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ملخص: 
يتناول هذ� �لبحث مو�سوع �لعنف �سد �ملر�أة، ويقوم على مبد�أ �لتفا�سل يف �لقوى، 

ويتوجه غالبًا �إىل جو�نب �ل�سعف يف �ملجتمع �لإن�ساين �ملتمثلة باملر�أة و�لطفل. 
و�لعنف ل يلقى قبوًل �رشعيًا ول قانونيًا ول عرفيًا، لأنه فعل هّد�م، يتم بد�فع �لنتقام، 

�أو ب�سبب ��ستحكام �لغ�سب و�رشعة �لنفعال، ول ميكن �سبطه باأية �سو�بط. 
ولقد حاول علماء �لنف�ض موؤخر�ً �لوقوف على دو�فعه، فمنهم من �أرجعها �إىل �أ�سباب 

بيولوجية ومنهم من جعل �أ�سبابه نف�سية، مردها �إىل �ل�سعور �لد�خلي بالإحباط. 
يكون  وقد  و�ل�سفع،  �ملربح  كال�رشب  مادية  و�سائل  با�ستخد�م  يكون  قد  و�لعنف 
بو�سائل معنوية )نف�سية( ، تتمثل بال�ستم و�لتوبيخ و�لإهانة و�لإ�ساءة و�لإهمال و�ل�سخرية 

وغريها. 
و�لعنف �سد �ملر�أة يف �لإ�سالم ل يحظى باأية �سفة �رشعية على �لإطالق، وكذ� �لتعدي 

يف �لتاأديب. 
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Philosophical Theories about Violence against Women 
from an Islamic Perspective

Abstract: 

The domestic violence depends on the principle of deferential forces, and 
it often concentrates on the weak sides of the society like woman and children. 
The violence isn’t accepted by Islam or by law because it is a subversive act 
which is motivated by revenge or anger, and it doesn’t have any acceptable 
standards. 

Recently, a number of psychologists tried to know its motivations. Some 
believe that it has biological and others psychological reasons caused by the 
inner feelings of frustration. The violence may be physical such as slapping 
or psychological such as cursing and insulting. 

Islam absolutely refuses all kinds of domestic violence. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على �مل�سطفى �ملختار، و�آله و�سحبه �لطيبني 

�لأبر�ر وبعد: 
وتوطد  �ملجتمع  حلمة  ت�سكل  �لتي  �لأ�سا�سية  و�لدعامة  �لأوىل  �للبنة  �لأ�رشة  فتعّد 
دعائمه، وقد �هتم �لإ�سالم ببنائها حتت مظلة �لرباط �ل�رشعي �لقائم على �ملودة و�لرحمة ، 
قال �هلل تعاىل: {ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�شكم اأزواجا لت�شكنوا اإليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة} ] �لروم: 21[. وحر�سًا على ��ستقر�ر هذه �لبنية و��ستمر�ريتها فقد �أعطى 
�ل�سارع �حلكيم �لرجل حق �لولية و�لقو�مة على �أفر�د �أ�رشته، من �أجل رعايتهم وتاأديبهم 
�إىل �لت�سّلط و�ل�ستبد�د و�لتذّرع به لإيذ�ء  �أن يتجاوز ذلك �حلق  وتدبري �سوؤونهم، لكن دون 
�أفر�د �لأ�رشة وتربير �أ�سكال �لعنف و�لق�سوة �سدهم، ول �أن يتطرف يف فهمه ويعّده �سكاًل من 

�أ�سكال �لعنف �سمن �لأ�رشة. 
�لأمر �لذي بد�أت مالحمه تظهر يف مطلع �لقرن �لع�رشين )ع�رش �لتطور �لعلمي و�لنه�سة 
�لفكرية( ، حيث برز كثري ممن ت�سّنع �لتجديد و�ملدنية، وق�رش مفهومها على �خلروج عن كل 
قدمي، و�عتباره تخلفًا وتقهقر�ً، و�لتحرر من كل �سابط، و�عتباره تقييد�ً وتكبياًل، فكان ذلك 
ثورة على ��ستقر�ر �ملجتمع، تفجرها عنا�رش �ل�سعف يف �ملجتمع �لإن�ساين عامة، و�ملر�أة 

خا�سة. 
وقد حظيت �ملر�أة منذ ذلك �حلني باهتمام ملحوظ، و�سغلت �سوؤونها حيز�ً و��سعًا يف 
�ملوؤمتر�ت و�لتفاقيات �لدولية �ملنعقدة، ولعل مو�سوع �لعنف �لذي قد تتعر�ض له �ملر�أة 
يف �لأو�ساط �لأ�رشية و�لجتماعية ت�سّدر قائمة �ملو�سوعات �ملطروحة يف هذ� �ل�ساأن، ثم 
�أنو�ع �ل�سلوك �ل�سادرة عن �لفرد، وحذرت  جاءت �لنظريات �لفل�سفية رديفًا لذلك، فف�رشت 
من خطر ��ستخد�م �لعقاب، و�أرفق ذلك بعدد من �ل�سور �لو�قعية ل�ستخد�م �لعنف �سد �ملر�أة، 

�إما نتيجة �جلهل بال�رشع و�سو�بطه، �أو نتيجة ��ستحكام �لغ�سب و�رشعة �لنفعال. 
�لتي ل  �لتجاوز�ت  �أو �حلد من  �إذ� كنا يف �سدد �ملطالبة باحلق  ول م�سكلة يف ذلك 
تلقى لها قبوًل �رشعيًا �أو عرفيًا، لكن مال يقبل بحال �أن جتعل مثل هذه �لتجاوز�ت �لفردية 
و�لأعر�ف �لفا�سدة �أ�سا�سًا تبنى عليه �لأحكام، وحتارب من �أجله �ل�رش�ئع و�لأديان، ويحّمل 
�للفظ ما ل يحتمل، فيعّد �لتاأديب �مل�سبوط �رشعًا عنفًا، بل يتعد�ه لي�سمل �لو�سائل �لنف�سية 
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�إي�ساح �ملفهوم �حلقيقي للعنف  �لتي ل ترت�فق عادة باإيذ�ء ج�سدي، وهذ� ما يرتب علينا 
�ملنظور  له يف  �ل�رشعي  �حلكم  بيان  ثم  ومن  و�أ�سبابه،  دو�فعه  على  و�لوقوف  �ملر�أة،  �سد 

�لإ�سالمي، حتى تتجلى مفارقته للتاأديب �ملن�سو�ض عليه �رشعًا. 
وميكن اإجمال الهدف من البحث واأ�شبابه يف النقاط االآتية: 

�إي�ساح �ملفهوم �حلقيقي للعنف �سد �ملر�أة وبيان حكمه و�أنو�عه و�آثاره، و�ملنظور . 1
�لإ�سالمي له يف ظل �لهتمام �لدويل و�لعاملي باملطالبة بحقوق �ملر�أة، و�حلّد من �لعنف 
�لو�قع عليها، ل�سيما بعد �أن ظهر من يت�سدق ويتنطع بكلمات مع�سولة وعبار�ت م�سمومة 
حياة  ت�ستهدف  �لتي  �لعنف  �أنو�ع  من  نوعًا  �لتاأديب  ويعّد  بالعنف،  وي�سفه  �لإ�سالم،  �سد 
�لإن�سان وكر�مته، وتنطوي على خرق لتفاقيات حقوق �لإن�سان عمومًا و�ملر�أة على وجه 
�خل�سو�ض، ويف ذلك مبالغة جتعل �لوقوف على هذ� �خللط �لكبري و�لفهم �خلاطئ غاية يف 

�لأهمية. 
وباأ�سكال . 2 و�لجتماعية،  �لأ�رشية  �لأو�ساط  �ملر�أة يف  �لعنف حقيقة �سد  ��ستخد�م 

متفاوتة رغم كل �لدعو�ت �إىل نبذ �لعنف، وهذ� يرتب علينا بيان مكانة �ملر�أة يف �لإ�سالم 
وموقفه من ��ستخد�م �لعنف جتاهها. 

�مل�سلمون . 3 و�لرتبوين  �لفال�سفة  حاول  �لتي  و�لفل�سفية  �لنف�سية  للنظريات  در��سة 
و�لغربيون �لوقوف عليها يف تف�سري �لدو�فع �لكامنة ور�ء �لعنف �سد �ملر�أة، وبيان �لآثار 

�لنف�سية و�جل�سدية و�لجتماعية �ملرتتبة على ��ستخد�مه. 

الدراسات السابقة: 
يف �حلقيقة مل �أقف على در��سات �أكادميية �سابقة تناولت مو�سوع �لعنف من �ملنظور 
�لإ�سالمي، و�أكرث من تناول هذ� �لبحث من �لكّتاب �نطلق من �جلو�نب �ملعا�رشة �لتي طرحت 
على  �لوقوف  �ملربني  من  كثري  حاول  وقد  �ملر�أة،  ب�سوؤون  �ملتعلقة  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  يف 
معرفة �لأ�سباب �لنف�سية �لكامنة ور�ء ��ستخد�م �لعنف يف جمال �لأ�رشة، وو�سعو� يف ذلك 
عدد�ً من �لنظريات حاولت يف هذ� �لبحث در��ستها من �ملنظور �لإ�سالمي، وهذا ما خلت 

عنه اأكرث الدرا�شات يف هذا املجال والتي اأذكر منها: 
�أ�سباب ��ستخد�م �لعنف �سد �لأطفال يف �لأ�رشة �ل�سورية، غمار �إ�سماعيل. 1
�لعنف �لأ�رشي، �إجالل حلمي. 2
�ملر�أة يف منظومة �لأمم �ملتحدة، نهى �لقاطرجي . 3
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منهج البحث: 
�لفقهاء  �آر�ء  فتتبعت  �لنقدي،  و�ل�ستقر�ئي  �لو�سفي  �ملنهج  �لبحث  هذ�  يف  �تبعت 
و�ملرّبني وعلماء �لنف�ض من �مل�سلمني وغريهم، وعملت على عر�ض �لآر�ء ومناق�ستها، وكنت 
�آر�ء، و�أقارنه مع ن�سو�ض �لت�رشيع �لإ�سالمي  �أذكر ما زعمه غري �مل�سلمني من  يف �لغالب 
�لقومي بهدف �إظهار ما يعرتي هذه �لآر�ء من ق�سور، وما تفتقده من �أ�سول و�سو�بط، وما 

ميتاز به �لت�رشيع �لإ�سالمي من �لتكامل. 
ولقد ق�شمت البحث اإىل اأربعة مطالب، وفيما ياأتي خطة البحث: 

�ملطلب �لأول- تعريف �لعنف �سد �ملر�أة:  ●
�ملطلب �لثاين- �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لعنف �سد �ملر�أة:  ●
�ملطلب �لثالث- �أنو�ع �لعنف �سد �ملر�أة:  ●
�ملطلب �لر�بع- �لآثار �ملرتتبة على �لعنف �سد �ملر�أة:  ●
�خلامتة  ●

املطلب األول - مفهوم العنف ضد املرأة وحكمه: 

أوال - تعريف العنف ضد املرأة: 

يفًا، و�لعنيف من ل رفق له  نمِ ُتُه َتعنْ فنْ فًا، فهو عنيف، �سد �لرفق، وعنَّ لغة: من عَنَف ُعننْ
و�للوم  �لتعيري  �لتعنيف  ومن  و�ل�ّسري،  �لقول  من  �ل�سديد  على  �أي�سا  ويطلق  �خليل،  بركوب 

و�لتوبيخ و�لتقريع. )1( ، ويف �ل�سطالح: هو معاجلة �لأمور بال�سّدة و�لغلظة. )2( 
�لتفاقيات  وعقدت  �حلديث،  �لع�رش  يف  �ل�ستخد�م  �سائع  �لعنف  م�سطلح  كان  وملا 
له،  تعريف  �سياغة  من  �ملعا�رشين  و�لفال�سفة  للعلماء  لبد  كان  منه،  للحد   )3( �لعاملية 
من �أجل حتديد ماهيته، وقد عّرفو� �لعنف �سّد �ملر�أة باأنه: �سلوك عدو�ين، ينتج عن وجود 
عالقات قوة غري متكافئة بني �ملر�أة و�لرجل د�خل �لأ�رشة، ويرتتب على ذلك حتديد دور كل 
فرد ومكانته من �أفر�د �لأ�رشة، وفقًا ملا ميليه �لنظام �لقت�سادي و�لجتماعي �ل�سائد يف 

�ملجتمع. )4( 
�ملر�أة من  باأنه: حرمان  �ملر�أة  �لعنف �سد  فقد عربو� عن  و�ملدنية  �حلرية  دعاة  �أما 
ممار�سة حقوقها �لجتماعية و�ل�سخ�سية، و�حلّد من �نخر�طها يف �ملجتمع وممار�سة دورها 
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�لتعليم،  ومن  �لبيت  خارج  �لعمل  من  �ملر�أة  حرمان   : زعمهم(  )وفق  مظاهره  ومن  فيه، 
و�لتدخل بعالقاتها �لجتماعية و�ل�سخ�سية و�إعطاء �حلق للزوج يف تاأديبها. )5( 

ثانيا - حكم العنف ضد املرأة: 

�ملر�أة  و�بنة، كما جمع بني  �أمًا وزوجة  �إكر�مها  باملر�أة وح�ّض على  �لإ�سالم  �عتنى 
و�لتفاين،  و�لألفة  و�لرحمة و�ملحبة  �ملودة  ت�سودها  �أجو�ء  �ل�رشع، يف  و�لرجل حتت مظلة 

على �أ�سا�ض �لتكامل ل �مل�ساو�ة. 
ن�سوزها  تاأديب زوجته يف حال  للزوج �حلق يف  �أعطى  قد  �حلكيم  �ل�سارع  و�إذ� كان 
فهذ� ل يعني �أن يتجاوز �حلد لدرجة �لتعدي و�لت�سلط، ول �أن يتطرف لدرجة �عتبار �لتاأديب 

�مل�سبوط �رشعا بحد ذ�ته عنفًا. 
و�لتعّدي على �ملر�أة �أمر منهي عنه �رشعًا، بدء�ً بالذم و�لقدح و�لتحقري، مرور�ً بال�رشب 
و�لعتد�ء �لبدين وت�سويه �لأع�ساء، و�نتهاًء بالقتل، وقد جاءت ن�سو�ض �ل�رشع �رشيحة يف 
تعاىل:  قال  فقد  �أي�سًا،  وم�ساورتها  بل  باملعروف،  ومعا�رشتها  �ملر�أة  �إىل  �لإح�سان 
�أنه قال  {وعا�رشوهن باملعروف} ]�لن�ساء: 19[، وورد عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

، َو�أََنا َخرُيُكم لأًهلمِي ». )7(  النِّ�َساءمِ َخري�ً »)6( وقال: »َخرُيُكم َخرُيكم لأَهلمِهمِ و� بمِ »��َستو�سُ
هذه �لن�سو�ض جميعا توجه نحو �لو�سية بالن�ساء وح�سن معا�رشتهم، وقد نهى ر�سول 
ُبو� �إمَِماَء  �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم نهى عن �رشب �لنِّ�ساء �إيذ�ًء لهّن ل تاأديبا، فقال: »ل َت�رشمِ

�هللمِ »)8( 
َب  َ َر�ُسوَل �هللمِ �سلى �هلل عليه و�سلم �رشَ َر�أيُت  وعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: »َما 
همِ �َسيئًا َقطُّ »)9( وهو �سلى �هلل عليه و�سلم �ملعلم �لأول  َيدمِ َب بمِ َ َمًا َلُه َقطُّ َول �مَر�أًة َول �رشَ َخادمِ

و�لقدوة �لأمثل. 

املطلب الثاني - العوامل املؤثرة يف العنف ضد املرأة: 
�لدو�فع  على  �لوقوف  �حلديث  �لع�رش  يف  �لنف�ض  وعلماء  �لفال�سفة  من  كثري  حاول 
النظريات ميكن  وو�شعوا يف ذلك عدداً من  �لنف�سية �لتي تكمن ور�ء �لعنف �سّد �ملر�أة، 

اإجمال م�شامينها يف النقاط االآتية: 

أوالً - أثر الوراثة يف السلوك العنيف ضد املرأة: 

�لفعل  فرّد  بيولوجي،  ور�ثي  من�ساأ  �إىل  لجن  وكارل  جيم�ض  وليم  عند  �لعنف  يرجع 
عند  �لفرد  يدركها  �ل�سم،  �لغدد  على  نوعية  فعل  ردود  ي�سبب  بالغ�سب  �ملتمثل  �لنفعايل 
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عدو�ين  تفريغ  �سكل  على  �لعنف  ويحدث  �لع�سبي،  �لدفع  طريق  عن  �لدماغ  �إىل  �نتقالها 
خارجي، فاإن كان د�خليًا �أّثر �سلبًا على �رشبات �لنب�ض فاأدى �إىل ت�سارعها، وبالتايل رفع 

�لتوتر لدى �لفرد. )10( 
يف  قوة  �لغ�سب  لأن  و�لفظاظة،  �لغ�سب  �إىل  �لعنف  �مل�سلمون  �لفال�سفة  �أرجع  وقد 
�لقلب، تتوجه عند ثور�نها �إىل دفع �ملوؤذيات قبل وقوعها، وهي طبع لدى �لإن�سان، ل �سبيل 
�إفر�ط ول تفريط، وبذلك يظهر  لقمعها بحال، و��ستخد�مها م�ستح�سن يف مو�سعه من غري 
تكون  فقد  دو�فعها  �أما  �آثارها،  من  و�حلّد  بها،  �لتحكم  �لنف�ض يف  �لتهذيب وجماهدة  دور 
لأ�سباب غريزية، �أو �عتيادية مكت�سبة، وهي �إن خرجت عن �سيا�سة �لعقل و�لدين، بحيث ل 
يبقى للمرء معها ب�سرية ول فكر ول نظر ول �ختيار، ف�سوف ت�سفر عن مظاهر متعددة من 

�لعنف، و�إن مت كظمها لعجز عن �لت�سفي، �حتقنت يف �لقلب و�سارت حقد�ً. )11( 
وقد تعاقبت �لتوجيهات �لإلهية نحو كظم �لغيظ و�لبعد عن �لتوتر و�لغ�سب، قال تعاىل 
ا�سِ  َواهلل ُيِحبُّ امُلح�ِشِنَي} ]�آل عمر�ن: [، وورد  {َوالكاِظِمَي الغيظ َوالَعاِفَي َعنِ  النَّ
ديُد �لذي مَيلمُِك َنف�َسُه  ا �ل�سَّ َ َعةمِ �إمنَّ ديُد بال�رشُّ عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال: »لي�َض �ل�سَّ

بمِ ». )12(  نَد �لغ�سَ عمِ

ثانياً - أثر العوامل النفسية يف العنف ضد املرأة: 

�ملو�قف  يف  معينة  ��ستجابة  باأنه  �لعنف  �لنف�سي  �لتحليل  مدر�سة  �أ�سحاب  يف�رش 
�لإحباطية، فهو ذو من�ساأ نف�سي، ينتج عن �ل�سعور بالإحباط �أو �لتوقع له، ويكون م�سحوبًا 

بعالقات �لتوتر، وينطوي على نية مبيتة لإحلاق �رشر مادي �أو معنوي بكائن حي )13( 
ويوؤدي يف غالب �لأحيان �إىل �سيطرة �لعاطفة وتغييب �لعقل، ثم �إىل �لعنف، و �نعد�م 

�لقدرة على �سبط �لنف�ض. 
بد�فع  و�ل�رشب  �لإيذ�ء  عن  تنهى  �لتي  �لإ�سالمي  �لت�رشيع  لتعاليم  مناف  وهذ� 

�لنتقام )14( 
عن عائ�سة �أم �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنها �أنها قالت: »ما �نتقم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم لنف�سه يف �سيء قط �إل �أن تنتهك حرمة �هلل فينتقم بها هلل ». )15( 

ثالثاً - أثر الوسط االجتماعي يف العنف ضد املرأة: 

يرى )تالكوت بار�سنز، روبرت مريمتن، كنجزيل د�فيد( �أن �لعنف مكت�سب يتلقاه �لفرد 
دور  �ملق�سودة  وغري  �ملق�سودة  �لجتماعية  وللتن�سئة  �خلارجي،  �لجتماعي  �ملحيط  من 
كبري يف ذلك، من خالل �لحتكاك و�لتقليد. كبري يف ذلك، من خالل �لحتكاك و�لتقليد )16( 
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لدونية  تكري�سًا  و�لأنثى،  �لذكر  من  لكل  �لنمطية  �لتن�سئة  �إىل  �لعنف  هوؤلء  ويرجع 
�ملر�أة ومتجيد�ً لفوقية �لرجل، و�نطالقًا من ذلك فقد نهجو� يف حتليل �لعنف �سد �ملر�أة عدة 

�جتاهات، تتفاوت بينها تفاوتًا زمنيًا وت�شتند اإىل النظريات االآتية: 
نظرية امل�شدر: . 1

وهي ُترجع �لعنف �ملوّجه �سد �ملر�أة �إىل �لقوة �جل�سدية �لتي تعّد �أحد �مل�سادر �لتي 
حتقيق  يف  �لأخرى  �مل�سادر  ف�سل  بعد  �إليها  يلجاأ  �لتي  �لأخرية  و�لو�سيلة  �لرجل،  ميلكها 
�ل�ستجابة �ملرغوبة، وحمل �لزوجة على �خل�سوع و �لإذعان و�لطاعة، وكلما ز�د �لتفاوت 

بني �لزوجني يف م�ستوى �لتعليم و�ملكانة �ملهنية، كلما ز�د ��ستخد�م �لعنف. )17( 
وهذ� ما �أكده ��ستقر�ء كثري من �حلالت �لجتماعية، وهو �أمر يحاول �ل�رشع تالفيه من 
�ملر�حل �لأوىل للزو�ج في�سرتط �لكفاءة يف جانب �لزوج، كحق مطلق للزوجة و�أوليائها )18( 

، ملا يرتتب على �لنقي�ض من �إ�ساءة يف �ملعاملة، و��ستخد�م لأ�سكال �لعنف. 
النظرية البنائية الوظيفية: . 2

�أمر  �أفر�د �لأ�رشة )�لذكر و�لأنثى( ، وهو  وهي تقوم على �فرت��ض تق�سيم �لأدو�ر بني 
وظيفي �إيجابي، يحقق �لنظام و�لتو�زن �لد�خلي لالأ�رشة، ويعّدون دونية �ملر�أة �أمر�ً �إيجابيًا 

حتميًا للمحافظة على بناء �لأ�رشة، مما يرّبر ��ستخد�م �لعنف �سدها. )19( 
و�لذي يبدو يل �أن �لنظرة �لدونية للمر�أة هي وليدة �ملجتمعات منذ �لقدم، مل ترد بها 
�رشيعة من �ل�رش�ئع �لدينية، توحي بها عبار�ت �لفال�سفة �لقدماء، �لتي مل تكن مبناأى عن 
�لتاأثر مبفاهيم �ملجتمع، فاأكرثهم يعّد �ملر�أة ينبوع �ملعا�سي و�أ�سل �ل�سيئة و�لفجور، وهي 
من  ت�ستحي  �أن  وينبغي  �مر�أة،  �أنها  وخجاًل  ند�مة  وح�سبها  جهنم،  �أبو�ب  من  باب  للرجل 

ح�سنها وجمالها، لأنه �سالح �إبلي�ض �لذي ل يو�زيه �سالح. )20( 
ويعّدها �أفالطون دون �لرجل يف �لدرجة ل يف �لنوع، فاإذ� �أر�دت �لت�ساوي مع �لرجل، 
فالبد لها �أن تتجرد من عاطفتها، ومتار�ض �لتدريبات �لريا�سية عارية �إىل جانب �لرجال، 
�أما �لأطفال فال يقع على عاتقها مهمة تربيتهم، بل يعزلون عنها، ول ي�سمح لها بروؤيتهم 
)21( ، �أما �أر�سطو، فيجعل �ملهمة �لأ�سا�سية للمر�أة طاعة زوجها، و�حلفاظ على منزله و�أمو�له 

)22( ، �أما عند رو�سو، فمبنى �لعالقة بني �لرجل و�ملر�أة على �لتكامل ل �مل�ساو�ة. )23( 

دون  بحرية  ليطالبو�  حذوهم،  يحذو  ومن  دوركامي  وفريد  مارك�ض  �أمثال  ياأتي  ثم 
حدود، و�إباحية م�رشوعة معتربين �أن �لأخالق قيد ل معنى له، و�لختالط هو �ل�سبيل �لأمثل 
و�إد�رة  �أولدها  �لإ�سالم ل تعدو تربية  للمر�أة يف  �لأ�سا�سية  )24( ولعل �ملهمة  للتحرر منه. 
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لها  �لرجل،  �إمنا هي �رشيكة  دونية،  �أو  �نتقا�ض  ينطوي على  ذلك ل  �أن  بيد  بيتها،  �سوؤون 
مكانتها وقدرها )25( . 

و�أدركتها  �لفال�سفة،  جميع  عقول  �إليها  و�سلت  للمر�أة  �ملن�سفة  �لنظرة  هذه  وليت 
يف  �ل�رشيفة  �لأحاديث  من  كثري  وجود  من  �لرغم  فعلى  تفريط،  �أو  مغالة  دون  �أذهانهم 
ف�سل طاعة �ملر�أة لزوجها، غري �أين ما وجدت و�حد�ً منها يعرب عن تبعيتها للرجل �متهانًا 
�ملر�أة  حتاكي  �لن�سو�ض  فمجمل  ذلك،  من  �لعك�ض  على  بل  ملكانتها،  و�نتقا�سًا  لكر�متها 
َيٌة  �لعاقلة ذ�ت �ملد�رك �لكاملة، و�لذهن �لثاقب، قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »َو�مَلر�أَُة َر�عمِ

َها ». )26(  تمِ يَّ َي َم�سوؤوَلٌة َعن َرعمِ َها، َوهمِ يفمِ َبيتمِ َزوجمِ
فهذ� �حلديث يومئ بثقل �لأمانة �لتي جعلت على عاتق �ملر�أة يف �إد�رة بيتها، وتدبري 
�سوؤون �أولدها ورعايتهم، و�إعانة زوجها على �لعفاف، فلي�ض �ن�سياقها لطاعة زوجها تذلاًل، 
بل تعبري�ً عن �إح�سا�ض مرهف، و�سعور عميق لديها بعبء م�سوؤوليتها �أمام �هلل تعاىل، لكن 

هذ� ل يربر ��ستخد�م �لعنف نحوها بحال. 
نظرية التعلم االجتماعي: . 3

نظرية )باندور�( وهي �لأكرث �سيوعًا، وتقوم على �فرت��ض: �أن �سلوك �لعنف ينتقل عرب 
�لأجيال، و�خلرب�ت �لتي مير بها �لطفل هي �لتي ت�سكل �سخ�سيته عند �لبلوغ. 

لتقليد  قابلية  �أكرث  �أ�رشة عنيفة يكون  ين�ساأ يف  �أن من  �لنف�سية  �لدر��سات  �أثبتت  وقد 
�أُنزل عليهم من عقاب  �لعنف من غريه و�أن هناك �رتباط بني عدو�ن �ملر�هقني، وبني ما 

ج�سدي يف مر�حل �لطفولة �لأوىل. )27( 
وهذ� بجملته موؤيد لآر�ء �ملرّبني �مل�سلمني، �إذ �إن �لرفق يفوق �لعنف يف تاأثريه )28( ، 

كما �أن �ل�سدة حتمل �ل�سغري على �لقهر و�لت�سلط، وتدفعه �إىل �لكذب و�خلبث. )29( 
ولقد وردت ن�سو�ض �ل�رشع �حلنيف يف مدح �لرفق باعتباره ثمرة ح�سن �خللق، وذم 
�لعنف لأنه نتيجة �لغ�سب و�لفظاظة، قال تعاىل يف و�سف �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم 

وا ِمن َحوِلك} ]�آل عمر�ن: 159[.  {َوَلو ُكنَت فظاً َغِليَظ الَقلب النف�شُّ
بُّ  يٌق ُيحمِ وقد �أثنى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم على �لرفق وبالغ فيه، فقال: »�إنَّ �هلل َرفمِ
«)30( ، وقال �أي�سًا: »�إمِنَّ �لرِّفَق ل يكوُن يف �َسيٍء  ي َعَلى �لُعننْفمِ همِ َمانْ ل ُيعطمِ يمِ َعَلينْ طمِ َق، َوُيعنْ �لرِّفنْ

ن �َسيٍء �إل �َساَنه«)31( . �إل َز�َنه، َول ُينَزُع ممِ
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ويعود �ل�سبب يف ذلك �إىل كون �لطباع �أميل �إىل �لعنف و�حلدة، منها �إىل �لرفق و�حللم، 
لكن �لعنف يف حمّله ح�سن، كما �أن �لرفق يف حمّله ح�سن، و�للني �أبلغ تاأثري�ً من �لعنف )32( .

النظرية الفينولوجية: . 4
�إن �لعنف حماولة ل�سرتد�د �سيء مفقود عن طريق �لقوة �لبدنية �لنفعالية، باعتبار 

�أن �لرجل
هو �مل�سيطر، و�ملر�أة خادمة وع�سيقة له، و�لبيت �أ�سبه بفندق لالإقامة. )33( 

َيٌة يفمِ  وهذ� كالم عجيب، وقد ورد عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قوله: »َو�مَلر�أَُة َر�عمِ
َها«. )34(  تمِ يَّ َي َم�سوؤوَلٌة َعن َرعمِ َها، َوهمِ َبيتمِ َزوجمِ

فاملر�أة ت�ساطر �لرجل �مل�سوؤولية �لأ�رشية، ولي�ست ع�سيقة �أو خادمة، ول ينبغي للزوج 
�أن يجعل من �لق�سوة و�لتبعية، طابعًا يطبع �لتعامل �لأ�رشي، وي�سوب �لعالقة �لزوجية، وقد 
ُعَها يفمِ  ، ُثمَّ ُيَجاممِ ورد عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قوله: »ل َيجلمُِد �أََحُدُكُم �مَر�أََتُه َجلَد �لَعبدمِ

رمِ �لَيوم«. )35(  �آخمِ
النظرية املارك�شية: . 5

هي:  �لن�سوية  و�لر�ديكالية  �لنظرية،  هذه  بتبني  �لن�سوية  �لر�ديكالية  �حلركة  قامت 
منظومة فكرية �أو م�سلكية مد�فعة عن م�سالح �لن�ساء، ود�عية �إىل تو�سيع حقوقهن. )36( 

ويرد هوؤلء �لتمايز بني �لرجل و�ملر�أة �إىل عالقات �مللكية ومنط �لإنتاج، فاملر�أة مّلا 
عملت خارج �لبيت، و�كت�سبت �ملال، �رتفعت مكانتها وعال �ساأنها وت�ساوت مع �لّرجل. )37( 

ومنع  �لر�أي،  يف  �لختالف  رف�ض  يف  زعمهم  وفق  له  تتعر�ض  �لذي  �لعنف  ويتمثل 
�لزوجة من �ل�سفر، ومنعها من �خلروج من �ملنزل، و�ملعا�رشة �جلن�سية بالإكر�ه، ول �سبيل 

للخال�ض �إل بتوعية �ملر�أة باأهميتها وحقوقها وو�جباتها )38( . 
وهذه التوعية تنطوي على االإجراءات االآتية: 

تقوي�ض �لدعامتني �لأ�سا�سيتني ملوؤ�س�سة �لزو�ج، �للتان تتمثالن يف تبعية �ملر�أة  ♦
للرجل وتبعية �لأطفال لالآباء، و�لعمل على �إز�لة �لفو�رق �لنوعية بينهم. 

�لأمومة، وحتريرها من  ♦ قيد عاطفة  �لزوجية ومن  �حلياة  رباط  �ملر�أة من  حترير 
�أنوثتها لتكون ند�ً للرجل، م�ساوية له يف جمالت �لعمل كافة. 

تربية �لأطفال تربية جماعية يف موؤ�س�سات �لرعاية �لبديلة، حيث ل يرتبطون باأم  ♦
ول �أب معينني، و�لعمل على حتقيق ��ستقاللهم �لذ�تي، من غري �أن يكونو� �متد�د�ً لأبويهم. 
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�إحد�ث تغيري ثوري هجومي  ♦ �لن�ساء يف منظمات وهيئات م�ستقلة، بهدف  جتميع 
على عك�ض �حلال يف �ملجتمعات �لتقليدية �لدفاعية. )39( 

ل من و�جباتها جتاه زوجها و�أولدها،  ودون �سك فهذه دعوة �رشيحة للمر�أة للتن�سّ
و�ل�سعي �خلائب ور�ء مدنية ز�ئفة، حتمل يف طّياتها ع�سفًا للنظام �لأ�رشي، وزعزعة لأمنه 
دعاة  بيد  �ألعوبة  وتغدو  نف�سها،  بها  تهني  حاٍل  �إىل  �تز�نها  عن  �ملر�أة  وتخرج  و��ستقر�ره 

�لتحرر و�ملدنية. 
َل اهلل َبع�َشُهم  اُموَن َعَلى النِّ�َشاِء مِبَا َف�شَّ �أما �لقو�مة يف قوله تعاىل: {الرَِّجاُل َقوَّ
رقبة  على  م�سلطًا  �سيفًا  فلي�ست   ،]34 ]�لن�ساء:  اأمَوِلِهم}  ِمن  اأنَفُقوا  ا  َومِبَ َبع�سٍ   َعَلى 
�ملر�أة، وفق ما يحاول هوؤلء ت�سويرها )40( ، �إذ �لقّو�م مبالغة من �لقيام بال�سيء و�لنظر فيه 

و�لجتهاد يف حفظه، وقيام �لرجال على �لن�ساء من هذ� �لقبيل. )41( 
�لرجل  عاتق  على  �مللقاة  �ملهّمات  جملة  عن  تعبري  �ل�رشعية  حقيقتها  يف  و�لقو�مة 
جتاه بيته وزوجته و�أولده يف �لتدبري، و�لتاأديب، و�حلفظ و�حلماية. )42( ، وهي ل تنطوي 

على �نتقا�ض، بل هي �خت�سا�ض، وكونها للرجل دون املراأة مردرّه اإىل اأمور عدة: 
يدير  ♦ و�حد  قّيم  من  لها  ولبد  و�سو�بطها،  نظامها  لها  تربوية  موؤ�س�سة  �لبيت  �إن 

�سوؤونها، ويت�سف مبقومات �سخ�سية، وقدر�ت قيادية، و�لرجل �أقدر من �ملر�أة على ذلك. 
و�لطبع  ♦ �لنف�ض  قوة  مثل  �ملر�أة،  �ساأن  من  لي�ست  باأمور خلقية  �لرجال  �خت�سا�ض 

�أي�سًا بالنبوة، و�لإمامة، و�لولية �لعامة، و�خلطابة، و�إقامة �ل�سعائر �لدينية  و�خت�سا�سه 
و�جلهاد. )43( 

تكليف �لرجل بالإنفاق وبذل ذ�ت �ليد يف تاأمني متطلبات �لأ�رشة )44( ، ومقابل  ♦
َل اهلل َبع�َشُهم  اُموَن َعَلى النِّ�َشاِء مِبَا َف�شَّ �لتكليف لبد من �متياز، قال تعاىل: {الرَِّجاُل َقوَّ
ا اأنَفُقوا ِمن اأمَواِلِهم}، �أما م�ساركة �ملر�أة يف �لإنفاق فال يقت�سي زو�ل  َعَلى َبع�س َومِبَ
�لقو�مة كما يدعي دعاة �لتحرر، لأنه منها على �سبيل �لتربع ل �لتكليف، كما �أن �لإنفاق �أحد 

�أ�سباب �لقو�مة، لكن لي�ض �ل�سبب �لوحيد. 
�أما منعها من �خلروج من بيته �إل باإذنه، فذلك لأنها حمتب�سة حلقه، وهو مقت�سى عقد 
�لزو�ج )45( ، ولأن حق �لزوج و�جب فال يجوز تركه مبا لي�ض بو�جب )46( ، ويتوجب عليه 

باملقابل �لإنفاق عليها، وتعليمها، ولها �خلروج لكت�ساب �لنفقة �إذ� �أع�رش �لزوج، كما لها 
�خلروج لطلب �لعلم �لو�جب و�لفتوى، �إن ق�رش �لزوج يف تعليمها. )47( 

�أما �لإكر�ه على �ملجامعة فلم يعّده �ل�سارع بني �لزوجني، ولي�ض للمر�أة يف ذلك حرية 
�سخ�سية، ولي�ض ذلك من قبيل �لعنف �لأ�رشي، بل حتقيقًا للعفاف �لجتماعي، قال �سلى �هلل 
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عليه و�سلم: »�إذ� باتت �ملر�أة هاجرة فر��ض زوجها لعنتها �ملالئكة حتى ت�سبح »)48( ، وقال 
�أي�سا: »و�لذي نف�سي بيده ما من رجل يدعو �مر�أتـه �إىل فر��سها فتاأبى عليه �إل كان �لذي يف 

�ل�سماء �ساخطًا عليها حتى ير�سى عنها »)49( . 

املطلب الثالث - أنواع العنف ضد املرأة: 

العنف اجل�شدي �شد املراأة: وهو ��ستخد�م �لقوة �جل�سدية جتاه �ملر�أة بنية �إيذ�ئها . 1
و�إحلاق �لأ�رش�ر �جل�سمية بها، كلّي ع�سو �أو عوجه، و�حلرق، و�لكي، و�خلنق، و�لركل، و�للطم، 
�أر�سًا، و�لع�ّض وغريه ويدخل فيها  و�ل�رشب بالأرجل و�لأيدي، وكذلك �سّد �ل�سعر، و�لرمي 

�لعنف �جلن�سي. )50( 
يف  جتوز  ول  حم�سة،  عقوبة  على  تنطوي  مادية  و�سائل  هذه  �أن  �ملالحظ  ومن 
�حلنيف  �ل�رشع  تعاليم  تتنافى مع  �لإن�سان، وهي  لكر�مة  �متهانًا  فيها  لأن  �ملر�أة،  حق 

 )51( بالكلية. 
العنف النف�شي �شد املراأة: وهذ� �لنوع ل يرت�فق عادة باأ�رش�ر ج�سدية، وقد يكون . 2

�أو �سيء مرغوب فيه،  �أو �متناعًا عن فعل، كاحلرمان من �متياز  فعاًل، كالإهمال، و�لهجر 
ويدخل فيه �لعنف �للفظي، كال�ستم و�لتهديد و�لنعت بالقبيح من �ل�سفات، و�لتحقري )52( ، 

ويف هذه �لو�سائل �إ�ساءة ل عنفًا، لأنها ل تنطوي على �إيذ�ء ج�سدي. 

املطلب الرابع - اآلثار املرتتبة على العنف ضد املرأة: 
كالكتئاب . 1 �لنف�سية،  �لأمر��ض  من  بكثري  عادة  �لعنف  يرت�فق  �لنف�سية:  �لآثار 

و�خلوف و�لقلق، و�لربود �جلن�سي و�لإحباط، وغريها )53( ، وهو يزيد من �حتمالت �ل�سلوك 
�لعدو�ين 

يف . 2 �مل�ستخدمة  �لو�سيلة  لختالف  تبعًا  �جل�سدية  �لآثار  تختلف  �جل�سدية:  �لآثار 
�لعاهات  من  حالت  �لغالب  يف  عنه  وينجم  عليه،  وقع  �لذي  و�ملو�سع  �لعنيف،  �ل�رشب 
�لد�ئم،  و�ل�سد�ع  �لنف�ض،  �سيق  وهجمات  �لقلب  دقات  يف  بخفقان  و�ل�سعور  �مل�ستدمية، 
وزيادة �ل�سطر�بات �جل�سدية و�لإ�سابة بالك�سور و�لتو�ء �ملفا�سل، و يتوجه يف �لغالب �إىل 

�لر�أ�ض �أو �لوجه �أو �لعنق. )54( 
�لآثار �لجتماعية: �إن �أهم ما قد يرتتب على ��ستخد�م �لعنف يف �لأ�رشة يتمثل يف . 3

حدوث �لتفكك �لأ�رشي و��سطر�ب �لرو�بط بني �لأفر�د، و�لف�سل يف تربية �لأولد وتعليمهم، 
وهذ� قد يوؤدي �إىل جنوحهم. )55( 
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فالعنف �إذن �سلوك عدو�ين ل يحظى بالقبول �ل�رشعي، ول �لقانوين، ول حتى �لعريف، 
يقع  �لتي  باجلهة  �ملعنوي  �أو  �ملادي  �ل�رشر  �إحلاق  نية  تر�فقه  تخريبي،  هد�م  فعل  وهو 
عليها ويهدف �إىل �ل�ستغالل، �أو حماولة �إخ�ساع �لغري و�لتحكم بهم، وينطوي يف �لغالب 
على دو�فع �سخ�سية، وعقد نف�سية، بخالف �لتاأديب �ملباح �رشعا و�لذي يهدف �إىل �لإ�سالح 

و�لتقومي. 

اخلامتة: 
و�لعجم،  �لعرب  و�ل�سالم على حممد خري  و�ل�سالة  �لنعم،  تتم  بف�سله  �لذي  �حلمد هلل 

وبعد: 
فقد �نتهى هذ� �لبحث بعد �أن ت�سمن بيانًا للعنف �لأ�رشي، و�إي�ساحا لدو�فعه و�أنو�عه 

و�آثاره وفيما ياأتي عر�س لبع�س النتائج: 
�إن �لتعّدي على �ملر�أة �أمر منهي عنه �رشعًا باأية و�سيلة كانت، ومل يرد ذلك يف فعل . 1

ر�سول �هلل، وهو �ملعلم �لأول و�لقدوة �لأمثل. 
�إن �لعنف �سد �ملر�أة ل يلقى قبوًل �رشعيًا ول قانونيًا ول عرفيًا، وقد جاءت تعاليم . 2

�ل�رشع �لإ�سالمي بالأمر بالرفق و�حل�ض عليه. 
يعّد �لغ�سب و�رشعة �لنفعال من �أهم �لأ�سباب �لد�فعة �إىل �لعنف لذلك فقد تتابعت . 3

�لو�سايا �لإلهية نحو كظم �لغيظ و�سبط �لنف�ض. 
لذلك لبد من ت�سافر . 4 �ل�سغر،  �لعنف ومنذ  �أثره يف توجيه  للو�سط �لجتماعي  �إن 

�جلهود لدى �ملوؤ�س�سات كافة �بتد�ء بالأ�رشة و�ملدر�سة و�مل�سجد، و�نتهاء بو�سائل �لإعالم 
�ملختلفة �ملرئية و�مل�سموعة و�ملقروءة على ن�رش �لثقافة �لرتبوية �لإ�سالمية، وتنمية �لقيم 

لدى �لنا�سئة و�إبعادهم عن مظاهر �لعنف لئال ياألفوها. 
تر�سيخ �لتمايز بني �ملر�أة و�لرجل على �أ�سا�ض �حلقوق و�لو�جبات �ملرتتبة على كل . 5

منهما ل على �أ�سا�ض دونية �ملر�أة ورفعة �لرجل، و�حل�ض على �لعالقة �لودية بني �لزوجني، 
بعيد�ً عن �خل�سام و�ملنازعات ل�سيما �مام �لأولد ملدى تاأثري ذلك على حالتهم �لنف�سية، 

وحت�سيلهم �لفكري. 
�إن �إل�ساق �لعنف بالتاأديب �ملباح �رشعًا لي�ض �إل حماولة مموهة للكيد بالإ�سالم، . 6

وحماربة ت�رشيعاته، فاحلذر كل �حلذر �أن يحارب �لإ�سالم بامل�سلمني �أنف�سهم. 
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تب�سري �جليل �مل�سلم باملكائد �لتي يكيدها �لأعد�ء لهم، و�ملوؤ�مر�ت �ملقنعة �لتي . 7
حتاك �سدهم و�إحاطته بالثو�بت �لإ�سالمية وحثه على �لتم�سك بها. 

ويف اخلتام: فاحلمد هلل حمد �ل�ساكرين على متام �لف�سل و�ملنة، فبه توفيقي وعليه 
توكلي، و�أ�ساأله تعاىل، وهو �أكرم م�سوؤول، و�أكرم معطي، �أن يجعل هذ� �لعمل خال�سا لوجهه 
�لكرمي، و�أن ينفع به �لأزو�ج و�ملربني، كي يكونو� خري ر�عني ملا ��سرتعو� عليه، وخري موؤدين 

ملا �أمتنو� فيه، وكفى باملرء �إثما �أن ي�سيع من يعيل. و�حلمد هلل رب �لعاملني. 



192

أ. سناء حسن هدلةالنظريات الفلسفية حول العنف ضد املرأة في املنظور اإلسالمي

اهلوامش: 
�لعني، للفر�هيدي: 3/ 239- �لقامو�ض �ملحيط للفريوز �أبادي: 3/ 178- �لنهاية يف . 1

غريب �حلديث و�لأثر، �بن �لأثري: 3/ 309 .
معجم لغة �لفقهاء، حممد رو��ض قلعه جي- حامد قنيبي: 1/ 323 –. 2
حلقوق . 3 �لعاملي  �لإعالن  ـ1945م.،  1364هـ  بتاريخ  �ل�سادر  �ملتحدة،  �لأمم  ميثاق 

�لتمييز  بالق�ساء على  �لإعالن �خلا�ض  ـ1948م.،  بتاريخ 1367هـ  �ل�سادر  �لإن�سان، 
�تفاقية  1968م.،  1388هـ  عام  طهر�ن  �إعالن  ـ1967م.،  1387هـ  عام  �ملر�أة،  �سد 
�إ�سرت�تيجيات  ـ1979م.،  1399هـ  عام  �ملر�أة،  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  كافة  على  �لق�ساء 

نريوبي �لتطلعية للنهو�ض باملر�أة، عام 1405هـ ـ1985م. 
�لعنف �لأ�رشي، ليلى عبد �لوهاب/ 16- �لعنف �سد �ملر�أة، �إخال�ض فتال/ 11.. 4
�لعنف �سد �لزوجة، �أمل �لعو�ودة/ 30- �لعنف �لأ�رشي، ليلى عبد �لوهاب/ 16، وينظر: . 5

/ 99، �ملر�أة يف منظومة �لأمم �ملتحدة، نهى �لقاطرجي/ 369.
�أخرجه �لرتمذي، كتاب �لر�ساع، باب: ما جاء يف حق �ملر�أة على زوجها: 3/ ر1163/ . 6

458، و قال: حديث ح�سن �سحيح.
7 . /5 و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �أزو�ج  ف�سل  باب:  �ملناقب،  كتاب  �لرتمذي،  �أخرجه 

�أبيه  �لثوري وروي عن  ر3895/ 709، وقال: حديث ح�سن غريب �سحيح من حديث 
�لن�ساء:  معا�رشة  ح�سن  باب  �لنكاح-  كتاب  �سننه  يف  ماجه  �بن  و�أخرجه  مر�سال- 
ر1977/ 342- وقال يف م�سكل �لآثار: حديث ح�سن لغريه، يف �سنده جعفر بن يحيى 
بن ثوبان وعمه، ومل يوثقهما غري �بن حبان، وباقي رجاله ثقات، ينظر: �رشح م�سكل 

�لآثار لأبي جعفر �لطحاوي: 6/ 343 .
�ل�سنن �لكربى للن�سائي، كتاب ع�رشة �لن�ساء، باب: �رشب �لرجل زوجته: 8/ ر9122/ . 8

263، و�أخرجه �أبو د�وود يف كتاب �لنكاح، باب: �رشب �لن�ساء: 2/ ر2146/ 420- 
يف  �حلاكم  و�أخرجه   ،343 ر1985/  �لن�ساء:  �رشب  باب:  �لنكاح،  كتاب  ماجة،  �بن 
�مل�ستدرك: 2/ ر2833/ 227، وقال: هذ� حديث �سحيح �لإ�سناد ومل يخرجاه، وو�فقه 
 /9 �لزوجني  معا�رشة  باب:  �لنكاح،  كتاب  �سحيحه،  يف  حبان  �بن  و�أخرجه  �لذهبي. 

ر4189/ 499، وهو حديث �سحيح. 
�سحيح م�سلم، كتاب �لف�سائل، باب: مباعدته �سلى �هلل عليه و�سلم لالآثام: 15/ 84.. 9
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�لعنف �سد �لزوجة، �أمل �لعو�ودة/ 32، وينظر: �لعنف و�ملجتمع/ 436- �سيكولوجيا . 10
�لغ�سب، يو�سف ميخائيل �أ�سعد/ 29.

�إحياء علوم �لدين للغز�يل: 3/ 209- 210- 213- 227- 232، وينظر: �للوؤلوؤ �لنظيم . 11
يف روم �لتعليم و�لتعلم �أبو يحيى زكريا �لأن�ساري/ 23، بد�ئع �ل�سلك لبن �لأزرق: 1/ 
461- �لأخالق، �أر�سطو طالي�ض/ 62- �لعنف �سد �لزوجة، �أمل �لعو�ودة/ 23، وينظر 
بحثي �ملو�سوم برتبية �لطفل و�أ�ساليبها يف �لت�رشيع �لإ�سالمي/ موقع �لنور/ تركيا/ 

http:/ / www. nurmajalla. com/ article. php?cid=1&c=3&id=259

�سحيح �لبخاري، كتاب �لأدب، باب: �حلذر من �لغ�سب: 4/ 6114/ 1094.. 12
�لعنف �لعائلي، م�سطفى �لتري/ 12، وينظر: �لعنف و�ملجتمع/ 121- �أ�سباب ��ستخد�م . 13

�لعنف �سد �لأطفال يف �لأ�رشة �ل�سورية، غمار �إ�سماعيل/ 54- دور �لأ�رشة �لرتبوي يف 
�ل�ساملة:  �لنف�ض  �لعي�سى/ 218- مو�سوعة علم  �لفتيات �لجتماعي، وفاء  �سلوك  بناء 
9/ 46- 47، و�نظر: �سيكولوجيا �لعنف و�لعدو�ن للعي�سوي/ 38، �لعنف و�ملجتمع/ 

. 437
�لر�سالة �ملف�سلة للقاب�سي/ 33.. 14
و� ول تع�رشو� . 15 �سحيح �لبخاري، كتاب �لأدب، باب: قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم »ي�رشِّ

»: 4/ ر6126/ 1096.
�لعنف و�ملجتمع/ 430- 436، وينظر: �أ�سباب ��ستخد�م �لعنف، غمار �إ�سماعيل/ 57.. 16
�لعنف �لأ�رشي، �إجالل حلمي/ 37- 39.. 17
�رشح فتح �لقدير لبن همام 3/ 291- حا�سية �لد�سوقي 2/ 249- رو�سة �لطالبني . 18

5/ 424- ك�ساف �لقناع للبهوتي 5/ 71.
�أ�سباب . 19 �لعنف �سد �لزوجة، �أمل �لعو�ودة/ 35- �لعنف �لأ�رشي، �إجالل حلمي/ 31- 

��ستخد�م �لعنف غمار �إ�سماعيل/ 65.
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