأ بعػػض الرجػػاؿ الػػى الشػػدة كالعنػػؼ 

يـ انيـ بذلؾ يحكمكف السيطرة كيسٌيركف امكر بيػكتيـ كحيػاتيـ بالطريقػة ظنان من
المثمػى، مػػف شػأنيا اف تنشػػ  جػػيالن ميػذبان مثقفػػان، كالحصػػكؿ عمػى زكجػػة مطيعػػة 
تحفظ البيت كاالكالد، لكف ىذا السمكؾ ليس مف شػأنو اال اف ييػدـ بيكتػان، كشػرد 

ت النفسػػية كاالضػػطرابات نسػاءن كاطفػػاالن، كيتسػػبب فػػي انتشػػار الكثيػػر مػػف الحػػاال
السمككية لدل افراد العائمة، كاصبح العنؼ قػد يطػاؿ الفػرد كالمجتمػع فػي العائمػة 
كخصكصان ضػد النسػاء كاالطفػاؿ لػو اثػران كبيػران عمػى الحيػاة االجتماعيػة، فالػذيف 
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تعرضػػػكا لمعنػػػؼ فػػػي الصػػػغر أثٌػػػر عمػػػييـ سػػػمبان فػػػي الكبػػػر، اذ دمػػػر شخصػػػياتيـ 
حقيػا، كغيػر قػادرة عمػى ادارة شػؤكنيا...كليذا تكػػكف  كجعميػا مسػتكينة ميضػكمان 

ظػػاىرة العنػػؼ مػػف اكثػػر الظػػكاىر خطػػران عمػػى االسػػرة كالفػػرد كالمجتمػػع، كينشػػأ 
 عندىـ خطيرة في العالقات كالسمكؾ. 

كقػػػد اكػػػد القػػػرآف الكػػػريـ مػػػف خػػػالؿ آياتػػػو عمػػػى حالػػػة التطػػػكر المكجػػػكدة  
كرسػمو الػى العنػؼ باشػكالو  لمعنؼ، كذلؾ مف خػالؿ اشػارتو الػى تعػرض انبيائػو

المتعػػػددة، كمػػػف ذلػػػؾ لمػػػا ارتػػػد بنػػػك اسػػػرائيؿ كعمػػػدكا الػػػى عبػػػادة االصػػػناـ قػػػامكا 
بتعذيب االنبياء، كقتميـ. كألىمية البحث كبيرة جدان فػي مكاجيػة اليجمػة العنيفػة 
ضػػػػد ابنػػػػاء االمػػػػة االسػػػػالمية المسػػػػتيدفة، كاشػػػػاعة ركح الخػػػػالؼ كالفرقػػػػة بػػػػيف 

تقتضػػػي مشػػػكمة البحػػػث ىػػػك االبتعػػػاد عػػػف العنػػػؼ فػػػي صػػػفكؼ ابنائيػػػا، كلػػػذلؾ 
االسػػػرة كالمجتمػػػع بشػػػتى اشػػػكالو كاشػػػاعة ركح التعػػػاكف كالتسػػػامح كالمحبػػػة بػػػيف 

 ابناء البمد الكاحد، كاف اختمفت افكارىـ اك معتقداتيـ. 
 كاقتضت طبيعة البحث عمى مقدمة كثالثة مباحث كخاتمة كتكصيات.  

عنػػػؼ كاالسػػػرة كمكقػػػؼ الشػػػريعة االسػػػالمية امػػػا المبحػػػث االكؿ : تناكلػػػت فيػػػو ال
منػػو.   كأمػػا المبحػػث الثػػاني: تناكلػػت فيػػو: دكافػػع كاسػػباب كاصػػناؼ العنػػؼ فػػي 
االسػػػػرة. كأمػػػػا المبحػػػػث الثالػػػػث: تناكلػػػػت فيػػػػو عػػػػالج العنػػػػؼ فػػػػي نطػػػػاؽ االسػػػػرة 

 كالمجتمع. كختمت البحث بذكر أىـ النتائج كالتكصيات.    
ا ألحسػػػػف االخػػػػالؽ كاالعمػػػػاؿ كاف كختامػػػػان اسػػػػأؿ اب تعػػػػالى اف ييػػػػدين 

 يجعمنا مجتمعان متراحمان متكاتفان انو سميع مجيب. 
كآخػػر دعكانػػا اف الحمػػد ب رب العػػالميف كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى محمػػد  

 كآلو كصحبو أجمعيف. 
 املبحث االول

 العنف واالسرة وموقف الشرٌعت االسالمٍت منو.
 الصطالح :تعريف العنف في اللغت وا –المطلة االول 
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تعريؼ العنؼ في المغة : كىك ضد الرفؽ، كيراد بػو الشػدة كالخػرؽ، كاذ جػاء  -
 ذلؾ مف معجمات المغة العربية. 

 قاؿ ابف منظكر:  -
 بالضػـ كىػك.  الرفػؽ ضػد كىػك ، بو الرفؽ كقمة باألمر الخرؽ:  العنؼ:  عنؼ
 .(ّ)مثمو الشر مف العنؼ ، ففي الخير مف الرفؽ في ما ككؿ ، كالمشقة الشدة
، كيقػػاؿ : اعتنػػؼ األمػػر أخػػذه بشػػدة، (ْ)كالعنػػؼ : يػػدؿ عمػػى خػػالؼ الرفػػؽ -

كالعنيؼ الشديد مف القكؿ كالفعؿ كقاؿ: عنؼ عنفػان فيػك عنيػؼ ، كمنػو يسػمى 
  .(ٓ)مف ليس لو رفؽ برككب الخيؿ عنيفان 

 العنؼ في االصطالح :  -
نػاىج المعرفػة قد عرؼ العنؼ بتعريفات عديدة نظران لتعػدد الفمسػفات كم 

 كتعدد الزكايا المنظكر منيا اليو، كمف أىميا : 
 . (ٔ)يقكؿ المناكم :  العنؼ عدـ الرفؽ  .ُ
بانو سمكؾ ، اك فعؿ يتسـ بالعدكانية يصدر عف طرؼ قػد يكػكف فػردان،  .ِ

اك جماعػػػػة، اك طبقػػػػة سياسػػػػية، اك دكلػػػػة بيػػػػدؼ اسػػػػتغالؿ كاخضػػػػاع 
ديان كاجتماعيػػػان طػػرؼ آخػػر فػػي اطػػار عالقػػة قػػكة غيػػر متكافئػػة اقتصػػا

كسياسػػيان ممػػا يتسػػبب فػػي احػػداث اضػػرار ماديػػة، اك معنكيػػة لفػػرد، اك 
 .  (ٕ)جماعة، اك طبقة اجتماعية، أك دكلة أخرل

عػػػرؼ بانػػػو نمػػػط مػػػف انمػػػاط السػػػمكؾ ينػػػتج عػػػف حالػػػة احبػػػاط. كيكػػػكف  .ّ
مصػػػحكبان بعالمػػػات التػػػكتر، كيحتػػػكم عمػػػى نيػػػة مبيتػػػة إللحػػػاؽ ضػػػرر 

 . (ٖ)ك بديؿ عف كائف حيمادم اك معنكم بكائف حي، ا
كعرؼ ايضان بانو ىك استعماؿ القكة فػي غيػر محميػا بعيػدان عػف الرفػؽ.  .ْ

  .(ٗ)كعف الحد الذم شرعو اب، اك المتفؽ عميو في القكانيف الكضعية
كعػػرؼ العنػػؼ بانػػو ضػػد الرفػػؽ كالمطػػؼ كىػػك الشػػدة كالمشػػقة، كالرفػػؽ :  .ٓ

  .(َُ)ليف الجانب بالقكؿ كالفعؿ كاألخذ بالسيؿ
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عػػرؼ بانػػو المجػػكء غيػػر المشػػركع الػػى القػػكة، سػػكاء لمػػدفاع عػػف حقػػكؽ ك  .ٔ
. كلـ ترد لفظػة العنػؼ فػي القػرآف الكػريـ، (ُُ)الفرد، اك حقكؽ الجماعة

اذ يجػػد المتتبػػع خمػػك آياتػػو الكريمػػة مػػف ذلػػؾ، لكننػػا نجػػد اشػػارات الػػى 
ػا ػةو  االمر بالمطؼ كالرحمة كالمػيف، مػف ذلػؾ قكلػو تعػالى : فًبمى  مِّػفى  رىٍحمى

لىػػكٍ  لىييػػـٍ  ًلنػػتى  المٌػػوً  ًمػػيظى  فىظٌػػان  كينػػتى  كى ػػكاٍ  اٍلقىٍمػػبً  غى ٍكًلػػؾى  ًمػػفٍ  الىنفىضُّ  فىػػاٍعؼي  حى
ػػٍنييـٍ  ػػاًكٍرىيـٍ  لىييػػـٍ  كىاٍسػػتىٍغًفٍر  عى شى ٍمػػتى  فىػػًذذىا األىٍمػػرً  ًفػػي كى كَّػػؿٍ  عىزى مىػػى فىتىكى  المٌػػوً  عى
كًِّميفى  ييًحبُّ  الٌموى  ًإفَّ  اٍلميتىكى

(ُِ)  
 

 :  ريف االسرة في اللغة واالصطالحالمطلب الثاني : تع
 . (ُّ)االسرة في المغة : مشتقة مف الفعؿ )أىٍسر( بمعنى الشد كالقيد كالعصب -

 كاألٍسرىةي )بالضـ( ليا معافو عديدة، منيا التماسؾ بيف افراد االسرة. 
 الدرع الحصينة لمداللة عمى القكة.   -ا

 اقارب الرجؿ مف قبؿ ابيو. -ب
، (ُْ)معنػػى الػػرىط ، أم العشػػيرة ل ألف الرجػػؿ يتقػػكل بيػػـتكػػكف االسػػرة ب -ج

تىؾى  كمنو قكلو تعالى:  كىأىنًذٍر  ًبيفى  عىًشيرى اأٍلىٍقرى
 رىٍىطيػؾى   كلىػٍكالى  ، كقكلو تعالى: (ُٓ)

ٍمنىػػاؾى  ػػا لىرىجى مى مىٍينىػػا أىنػػتى  كى أم: لػػكال اقاربػػؾ كعشػػيرتؾ لرجمنػػاؾ،  . (ُٔ)ًبعىًزيػػز و  عى
 . (ُٕ)سؾ بيف افراد االسرةكىذا ما يدؿ عمى القكة كالتما

 االسرة في االصطالح : قد عرفت االسرة بتعريفات عديدة، كمف اىميا :  -
ىي الكحدة االكلى لبناء المجتمػع، كالتػي تكػكف العالقػات مباشػرة، كيػتـ  .ُ

 . (ُٖ)بداخميا تنشئة الفرد اجتماعيان يشعر فييا باالمف كالسكينة
بط االخػػالؽ كالسػػمكؾ عػػرؼ بانيػػا نظػػاـ اجتمػػاعي دائػػـ يعمػػؿ عمػػى ضػػ .ِ

 .   (ُٗ)الذم يتمقى فيو اكؿ دركس الحياة االجتماعية
كعػػرؼ بانيػػػا ىػػػي المؤسسػػػة االجتماعيػػػة التػػي تنشػػػأ مػػػف اقتػػػراف الرجػػػؿ  .ّ

 .    (َِ)بامرأة بعقد يرمي الى انشاء المبنة التي تساىـ في بناء المجتمع
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 المطلب الثالث : موقف الشريعة من العنف 

يمثػػػؿ كجػػػكده خطػػػران شػػػديدان ، ممػػػثالن بقكلػػػو  اف العنػػػؼ غيػػػر المنضػػػبط 
ييٍيًمؾى  ًفًييىا تعالى:  ًلييٍفًسدى  ٍرثى  كى  . (ُِ)الفىسىادى  ييًحبُّ  الى  كىالٌموي  كىالنٍَّسؿى  اٍلحى

كبيذا اصبح العنؼ يبرز صكرة حقيقية في كؿ عمػؿ ييػدد أمػف النػاس  
ضػػػػارم الجسػػػػدم ، اك ممتمكػػػػاتيـ، بػػػػؿ حتػػػػى افكػػػػارىـ كمعتقػػػػداتيـ، كارثيػػػػـ الح

كالثقافي. كالعنؼ ظاىرة خطيرة جرمية أكد االسػالـ عمػى حرمػة التعامػؿ بػو مػع 
بني البشر، فضالن عف المخمكقات االخرل بكافة اشكاليا كانكاعيػا ، اذ كرد فػي 

 السنة النبكية اف امرأة دخمت النار في ىرة عذبتيا. 
 بطتيػار  ىػرة فػي النػار امػرأة دخمػت:  قاؿ () النبي عف () عمر ابف عف
 . (ِِ) األرض خشاش مف تأكؿ تدعيا كلـ تطعميا فمـ

: ( عمػػى ىػػذا المعنػػى حينمػػا قىػػاؿى كقػػد أكػػد سػػيدنا عبػػد اب بػػف عمػػر )
ػمَّى المَّوً  رىسيكؿً  نمشي مىعى  كينَّا مىٍيػوً  ابي  صى ػمَّـى  عى سى ، ًفػي كآلػو كى تًػوً  فىػاٍنطىمىؽى  سىػفىرو اجى  ًلحى

ػػرىةن  فىرىأىٍينىػػا مى ػػا مىعىيىػػا حي ػػٍذنىا فً فىٍرخى ٍييىػػا، فىأىخى ػػاءىتً  فىٍرخى ػػرىةي  فىجى مى عىمىػػتٍ  اٍلحي ، فىجى ػػاءى  تىٍفػػًرشي  فىجى
ػػػمَّى النَّبًػػػيُّ  مىٍيػػػوً  ابي  صى ػػػمَّـى  عى سى ػػػفٍ : »فىقىػػػاؿى  كآلػػػو كى ػػػعى  مى لىػػػًدىىا  ىىػػػًذهً  فىجى لىػػػدىىىا ريدُّكا ًبكى  كى
ٍقنىاىىػػا قىػػدٍ  نىٍمػػؿو  قىٍريىػػةى  كىرىأىل. «ًإلىٍييىػا رَّ ػػفٍ : »فىقىػػاؿى  حى ػػرَّؽى  مى : قىػػاؿى . نىٍحػػفي : قيٍمنىػػا «ىىػػًذًه  حى
 . (ِّ)«النَّارً  رىبُّ  ًإالَّ  ًبالنَّارً  ييعىذِّبى  أىفٍ  يىٍنبىًغي الى  ًإنَّوي »

كمما يدؿ لنا عمػى اىميػة ىػذا المكضػكع قػدر تعمقػو بحقػكؽ المخمكقػات  
جميعػػػان، كلكػػػف قػػػد تبػػػرز العنػػػؼ ظػػػاىرة طارئػػػة يتكجػػػب فييػػػا المجػػػكء اليػػػو حينمػػػا 

االمػػر دفػػع المخػػاطر كرفػػع المظػػالـ، كدفػػع العنػػؼ االكبػػر متمػػثالن بقكلػػو يسػػتمـز 
ـي  تعالى :  كًتبى  مىٍيكي ـٍ  كيٍرهه  كىىيكى  اٍلًقتىاؿي  عى ٍيػره  كىىيػكى  شىػٍيئان  تىٍكرىىيػكاٍ  أىف كىعىسىى لَّكي  لَّكيػـٍ  خى

ـٍ  شىر   كىىيكى  شىٍيئان  تيًحبُّكاٍ  أىف كىعىسىى ـي  كىالٌموي  لَّكي تىٍعمىميكفى  الى  كىأىنتيـٍ  يىٍعمى
(ِْ) .  

 عميػػو اب كقػد اكػػدت السػػنة النبكيػػة الشػػريفة عمػى حرمػػة دـ المسػػمـ بقكلػػو )صػػمى
 اب رسػكؿ كأنػي ، اب إال إلػو ال أف يشيد مسمـ امرئ دـ يحؿ ال: ) كآلو كسمـ(

 المفػػارؽ لدينػػو كالتػػارؾ ، بػػالنفس كالػػنفس ، الزانػػي الثٌيػػب:  ثػػالث بذحػػدل إال ،
   .(ِٓ)( لمجماعة
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كال يحػػؿ العنػػؼ اال فػػي حػػاالت منضػػبطة يحػػددىا القضػػاء لنػػدفع بػػذلؾ  
لىكيػػـٍ   ًفػػي عنفػػان أكبػػر، كفتنػػة اعظػػـ، عبػػر القػػرآف عنػػو بػػذلؾ فػػي قكلػػو تعػػالى :  كى

اصً  يىاةه  اٍلًقصى ـٍ  األىٍلبىابً  أيكًليٍ  يىاٍ  حى   . (ِٔ)تىتَّقيكفى  لىعىمَّكي
دم الػػى فتنػػػة كأمػػا فػػي غيػػر ذلػػؾ فػػالعنؼ امػػػر محػػـر غيػػر مشػػركع يػػؤ  

 الناس كاىالؾ الحرث كالنسؿ. 
ًة، الشَّػػًديدي  لىػػٍيسى : »(كممػػا جػػاء فػػي ذـ العنػػؼ كالشػػدة قكلػػو ) ػػرىعى  بالصُّ

ا  .  (ِٕ)«الغىضىبً  ًعٍندى  نىٍفسىوي  يىممؾي  الًَّذم الشىًديدي  إنَّمى
كبيػػػػذا فػػػػاف االسػػػػالـ يحػػػػارب العنػػػػؼ بكافػػػػة اشػػػػكالو كانكاعػػػػو، كا يػػػػات  

النبكيػػة كثيػػرة تحػػذر مػػف العنػػؼ، كمعظػػـ الػػذيف يسػػتخدمكف القرآنيػػة كاالحاديػػث 
العنؼ في بيػكتيـ، كفػي اسػرىـ، كفػي بالدىػـ لػـ يككنػكا متشػبعيف بػركح كتعػاليـ 
االسػػػػالـ السػػػػمحاء، كليػػػػذا اف االسػػػػالـ حػػػػث نبػػػػذ العنػػػػؼ داخػػػػؿ االسػػػػرة بكافػػػػة 
اشكالو، كفي معالجة المشكالت النفسية كاالجتماعية، كقد حرص االسالـ عمى 

امػػػة المػػػرأة زكجػػػة كمػػػا حػػػرص عمييػػػا بنتػػػان، كاىػػػتـ االسػػػالـ بيػػػا، عنػػػدما يقػػػدـ كر 
االنسػػػاف عمػػػى اختيػػػار المػػػرأة زكجػػػة لػػػو عميػػػو اف يختػػػار الزكجػػػة الصػػػالحة ذات 

 كلػدينيا كلجماليػا كلحسػبيا لماليػا ألربػع المػرأة تػنكح ( : الديف تطبيقان لقكلو )
 .(ِٖ) يداؾ تربت الديف بذات فاظفر

 رأة اختيػػػار الػػػزكج الصػػػالح امتثػػػاالن لقكلػػػو تعػػػالى:  كالى ككػػػذلؾ عمػػػى المػػػ
ػػكاٍ  تَّػػى اٍلميٍشػػًركىاتً  تىنًكحي ػػةه  ييػػٍؤًمفَّ  حى ٍؤًمنىػػةه  كىألىمى ٍيػػره  مُّ ػػف خى لىػػكٍ  مٍُّشػػًركىةو  مِّ ـٍ  كى بىػػٍتكي  كىالى  أىٍعجى
كاٍ  تَّى اٍلميًشًرًكيفى  تينًكحي لىعىٍبده  ييٍؤًمنيكاٍ  حى ٍيره  مٍُّؤًمفه  كى لىػكٍ  مٍُّشػًرؾو  مِّػف خى ـٍ  كى ػبىكي  أيٍكلىػػًئؾى  أىٍعجى
نَّةً  ًإلىى يىٍدعيكى  كىالٌموي  النَّارً  ًإلىى يىٍدعيكفى  ٍغًفرىةً  اٍلجى ييبىػيِّفي  ًبًذٍذنًػوً  كىاٍلمى  لىعىمَّييػـٍ  ًلمنَّػاسً  آيىاتًػوً  كى

كفى  يىتىذىكَّري
(ِٗ)  
كاف مصػػاحبة اىػػؿ الػػديف فػػي كػػؿ شػػيء ىػػي االكلػػى ل ألف مصػػاحبيـ  

كبركتيـ كطرائقيـ، كالسيما الزكجة، فيك اكلى مف يعد دينو  يستفيد مف اخالقيـ
 . (َّ)ل ألنيا شريكتو كأـ اكالده كامينة عمى مالو كمنزلو كعمى نفسيا
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كبيذه االدلة مف القرآف كالسنة النبكية تبيف لنا بكضػكح مكقػؼ الشػريعة  
 االسالمية الرافض لمعنؼ بكافة اشكالو المادية كالمعنكية. 

 

 انًاملبحث الث
 دوافع العنف واسبابو واصنافو يف االسرة 

 المطلة االول: دوافع العنف :

البػػػػدَّ لمباحػػػػث اك القػػػػارئ الشػػػػاخص لمظػػػػاىر العنػػػػؼ اف يتعػػػػرؼ عمػػػػى  
اسباب العنػؼ كدكافعػو لتجنػب الكقػكع فػي ىػذا الخطػر، خاصػة فػي المجتمعػات 

 لمكدة. المسممة، التي ينبغي اف تعـ فييا ركح المحبة كالتسامح كاالخكة كا
ػػػٍؤًمًنيفى  تىػػػرىل»( : لقػػػكؿ النبػػػي )  ًمًيـٍ  ًفػػػي المي تىػػػكىادًِّىـٍ  تىػػػرىاحي ، كى ـٍ تىعىػػػاطيًفًي  كى

ثىؿً  سىًد، كىمى سىًدهً  سىاًئري  لىوي  تىدىاعىى عيٍضكنا اٍشتىكىى ًإذىا الجى مَّى ًبالسَّيىرً  جى  . (ُّ)«كىالحي
كمػػػػف اىػػػػـ اسػػػػباب انتشػػػػار ظػػػػاىرة العنػػػػؼ، كالتػػػػي يجػػػػب عمػػػػى االمػػػػة  

 الجتيا لمخركج مف محنتيا : مع
 اواًل : الدوافع االقتصادية :

تحصػػؿ الكثيػػر مػػػف االعمػػاؿ العنفيػػة نتيجػػػة دكافػػع اقتصػػادية كلتحقيػػػؽ  
مكاسػػػب ماليػػػة سػػػاىمت فػػػي تفشػػػي العنػػػؼ االسػػػرم بػػػالمجتمع كػػػالفقر كالبطالػػػة 
فضالن عف انتشار مظاىر الحيػاة الماديػة فػي كافػة المػدف نػتج عػف ىػذا التحػكؿ 

ة التػػي اجتاحػػت العػػالـ كاجيػػت بعػػض االسػػرغير قػػادرة عمػػى مجػػاراة ىػػذا العكلمػػ
التحػػػكؿ فاصػػػبح الفقػػػر كالعجػػػز المػػػادم، كمػػػف االسػػػباب...غياب احتػػػراـ حقػػػكؽ 
الفرد اك االفراد في االسرة لعدـ كجكد نظاـ قانكني يكفر الحمايػة الكافيػة لعالقػة 

تيـ بشػػػكؿ بشػػػكؿ . كتسػػػمط الطغػػػاة عمػػػى اقػػػكات الشػػػعكب كخيػػػرا(ِّ)افػػػراد العائمػػػة
كبيػػر يبػػدأ البحػػث عػػف مػػكارد ماليػػة بصػػكرة غيػػر مشػػركعة، كتسػػتغؿ العصػػابات 

 المجرمة ىذه الدكافع كاالسباب االقتصادية في زرع بذكر العنؼ كالقتؿ. 
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فػػالظركؼ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة غيػػر المسػػتقرة التػػي ال يتحقػػؽ فييػػا  
ميالػػػػػة الػػػػػى رفػػػػػض تمبيػػػػػة احتياجػػػػػات النػػػػػاس تعػػػػػدـ التعصػػػػػب كتجعػػػػػؿ النفػػػػػكس 

 . (ّّ)ا خريف
 كمف اىـ االسباب االقتصادية : 

سكء تكزيع الثركات، فانت تػرل الفئػات التػي تتصػؼ بػالغنى الفػاحش تتمتػع  .ُ
 بامتيازات كثيرة، بينما فئات اخرل ال تناؿ مف الدنيا اال الفقر. 

غيػػػػاب ركح التكافػػػػؿ االجتمػػػػاعي ، كسػػػػببو اف االغنيػػػػاء ال يخرجػػػػكف زكػػػػاة  .ِ
قَّػػوي  اٍلقيٍربىػػى ذىا لتػػي فرضػػيا اب تعػػالى عمػػييـ، لقكلػػو تعػػالى:  كآتً امػػكاليـ ا  حى
  . (ّْ)تىٍبًذيران  تيبىذٍِّر  كىالى  السًَّبيؿً  كىاٍبفى  كىاٍلًمٍسًكيفى 

انتشػػػار الطػػػرؽ غيػػػر المشػػػركعة فػػػي الكسػػػب كالحصػػػكؿ عمػػػى الػػػرزؽ مثػػػؿ:  .ّ
 . (ّٓ)الرشكة كالربا كالسرقة كغيرىا

ابنائػػػػو اك مػػػػع زكجتػػػػو كسػػػػبب يفػػػػرغ فيػػػػو  رب االسػػػػرة كممارسػػػػة العنػػػػؼ مػػػػع .ْ
شحنات فشمو في تكفير ضركريات الحيػاة االساسػية كالماديػة التػي تحتاجيػا 
االسػػرة، كقػػد اثبتػػت الدراسػػات االسػػرية كالعنػػؼ داخػػؿ البيػػت لػػو ثمػػة عالقػػة 
قكيػػة تجمػػع بػػيف الجػػنس كالفقػػر، كبػػيف العنػػؼ، كاحيانػػان عنػػدما يعجػػز رجػػؿ 

تطمباتػػو االقتصػػادية كالماديػػة يمجػػأ الػػى طػػرؽ البيػػت اك االسػػرة عػػف تمبيػػة م
اخرل تكفر لػو النػكاحي الماديػة كصػكرة مػف صػكر العنػؼ كاالسػتيالء عمػى 
ممتمكػػػػػػات المػػػػػػرأة )الزكجػػػػػػة( ، اك االـ، اك االب، بػػػػػػالقكة اك السػػػػػػطك عمػػػػػػى 

. كمػػػػا ذلػػػػؾ اال لبيػػػػاف خطػػػػكرة عػػػػدـ تػػػػكفير الكسػػػػائؿ العمميػػػػة (ّٔ)مػػػػدخراتيـ
لػػػػذم يعػػػػؼ النفػػػػكس عػػػػف الحػػػػراـ، اذ قػػػػاؿ لمحصػػػػكؿ عمػػػػى الػػػػرزؽ الحػػػػالؿ ا

ف يػده، عمػؿ مػف يأكػؿ أف مػف خيػر طعامػان  أحد أكؿ ما)( :النبي)  نبػي كا 
. كمػػػا ذلػػػؾ اال لبيػػػاف خطػػػكرة عػػػدـ (ّٕ)يػػػده( عمػػػؿ مػػػف يأكػػػؿ كػػػاف داكد اب

تكفير العمؿ كانييار الكضػع االقتصػادم بشػكؿ عػاـ، كسػبب ظػاىرة العنػؼ 
اعي القػػػائـ، كالفػػػركؽ الشاسػػػعة بػػػيف ىػػػك : فقػػػداف الثقػػػة فػػػي النظػػػاـ االجتمػػػ
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الطبقػػات فػػي انييػػار قيمػػة العمػػؿ كاىػػداره، كلػػـ يعػػد العمػػؿ ا ف ىػػك مصػػدر 
الثركة، كال مصػدر الييبػة كاالحتػراـ، كانمػا اصػبحت الطػرؽ غيػر المشػركعة 
ىي التي تجمب الثراء، كاصبح العمؿ غير مقترف بحسف الجػزاء، فيجػب اف 

 .  (ّٖ)نعيد القيمة الحقيقية لمعمؿ
فػػالفقر فػػي حػػد ذاتػػو دافػػع الرتكػػاب جػػرائـ العنػػؼ، كمػػا اف مػػا يصػػاحبو  

مػػػػف اكضػػػػاع اجتماعيػػػػة كنفسػػػػية كعكامػػػػؿ خارجيػػػػة تكلػػػػد االحسػػػػاس بػػػػالظمـ 
 كاالضطياد، كبالتالي التكرط في ارتكاب جرائـ العنؼ. 

فانتشػػػػار البطالػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع داء خطيػػػػر، كأيمػػػػا مجتمػػػػع تكثػػػػر فيػػػػو  
اطمكف، كعػدـ تػكفير فػرص العمػؿ ليػـ، فػاف ذلػؾ يفػتح البطالة كيزيد فيو الع

ابكابان مف الخطر عمى مصراعييا مػف امتيػاف العنػؼ كالجريمػة كالمخػدرات، 
كاالعتداء كالسرقة كالى ما ذلؾ، فيذا يكلد سخطان عامػان يشػمؿ كػؿ مػف بيػده 
األمػػػر قػػػرب اك بعػػػد، فػػػاف النػػػاس يحػػػركيـ الجػػػكع كالفقػػػر كالعػػػكز كيسػػػكتيـ 

 الماؿ.  
 :  يًا: الدوافع الثقافية واالجتماعيةثان

قػػػد تمثػػػؿ تمثػػػؿ ىػػػذه الػػػدكافع العنػػػؼ الػػػذم تمارسػػػو بعػػػض الجماعػػػات  
المتطرفػػة ضػػد بعػػض التقاليػػد اك القػػيـ السػػائدة فػػي المجتمػػع، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
االحتجاج كالػرفض كالمعارضػة لمظػكاىر الكافػدة عمػى المجتمػع مػف خارجػو، اك 

ة عػف بيئػة المجتمػع كاخالقػو كاتيػاـ المجتمعػات القياـ بمقاطعػة كػؿ ثقافػة غربيػ
 بالجاىمية المعاصرة.  

قد يشيع بيف الناس ال يكجد عالج لما نشاىد مػف معصػية، اك تقصػير  
في طاعة اب عزكجؿ اال بما يسمى بػ  العقكبات الصارمة  : ىػي التػي تحمػي 
 ىيبػػػػة الدكلػػػػة كتحفػػػػظ المجتمػػػػع، كىػػػػذا كاف صػػػػح، كادت العقكبػػػػة غرضػػػػيا فػػػػي
اخافػػة النػػاس، فانيػػػا تػػؤدم الػػى غػػػرض آخػػر اكثػػر خطػػػكرة كأىميػػة، كىػػك قتػػػؿ 
الػػػركح المعنكيػػػة كقبػػػر االيجابيػػػة المحركػػػة لعامػػػة الشػػػعب...بمعنى آخػػػر لكػػػي 
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يػػؤمف الحػػاكـ الظػػالـ نفسػػو كبطانتػػو ضػػد تحػػرؾ الشػػعب ليتحػػرركا مػػف ظممػػو، 
 . (ّٗ)فانو قتؿ فييـ النخكة كالحمية 

ىػذه المسػائؿ بشػيء مػف الحػرص كالدقػة كعمى ىػذا ينبغػي التعامػؿ مػع  
 حتى ال تكلد آثار سمبية عمى الكاقع االجتماعي كالثقافي. 

كيتمثؿ ذلؾ في العادات كالتقاليد التي اعتادىا المجتمػع، كالتػي تتطمػب  
مف الرجؿ قدران مف الرجكلة، فاف الرجؿ في بيتو يجب عميو اف يستخدـ العنػؼ 

م يمكػػف مػػف خاللػػو معرفػػة المقػػدار الػػذم مػػع اسػػرتو، كالعنػػؼ ىػػك المقيػػاس الػػذ
يتصؼ بو االنساف مف الرجكلة، كاال فيك ساقط مف عداد الرجػاؿ، كتتمثػؿ فػي 
الخالفات الزكجية كاالسرية، كالتدخؿ الذم يفسد اجكاء البيت االسرم، كالتبايف 
االجتماعي كالثقافي كالعائمي، ككؿ ىذا يؤدم الػى تصػدع فيزيقػي كسػيككلكجي 

م الػػى تفجػػر العنػػؼ كاسػػتمرار الصػػراع كاالضػػطراب الػػذم يخػػيـ يمكػػف اف يػػؤد
 .   (َْ)عمى االسرة، كييدد بنياف المجتمع كيفككو

 ثالثًا : الدوافع النفسية : 
يجمػػػع عممػػػاء الػػػنفس كاالجتمػػػاع عمػػػى اف الكػػػائف الحػػػي البشػػػرم مػػػدني  

بطبعػػػو، أم: خاضػػػع لمتػػػأثير العػػػاـ لجػػػك المجتمػػػع، االمػػػر الػػػذم يكلػػػد ظيػػػكر 
ة االجتماعية باطرىا المتنكعة كالنظاـ االسرم كالنظػاـ االقتصػادم الػى االنظم

غير ذلؾ، كىذه النظـ بدكرىا ستحدد مكقع الفرد مف المجتمع كمكانتػو سػمبان اك 
 : (ُْ)ايجابان اك ما يسمى بالدكر كترجع االسباب النفسية الى

عؿ معػاكس ليػذا اذا كجد االنساف كاقعان ال يقبمو فانو يمجأ ال شعكريان الى رد ف .ُ
الكاقع، ككمما كاف الدافع قكيان كػاف رد الفعػؿ قكيػان، بػؿ قػد يػؤدم الػى التطػرؼ 

 .  (ِْ)كالعنؼ
اسػػػػػباب ترجػػػػػع الػػػػػى شخصػػػػػية القػػػػػائـ بػػػػػالعنؼ، كػػػػػأف يكػػػػػكف لديػػػػػو خمػػػػػؿ فػػػػػي  .ِ

الشخصية بمعاناتو مف اضطرابات نفسية، اك تعػاطي المسػكرات كالمخػدرات، 
 اك يككف لديو مرض عقمي. 
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الشػػخاص منػػذ صػػغرىـ يكػػكف طػػابع العنػػؼ لػػدييـ أمػػر طبيعػػي العنػػؼ ضػػد ا .ّ
لتعمميـ منذ صغرىـ عمى العنػؼ، كقػد اكػدت الدراسػات الحديثػة التػي اجريػت 
عمى االطفاؿ اف مف يمارس العنؼ كىك صغير سيمارسو الحقان مع عناصر 

 البيئة، كمع اصدقائو، اك مف يتعامؿ معيـ، كخاصة مع زكجتو كاطفالو. 
كر الشػػػخص المتزايػػػد باالحبػػػاط كضػػػعؼ الثقػػػة فػػػي الػػػنفس مػػػف االسػػػباب شػػػع .ْ

  (ّْ)فيدفع ذلؾ الى ممارسة العنؼ
 :  رابعًا : الدوافع السياسية

كيقصػػد منيػػا الممارسػػات التػػي تتضػػمف اسػػتخدامان فعميػػان لمقػػكة اك تيديػػدان  
باسػػػػػتخداميا لتحقيػػػػػؽ اىػػػػػداؼ سياسػػػػػية تتعمػػػػػؽ بشػػػػػكؿ نظػػػػػاـ الحكػػػػػـ كتكجياتػػػػػو 

 االقتصادية كاالجتماعية.  االيدلكجية كسياساتو 
يقػػػكؿ الكاتػػػب مصػػػطفى حجػػػازم:  ردكد فعػػػؿ السػػػمطة عنيفػػػة كمباشػػػرة  

كتأخػػذ طابعػػان ماديػػان، كالبنيػػة االجتماعيػػة التػػي تنػػتج عػػف ىػػذه الكضػػعية جامػػدة 
متصػػمبة، ال تتضػػمف أم صػػمامات أمػػاف، أك أم تقنيػػة لمعدكانيػػة التػػي البػػدَّ اف 

بػػػػػدَّ اف تنفجػػػػػر فػػػػي الػػػػػداخؿ كالخػػػػػارج تبعػػػػػان تتػػػػراكـ، كذلػػػػػؾ اف ىػػػػػذه العدكانيػػػػة ال
 .(ْْ)لمظركؼ 
كقد يعد اىماؿ الرعية، اك التقصير فػي امػكرىـ كفػي مػا يصػمحيـ، مػف  

االسػػباب المشػػجعة لمعنػػػؼ، كلػػذلؾ عمػػػى جميػػع مػػف يتػػػكلى أمػػكر المسػػػمميف اف 
يقػػـك بمػػا امػػره اب بػػو مػػف اداء االمانػػة، كحفػػظ الديانػػة، كالنصػػح لالمػػة، الصػػدؽ 

ية، كتمبية حاجات الناس، فمتى اىمؿ ارباب المسؤكلية اك تقاعسكا فػي مع الرع
اعطػػػاء حقػػػكؽ النػػػاس ليػػػـ، كقصػػػركا مػػػع شػػػعكبيـ، يػػػدؿ ذلػػػؾ مفتػػػاح الضػػػياع 

 كطريؽ الميالؾ. 
 حتػى ضػيع  أـ حفظ, استرعاه عما راع كؿ سائؿ اب إف))( :  يقكؿ النبي )

 . (ْٓ) ((بيتو أىؿ عف الرجؿ ييسأؿ
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تخمص مػػف السػػمطات السياسػػية سػػببان رئيسػػيان فػػي ظيػػكر كلػػذلؾ يكػػكف الػػ 
 العنؼ، كليس مف الحكمة اف تمتيف كرامة االنساف اك تسقط حقكقو .

 المطلة الثاني : اسباب العنف في االسرة : 

قػػد يكمػػف انتشػػار ظػػاىرة العنػػؼ فػػي المجتمػػع السػػباب عػػدة، كسػػاذكرىا  
 بايجاز : 

زكجػػػػة ىػػػػي أحػػػػد العكامػػػػؿ اكؿ عامػػػػؿ مػػػػف عكامػػػػؿ العنػػػػؼ ىػػػػك النسػػػػاء كال .ُ
الرئيسية لبعض انكاع العنؼ كاالضطياد، كذلؾ لتقبميا لو كاعتبار التسامح 
كالخضػػكع اك السػػككت عميػػو كػػردة فعػػؿ لػػذلؾ ممػػا يجعػػؿ ا خػػر يأخػػذ فػػػي 
التمادم كالتجرأ اكثر فاكثر، كقد تتجمى ىذه اكثر عنػد فقػد المػرأة مػف تمتجػأ 

 . (ْٔ)اليو، كمف يقـك بحمايتيا
فػػػػة االسػػػػرة كالفػػػػارؽ بػػػػيف الػػػػزكجيف اذا كانػػػػت الزكجػػػػة ىػػػػي االعمػػػػى قمػػػػة ثقا .ِ

باالضػػػافة الػػػى تػػػدني المسػػػتكل الثقػػػافي لالسػػػر، كلالفػػػراد يكلػػػد التػػػكتر كعػػػدـ 
التػػكازف لػػدل الػػزكج كػػردة فعػػؿ لػػو، فيحػػاكؿ تعػػكيض ىػػذا الػػنقص بحثػػان عػػف 
المناسػػػبات التػػػي يمكػػػف انتقاصػػػيا كاستصػػػغارىا بالشػػػتـ اك االىانػػػة اك حتػػػى 

 .  (ْٕ)الضرب
تربيػػة رب االسػػرة ىػػي اسػػاس العنػػؼ الػػذم نشػػأ عميػػو االطفػػاؿ، كقػػد تكػػكف  .ّ

اسػػس التربيػػة العنيفػػة التػػي نشػػأ عمييػػا الفػػرد ىػػي التػػي تكلػػد لديػػو العنػػؼ، اذ 
تجعمػػو ضػػحية لػػو، اذ تشػػكؿ لػػو شخصػػية ضػػعيفة كتائيػػة كغيػػر كاثقػػة، ممػػا 

ىػي يؤدم الى العنػؼ فػي المسػتقبؿ، بحيػث يسػتقكل عمػى االضػعؼ منػو، ك 
 .  (ْٖ)المرأة، ككما معركؼ اف العنؼ يكلد العنؼ

التقاليػد كالعػادات الجاىميػة، كالتػي تمسػؾ النػاس بيػا، التػي تفػرؽ بػيف الػػذكر  .ْ
عمى االنثػى ممػا يػؤدم الػى تصػغير كتضػئيؿ االنثػى كدكرىػا، كفػي المقابػؿ 
تكبيره كتحجيمو حجمان أكبر بالنسبة الى الػذكر كدكره اذ يعطػى الحػؽ دائمػا 

مػػػػع الػػػػذككرم لمييمنػػػػة كالسػػػػمطنة كممارسػػػػة العنػػػػؼ عمػػػػى االنثػػػػى منػػػػذ لممجت
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الصغر، كتعكيػد االنثػى عمػى تقبػؿ ذلػؾ، كتحممػو كالرضػكخ اليػو، اذ انيػا ال 
 . (ْٗ)تحمؿ ذنبان سكل انيا كلدت أنثى

االسباب االقتصادية : كمف اىـ دكافع العنؼ االقتصػادم ضػد االسػرة عػدـ  .ٓ
الحػػػب لػػػو ترجمػػػة بمشػػػاعر كماديػػػات،  فيػػػـ اف الحيػػػاة الزكجيػػػة شػػػراكة، كاف

كمع الشراكة المادية تحتاج لفيـ االدكار داخؿ االسرة، فالخمؿ المادم الػذم 
يكاجيػػػو الفػػػرد اك االسػػػرة، كالتضػػػخـ االقتصػػػادم الػػػذم يػػػنعكس تمامػػػان عمػػػى 
المسػػتكل المعيشػػػي لكػػػؿ مػػف الفػػػرد اك الجماعػػػة، حيػػث يكػػػكف مػػػف الصػػػعب 

كالت االقتصادية التي تضػغط عمػى الحصكؿ عمى لقمة العيش، كمف المش
ا خر اف يككف عنيفان. كيصب جاـ غضبو عمى المرأة، باالضافة الى ذلؾ 
النفقة االقتصادية التي تككف لمرجؿ عمى المرأة، اذ انو مف يعكؿ المرأة فمذا 
يحػػؽ لػػو تعنيفيػػا، كمػػف الطػػرؼ ا خػػر تقبػػؿ المػػرأة بيػػذا العنػػؼ ل ألنيػػا ال 

 .  (َٓ)ك اعالة اكالدىاتتمكف مف اعالة نفسيا ا
عنػػؼ الحككمػػات كالسػػمطات : قػػد تأخػػذ االسػػباب نطاقػػان اكسػػع كدائػػرة اكبػػر  .ٔ

عنػػدما يصػػبح بيػػد السػػمطة العميػػا الحاكمػػة، كذلػػؾ بسػػف القػػكانيف التػػي تعنػػؼ 
المرأة، اك تأييد القكانيف لصالح مف يقـك بعنفيا، اك عدـ استنصػارىا عنػدما 

ختمفت االسباب كالمسببات تبقى ظاىرة تمد يدىا ألخذ العكف منيـ، فميما ا
% مف جميع النساء الالتي يمتفى ما بػيف َٕالعنؼ ضد المرأة ترصد نسبة 

الخامسػػة عشػػرة، كالرابعػػة كاالربعػػيف فػػي جميػػع انحػػاء العػػالـ حسػػب التقريػػر 
 .     (ُٓ)الصادر عف منظمة الصحة العالمية
 :  المطلة الثالث : اصناف العنف االسري

 :  : العنف ضد الوالدينالصنف االول 
ذكػػر اب تعػػالى فػػي القػػرآف الكػػريـ، كاكصػػى بػػالبر بيمػػا، كعػػدـ نيرىمػػا،  

بؿ ال يجكز اف تقكؿ ليما أؼ، كاكصػى بحسػف معاممتيمػا كأمػر بخفػض جنػاح 
الرحمػػة ليمػػا، كغيرىػػا الكثيػػر مػػف الكصػػايا الربانيػػة القرآنيػػة، فضػػالن عػػف السػػنة 
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ء عمػػى حسػػف التعامػػؿ معيمػػا، كخاصػػة عنػػد النبكيػػة الشػػريفة، التػػي تحػػث االبنػػا
 بمكغ الكبر، ادلة كثيرة تدؿ عمى ذلؾ.  

 االدلة من القرآن الكريم : 
ػػى - قىضى بُّػػؾى  قكلػػو تعػػالى :  كى ًباٍلكىاًلػػدىٍيفً  ًإيَّػػاهي  ًإالَّ  تىٍعبيػػديكاٍ  أىالَّ  رى ػػانان  كى ػػا ًإٍحسى  يىػػٍبميغىفَّ  ًإمَّ

ا اٍلًكبىػػرى  ًعنػػدىؾى  ػػديىيمى ػػاًكالى  أىكٍ  أىحى ػػا تىقيػػؿ فىػػالى  ىيمى ػػا كىالى  أيؼ   لَّييمى قيػػؿ تىٍنيىٍرىيمى ػػا كى  قىػػٍكالن  لَّييمى
  . (ِٓ)كىًريمان 

ًباٍلكىاًلدىٍيفً  شىٍيئان  ًبوً  تيٍشًركيكاٍ  كىالى  الٌموى   كىاٍعبيديكاٍ :  تعالى قكلو-   . (ّٓ)ًإٍحسىانان  كى
كلػك كانػا مشػركيف داعػيف الػى  (ْٓ)كبٌيف في مكضع آخر اف برىما الـز

ف اىىػػدىاؾى  شػػركيما كقكلػػو تعػػالى :  كىاً  مػػى جى ػػا بًػػي تيٍشػػًرؾى  أىف عى ـه  بًػػوً  لىػػؾى  لىػػٍيسى  مى  ًعٍمػػ
ا فىالى  ا تيًطٍعييمى اًحٍبييمى كفان  الدٍُّنيىا ًفي كىصى   . (ٓٓ)أىنىابى  مىفٍ  سىًبيؿى  كىاتًَّبعٍ  مىٍعري

ػٍينىا نسىػافى  كقكلو تعالى:  كىكىصَّ ٍيػوً  اإٍلً ٍسػنان  ًبكىاًلدى ف حي ػا بًػي ًلتيٍشػًرؾى  اىىػدىاؾى جى  كىاً   لىػٍيسى  مى
ـه  بًػػػوً  لىػػػؾى  ػػػا فىػػػالى  ًعٍمػػػ ـٍ  ًإلىػػػيَّ  تيًطٍعييمى ػػػٍرًجعيكي ػػػا فىػػػأينىبِّئيكيـ مى ميػػػكفى  كينػػػتيـٍ  ًبمى تىٍعمى

. كىػػػذا (ٔٓ)
 .  (ٕٓ)االحساف المأمكر بو في ا يات المذككرة آنفا

ي فتأمؿ في ذلؾ المطؼ القرآني بالكالديف رعايةن كخدمةن كنفقة، كتأمؿ فػ
ذلػػػؾ حػػػاؿ الكثيػػػر مػػػف النػػػاس، بػػػؿ حػػػاؿ الكثيػػػر مػػػف المجتمعػػػات التػػػي ابتالىػػػا 
كابتميػػػػت بعقػػػػكؽ الكالػػػػديف، كايػػػػذائيما بػػػػدنيان كمعنكيػػػػان كىجرىمػػػػا كعػػػػدـ االحسػػػػاف 
كالكفاء ليما بادنى االلتزامات االدبية نحكىما، مف سػباب كشػتـ كضػرب كحػرب 

يقػػػـك الكلػػػد بكضػػػع نفسػػػية الػػػى اف ينتيػػػي الحػػػاؿ بيمػػػا فػػػي احسػػػف االحػػػكاؿ اف 
 كالدييا بدكر رعاية المسنيف .

 . (ٖٓ)اما االدلة النبكية : كردت احاديث عدة تحذر مف العنؼ ضد ا باء
 قػالكا  .   كالديػو الرجػؿ شػتـ الكبػائر مػف:    كسػمـ عميػو اب صمى - منيا قكلو

 ، الرجػػؿ أبػػا يسػػب ، نعػػـ:    قػػاؿ   كالديػػو الرجػػؿ يشػػتـ كىػػؿ ، اب رسػػكؿ يػػا: 
 (ٗٓ)   أمو فيسب ، أمو كيسب ، أباه فيسب
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 الصنف الثاني : عنف الوالدين ضد ابنائهم : 
بعػػػػد اف بينػػػػا اف لمكالػػػػديف حقػػػػان عظيمػػػػان عمػػػػى ابنائيمػػػػا، كىػػػػذا التعظػػػػيـ  

كاالجػػػػالؿ الشػػػػرعي لمنزلػػػػة الكالػػػػديف كتعظػػػػيـ حقيمػػػػا عمػػػػى االبنػػػػاء دلػػػػت عميػػػػو 
 نصكص القرآف كالسنة، منيا : 

ف ، ككلػدان  ماالن  لي إف اب سكؿر  يا: قاؿ رجالن  أف  مػالي، يجتػاح أف يريػد أبػي كا 
 .  (َٔ) ألبيؾ كمالؾ أنت:  فقاؿ

فيػػذه االمػػكر تحتػػاج الػػى كقفػػة تصػػحيح كترشػػيد كتصػػكيب، ايعػػرؼ كػػؿ  
 مف االباء كاالبناء ما لو فيؤديو، كما عميو فيكفيو. 

  سأقـك بذكر بعض النماذج مف العنؼ االبكم نحك االبناء:  
 وذج االول: التساوي بين افراد العائمة : النم

كىك االصؿ الذم امر اب تبارؾ كتعػالى بػو التسػكية بػيف االبنػاء كعػدـ  
التفرقػػػة بينيمػػػا كمعػػػاممتيـ بميػػػزاف كاحػػػد مػػػف حيػػػث التقبيػػػؿ كالبشاشػػػة كاالىتمػػػاـ 
كالرعايػػػة. ألف اب تعػػػالى أمػػػر بالعػػػدؿ امػػػران عامػػػان، كقػػػد تطػػػرأ مصػػػمحة عارضػػػة 

مػػػى الصػػػغير حتػػػى يكبػػػر، كعمػػػى المػػػريض حتػػػى يبػػػرأ ، كنحكىمػػػا ثػػػـ كالشػػػفقة ع
 يرجع الى االصؿ المقدر مف لزكـ العدؿ بيف االبناء جميعان ذككران كاناثان.   

إذان )ال يحػػؿ لشػػخص اف يفضػػؿ بعػػض ابنائػػو عمػػى بعػػض فػػي العطػػاء  
لما في ذلؾ مف زرع العداكة كقطع الصػالت التػي امػر اب بيػا اف تكصػؿ. كقػد 

بعػػض العممػػاء الػػى ىػػذا التفضػػيؿ فقػػالكا: اف التفضػػيؿ بػػيف االكالد باطػػؿ  ذىػػب
 . (ُٔ)كجكر كيجب عمى فاعمو ابطالو(

ػػػػافً   اعطػػػػى كلػػػػده  بىًشػػػػيرو  ٍبػػػػفً  كاسػػػػتدلكا بيػػػػذا اف الصػػػػحابي الجميػػػػؿ النٍُّعمى
مَّى مىٍيػوً  المَّػوي  عطية، فجاء الى النبي )صى ( ليشػيد عميػو، فقػاؿ لػو ) عى ػمَّـى سى :  ( كى

لىًدؾى  أىكيؿَّ  الػيس تريػد مػنيـ البػر مثػؿ مػا تريػد : ) قىػاؿى  الى ، اعطيتو ىذا ، قىاؿى : كى
، قػػاؿ : بمػػى، قػػاؿ : فػػاني ال اشػػيد ، كفػػي ركايػػة : )ال تشػػيدني عمػػى ( مػػف ذا
 .(ِٔ)جكر(
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( لشػػرط عػػدؿ االب فػػي التسػػكية بػػيف االبنػػاء مقابػػؿ كفػػي تكضػػيحو )
برىـ لو، يتبيف مدل التكازف في الحكـ بيف اداء الكاجػب قبػؿ المطالبػة بػالحقكؽ 

. أىميػػة دكر القيػػادة فػػي (ّٔ)( أكالدكػػـ بػػيف كاعػػدلكا اب اتقػػكا) (: كفػػي قكلػػو )
كضػػع اسػػس كمبػػادئ، اك معػػايير ثابتػػة مػػف شػػأنيا اف تحػػافظ عمػػى معالجػػة أم 
خمؿ مستقبمي اك ظكاىر متشابية، كمعالجة الظكاىر المرضية مف كػؿ جكانبيػا 

 . (ْٔ)كالمتابعة الدائمة ضد عكامؿ الخمؿ كاالنحراؼ
كىػػذا مػػا نػػراه كثيػػران اليػػكـ فػػي مجتمعاتنػػا بػػاف مػػا يقػػكـ بػػو بعػػض ا بػػاء  

بتفضػػيؿ بعػػض ابنائػػو عمػػى بعضػػان فيعطيػػو اكثػػر مػػف اخكتػػو فػػي العطػػاء، كىػػذا 
 االسالـ منو، كدعا الى التسكية بيف االبناء في الحقكؽ كالكاجبات.  العمؿ حذر

 النمكذج الثاني : سؤاؿ البنت عند زكاجيا : 
مما يدؿ عمى اف الػزكاج اىميػة كبيػرة فػي المجتمػع الػذم بػو تقػـك عمػى  

اساسػػو االسػػرة فيػػو شػػراكة ركحيػػة، البػػدَّ مػػف اف تكػػكف قػػائـ عمػػى االلفػػة كالمحبػػة 
ًمفٍ كالمكدة بيف ال مىػؽى  أىفٍ  آيىاًتوً  زكجيف، قاؿ تعالى :  كى ػفٍ  لىكيػـ خى ـٍ  مِّ  أىٍزكىاجػان  أىنفيًسػكي

عىؿى  ًإلىٍييىا لِّتىٍسكينيكا دَّةن  بىٍينىكيـ كىجى ػةن  مَّػكى يىػاتو  ذىًلػؾى  ًفػي ًإفَّ  كىرىٍحمى كفى  لِّقىػٍكـو   ى يىتىفىكَّػري
(ٔٓ)  ،

كتػربيتيـ مػف المػػكدة  فيحصػؿ بػيف الػزكجيف مػف االسػػتمتاع كالمػذة ككجػكد االكالد
 . (ٔٔ)كالرحمة ما ال نظير لو كمثيؿ بيف غيرىما

كلكػػػي تحصػػػؿ المقاصػػػد العظيمػػػة مػػػف الػػػزكاج البػػػدَّ مػػػف كضػػػع اسػػػس  
سػػميمة ليػػا، كمػػف ىػػذه االسػػس ىػػك : التراضػػي بػػيف الػػزكجيف، كلمػػا كػػاف جانػػب 
المرأة ىك االضػعؼ، حمػت الشػريعة االسػالمية المػرأة مػف اف يصػادر رأييػا فػي 

يتعمؽ بيا، كال يذكؽ أحد مرارتو اال ىي، مف خالؿ تحريض االكلياء عمػى أمر 
 استشارة المرأة في زكاجيا لقكلو 

ػػاًعًيفَّ  ًفػػػي النِّسىػػاءي  )صػػمى اب عميػػو كآلػػو كسػػػٌمـ( ييٍسػػتىٍأمىري   ، نىعىػػػـٍ :  قىػػاؿى  ،   أىٍبضى
 .  (ٕٔ)  ًإٍذنييىا سيكىاتييىا:  قىاؿى  ، فىتىٍسكيتي  فىتىٍستىٍحًيي، ، تيٍستىٍأمىري  اٍلًبٍكرى  فىًذفَّ :  قيٍمتي 
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( لنكػػاح امػػرأة كىػػي كارىػػة كمػػا فػػي الحػػديث عػػف أـ كمػػف ذلػػؾ رده ) 
 أخيػو ابػف مػف زكجنػي أبػي:  فقالػت ، عمييػا دخمػت فتػاة المؤمنيف عائشة :  اف

 اب صػمى اب رسػكؿ يػأتي حتػى اجمسػي:  قالت ، كارىة كأنا خسيسو، في يرفع
 فقالػت.  إلييػا األمػر فجعػؿ فدعاه، أبييا إلى فأرسؿ ، برتوفأخ. كسمـ عميو كآلو

 لػيس أف النساء أعمـ أف أردت كلكف ، أبي صنع ما أجزت قد ، اب رسكؿ يا: 
  . (ٖٔ) شيء األمر مف لآلباء

كليػػذا يجػػب مراعػػاة رأم المػػرأة كمشػػاعرىا فػػي زكاجيػػا كاحتػػراـ اختيارىػػا  
كاج كصػػيانتو عمػػا يسػػيء اليػػو، كرضػػاىا، لػػو دكر بػػالص فػػي حصػػكؿ التكفيػػؽ لمػػز 

كضمانة قكية لديمكمة الحياة الزكجية كابعادىا عػف مػكاطف السػكء ل ألف زكاجػان 
بػػاالكراه يػػؤدم الػػى آثػػار سػػمبية ضػػارة بػػالفرد كالمجتمػػع منيػػا الزنػػا كمػػا يسػػمى بػػػ 

 الخيانة الزكجية. 
ككجػػكب بػػػر الكالػػديف كالترغيػػػب بػػو، كطاعتيمػػػا، كتعظػػيـ حقيمػػػا، لكػػػف  
كػػراـ كالتبجيػػؿ قػػد ال ينػػزؿ الكالػػداف مكضػػعو الالئػػؽ، فبػػدالن مػػف اف يككنػػا ىػػذا اال

اساسان لالستقرار االسرم فانيما يتحكالف الى مفتاح لممشكالت كاليمػكـ االسػرية 
لكثػػػرة تػػػدخالتيما فػػػي حيػػػاة االبنػػػاء الزكجيػػػة، ثػػػـ ينتيػػػي بيمػػػا الحػػػاؿ الػػػى الػػػزاـ 

اك البنػػت بػػالزكاج بمػػف ال يرغػػب، االبنػػاء بمػػا ال يجػػب االلػػزاـ بػػو كاجبػػار االبػػف 
اك اجبػػػاره عمػػػى تطميػػػؽ زكجتػػػو مػػػع اسػػػتقامة العشػػػرة كسػػػالمتيا مػػػف المكػػػدرات، 
كالذم عميو أىؿ العمـ افتكا بػاف مخالفتيػا اك مخالفػة امرىمػا ال يعػد مػف العقػكؽ 

 في شيء. كغيرىا مف النماذج االخرل.   
 املبحث الثالث

 ع عالج العنف يف نطاق االسرة واجملتم
اف المػػػنيج التربػػػكم كاالسػػػالمي فػػػي معالجػػػة العنػػػؼ يؤكػػػد مػػػف خػػػالؿ  

العديػػد مػػف ا يػػات القرآنيػػة كاالحاديػػث النبكيػػة عمػػى لػػزـك تجنبػػو مػػف دكف فػػرؽ 
بيف نكع كنكع، اك صكرة كصكرة منو، كعمى أم حػاؿ فقػد طػرح االسػالـ منيجػان 
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الميػة التػي لعالج العنؼ، كيعد عالج مشكمة العنػؼ االسػرم مػف المشػكالت الع
يعػػاني كثيػػران مػػف البشػػر فػػي العػػالـ، كقػػد كضػػعت كسػػائؿ عػػدة تربكيػػة كتشػػريعية 

 لمعالجة ىذه الظاىرة مف أىميا : 
نشػػر الػػكعي بػػيف افػػراد المجتمػػع كتزكيػػدىـ بمعمكمػػات صػػحيحة حػػكؿ مػػدل  .ُ

العنػػؼ االسػػرم كدكافعػػو كسػػبؿ التعامػػؿ مػػع مرتكبيػػو، كايضػػاح كيفيػػة تحكػػـ 
يفػة، ككيفيػة تجنػب المكاقػؼ الصػعبة بطريقػة سػميمة، الفرد في تصرفاتو العن

كاف تسػػػتغؿ جميػػػػع كسػػػػائؿ االعػػػػالـ المتاحػػػػة، كيػػػػتـ تضػػػػميف أحػػػػد برامجيػػػػا 
مقػػػاطع حكاريػػػة ىادفػػػة لمعالجػػػة مثػػػؿ ىػػػذه االمػػػكر، كذلػػػؾ يحتػػػاج لمعالجػػػة 
العنػػػؼ الػػػى تضػػػافر الجيػػػكد لجيػػػات متعػػػددة، كمؤسسػػػات مجتمعيػػػة كثيػػػرة، 

ىػي النػكاة االكلػى فػي عػالج عنػؼ اكالدىػا، كمف الطبيعي اف تكػكف االسػرة 
فتعمؿ عمػى غػرس القػيـ الدينيػة كالخمقيػة فػييـ، كتكثػر مػف مجالسػة االكالد، 
كاجراء الحكارات المتعددة معيـ، كاتاحة الفرصة لشغؿ اكقات الفراغ عنػدىـ 
باالعمػاؿ المفيػدة، كالرياضػة كالػرحالت كالخدمػة االجتماعيػة بكافػة اشػػكاليا 

 . (ٗٔ)لذم يعيشكف فيوفي المجتمع ا
بػػث ركح التسػػامح كاشػػاعة السػػالـ فػػي االسػػالـ : دعػػت الشػػريعة االسػػالمية  .ِ

الى نبذ التعصب كاشاعة ركح التسامح كالسػالـ، كأكػدت النصػكص القرآنيػة 
عمى كيفية التعامؿ بكافة صكره كتعامؿ االنساف مػع اخكانػو فػي االنسػانية، 

فار الذيف لـ يصدر منيـ العػداكة كاف اختمفكا في االعتقاد فمع جممة مف الك
ـي  كالمكر السيء قاؿ تعالى:  الى  ػفً  المَّػوي  يىٍنيىػاكي ـٍ  لىػـٍ  الَّػًذيفى  عى  الػدِّيفً  ًفػي ييقىػاًتميككي

لىػػػػػػـٍ  ػػػػػػككيـ كى ػػػػػػف ييٍخًرجي ـٍ  مِّ كىيـٍ  أىف ًديىػػػػػػاًركي تيٍقًسػػػػػػطيكا تىبىػػػػػػرُّ  ييًحػػػػػػبُّ  المَّػػػػػػوى  ًإفَّ  ًإلىػػػػػػٍيًيـٍ  كى
ٍقًسػػػًطيفى  اٍلمي
ـي يىنٍ  أم الى  (َٕ) ػػػفً  يىػػػاكي ـٍ  لىػػػـٍ  الَّػػػًذيفى  عى الػػػدِّيًف مػػػف جميػػػع  ًفػػػي ييقىػػػاًتميككي

اصػػناؼ الممػػؿ كاالديػػاف اف تبػػركىـ كتصػػمكىـ كتقسػػطكا الػػييـ، كذلػػؾ اف اب 
ـٍ  لىػػـٍ  تعػػالى عػػـ بقكلػػو : الَّػػًذيفى  لىػػـٍ  الػػدِّيفً  ًفػػي ييقىػػاًتميككي ػػككيـ كى ػػف ييٍخًرجي ـٍ  مِّ ًديىػػاًركي

خصػص بػو بعضػان دكف بعػض، كال معنػى جميع مف كاف ذلؾ صػفتو، فمػـ ي
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لقػػكؿ مػػف قػػاؿ ذلػػؾ منسػػكخ ل ألف بػػر المػػؤمف مػػف أىػػؿ الحػػرب ممػػف بينػػو 
كبينػػػو قرابػػػة نسػػػب، اك ممػػػف ال قرابػػػة بينػػػو كبينػػػو كال نسػػػب غيػػػر محػػػـر كال 
منيى عنو اذا لـ يكف فػي ذلػؾ داللػة لػو اك الىػؿ الحػرب عمػى عػكرة ألىػؿ 

. كىكػػذا أكػػد التشػػريع االسػػالمي (ُٕ)االسػػالـ اك تقكيػػة ليػػـ بكػػراع اك سػػالح 
عمى بػث ركح التسػامح كالصػمة مػع مػف لػـ يضػمر العػداكة كالبغضػاء، كمػع 
مػػػف نجػػػد فيػػػو النيػػػة الحسػػػنة لمتعػػػايش السػػػممي فػػػي مجتمػػػع كاحػػػد تمػػػؤل ركح 
المكاطنة كالتكامؿ االجتماعي. كيختـ ا ية الكريمة بميزاف العدؿ كاالحساف 

فيف الػػػذيف ينصػػػفكف النػػػاس، كيعطػػػكنيـ بمػػػا معنػػػاه :  اف اب يحػػػب المنصػػػ
الحػػػؽ كالعػػػدؿ مػػػف انفسػػػيـ، فيبػػػركف مػػػف بػػػرىـ، كيحسػػػنكف الػػػى مػػػف أحسػػػف 

. فاالنصػػػاؼ كالتسػػػامح كالمػػػكدة مرغػػػكب فيػػػو مػػػع كػػػؿ مػػػف يحػػػب (ِٕ)الػػػييـ 
 العيش بسالـ، عمى القاعدة العامة في التعايش السممي.   

الدينيػػػة الصػػػحيحة  التأكيػػػد عمػػػى ا بػػػاء كاالميػػػات بتنشػػػئة ابنػػػاءىـ التنشػػػئة .ّ
كاتبػػػاع سػػػنة خيػػػر االنػػػاـ عميػػػو افضػػػؿ الصػػػالة كالسػػػالـ، كاالقتػػػداء بسػػػيرتو 
العطرة السيما في تعاممو مع اىؿ بيتو )عمييـ السالـ( كالدعكة الى الصػفح 
كالعفك. كىذا المنيج أكد عميػو االسػالـ ضػركرة اشػاعة تنشػئة االبنػاء تنشػئة 

يفعمػو االنسػاف خطػان اك سػيكان. قػاؿ دينية، كاشاعة مبػدأ العفػك كالصػفح عمػا 
ٍيػػران  تيٍبػػديكاٍ  تعػػالى :   ًإف ػػف تىٍعفيػػكاٍ  أىكٍ  تيٍخفيػػكهي  أىكٍ  خى فيػػٌكان  كىػػافى  المٌػػوى  فىػػًذفَّ  سيػػكىءو  عى  عى

.  اف تبػػدكا خيػػران طاعػػةن كبػػران اك تخفػػكه اك تفعمػػكه سػػران اك تعفػػكا عػػف (ّٕ)قىػًديران 
داء الخيػر كاخفائػو تسػبيب سكء لكـ المؤاخػذة عميػو كىػك المقصػكد، كذكػر ابػ

لػػػو، كلػػػذلؾ رتػػػب عميػػػو قكلػػػو فػػػاف اب كػػػاف عفػػػكان قػػػديرا أم يكثػػػر العفػػػك عػػػف 
العصاة مع كماؿ قدرتو عمى االنتقاـ، فانتـ اكلى بػذلؾ، كىػك حػث المظمػـك 

  . (ْٕ)عمى العفك، بعدما رخص لو في االنتظار حمالن عمى مكاـر االخالؽ 
 ى حؿ مشكالتيـ بالعنؼ كالقكة. ترؾ العنؼ القكلي كتجنب ا باء ال .ْ
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اكػد القػرآف الكػػريـ مػف خػالؿ آياتػػو التػي تضػمف الػػدعكة الػى تػرؾ عنػػؼ 
ػػٍدكان  المٌػػوى  فىيىسيػػبُّكاٍ  المٌػػوً  ديكفً  ًمػػف يىػػٍدعيكفى  الَّػػًذيفى  تىسيػػبُّكاٍ  المسػػاف قػػاؿ تعػػالى : الى   عى

يَّنَّا كىذىًلؾى  ًعٍمـو  ًبغىٍيرً  مىييـٍ  أيمَّةو  ًلكيؿِّ  زى بًِّيـ ًإلىى ثيَـّ  عىمى ػا فىيينىبِّئيييـ مٍَّرًجعيييـٍ  رى  كىػانيكاٍ  ًبمى
ميػػػكفى  يىٍعمى
كلػػػذلؾ ينبغػػػي عمػػػى الداعيػػػة كالمجتمػػػع المسػػػمـ اف يراعػػػي ىػػػذا  (ٕٓ)

االمػػػر بشػػػكؿ دقيػػػؽ جػػػدان، حتػػػى ال يثيػػػر حػػػكافظ النػػػاس ككػػػكامنيـ فػػػي ظػػػؿ 
ظركؼ صعبة كحاالت نفسية متدىكرة، قػد تصػدر مػف االنسػاف ألفػاظ غيػر 

طة كلػػذلؾ :  ينبغػػي اف يكػػكف االمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر منضػػب
مميزان برفؽ في مكضع الرفؽ، كيعنػؼ فػي مكضػع العنػؼ، كيكمػـ كػؿ طبقػة 
مػػف النػػاس بمػػا يعمػػـ مػػا يميػػؽ بيػػـ، كأنجػػع فػػييـ، كاف يكػػكف غيػػر محػػابو كال 
مػػػػػداىف، كاف يصػػػػػمح نفسػػػػػو اكالن كيقكميػػػػػا، ثػػػػػـ يقبػػػػػؿ عمػػػػػى اصػػػػػالح غيػػػػػره 

فيػذا يعػد مػف العنػؼ القػكلي الػذم يكجػو لمنػاس فيسػتدعي اثػارة  (ٕٔ)كتقكيمو 
الشػػػػحناء كالبغضػػػػاء. كلػػػػذلؾ يجػػػػب عمػػػػى ا بػػػػاء تجنػػػػب المجػػػػكء فػػػػي حػػػػؿ 
مشكالتيـ بالعنؼ كالقكة، كالقكة مف حيث المبدأ، فاف ألجأتيـ الظركؼ الػى 
العنؼ فميحرصكا عمى اف يككف ذلؾ بمنأل مف مشاىدة اكالدىـ، فاف الكلػد 

يػػران مػػف السػػمكؾ االجتمػػاعي عػػف طريػػؽ مالحظػػة ابكيػػو كتقميػػدىما، يػػتعمـ كث
ككػػػذلؾ التسػػػكية فػػػي المعاممػػػة بػػػيف االكالد، سػػػكاء كانػػػت ىػػػذه التسػػػكية فػػػي 
مجػػػاؿ المػػػاؿ أك غيػػػره تعػػػالج العنػػػؼ مػػػف قبػػػؿ اف يقػػػع ل ألف عػػػدـ التسػػػكية 
مثير لالحقاد كالضػغائف قػد يػؤدم الػى العنػؼ، فالتسػكية اذان تمنػع سػببان مػف 

 .   (ٕٕ)اب العنؼاسب
 دكر المؤسسات الدينية كمعالجة العنؼ تشريعيان : .ٓ

كقػػد يقصػػد بالمعالجػػة التشػػريعية سػػف القػػكانيف الصػػارمة التػػي تػػردع 
عف العنؼ، كتكاجيو حتى لك كصمت الى درجػة االعػداـ، كىػذا يسػتفاد مػف 
قػػػانكف القصػػػاص الػػػذم سػػػنو القػػػرآف الكػػػريـ كاشػػػير اليػػػو، كالغػػػرب كاف كػػػاف 

فض ىػػذا القػػانكف كيعػػده خػػالؼ االنسػػانية، لكنػػو اليػػـك كجػػد اف بػػاالمس يػػر 
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الطريػػؽ االسػػمـ لتطبيػػؽ السػػالـ كاحاللػػو فػػي المجتمػػع البشػػرم ، فعػػاد اليػػـك 
نيػػػكاٍ  الَّػػًذيفى  يػػدعكا اليػػو. قػػاؿ تعػػػالى : يػػا أىيُّيىػػا ـي  كيتًػػبى  آمى مىػػٍيكي ػػػاصي  عى  .(ٖٕ)اٍلًقصى

فيػو يزدجػر مػف يريػد  يقكؿ القرطبػي :  اف القصػاص اذا اقػيـ كتحقػؽ الحكػـ
قتػػؿ آخػػر مخافػػةن اف يقػػتص منػػو فيحييػػا بػػذلؾ معػػان، ككانػػت العػػرب اذا قتػػؿ 
الرجؿ حمى قبيالىما كتقاتمكا ككػاف ذلػؾ داعيػان الػى قتػؿ العػدد الكثيػر، فممػا 

. (ٕٗ)شػػرع اب القصػػاص قنػػع الكػػؿ بػػو كتركػػكا االقتتػػاؿ ليػػـ فػػي ذلػػؾ حيػػاة 
قكبػػػة قتػػػؿ المػػػؤمف عمػػػدان: قػػػاؿ كفػػػي ا خػػػرة قػػػاؿ تعػػػالى كىػػػك يحػػػدثنا عػػػف ع

مىف زىآؤيهي  مُّتىعىمِّدان  ميٍؤًمنان  يىٍقتيؿٍ  تعالى:  كى ـي  فىجى يىنَّ اًلدان  جى مىٍيػوً  المٌػوي  كىغىًضبى  ًفييىا خى  عى
لىعىنىػوي  ػػدَّ  كى ػػذىابان  لىػوي  كىأىعى فميحػػذر كػؿ الحػػذر مػف العمػػؿ عمػى قتػػؿ   (َٖ)عىًظيمػان  عى

ية اف تمعب دكران ميمػان فػي تػدعيـ أخيو المسمـ، كلذلؾ عمى المؤسسات الدين
القيـ الدينية كاالخالقية عند الناشػئة كغيػرىـ، فػيمكف اف يقػـك أئمػة كخطبػاء 
المسػػاجد بػػدكر ال يسػػتياف بػػو فػػي الػػدعكة الػػى حسػػف االخػػالؽ، كالبعػػد عػػف 
التطػػرؼ فػػي االفكػػار، كالعنػػؼ فػػي عالقػػات النػػاس بعضػػيـ بػػبعض، كذلػػؾ 

س لمصػػالة كاسػػتماع المػػكاعظ التػػي مػػف خػػالؿ خطػػب الجمعػػة كاجتمػػاع النػػا
يمقييا شػيكخ المسػاجد السػتقباؿ مػا يحػث عمػى التخمػؽ بػاالخالؽ االسػالمية 

 .  (ُٖ)كالبعد عف كؿ ما يرفضو الشرع
لالعالـ بكافة كسائمو دكر كبير في حياة الفرد كالمجتمع، كيمكػف لمصػحافة  .ٔ

كابعػاد  اف يككف مف ضمف اىدافيا الرئيسية اشاعة ركح االمف في المجتمع
الشباب عف العنؼ، كابداء الرأم كاحتراـ آراء ا خريف، كلمقنكات التمفزيكنية 
تأثير كبير بالمسمسػالت كالبػرامج المتعػددة دينيػة كاجتماعيػة كثقافيػة، كالبعػد 
في برامج االطفػاؿ عػف منػاظر العنػؼ، كاالكثػار مػف القصػص التػي تشػجع 

سػميف كالزعمػاء كالعممػاء عمى مكاـر االخالؽ كخاصة قصص االنبيػاء كالمر 
 كالمصمحيف. 
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عمػػى الدكلػػة بكافػػة مفاصػػميا كدكائرىػػا كمؤسسػػاتيا تػػكفير فػػرص العمػػؿ امػػاـ  .ٕ
الشػػباب، البعػػادىـ عػػف السػػمكؾ العػػدكاني بيػػنيـ كبػػيف افػػراد اسػػرىـ، كبيػػنيـ 
كبػػيف افػػراد المجتمػػع الػػذم يعيشػػكف فيػػو، كىػػك امػػر تسػػتكجبو احكػػاـ الشػػرع 

ناصػبيـ اال لتحقيػؽ مصػالح النػاس. كليػذا فػاف عمى الحكاـ الذيف مػا كلػك م
الدكلػػػػة ممزمػػػػة عمػػػػى تييئػػػػة الظػػػػركؼ المناسػػػػبة لمعمػػػػؿ الشػػػػريؼ لكػػػػؿ افػػػػراد 

 . (ِٖ)الشعب
تػػػرؾ العنػػػؼ فػػػي ممارسػػػة الحيػػػاة، كفػػػي التفكيػػػر. كليػػػذا أكػػػد االسػػػالـ عمػػػى  .ٖ

ممارسة الحياة في المجتمع اف تككف سميمة بعيدان عف العنؼ، قاؿ تعالى : 
 (ّٖ)ًإٍصالىًحيىا  بىٍعدى  األىٍرضً  ًفي ًسديكاٍ تيفٍ   كىالى 

يقػػػكؿ االمػػػاـ الشػػػككاني:  ال تفسػػػدكا االرض بالنفػػػاؽ كمػػػكاالة الكفػػػرة كتفريػػػؽ 
النػػػاس عػػػف االيمػػػاف بمحمػػػد صػػػمى اب عميػػػو كآلػػػو كسػػػمـ كالقػػػرآف، فػػػانكـ اذا 
فعمتـ ذلؾ فسد ما في االرض بيالؾ االبداف كخراب الديار كبطالف الذرائع 

. كلػػذلؾ يجػػب عمػػى المسػػمـ (ْٖ)شػػاىد عنػػد ثػػكراف الفػػتف كالتنػػازع كمػػا ىػػك م
كالفػرد كالمجتمػع اف يبتعػد عػف مراصػد المنػافقيف كاخالقيػـ التػي يكػكف سػببان 
فػػػػي ايقػػػػاع الفتنػػػػة لتفريػػػػؽ الصػػػػفكؼ المتحػػػػدة. ككػػػػذلؾ دعػػػػا االسػػػػالـ الػػػػى 
الكسػػػطية كاالعتػػػداؿ فػػػي المػػػنيج التفكيػػػرم، بعيػػػدان عػػػف التعصػػػب كاسػػػتعماؿ 

 الباطف في تفسيرات باطمة. العقؿ 
 لمعنؼ لو اسباب كدكافع متعددة يمكف معرفتيا مف خالؿ ىذا البحث. .ٗ

 اخلامتت والتوصٍاث
بعػػػػػػد اف كفقنػػػػػػا اب تعػػػػػػالى إلكمػػػػػػاؿ ىػػػػػػذا البحػػػػػػث تكصػػػػػػمت الػػػػػػى اىػػػػػػـ النتػػػػػػائج 

 كالتكصيات : 
اف المػػػنيج االسػػػالمي كضػػػع معالجػػػة حقيقيػػػة لمعنػػػؼ تتمثػػػؿ فػػػي معالجتيػػػا  .ُ

فسػػيان تظيػػر مػػف خػػالؿ تنميػػة معػػاني التسػػامح كالمػػكدة بػػيف النػػاس، تربكيػػان كن
كاالمر بالرفقة كالرحمة كتتمثؿ في معالجتيا تشريعيان أكد اإلسالـ عمى مبػدأ 
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القصػػاص الشػػرعي ممػػا يجعػػؿ الجػػاني كالقػػائـ باالعمػػاؿ امػػاـ كقفػػة منتظػػرة 
ي بيف يدم القضػاء لينػاؿ عقكبػة مػا جنػت يػداه مػع مػا يػدخر مػف العقكبػة فػ

 ا خرة. 
 العنؼ األسرم قضية عالمية ضربت باركانيا كافة الدكؿ كالمجتمعات.   .ِ
اف الجامعػػػػػات كالمؤسسػػػػػات التربكيػػػػػة كالتعميميػػػػػة عمييػػػػػا اف تقػػػػػـك بكاجبيػػػػػا  .ّ

الريػػادم مػػف خػػالؿ فػػتح آفػػاؽ التعػػاكف مػػع المؤسسػػات ذات العالقػػة بيمػػـك 
 االسرة كمشكالتيا. 

ة الفػػػرد كالمجتمػػػع، فالبػػػد لػػػو مػػػف لالعػػػالـ دكر كبيػػػر فػػػي التػػػاثير عمػػػى حيػػػا .ْ
مشاركة فاعمة في الحد مف ظاىرة العنؼ مف خالؿ اعػداد البػرامج التثقيفيػة 

 كاليادفة كالممصقات االعالنية كنحكىا.  
 تنمية ثقافة الحكار كالنقاش كاالستيعاب داخؿ االسرة.   .ٓ
 مبدأ التعايش السممي في المجتمع يقتضي احتراـ ا خريف كممارسة الحريػة .ٔ

التػػػي ال تتعػػػرض لحريػػػات ا خػػػريف، أم الحريػػػة المنضػػػبطة كالكاعيػػػة التػػػي 
 تأخذ بيد المجتمع الى الرقي كالتقدـ بعيدان عف التخمؼ كالنزاعات الداخمية. 

التطبيػؽ الفعمػي كااللتػػزاـ العممػي بأحكػػاـ القػرآف كالسػنة النبكيػػة الشػريفة فيمػػا  .ٕ
لتػي تعمػؿ عمػى تقكيػة يخص احتراـ ا باء كاالميات ضمف اكاصر االسرة ا

 الصالت االسرية كنبذ العنؼ االسرم كتستأصؿ كؿ ما يمت اليو بصمة.   
 التوصٍاث : 

 زيادة الكعي المجتمعي لمشعكر باخطار ظاىرة العنؼ.   .ُ
اقامػػػة نػػػدكات أك مػػػؤتمرات اك نشػػػاطات اك عقػػػد محاضػػػرات مختصػػػة بيػػػذه  .ِ

لػػة لتكػػكف عمػػى الظػػاىرة خػػارج اسػػكار الجامعػػة، أم فػػي كافػػة مؤسسػػات الدك 
تمػػاسو مباشػػر مػػع مػػف تقػػيـ ىػػذه النشػػاطات العمميػػة كالبحثيػػة، لبيػػاف كيفيػػة 

 التعامؿ مع ىذه الظاىرة.  
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افتتػػاح مراكػػز عمميػػة لدراسػػة الكاقػػع المعاصػػر، كتحديػػد اسػػباب العنػػؼ فػػػي  .ّ
الػػػػبالد، بعيػػػػدان عػػػػف كػػػػؿ الضػػػػغكطات ل ألف العنػػػػؼ اذا حػػػػؿ ال يفػػػػرؽ بػػػػيف 

كالفقير فحسػب، بػؿ الجميػع تنالػو بنيرانػو كمػا  االبيض اك االسكد، اك الغني
 فعمت داعش اليـك ببالدنا. 

تحسػػػيف الكضػػػع االقتصػػػادم بتتقػػػديـ المشػػػاريع التػػػي تقضػػػي عمػػػى البطالػػػة  .ْ
عػػف  لمبحػػث حاجػػة بشػػكؿ كبيػػر، كىػػذا سػػيقمؿ كثيػػران مػػف اسػػباب العنػػؼ فػػال

 االعماؿ االجرامية. 
الغيػػػر كحفػػػظ الحػػػدكد  التمسػػػؾ بالػػػديف الحنيػػػؼ الػػػذم حػػػـر ايػػػذاء الػػػنفس اك .ٓ

 لجميع افراد االسرة، كنشر ثقافة التعاكف بيف الناس. 
 الشفافية التامة في التعاكف مع االعالـ لمحد مف الجريمة كظاىرة العنؼ.   .ٔ
يجػػب االسػػراع بالمعالجػػة الحقيقيػػة السػػباب العنػػؼ دكف تػػأخيرل ألف لحظػػة  .ٕ

صػرح عممػػي  تمػر يسػػقط فييػا دـ انسػػاف بػرمء قتػػؿ بغيػر ذنػػب، كييػدـ فييػػا
كمعمػػػـ ثقػػػافي مػػػف معالمنػػػا، كنتػػػأخر عػػػف الركػػػب الػػػذم يسػػػير نحػػػك التقػػػدـ 

 كالتطكر.  
الهوامش

                                                           

 . ُٗٗسكرة األعراؼ :  (ُ)
، ََِّ/ْجزء مف حديث اخرجو مسمـ في صحيحو : باب فضؿ الرفػؽ :  (ِ)

 (. ِّٗٓرقـ الحديث )
 ، مادة )عنؼ(. ِٕٓ/ٗلساف العرب، البف منظكر :  (ّ)
 ، مادة )عنؼ(. ُٖٓ/ْينظر: معجـ مقاييس المغة، البف فارس:  (ْ)
ادة )عنػػػػؼ(، كتػػػػاج العػػػػركس، ، مػػػػَُْٕ/ْينظػػػػر: الصػػػػحاح، لمجػػػػكىرم :  (ٓ)

 ، مادة )عنؼ(. َّٓ/ٔلمزبيدم : 
 . ِٗٓالتكقيؼ عمى ميمات التعريؼ، المناكم :  (ٔ)
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ينظػػػر: العنػػػؼ االسػػػرم لمجريمػػػة كالعنػػػؼ ضػػػد المػػػرأة، ليمػػػى عبػػػد الكىػػػاب :  (ٕ)
ُٔ. 

 . ِّكالجريمة، د.جميؿ كديع :  ينظر: العنؼ (ٖ)
محمػػد سػػالـ، رسػػالة ماجسػػتير : ينظػػر: مكقػػؼ االسػػالـ مػػف ظػػاىرة العنػػؼ،  (ٗ)

ُْ   . 
ينظػػػر: تفسػػػير غريػػػب مػػػا فػػػي الصػػػحيحيف البخػػػارم كمسػػػمـ، البػػػف فتػػػكح :  (َُ)

 . ُِ/ِ، كالفائؽ في غريب الحديث، لمزمخشرم : ْٗ/ُ
 . ُْْينظر: معجـ مصطمحات العمكـ االجتماعية، ألحمد زكي بدكم :  (ُُ)
 ُٗٓسكرة آؿ عمراف : ا ية (ُِ)
 ، مادة )أسر(. ُُْ/ُعرب، البف منظكر: ينظر: لساف ال (ُّ)
 . ِْٗ-ُْٗ/ُينظر: القامكس المحيط، الفيركزآبادم :  (ُْ)
 . ُِْسكرة الشعراء : ا ية  (ُٓ)
 . ُٗسكرة ىكد : ا ية  (ُٔ)
 . ُِ/ِينظر: الفائؽ في غريب الحديث، لمزمخشرم :  (ُٕ)
  .ْٕٗينظر: مف اسس التربية االسالمية، عمر محمد التكمي :  (ُٖ)
 . ِّينظر: الزكاج كالعالقات االسرية، د.سناء الخكلي :  (ُٗ)
النظػػػػػاـ التربػػػػػكم فػػػػػي االسػػػػػالـ المالح/لمباحػػػػػث التربػػػػػكم : عبػػػػػاس  ينظػػػػػر: (َِ)

 .   ٓٔ-ْٔبحث منشكر : -سبتي
 . َِٓسكرة البقرة : ا ية  (ُِ)
صحيح البخارم/كتاب بدء الخمؽ، بػاب : خمػس مػف الػدكاب فكاسػؽ يقػتمف  (ِِ)

 (. ُّّٖرقـ الحديث ) َُّ/ْ في الحـر :
، رقػـ الحػديث ٓٓ/ّسنف ابي داكد/باب : فػي كراىيػة حػرؽ العػدك بالنػار،  (ِّ)

 (، قاؿ االلباني : صحيح. ِٕٓٔ)
 . ُِٔسكرة البقرة : ا ية  (ِْ)
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صػػحيح البخارم/كتػػاب االدب، بػػاب : قكلػػو تعػػالى:  اف الػػنفس بػػالنفس  ،  (ِٓ)
 (. ٖٕٖٔ، برقـ : )ٓ/ٗ، ْٓالمائدة : 

 . ُٕٗسكرة البقرة : ا ية  (ِٔ)
، رقػػـ ِٖ/ٖصػػحيح البخارم/كتػػاب االدب، بػػاب : الحػػذر مػػف الغضػػب ،  (ِٕ)

 (. ُُْٔالحديث )
، رقػػػػػـ ٕ/ٕبػػػػػاب االكفػػػػػاء فػػػػػي الػػػػػديف :  -صػػػػػحيح البخارم/كتػػػػػاب النكػػػػػاح (ِٖ)

 (. ََٗٓالحديث )
 . ُِِسكرة البقرة : ا ية  (ِٗ)
  .ُُُ/ّلمصنعاني : ، ينظر سبؿ السالـ  (َّ)
 صحيح البخارم  (ُّ)
 . ُِّينظر العنؼ االسرم البصرم :  (ِّ)
 . ُِْينظر االحياء الديني، رفيؽ حبيب :  (ّّ)
 . ِٔسكرة اإلسراء : ا ية  (ّْ)
ل ينظػػر مكقػػؼ  ْٔينظػػر العنػػؼ االسػػرم مػػف منظػػكر اسػػالمي، العػػركد:  (ّٓ)

 . َُٓ-َُّاالسالـ مف ظاىرة العنؼ، ابف زنيد : 
جتماعيػػة كرعايػػة االسػػرة : المنظػػكر االقتصػػادم، لمحمػػد ينظػػر: الخدمػػة اال (ّٔ)

 . ُْٓسالمة : 
،  ٕٓ/ّبػػػاب كسػػب الرجػػػؿ كعممػػو بيػػػده : -صػػحيح البخارم/كتػػػاب البيػػكع (ّٕ)

 (. َِِٕرقـ الحديث )
 . ْٓٓ/ِينظر مشكمة الغمك في الديف، عبد الرحمف بف معال المكيحؽ :  (ّٖ)
-ُٖ : مي، د.عبػد الػرحمف البػرمعكامؿ اليدـ كالبناء في المجتمع االسػال (ّٗ)

ُٗ . 
 . ُْينظر العنؼ االسرم كالخالفات الزكجية كالمجتمع،  (َْ)
 . ّْينظر العنؼ االسرم، العركد:  (ُْ)
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 . ُٓد : ينؼ االسالـ مف ظاىرة العنؼ، ابك ز ينظر مكق (ِْ)
 . ّٓينظر العنؼ االسرم مف منظكر اسالمي، العركد :  (ّْ)
كلكجية االنسػػػاف المقيكر/د.مصػػػطفى حجػػػػازم، التخمػػػؼ االجتمػػػاعي، سػػػيك (ْْ)

َِّ 
، رقػػػـ ِٕٔ/ٖالسػػػنف الكبػػػرل، لمنسػػػائي، مسػػػألة كػػػؿ راع و عمػػػا اسػػػترعى :  (ْٓ)

 (. ُِٗٗالحديث )
ينظر العنؼ ضد المرأة ، االسباب كالنتائج/حسػيف دركيػش العػادلي، مجمػة  (ْٔ)

 . َُِالحكار كالتنمية، ص: 
اسػػػة ميدانيػػػة اجتماعيػػػة فػػػي مدينػػػة العنػػػؼ العػػػائمي ضػػػد النسػػػاء : در  ينظػػػر (ْٕ)

-قسػـ االجتمػاع-كميػة ا داب-بغداد : ماىر شاكر الككاؾ، رسػالة ماجسػتير
 .  ٗٓجامعة القادسية، 

 . ٖٗينظر االرشاد التربكم كالنفسي ، عاصـ الخيالي :  (ْٖ)
ينظػػػر االلتػػػزاـ الػػػديني كاالنتمػػػاء االجتمػػػاعي كالعدائيػػػة لػػػدل مرتكبػػػي جػػػرائـ  (ْٗ)

-كميػة ا داب-يـ العادييف، مضر طو عبػاس، اطركحػة دكتػكراهالعنؼ كاقران
 . ِٗٗجامعة بغداد، 

دراسػػات فػػي التغييػػر الحضػػارم كالفكػػر التربػػكم،  -ينظػػر فػػي بنػػاء البشػػر  (َٓ)
 .ُّ حامد عمار،

ينظػػر بنػػاء مقػػاييس العنػػؼ النفسػػي المكجػػو نحػػك المػػرأة العراقيػػة، د.بمقػػيس  (ُٓ)
جامعػة بغػداد -ابف رشد-كمية التربية-حمكد كاظـ الحجامي، رسالة ماجستير

 :ُِ  . 
 . ِّسكرة اإلسراء : ا ية  (ِٓ)
 . ّٔسكرة انساء : مف ا ية  (ّٓ)
ينظػػر مراتػػب االجمػػاع فػػي العبػػادات كالمعػػامالت كاالعتقػػادات، البػػف حػػـز  (ْٓ)

 . ُٕٓاالندلسي : 
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 . ُٓسكرة لقماف : مف ا ية (ٓٓ)
 . ٖسكرة العنكبكت : ا ية   (ٔٓ)
 . ٖٓ/ّر: اضكاء البياف ، لمشنقيطي : ينظ (ٕٓ)
 . ٖٗ/ِينظر: الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر/البف حجر الييثمي،  (ٖٓ)
 .  (َٗ، برقك )ِٗ/ُكاكبرىا،  رصحيح مسمـ/بياف الكبائ (ٗٓ)
، رقػػػـ ُّٗ/ّسػػػنف ابػػػف ماجػػػة،     ، بػػػاب : مػػػا لمرجػػػؿ مػػػف مػػػاؿ كلػػػد :  (َٔ)

 ( ، حديث صحيح. ِِٖٗالحديث )
 .  ََّ-ِٗٗ/ّ، السيد سابؽ : فقو السنة (ُٔ)
، ُِْْ/ّصػػحيح مسػػمـ : بػػاب كراىػػة تفضػػيؿ بعػػض االكالد فػػي اليبػػة:  (ِٔ)

 (.ُِّٔرقـ الحديث )
 المصدر نفسو.  (ّٔ)
 . ٕ، صُِّينظر: مجمة البياف : العدد  (ْٔ)
 . ُِسكرة الرـك : ا ية  (ٓٔ)
ناصػػر بػػف حمف بػػف تيسػػير الكػػريـ المنػػاف فػػي تفسػػير كػػالـ المنػػاف، لعبػػد الػػر  (ٔٔ)

 َٗٔعبد اب السعدم،
،  ُِ/ٗصػػحيح البخػػارم، كتػػاب االكػػراه، بػػاب : ال يجػػكز نكػػاح المكػػره :  (ٕٔ)

 . ْٔٗٔرقـ الحديث 
بػاب  -المسند المستخرج عمى صحيح االماـ مسمـ، البي نعػيـ االصػبياني (ٖٔ)

كسػػػنف النسػػػائي : بػػػاب ،  ُِّ، رقػػػـ الحػػػديث ُّٔ/ٔالرجػػػؿ يػػػزكج ابنتػػػو : 
( ، كجامع االصكؿ، البف ِّٗٔ) ، رقـ الحديثٖٔ/ٔبكىا : البكر يزكجيا ا

 . ْْٔ/ُُاالثير: 
 . ّّٕينظر العنؼ االسرم، عاتكة عبد اب :  (ٗٔ)
 . ٖسكرة الممتحنة : ا ية  (َٕ)
 . ٔٔ/ِٖجامع البياف، لمطبرم:  (ُٕ)
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 المصدر نفسو.  (ِٕ)
 . ُْٗسكرة النساء : ا ية  (ّٕ)
 . ِّٕ/ِ انكار التنزيؿ ، لمبيضاكم : (ْٕ)
 . َُٖسكرة األنعاـ : ا ية  (ٕٓ)
 . ٖٔ/ٔشعب االيماف، لمبييقي :  (ٕٔ)
 . ّٕٕينظر العنؼ االسرم، عاتكة عبد اب :  (ٕٕ)
 ُٕٗ-ُٖٕسكرة البقرة : مف ا يتاف   (ٖٕ)
 . ِٔٓ/ِالجامع الحكاـ القرآف، لمقرطبي :  (ٕٗ)
 . ّٗسكرة النساء : ا ية  (َٖ)
 . ّْٕتكة عبد اب : ينظر العنؼ االسرم، عا (ُٖ)
 . ّٕٓ-ّْٕينظر العنؼ االسرم، عاتكة عبد اب :  (ِٖ)
 .ٔٓسكرة االعراؼ : مف ا ية  (ّٖ)
 . ِْ/ُفتح القدير، لمشككاني :  (ْٖ)
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم 

جامعػة -االرشاد التربكم كالنفسي/عاصـ محمكد ندا الحيالي، دار الكتػب لمطباعػة كالنشػر .ُ
 العراؽ، د.ت. -المكصؿ

لقرآف/لمشػػػيح محمػػػد االمػػػيف الشػػػنقيطي، مكتبػػػة ابػػػف اضػػػكاء البيػػػاف فػػػي ايضػػػاح القػػػرآف با .ِ
 ـ. ُٖٖٗ-قَُْٖتيمية، القاىرة، 

االلتػػػػػزاـ الػػػػػديني كاالنتمػػػػػاء االجتمػػػػػاعي كالعدائيػػػػػة لػػػػػدل مرتكبػػػػػي جػػػػػرائـ العنػػػػػؼ كاقػػػػػرانيـ  .ّ
 ـ. ُٕٗٗجامعة بغداد، -كمية ا داب-العادييف، مضر طو عباس، اطركحة دكتكراه

اـ القاضػػي ناصػػر الػػديف ابػػي سػػعيد عبػػد اب ابػػف عمػػر انػػكار التنزيػػؿ كاسػػرار التأكيؿ/لالمػػ .ْ
 ـ. ََِّ-قُِْْبيركت، د.ط، -ق(، دار الكتب العمميةٖٓٔالبيضاكم، )ت: 

بناء مقػاييس العنػؼ النفسػي المكجػو نحػك المػرأة العراقيػة/د.بمقيس حمػكد كػاظـ الحجػامي،  .ٓ
 ـ.  ََِٔ-جامعة بغداد-ابف رشد-كمية التربية-رسالة ماجستير

س المسػػػمى مػػػف جػػػكاىر القامكس/لمشػػػيح محمػػػد مرتضػػػى الحسػػػيني الزبيػػػدم : تػػػاج العػػػرك  .ٔ
 بيركت، د.ط، د.ت. -الفكر ق(، تحقيؽ : عبد السالـ العزباكم، دارُٖٔ)

التخمػػػؼ االجتمػػػاعي، سػػػيككلكجية االنسػػػاف المقيكر/د.مصػػػطفى حجػػػازم، معيػػػد االتحػػػاد  .ٕ
 ، د.ت.  ٓبيركت، ط-العربي

/ألبي عبد اب بػف ابػي نصػر محمػد بػف فتػكح بػف تفسير مافي الصحيحيف البخارم كمسمـ .ٖ
 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد االزدم الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرقي الحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم، 

-قُُْٓ، ُالقػػػاىرة، ط-ق(، تحقيػػػؽ : د.زبيػػػدة محمػػػد سػػػعيد، مكتبػػػة السػػػنةْٖٖ)ت: 
 ـ. ُٓٗٗ

ق(، تحقيػؽ : َُُّالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ/لمحمػد عبػد الػرؤكؼ المنػاكم، )ت:  .ٗ
 ـ.  َُٗٗ-قَُُْالداية، دار الفكر المعاصر، بيركت، د.محمد رضكاف 

تيسػػير الكػػريـ المنػػاف فػػي تفسػػير كػػالـ المناف/لمشػػيح عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد اب  .َُ
ق(، تحقيػؽ : د.عبػد الػرحمف بػف معػال المكيحػؽ، مؤسسػة الرسػالة، ُّٕٔالسعدم، )ت: 

 ـ. َََِ-قَُِْ، ُط
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ابػػػػي جعفػػػػر محمػػػػد بػػػػف جريػػػػر الطبػػػػرم )ت: جػػػػامع البيػػػػاف فػػػػي تأكيػػػػؿ آم القرآف/لالمػػػػاـ  .ُُ
-قُُْٖ، ُدمشػػػػؽ، ط-ق( ، خػػػػرج احاديثػػػػو : ابػػػػراىيـ محمػػػػد العمػػػػي، دار القمػػػػـَُّ

 ـ.  ُٕٗٗ
الجػػػػػامع الحكػػػػػػاـ القرآف/ألبػػػػػي عبػػػػػػد اب محمػػػػػد بػػػػػػف احمػػػػػد االنصػػػػػػارم القرطبػػػػػػي ، )ت:  .ُِ

-قَُِْ، ُبيػركت، ط-ق(، تحقيؽ : سالـ مصطفى البدرم، دار الكتػب العمميػةُٕٔ
   ـ.َََِ

المكتػػػػػػب -الخدمػػػػػة االجتماعيػػػػػة كرعايػػػػػة االسػػػػػرة )المنظػػػػػكر االقتصػػػػػادم(/لمحمد سػػػػػالمة .ُّ
 .  ُٖٗٗاالسكندرية، -الجامعي

 ـ.  ُِٖٗالزكاج كالعالقات االسرية/سناء الخكلي، دار االسكندرية، د.ط،  .ُْ
الزكاجػػػر عػػػف اقتػػػراؼ الكبػػػائر/البف حجػػػر الييثمػػػي، تحقيػػػؽ: مركػػػز الدراسػػػات كالبحػػػكث  .ُٓ

بيػػػػػػػػػػركت، -صػػػػػػػػػػطفى البػػػػػػػػػػاز، المكتبػػػػػػػػػػة العصػػػػػػػػػػرية، لبنػػػػػػػػػػاف ، صػػػػػػػػػػيدابمكتبػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػزار م
 ـ. ُٗٗٗق/َُِْ

ق(، مكتبػػة ُُِٖسػػبؿ السػػالـ/لمحمد بػػف اسػػماعيؿ االميػػر الكحالنػػي الصػػنعاني ، )ت:  .ُٔ
 ـ.  َُٔٗ-قُّٕٗ، ْمصطفى البابي الحمبي، ط

ق(، تحقيػػؽ : ِّٕسػػنف ابػػف ماجػػة/لالماـ ابػػي عبػػد اب محمػػد بػػف يزيػػد القزكينػػي ، )ت:  .ُٕ
 ـ. ََِٗ-َُّْ، ُاالرنؤكط ، كآخركف، دار الرسالة العالمية، ط شعيب

ق(، ِٕٓسػػػػػنف ابػػػػػي داكد/ألبػػػػػي داكد سػػػػػميماف بػػػػػف االشػػػػػعث االزدم السجسػػػػػتاني، )ت:  .ُٖ
 بيركت، د.ط، د.ت.  -تحقيؽ : محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

مي الخراساني النسػائي، )ت: السنف الكبرل/لالماـ ابك عبد الرحمف احمد بف شعيب بف ع .ُٗ
ق(، حققػػػػػو كخػػػػػرج احاديثػػػػػو : حسػػػػػف عبػػػػػد المػػػػػنعـ شػػػػػمبي، اشػػػػػرؼ عميػػػػػو : شػػػػػعيب َّّ

، ُبيػػركت، ط-االرنػػكؤط، قػػدـ لػػو : عبػػد اب بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، مؤسسػػة الرسػػالة
 ـ. ََُِق/ُُِْ

ق(، كثػػؽ اصػػكلو كخػػرج ْٖٓشػػعب االيمػػاف/ألبي بكػػر احمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي )ت:  .َِ
 لبناف.  -بيركت-و: د.عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العمميةاحاديث
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 الصػػػػػػػػػحاح تػػػػػػػػػاج المغػػػػػػػػػة كصػػػػػػػػػحاح العربيػػػػػػػػػة/لالماـ اسػػػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػاد الجػػػػػػػػػكىرم  .ُِ
 ـ. ُٔٓٗ-قُّٕٔق(، دار الكتب العربية، مصر، ّّٗ)ت: 

صحيح البخارم )الجامع المسند الصحيح المختصر مف امكر رسػكؿ اب صػمى اب عميػو  .ِِ
ق(، ِٔٓيامو/لممسػػػمـ ابػػػي عبػػػد اب محمػػػد بػػػف اسػػػماعيؿ البخػػػارم )ت: كسػػػمـ كسػػػننو كا

 ق. ُِِْ، ُتحقيؽ : محمد نصر الناصر، دار طكؽ لمنجاة، ط
ق(، ُِٔصػحيح مسػمـ/لالماـ مسػمـ بػف الحجػػاج ابػك الحسػف القشػيرم النيسػػابكرم، )ت:  .ِّ

 د.ط، د.ت. -بيركت-تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي: دار احياء التراث العربي
العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  .ِْ

  .http://swmsa.net/forum/archive/index.php/t-9440.htmlالعالمية
العنؼ االسرم لمجريمة كالعنؼ ضد المرأة/ليمى عبد الكىػاب، دار المػدل لمثقافػة كالنشػر،  .ِٓ

 ـ. َََِبيركت، 
د عبػػد السػػالـ العػػركد، العنػػؼ االسػػرم مػػف منظػػكر اسػػالمي، دكافعػػو كآثاره/لمطالػػب محمػػ .ِٔ

 باشراؼ : د.محمد اميف صكالحة، جامعة اليرمكؾ.  -رسالة ماجستير
حممػػة العنػػؼ االسػػرم رحمػػاء بيػػنيـ، -العنػػؼ االسػػرم كالخالفػػات الزكجية/مجمػػة المجتمػػع .ِٕ

 ـ. ََِٕالرياض، 
العػدد  -مجمػة الجامعػة العراقيػة-العنؼ االسرم/ـ.ـ عاتكة عبػد اب حنتكش/بحػث منشػكر .ِٖ

 ـ.  َُِٔ، ( ِ/ّٓ)
)دراسة ميدانيػة اجتماعيػة فػي مدينػة بغػداد(/الطالب : مػاىر  : العنؼ العائمي ضد النساء .ِٗ

 ـ. ََِْجامعة القادسية، -قسـ االجتماع-كمية ا داب-شاكر الككاؾ، رسالة ماجستير
العنػػػؼ ضػػػد المػػػرأة )االسػػػباب كالنتائج/حسػػػيف دركيػػػش العػػػادلي، مجمػػػة الحػػػكار كالتنميػػػة،  .َّ

 ـ.  ََِٓ
 ـ. ُٕٗٗ-قُُْٖ، ُؼ كالجريمة/لمدكتكر جميؿ كديع شككر، الدار العربية، طالعن .ُّ
 عكامؿ اليدـ كالبناء في المجتمع االسالمي/د.عبد الرحمف البر، د.ط، د.ت.  .ِّ
ق(، ّٖٓالفػػائؽ فػػي غريػػب الحػػديث/لالماـ جػػار اب محمػػكد بػػف عمػػر الزمخشػػرم )ت:  .ّّ

طبعػػػة عيسػػػى البػػػابي الحمبػػػي، تحقيػػػؽ : محمػػػد البجػػػاكم، محمػػػد ابػػػك الفضػػػؿ ابػػػراىيـ، م
 ، د.ت.ِالقاىرة، ط
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 ـ.  ُٖٔٗ-قَُْٕجدة، طبعة -فقو السنة/لمسيد سابؽ، مكتبة الخدمات الحديثة .ّْ
فػػػي بنػػػاء البشػػػر )دراسػػػات فػػػي التغييػػػر الحضػػػارم كالفكػػػر التربكم(/حامػػػد عمػػػار، مصػػػر،  .ّٓ

 ـ.  ُْٔٗسرسف النيؿ، مركز تنمية المجتمع العربي، 
-ق(، دار الفكػػرَُِٓيف محمػػد يعقػػكب الفيركزآبػػادم، )ت: القػػامكس المحيط/لمجػػد الػػد .ّٔ

 ـ. ُّٖٗ-قَُّْبيركت، 
( ُُٕلسػػػػاف العرب/الشػػػػيح العالمػػػػة جمػػػػاؿ الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف مكػػػػـر بػػػػف منظػػػػكر، )ت:  .ّٕ

 ، د.ت. ُاالفريقي المصرم، دار صادر، بيركت، ط
 مراتػػب االجمػػاع فػػي العبػػادات كالمعػػامالت كاالعتقػػادات/ألبي محمػػد عمػػي بػػف احمػػد بػػف .ّٖ

، دار الكتػػب العالميػػة، ّق(، دار زاىػػد القدسػػي، طْٔٓسػػعيد بػػف حػػـز االندلسػػي ، )ت: 
 بيركت. 

المسػػػند المسػػػتخرج عمػػػى صػػػحيح االمػػػاـ مسػػػمـ/البي نعػػػيـ احمػػػد بػػػف عبػػػد اب بػػػف أحمػػػد  .ّٗ
-ق(، تحقيؽ : محمد حسف اسماعيؿ الشافعي، دار الكتب العمميةَّْالبيبياني، )ت: 
 .  ُُْٕ، ُبيركت، لبناف، ط

، ِبيػركت، ط-مشكمة الغمك في الديف/د.عبد الػرحمف بػف معػال المكيحػؽ، مؤسسػة الرسػالة .َْ
 ق.  َُِْ

 . ُٖٔٗبيركت، -معجـ مصطمحات العمكـ االجتماعية/ألحمد زكي بدكم، مكتبة لبناف .ُْ
ق(، تحقيػػؽ : ّٓٗمعجػػـ مقػػاييس المغػػة/ألبي الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا، )ت:  .ِْ

 ـ.  ُٕٗٗق/ُّٗٗبيركت، -رعبد السالـ ىاركف، دار الفك
-مػػػف اسػػػس التربيػػػة االسػػػالمية/عمر التػػػكمي الشػػػيباني، المنشػػػأة العامػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع .ّْ

 ق. ُُّٗ، ِطرابمس، ط
مكقػػػؼ االسػػػالـ مػػػف ظػػػاىرة العنػػػؼ/ألبي زنيػػػد محمػػػد سػػػالـ، رسػػػالة ماجسػػػتير، باشػػػراؼ  .ْْ

 ـ. َََِد.حسف السمكادم، جامعة القدس، 
بحػػث منشػػكر فػػي مكقػػع مركػػز -مالح/لمباحػػث عبػػاس سػػبتيالنظػػاـ التربػػكم فػػي االسػػالـ ال .ْٓ

 المنشاكم، لمدراسات كالبحكث. 
 

 


