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 ظاهرة العنف ضد املرأة )أسبابها، دوافها، اثارها(
 د. سهام عريبي زايد                                                           

 كمية اآلدابجامعة بغداد/                                                           
 المستخمص

العنف ضد لممرأة ، فيي ظاىرة عالمية تعاني منيا ال يخمو اي مجتمع أنساني من ظاىرة      
المجتمعات المتقدمة والنامية عمى السواء , وىي من الظواىر المعقدة التي تتسبب بعدد من 

ال اقتصادي ن اليمجية  وحتى القانونية لممرأة. ةالمشكالت الصحية والنفسية واالجتماعية وا  وا 
في التعامل بالحياة معتمدين عمى منيج العنف والعدوانية مازالت عالقة في سموكيات البعض 

المضاد لآلخر, فيي مشكمة ال تمبث أن تستقر في الساحة اإلنسانية كل حين لتصادر األمن 
ورغم أننا  اإلنساني والتقدم البشري من خالل ممارسة السيطرة والعنف القسري ضد األضعف.

سن معاممة المرأة وتقدير مكانتيا مجتمعات عربية مسممة يحث ديننا اإلسالمي الحنيف عمى ح
رغم ذلك نرى وجود ظاىرة العنف في مجتمعاتنا وىذا مادفع وضمان حقوقيا المادية والمعنوية ، 

التصدي لمتمييز الممارس ضد الباحثة لتناول الموضوع وقد توصمت الى عدة توصيات واىميا ،
دمًا صوب وضع قواعد ثقافية أكثر المساعدة في المضي قو المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ 

تقوية الوازع الديني والتربية و و  حمول تتوافق مع كل أسرة عمى حدة رعاية األسر إليجاد، و سممية
اعتماد أساليب الوعظ واإلرشاد في ، و الصحيحة والتأكيد عمى ثقافة الحوار والتشاور داخل األسرة

 .بيان خطورة الظمم والضرب والشتم واإلىانة
Abstract 

     It is a global phenomenon that suffers from both developed and 

developing societies. It is a complex phenomenon that causes a number 

of health, psychological, social, economic and even legal problems for 

women. Barbarism and aggression are still stuck in the behavior of some 

in dealing with life based on the method of violence against the other, it 

is a problem that is constantly settling in the humanitarian arena at the 
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same time to confiscate human security and human progress through the 

exercise of control and forced violence against the weakest. Although we 

are Arab Muslim societies that urge our Islamic religion to treat women 

well and to respect their rights and material rights, we see the 

phenomenon of violence in our societies. Helping to move towards more 

peaceful cultural norms, caring for families to find solutions that are 

compatible with each family, strengthening religious faith and correct 

education, emphasizing the culture of dialogue and consultation within 

the family, and adopting methods of preaching and counseling in a 

statement of the danger of injustice and Beating, insulting and insulting 

 المقدمة .
ال يخمو اي مجتمع أنساني من ظاىرة العنف ضد لممرأة ، فيي ظاىرة عالمية تعاني منيا      

لظواىر المعقدة التي تتسبب بعدد من المجتمعات المتقدمة والنامية عمى السواء , وىي من ا
ال اقتصادي ن اليمجية  وحتى القانونية لممرأة. ةالمشكالت الصحية والنفسية واالجتماعية وا  وا 

والعدوانية مازالت عالقة في سموكيات البعض في التعامل بالحياة معتمدين عمى منيج العنف 
نسانية كل حين لتصادر األمن المضاد لآلخر, فيي مشكمة ال تمبث أن تستقر في الساحة اإل

ورغم أننا  اإلنساني والتقدم البشري من خالل ممارسة السيطرة والعنف القسري ضد األضعف.
مجتمعات عربية مسممة يحث ديننا اإلسالمي الحنيف عمى حسن معاممة المرأة وتقدير مكانتيا 

لو ، إال أن اإلحصاءات وضمان حقوقيا المادية والمعنوية ، وعمى نبذ العنف عمى اختالف أشكا
التي تنشرىا المراكز القومية لمبحوث االجتماعية والجنائية ، والتقارير السنوية لمنظمات حقوق 
اإلنسان ,  والدراسات التي أجريت في بعض المجتمعات العربية ، ما يشير إلى أن المرأة في 

تبط بعوامل ثقافية المجتمعات العربية تعاني من العنف عمى اختالف أشكالو ، والذي ير 
واجتماعية معقدة تتباين بشدة من مجتمع عربي إلى آخر ، وتطالب بالمزيد من االىتمام ،و سن 

 السياسات والتشريعات التي تحمي حقوق المرأة .
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 اوال: مفهوم العنف
ىو سموك أو فعل إنساني يتسم بالقوة واإلكراه والعدوانية, صادر عن طرف قد يكون فردا أو      
اعة أو دولة, وموّجو ضد اآلخر بيدف إخضاعو واستغاللو في إطار عالقة قوة غير متكافئة جم

مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة 
 (13: 2339) العادلي،1أخرى.

 
 :  مفهوم العنف

القوة التي تسبب الضرر واألذى العنف سموك يتسم باإلساءة ويشير بصفة عامة إلى استخدام 
 (  44: 2333من قبل شخص لآلخر )الشمري،

وقد حددت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في إعالنيا العالمي لمقضاء عمى العنف ضد المرأة 
بصورة أكثر دقة ، فيو" رد أي فعل عنيف قائم عمى أساس الجنس النوع ينجم عنو أو يحتمل 

   جسمية أو نفسية أو جنسية لممرأةأن ينجم عنو أذى أو معناه 
بما في ذلك التيديد باقتراف مثل ىذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع 

  ( 1993األمم المتحدة، ذلك في الحياة العامة أو ا لخاصة " )
 
والشّدة واإلكراه,  يعّرف العنف ضد المرأة بأنو /  سموك أو فعل موّجو إلى المرأة يقوم عمى القوة 

ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز واالضطياد والقير والعدوانية, ناجم عن عالقات القوة غير 
المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع واألسرة عمى السواء, والذي يتخذ أشكاال نفسية وجسدية 

 2ومتنوعة في اإلضرار.
فقد  1993والذي وقعتو األمم المتحدة سنة  المرأةعمى العنف ضد أما اإلعالن العالمي لمقضاء 

عنو أو يحتمل أن  عّرف العنف ضد المرأة بأنو )أي فعل عنيف قائم عمى أساس الجنس ينجم
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ذلك التيديد باقتراف مثل ىذا  ينجم عنو أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية لممرأة، بما في
 سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة(. لحريـة،الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من ا

  أنواع العنف االسريثانيا : 
 المرأةلمعنف أنواع كثيرة وعديدة، منو المادي المحسوس والممموس النتائج، الواضح عمى 

، ومنو المعنوي الذي ال نجد آثاره في بادئ األمر عمى ىيئة الضحية، ألنو ال يترك أثرًا المعنفو
نما آثاره تكون في النفس. واىم أنواع العنف ىي: واضحاً   عمى الجسد وا 

: وىو كل ما قد يؤذي الجسد ويضره نتيجة تعرضو لمعنف،  العنف المادي اإليذاء الجسديـ 1 
  ميما كانت درجة الضرر.

 : وىو من أبشع أنواع العنف، وأشدىا قسوة، ولعل معظميا يكون دفاعًا عن الشرف.  القتلـ 2
: في ىذا النوع من االعتداء وىو االغتصاب تعاني الضحية المعنقة  تداءات الجنسيةاالعـ 3

  إلى اآلالم النفسية، وتالزميا االضطرابات االنفعالية ما قدر ليا أن تعيش
 :ويشمل العنف المعنوي والحسيـ 4
: وىو عبارة عن كل ما يؤذي مشاعر الضحية من شتم وسب أو أي كالم اإليذاء المفظيأـ 

يحمل التجريح، أو وصف الضحية بصفات مزرية مما يشعرىا باالمتيان أو االنتقاص من 
  قدرىا.
: وىو أمر مرفوض كمية ألن فيو نوع من أنواع االستعباد، وسيدنا عمر بن الحبس المنزليب ـ 

الخطاب يقول : متى استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمياتيم أحرارًا. والحبس المنزلي قد يشيع لدى 
في نظر من يمارس العنف.  سمبيبعض األسر وذلك اتقاء لشر الضحية ألنو قد بدر منو سموك 

ن لم تكن ىناك أسباب  وربما ىذا النوع من العنف المعنوي يمارس ضد النساء والفتيات، حتى وا 
  داعية لممارستو

ت العربية : يمارس ضد الذكور وذلك العتبارات اجتماعية تميز المجتمعاالطرد من المنزلج ـ 
عن غيرىا، وىذا النوع من العنف يعد الطمقة األخيرة التي يستخدميا األبوان عند عدم التمكن 
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 . االبناء من تيذيب سموك
وتعد األسرة: ىي أىم وأخطر مؤسسة تربوية في المجتمعات، ففي أحضانيا يبدأ النشء بتعمم 

   مبادئ الحياة،
 اسباب العنف ضد المرأة 

 المؤدية لمعنف ضد المرأة هي : من اهم االسباب 
 ـ األسباب التربوية: ـ1 
لؤلسرة دور أساسي تشكيل السموك ، وذلك من خالل النماذج السموكية التي تقدميا ألفرادىا ،  

فأنماط السموك والتفاعالت التي تدور داخل األسرة ىي النماذج التي تؤثر سمبا أو إيجابا في 
داخل األسرة تشير إلى تمك العممية التي يقوم بيا الفرد والتي تأتي  التربية ، والتنشئة االجتماعية 

بدورىا بالنتاج االجتماعي المكتسب الذي يتمثل في االتجاىات والقيم والسموك السوي المقبول في 
نظام اجتماعي معين ، فاإلنسان يبد أ  حياتو طفال في أسرة يتفاعل مع سموكياتيا ويتشرب 

قيم وسموكيات اجتماعية ومعامالت ، وتنمو معو ىذه السموكيات ممارساتيا من عادات و 
 ( , 12: 1998والمعامالت وتأخذ شكل النمط السموكي المتبع في الجماعة  المحيطة )ابراىيم،

 ـ أسباب تتعمق بالمورثات االجتماعية والثقافية:ـــ   2    
عية التي تنتقل من جيل إلى جيل إن لممورثات االجتماعية المختمفة والتي منيا العادات االجتما

وتستمر فترة طويمة ، حتى تثبت وتستقر إلى درجة اعتراف األجيال المتعاقبة بيا ، ال يمكن 
إغفاليا في العديد من المجتمعات العربية ، فيي تقوم في بعض الحيان مقام القانون في المجتمع   

عناصر الثقافة التي تنتقل من جيل إلى وكذلك األمر بالنسبة لمتقاليد االجتماعية التي تعد من 
جيل ، فيي قواعد السموك الخاصة بجماعة أطائفة معينة، والتي ينقميا الخمف عن السمف جيال 

من التقديس الذي اليمكن العدول عنو ، كم أنيا بعد جيل ، يشعر الناس من خالليا بقدر كبير 
تعتبر سموكا يتقبمو المجتمع دون دوافع آخري عدا التمسك بسنن الخمف ، وتستند إلى قوة  

الجزاء بما يخرج عنيا وليا أىميتيا في حياة المجتمع وتنظيمو وضبطو ال يقل أىمية عن دور 
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في تنظيم الميول واالتجاىات والنزاعات ، القوانين لعدة اعتبارات منيا : تشكل ضابطا ميما 
وتعمل كذلك عمى التماسك االجتماعي ، وتوجيو الفرد إلى حماية ما ىو مقبول ومباح 

 (  ,136: 2334)ابراىيم،
 ـ األسباب االقتصادية: ـ3

تشكل األوضاع االقتصادية أحد األسباب المهمة واألساسية لمعنف الذي تتعرض له المرآة      
د من األبحاث والدراسات ، حيث أوضحت إحدى الدراسات اليامة في ىذا الصدد أن في العدي

 األسباب االقتصادية من أىم األسباب المؤدية لمعنف الموجو لممرآة وأىميا : ـ
كبطالة رب األسرة أو بعض أفرادىا وغالء األسعار والتضخم السكاني والفقر ، وأن الخالفات 

( وتشير بعض الدراسات أن المعنف في مجال 25رتبة الصدارة)الزوجية بسبب اإلنفاق تحتل م
عممو ، أو تكون مكانتو االقتصادية متدنية يعبر عنيا بإحباطو وغضبو في المنزل ، وليس في 
مكان عممو ، فيعمل عمى ضرب زوجتو وأطفالو وقد يتعدى جنسيا عمى ابنتو أو ابنة زوجتو 

 ( ,   45: 1248)الفايز، 
 
 
 باب النفسية  ) السيكولوجية ( ــ  األس 4  
لقد ركز الباحثين عمى األسباب النفسية كأحد األسباب التي تؤدي إلى أن يسيء األفراد إلى    

شركائيم الحميمين ، والمشكالت الشخصية واألمراض النفسية و االضطرابات الشخصية لدى 
الحرمان من اإلشباع المسيئين أحد أسباب العنف لممرآة ، كالشك بتصرفات من حوليا ، و 

العاطفي والقمق ، كما تعتبر األمراض النفسية من األسباب الميمة لتعرض المرآة لمعنف من قبل 
الرجل ، ، ومن الباحثين من يرى أنو حيثما يوجد إحباط فيناك سموك يتسم بالعنف في صورة ما 

ازدادت رغبة الفرد في  ودرجة ما ، وأنو كمما ازداد قدر التوتر والضيق الذي ينشأ عن اإلحباط
 3العنف ضد الغير 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثالثأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

324 

 
 ـ    ــ الجهل بالدين: 5
يعد الجيل بحقوق المرآة واحتياجاتيا احد األسباب الميمة لمعنف الموجو لممرآة في المجتمعات   

العربية واإلسالمية ، وفي أسباب الواقع الميين الذي تعيشو المرآة المسممة في كثير من البمدان 
تي أسيء فيو استخدام األحكام الشرعية ، ، لم تستطع المرآة ميما كانت منزلتيا اإلسالمية وال

األدبية أو وضعيا االجتماعي أن تحول بينيا وبين تأثرىا بالظمم ، ورأت أن  ومكانتياالعممية 
كثير من التقاليد التي تحكم حياة المسممين وبيوتيم مخالفة في أبعادىا لممفيومات اإلسالمية 

ومع ذلك نجد أن ىذه التقاليد والعادات واألعراف القبمية ليا من القداسة في نفوس الصحيحة 
الناس ما ليس لمحكم الشرعي ، وتقدم عمى حكم اهلل ، وبذلك استطاعت أن تقضي عمى كيان 
المرآة وتقمل من مكانتيا وتيميش دورىا في الحياة وقد عممت عمى إلغاء كثير من الحقوق التي 

 لممرآة  قررىا اإلسالم
والقران الكريم عالج انحراف سموك المرآة بالموعظة الحسنة أوال ، ثم اليجر ثانيا ، ثم الضرب    

نما بما يشبو السواك ، وال ينال منو الوجو ، وال  غير المبرح ثالثا ، والذي ال يكون بالعصا وا 
تعاني من آثاره  يترك أثرا ، ويكون تعبيرا عن الغضب أكثر من توجيو العنف الجسدي لممرآة

 3طويال 
 
 ــ اإلدمان  6
يعد تعاطي المخدرات وتناول الكحوليات حالة مؤقتة مزمنة من السكر ضارة بالفرد      

والمجتمع ، ويرى العديد من الباحثين أن إدمان الرجل عمى الكحوليات أو تعاطي المخدرات 
كما تؤكد دراسة أخرى أن  يؤدي إلى قيامو عن غير وعي بالتوجو بالعنف الجسدي لزوجتو,

%(  53األزواج الذين لدييم مشكالت مع الكحول يتسم سموكيم بالعدوان نحو الزوجة ، وأن )
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%( يتعمق 4ممن أساءوا إلى زوجاتيم كانوا يعانون من مشكالت تتعمق باإلدمان عمى الكحول )
 بالعنف الجنسي واإلدمان 

بالعنف التي تحدث داخل األسرة لما ليا  وقد ركزت دراسات أخرى عديدة عمى عالقة اإلدمان
من تأثير عمى جميع مناشط الحياة النفسية واالجتماعية االقتصادية في المجتمع ، )وعمى سبيل 
المثال غالبا ما تكون زوجة المدمن ىي المصدر الوحيد لدخل أسرتيا ، وىذا العبء االقتصادي 

ل ميينة أو اضطرارىا إلى ممارسة البغاء في حاالت كثيرة إلى ارتفاع نسبة انخراطيا في أعما
 3لكسب رزقيا  

 
 الدوافع التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة 

 توجد العديد من الدوافع التي ادت الى تعرض المرأة لمعنف منيا
الدوافع الذاتية/ وىي تمك الدوافع التي تنبع من ذات اإلنسان، ونفسو، والتي تقوده نحو  -1

 العنف 
قتصادية/ في محيط األسرة ال يروم األب الحصول عمى منافع اقتصادية الدوافع اال -2

نما يكون ذلك تفريغًا لشحنة الخيبة والفقر الذي  من وراء استخدامو العنف إزاء أسرتو وا 
 تنعكس آثاره بعنف من قبل األب إزاء األسرة.

تتطمب من الرجل  الدوافع االجتماعية/ العادات والتقاليد التي اعتادىا مجتمع ما والتي -3
قدرًا من الرجولة في قيادة أسرتو من خالل العنف، والقوة،  -حسب مقتضيات ىذه التقاليد-

 وذلك أنيما المقياس الذي يبين مقدار رجولتو،
و ىذا النوع من الدوافع يتناسب طرديًا مع الثقافة التي يحمميا المجتمع، وخصوصًا الثقافة 

درجة عالية من الثقافة والوعي، كمما تضاءل دور ىذه األسرية فكمما كان المجتمع عمى 
الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الراقية، وعمى العكس من ذلك في المجتمعات ذات 
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الثقافة المحدودة، إذ تختمف درجة تأثير ىذه الدوافع باختالف درجة انحطاط ثقافات 
  المجتمعات.  

 آثار العنف عمى المرأة:
جسـدية كالمشــكالت  -نـف عمــى المـرأة ىـي أمـراض نفســية وأخـرى نفـساآلثـار النفسـية لمع

لى ما ىنالك مـن أمـراض ال أسـاس عضـوي ليـا، والتـي ىـي نتيجـة  النسائية واألمراض الصدرية وا 
مباشـرة لمعنـف الممـارس عمـى المـرأة، ال سـيما أن ىـذه األخيـرة غالبـًا مـا تمجـأ إلـى المـرض بصــفتو 

مؤقتـــة التـــي تتوّســــميا كمنقـــذ لتجنـــب العنـــف والتحايـــل عمــــى أحـــد المخططـــات )االســـتراتيجيات( ال
 وضعيا في إطار مجتمعي يمزميا بالصمت والخضوع بفعل التربية والتنشئة

 أثناء أو لمعنف تعرضيا بعد بالخوف الشعور  المرأة عمى تبدو التي النفسية اآلثار اىم ومن

 بأنيــا تشــعر فقــد خطــأ. ارتكبــت قــد ونتكــ أن دون حتــى بالــذنب الشــعور يعترييــا وقــد عمييــا. االعتـداء

 اسـتدراجيا تـم أنـو تشـعر وقـد وكزوجـة، كـامرأة واإلحبـاط بالفشـل تشـعر وقد ، العنف ىذا عن مسؤولة

لـى  أخيـرا تشـعر وقـد  قـوة وال ليـا حول ال أصبحت وأنيا الزواج ليذا بالوحـدة وباالفتقـاد إلـى الممجـأ وا 
 الخوف من الموت  

قـدرتيا عمـى  انخفـاض ظيـر عمـى المـرأة المعنفـة داخـل اسـرتياومن اآلثـار األخـرى التـي ت
نيـم  ألوقـد تجـنح الـى كـراىيتيم  .بـل يزيـد احتمـال ضـربيا ألطفاليـا .رعاية أطفاليـا واالىتمـام بيـم 
 ال تحتمميا يتمك العالقة الزوجية الت ييجبرونيا عمى االستمرار ف

 

 التوصيات 
 يز المساواة بين الجنسين؛ ودعم المرأةالتصدي لمتمييز الممارس ضد المرأة وتعز  -1

 المساعدة في المضي قدمًا صوب وضع قواعد ثقافية أكثر سممية -2

 توفير أماكن آمنة لمنساء لمشعور باألمان -3
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 العمل عمى تعميم النساء عمى تطوير خطط لؤلمان ليم داخل المنزل وخارجو -4

تقوية الوازع الديني والتربية و حدة. رعاية األسر إليجاد حمول تتوافق مع كل أسرة عمى-5 
 الصحيحة والتأكيد عمى ثقافة الحوار والتشاور داخل األسرة. 

 اعتماد أساليب الوعظ واإلرشاد في بيان خطورة الظمم والضرب والشتم واإلىانة.  -6 
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