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  عنف األسري   مدخل للفهم وآليات للتجاوزلا

 دكتورة حليمة بوكروشةال

 نشر في كتاب 

 .. ظاهرة التطرف والعنف

 من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب

 (سلسلة مشروعات ثقافية) 

 مركز البحوث والدراسات

 م4002يناير هـ موافق 8341الطبعة األولى محرم  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة،

  
 

  4081مايو /  8341أعيد نشره إلكترونيا في رمضان 
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 عنف األسري ال:

 لتجاوزل اتمدخل للفهم وآلي
 (*) حليمة بوكروشة ةدكتور ال

 

العنففا اريففاه ةففطريا  ؤذففة  راب فففم اففااأ الع ففاا و تجذففط جم معاففا تم  فف        عطمنففط رفف  
و الر مففففففففففففااوو ت جفففط تفففطثق     فففم تشطففففم رافففوريم مافففات اط نفففاا   تايفففعم رففف     عطمنفففط ا ي
 .تصةهتط تزثاً ر  تشطف اطو تجلبس اط   تعض ارح ط  لبوس ال دي  تاحلاص على اخلة

 

 :قدمةم
على اؤ الف موتاطهتم تختصصطهتمو على ج  العنا  وم البطحثنيفلشد امفشت كل 

دعل عل افففط الا ففففطريا  َرَاضففففاه ةففففففففففاري    ب فففففففواتهو تيسفص عنفففدرط يفشفففد صفففف مو يُفْشففف
رب  فبذم تاملع ففففففففففويم املنضففففففف ص م السفففففففشت على ج  الاففففففطهو ك ط امفففتج  هففففزتاق  فسفلن
له تال حف  مفدعو  ل فهو أفة ج فه رف  ففففطهلط ال مشدل على ري ا العنفا تال مشبفآالق جفعففففففمب

مففففطع  علفففى ظفففا  العفففطريا  ت عفففت صفففطحباط يف فففب  النعفففوقو  فففدريط   ا     ريففف ا اال
 :عل الواحد رنط ي سطثل ع  يا ري ه املفط  مفومة  راتعمو ممط جيرس  ا تت

فافل ةففم رففال عضففطل جصففطأ الاففعوأ املعطصفا  تعلاففط  أففم    اكاففط  ففال العنففا 
                                                 

 (.الجزائر).. باحثة أكاديمية (*)
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 ارياه ظن   ل ه تنوحاط للسلم تالرتاحم؟ 
 جل ج  العوارل املعشد  احمل ذم ابريا  حس ت تضعاط لصطحل العنا؟ 

مغ  فب  ترفط يسف ى ي يبفطً رافاتعطً ج ا  رفط  ى س ى عنفطً تني رط ي جل ج  ةم ؤلذطً 
    اج ارتل   الثطين؟  العنا ك س ىو جت

م جتوتم رشنعم هلط ل  م فام ري ه العفطريا  فط تمشديفريندوف عفجيئلم ي وتب الو 
م يف م ظطت ريفطو تريفو رفط  فطتل ريف ا البجيفب ج  جي فب فع  شفًطو ترف  تف ة  فا طً فاخلذ

 .بطته تطاع عالتهفه تجتعط هو تك ا جيفول العنا تح  ف  رفاالل ت طفعنه ر  ؤ
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 المصطلح والمفهوم ..العنف األسري 
. يف ه اخلاع ابرراو ت لم الافق تهو تريو ضد الافق «لسط  العاأ»يعّاف العنا   

تالعن فا رف  ال  ففق لفه تاكفوأ اخل فل تالافديد رف  الشفول  .تجعنا الايث جؤف ه تافّد 
  (1).ريو ال ع ة تاللولو تال عن ا تالسة

يفلو  يافدف  ى  يف اث ايؤفاي و تريفو : صفذال  فشفد عفاف يف فهجرط العنا   اال
تعففاف جيضففطً يف ففه . «الغففة»ي ضفف   ا يفف اث البففدين تاهل ففول اللفعففيو تمففدرة مم ل ففطق 

تريفففو رففف  جريفففم رافففطكل  وا  افففط  ينففف أت عنفففه يتفففةاق عططف فففمو  ى تط فففب الضفففا  البفففدين
 .(2)الصجيم النفس م

ر ه  ؛عاةمُه ت ريذُُه ارْ  َفْو َ : جُياُ  الاتل» :تجرط اريا  فشد عافاط ات  رنعو  تشوله
 .(3) «ي شوا هبمو تاُرياُ  عاةُ  الاتل تجريُل ت  ه

الوحففد  االت  طع ففم ارتى الفف  هتففدف  ى احملطفعففم علففى : صففذال تريففي   اال
  وا  اجمل     ال  ط  الرتتوهو تريي ت حدا العوارل اريطي م   ت طالنوع ا  سطىنو 

 .(4)لهيطي م اخلل م الذب ع م تارت 

                                                 

؛ تإسومايي  451  452  ص 1م( م8115دا، صواد،  : بيورت ) 8  طلسان العربانظر دمحم بن مكرم بن منظور،  ( 1)
 8  تحقيوووي ييميووو  بووو،يو ينقووورر  يدمحم ن يووو   ر  ووو   طالصححح،اتا  حححاة اللاحححة وبححح،ات العر يحححةبووون حمووواد الجووور ر   

 8طالقحامو  الم،حي ا : ؛ يدمحم بن ينقرر ال يرتز آبواد 842  843  ص3م( م8111  دا، الكتب النلمية: بيرت )
 . 253ص( م4004دا، ال كر  : بيرت )
: منشر، ضومن تتوار بحورل المو تمر الو،تل دور التر ية في مكاف،ة جرائم العنف والتطرفا انظر يزة فتح  يل   ( 2)

مط ريووا  مامنووة : القووا رة)التطوورف فوو  المجتمنووا  ا سوو مية النلوورم اتمتماييووة تدت، ووا فوو  مكافحووة موورائ  الننوو  ت 
 . 3/880( م8111األز ر  

 . 480صالقامو  الم،ي ا ؛ ال يرتز آباد   380  ص4مالص،اتا ؛ الجر ر   40  ص 3  ملسان العرببن منظر،  ا( 3)
اإلسحالم ؛ أحمو، دمحم ياوا   81ص( م دا، ال كور النريو     : القوا رة)   نظيم اإلسالم للمجتمعانظر دمحم أبر ز رة   (4)

 . 834ص( م8118دا، القل   : الكر ت) 3  طو ناء المجتمع



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -451 -

تجيففطس اريففا    ا يففالل ريففو الففزتاجو تريففو ا مبففطر  تففل تارففاج  تففاابر نففاعي 
تاريففففا    ا يففففالل مبففففدج ابريففففا  . ُرعلفففف  مرتمففففب عل ففففه حشففففوع تتاتبففففطق ر بط لففففم

و تمن اي ابريا  امل  د  املويعم الصغة  الض شم اليت م  و  ر  ارأ تارل تارتال 
ارع ففطل تالع ففطق تارؤففوال تاخلففطالق ت ؤففو  تارؤففواق تارأ تا الففيت يافف ل ارل 

 .تجتال ريم تزثاً رناط
تالعنا ارياه ريو االي  دال أة الافاعي للشفو  جت ال اديفد ابيف  داراط هبفدف 

ابلعناو ممط ي سبب   ؤضطع فا  ر  جفاا  اريا    ا   الذاف ال ه يايد فال يلذ ه
 .   حداث جضاا  رط يم جت رعنويم جت  فس م

 :أشكال العنف األسري وأنواعه
يعّد العنا ر  املوضوعطق املعشد  ح ب م عد  جن طلهو ت خت لا جيبطته تجتعط هو 

عنا جياه تعنا رد يي تعنا  عالرفي : ل ا ع د عل طث االت  طع  ى مشس  ه  ى
العنفففا ا سفففده تالعنفففا : و ه ابع بفففط  ج واعفففه  ى تالتفففم خلو تيشسففف .. تعنفففا ي طيفففي

 .اللفعي تالعنا النفسي
تالعنفففا اريفففاه الففف ه ريفففو جحفففد ج فففواع العنفففا امل فففط س   اجمل  ففف  تجؤذفففاهو ريفففو 
العنففا الفف ه  ففدث    طففط  رايسففم اريففا  تتففني جفاا ريففطو   ففب ي نففطتل العنففا تففني 

طث ف  فط ت ففنامو تعنففا ارتنفطث رففو كبففط  الفزتتنيو تعنففا ايابث رفف  ارتنفطثو تعنففا ارتنفف
 : تي  عاا ري ا العنا   جن طل تصو  جمهاط. الس 
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 ضاأ تاحلبس تالذا و الع داث ا سده ال ه يا ل اال -
 . أ صطأع داث ا نسي امل  ثل   ال جياش ا نسي تاالاال -
 .ع داث النفسي جت اللفعي ر  ؤالل السب تالا م تا ريط ماال -

 :العنف األسري و داعيا ها حجم ظاهرة
   املس  العطملي لعطريا  العنا يبني مفا اط تمصطعد تمةهتفط   باق الو فتو فشفد 

ل ج  ارفاج  رف  كفل تفالث  سفطث معاضفت   4008جحصت ال شديااق العطمل فم   يفنم 
تجعلف   لفس الاف وأل ارراي في ج   (1) .ح طهتط  ى اع داث تنسي جت تسده جت  فسي

رل فط   تال   5.1ع داث ا نسي ي لا اخلزينم ارراي  م جكثفا رف  ده تاالالعنا ا س
  .(2) ينو ً 

ل ج   سفففبم 4000يفففنم  (UNICEF)ت فففد جعلنفففت رنع فففم اررفففم امل جيفففد  للذفولفففم 
يفنم   تج فه % 50 ى  40النسطث تالبنطق الال ي معاضف  للعنفا اريفاه مفرتات  تفني 

يف ني رل فو  ارفاج  بريبفت ضفجي م العنفا  ل أطأ ر  معدا  ي ط  العفطجم حفواي4000
ارياهو تج  البلدا  اليت اختف ق مفداتة رواتافم ةفطريا  العنفا علفى النسفطث تالبنفطق ال 

 (3). تلم 33م  طت  

جرط رس  ةطريا  العنا      عطمنفط العات فم تااليفالر مو ف  فه ي افا ا  افط  ريف ه 
 ل تايففففف  تفففففني ار تاج فففففففتا طعد تمةهتفففففطو فشفففففد جصفففففب  العنفففففا ر بفففففط الً فففففففالعفففففطريا  تمص

                                                 

 http://www.infoforhealth.org/pr/l88edsum.shtml   "ينهاء النن  ض، المرأة "انظر  تقر ر منظمة  ( 1)
 /http://www.infoforhealth.orgانظر   (2)
 http://www.unicef.org/newsline/00pr35.htmف   م4000انظر تقر ر اليرنياي  لانة  (3)
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تالزتتفففطق تتفففني ايابث تارتنفففطث تتفففني ا ؤفففو  تارؤفففواق تتفففني ارتنفففطث تكبفففط  السففف  رففف  
تني الفئطق املثشفم تأة املثشففمو تتفني الفئفطق الغن فم  جتدا  تتداقو ك ط جصب  رن اااً 

 .تالفشة 
العنففا  منطتلففت جنفف طل وففففي   ايففم صففط    عفف  املاكففز الشففوري للبجيففوث ابلشففطريا 

ضفففّد املفففاج و مبفففني ج  العنفففا اريفففاه ريفففو جكثفففا امل ط يفففطق العن ففففم   اجمل  ففف  املصفففاهو 
ك فط جتب فت ج   . جت  تتفم جت اتنفم علفى املفاج  تصفف اط جّرفطً  يواث جكط  ري ا العنفا ممط يفطً 

أو تيففففوث املعطرلففففمو تالسفففف ايمو الضففففا : ريفففف ا العنففففا ي  لففففى   جنفففف طل   لفففففم رناففففط
 .(1) يد اب ي اث تالعشطأو  ضطفم  ى ال اديد املس  ا ابلذالعي ازاثو تال ادتاال

تجكدق   ايم جتااريفط ر  فب ر طفجيفم ا ابفم تفو ا   الداؤل فم مفافي ةفطريا   يف اث 
رفففف  ارطفففففطل % 35ح ففففب امضفففف  ج   وارطفففففطل   اجمل  فففف  السففففعو ه تافففف ل عففففطل

 .(2)ي عاضو  لصو   ر  صو  ا ي اث   ح طهتم ال ور م
كفففافاا  ترايسفففطق ماتويفففم تات  طع فففمو   وملفففطبا ال يفففزال نفففعو ا: ملثفففط  ريفففوتالسفففاال ا

   م املا لم ضع فطًو  أم ا  اط ريط تاي فجيطهلط   اجمل   ؟
 :لعل ا تطتم ع  ري ا الساال م       شطر ج تعم

 :طبيعة املشكلة ذاهتا: أوالها
ديد    ففففففففف م نطيفففففففففوص م يضفففففففي عل اففففففط حسفطكل اريففففففايم ابخلصفففففففففففففففففطل املاففففففففطمس

تب ففف  رالحعفففم ريففف ه . نفففديداً علفففى ال  ففف م عل افففط تعفففدل    هتفففط طً رنط اففف اط تفففل تحاصففف
حتففط  الفوطل لل ففاج  ال و سفف م حفول العنففا الزتتففي ا نف طل م الففالث     ايفم جتااريففط اال

                                                 

 . 43  ص4004  ديام ر 12  الن،دمجلة الفرحةانظر ( 1)
 http://www.alwatan.com.sa/daily/4003-03-03/socity/socity08.htmانظر  (2)
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رفف  النسففطث اللففواض ي عاضفف  للعنففا يل ففا   ى % 58.1لو مبففني ف اففط ج  8118عففطل 
% 3.8 ى احملففطكمو ت% 4.5فشففإ  ى رااكففز الاففاطمو ت% 4.1  ففهالعط لففمو ت ن ففط م
ل 8111ك فط  فد ق  حصفطثاق رطل زيفم تطن فم جتايفت يفنم ..  مت  طع ى املاند  اال

معاضفت للضفاأ رف   85ارفاج  ففوع يف  %  41رل و  جت رفط يعفط ل  8.1ج  حواي 
 فففم  ال مسففف   بفففل  تتافففط جت صفففديشاطو أفففة ج فففه جم م شفففدل  ى  سفففم الافففاطم تاففف وا  م

 .(1)تمسع ط م اراج 
 طل م اخلصوصففف م تاحلسطيففف م الفففيت م سفففم هبفففط فطثاق مع فففس  نفففف ه ا حصففففف ثفففل ريففف

 .املاطكل اريايم
 :الشرعية الثقافية املمنوحة للعنف األسري: اثنيتها

 فطلسففففلو  العن ففففا رفففف  الزتتففففم تارتنففففطث يلشففففى   تعففففض ارتيففففطر اريففففايم  بففففوالً 
 طفط  ي يفب الاتفل رففاا  جيفامهو اررفا الف ه جيعفل الزتتفطق ات  طع طًو تل تيفد ج   

تارتال  عاضم للنشد تال وت خ  با ج فاتا تو فوع ا يف اث علف امو ر  اجمل  ف  ينعفا  ى ريف ا 
علفففى ج فففه رصففف ب رب ففف  لصفففال   ا يففف اث توصففففه رع فففط اً ي يب فففطًو تينعفففا لل فففا أ أطلبفففطً 

املساتل م تعبث الاعطيم م ذلب جح طاً ؤاو م الزتتم تارتال و تج  طب عم الشوارم تتشل 
 . مض   ا  عطل اريا  تحس  يةريط

 :سريقلة اإلحصاءات والبياانت الكاشفة حلجم ظاهرة العنف األ: اثلثتها
فط حصففطثاق امل ففوفا  ال مع ففس ح ففم املافف لمو رذففط ال  ثففل  ال احلففطالق الففيت ّ  

 طً عل افففط الع بفففط اق ات  طع فففم  ثفففل جضفففعطف ال بل ففف  عنافففطو   حفففني ج  احلفففطالق امل سفففرت
رضطعفم ملط    صفدهو      ا حصفطثاق امل فوفا  مف شفد الد فم تاملوضفوع مو رذفط مع  فد 

                                                 

 http://www.wao.org.my/research.htm#domesticانظر    (1)
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فشففإ البالأففطق الففيت مففا   ى الاففاطمو جت تعففض املايسففطق الام ففم الففيت مبلّفف  عفف  ا ففاا م 
ت  طع فففففم رثفففففل الفففففيت مففففف م  اؤفففففل رايسفففففم اريفففففا و ك فففففط ج  املايسفففففطق اخلدر فففففم تاال

املس اف طق تاملدا س ال مشول ت س  ل حطالق العنا ر  ا يطث  جت الضاأ امل فط س 
 .(1) ضّد ارتنطث تالزتتطق  الّ  با  ؤل العنا    طط  ال  ا 

 :إنكار وجود مثل هذا العنف: رابعتها
تريفففو يفففبب ل نفففه   باق الو فففت     فففم رنذش فففم للنشفففطر السفففطتشمو ففففطل   م علفففى 

ي يب ففطًو  اريففاه ابع بففط ه ؤصوصفف م جيففايمو ترنجيففه نففاع م تشطف ففم ابع بففط ه رع ففط اً العنفا 
ت لففم ا حصففطثاق تالب ففطاق املوضففوع م الففيت م اففا ح ففم املافف لمو كففل بلفف  تعففل 
ال ثة ر  النفطس يعفد العنفا اريفاه      عطمنفط العات فم تا يفالر م حفطالق ايف ثنط  م 

ري  فطل املبفطل  ف فه رف   بفل   طع فم تال مسف دعي ريف ا االال ما ى  ى رس وا العطريا  االت
 .  نيت  طعامل  صني النفس ني تاال

طريا و ت جفففط فإ ح فففم العففففوع العنفففا اريفففاه لففف س فشففففلق   روضففففريففف ا تلعفففل املشففف
  ا ؤففالل توة فففم اريففا و ريفف ه اريففا  الففيت معففد  ذففة و تامل  ثلففم جيطيففطً مففداع طهتط اخل

م     ففطل اجمل  عففطق تذففول اررففم تاحلضففط اقو تلشففد  يففم  يننففط اللبنففم ارتى تاريطيفف 
 :ا يالري احلن ا تةط ا حت ي جياا رناط

 :ستقرار النفسياال: أوالا 
          : وله معطىتريو رط تطث ال عبة عنه   

 
 

            
         : ت وله معطى ..(48:الاتل)

                                                 

 . 834ص ( م8111دا، ق اء للط اية تالنشر تالترز و  ط: القا رة)  سري العنف األيم   يسمايي  حلم    (1)
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اتل م ففففففف زامهو ر  ر  رسفففففجحد رعطمله ترام( 811:ارعااف)  ... 
ي شاا  النفسي تارر  تاحل طيم ل ل جفاا ريط الي  ط ارحداث رنامو اريا  موفة اال

طا ً يناا  تريي ج د  رفطصل اجمل    على الش طل هب ه  املا مو رذط م لشى الذفل أصنطً 
 .لعطجم اخلط تي  جحضطذط رد   بل ج      اب

ابث تجتنففففط ام لففففه ارتففففا البففففطل    ضفففف ط  يففففالرم     نففففطعم املففففو   تارلفففففم تففففني اي
م فوينام النفسففيو تتنفطث ن صفف  ام العططف ففمو تا ؤفالل هبفف ا البعفد  يعففال ارتنففطث  ى 

 .اضذااأ  فسي تيلوكي م و  له عوا به الوؤ  م

 :اعيةـالتنشئة االجتم: اثنياا 
س تتفو  اجمل  ف  مبفط ما يفه رف  تة ففم ت ولوت فم فجيسفبو تفل فطريا  ل سفت جيفط

تا طفففط  الففف ه ي لشفففى ف فففه  وتالدعطرفففم ارتى لضفففبإ السفففلو  ورصفففد  ارؤفففالع»ريفففي
و بلفف  ر  اريففا  ريففي العطرففل ارتل   (1) «ا  سففط  جتل   تس احل ففط  االت  طع ففم

عل م تمات فم مشفول علفى ع ل م معلم تم»ع ل م ال نائم االت  طع مو تال نائم االت  طع م 
ال فطعفففل االت  فففطعيو تهتفففدف  ى  كسفففطأ الففففا  يفففلوكطً ترعفففطية تاظطريفففطق رنطيفففبمو 

و فف با جم مفنم اريفا    (2)«ات  طع م رع نم   نه ر  رسطيا  احل ط  االت  طع م اً تج تا  
 طعل ا جيطيب ر  اجمل    ر  ؤالل هت يب يلوكام ت كسطهبم راط اقفجفاا ريط ري ا ال ف

و تر  جفاا  اجمل       طًو  اا   اجمل    ت ل بت عشل م ال واصل البنطث ر  ج فسام جتالً 
 .مسلذ م   صط  م ال حتس   ال جيلوأ ا  ريطأ الف اه تالعنا ا سده

                                                 

منشور،ا  يموادة ال حول النلمو   الجامنوة األ،دنيوة  : األ،دن) دراسحات فحي علحم امجتمحاس األسحري مرسى أبر حرسة   (1)
 . (م4008

 . 433ص( م8113يال  الكتب  : القا رة) علم  النفس امجتماعيحام، ز ران   (2)
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 أسباب العنف األسري 
 ممفففامبإ ةفففطريا  العنفففا اريفففاه ابلعديفففد رففف  العوارفففل الرتتويفففم تالثشطف فففم تاالت  طع ففف

فاففي ةففطريا  راكبففم ر عففد   ا وا ففب ال ب فف  مفسففةريط تعطرففل تاحففد فشففإو  تاال  صففط يمو
اررففففا الفففف ه ج ا  ى ةاففففو   عففففا ق   لفففففم تر ضففففط تم   تعففففض ارح ففففط    مفسففففة 
تمعل ففل ةففطريا  العنففاو تمبففط ج  ريفف ا البجيففب لفف س    ايففم هلفف ه النعففا قو ف  ففه يففةكز 

ا ر ففط  السفف طع الثشففط  تالرتتففوه ا العنففاو رس جيضففااً  ففد   علففى اريففبطأ احملو يففم هلفف
تعل ففه ففف   جريففم رففط . تاالت  ففطعي تاال  صففط ه ال لففيو الفف ه  اففاق ف ففه ريفف ه العففطريا 

 :حمو يم لعطريا  العنا رط يلي ب   ج  معده البطحثم جيبطابً 
  :سيادة ثقافة العنف: السبب األول

 د املو تتفم امل ّايفم    الفام املنشوص جت املاّوه للدي و تظّ   تعض ارف ط  تال شطل
ملففف  الفففيت  وللنعفففا  الدت  فففم لل فففاج و تالاييفففم ا طريل فففم لذب عفففم العال فففم تفففني الففف كا تار ثفففى

حت  اففففط تنط  ففففم ال  لفففف  تااليفففف عبط و تمُ ففففداتل ف اففففط تفاففففم راففففوه جحط يففففب  بويففففم رثففففل 
ــــُجَد أَلَحــــد  أَلَمــــرنُت النَ َســــاَء  »: حففففديب ا َأدن أَلسن ــــون ُكننــــُا ََمــــراا َأَحــــدا َد َل ــــُجدن َأدن أَلسن

إ َوَإد  »: و تحففديب(1)« أَلزنَواَجَهــ    ُصــوا َللنَ َســاَءإ فَــَلد  النَمــرنَأَة ُ َلَقــان َمــ ن َنــَل   تَـون اسن
                                                 

صوحي  ا سوناد : لح،يل أخرمه الترمذ  تقوا  حو،يل حاون بر وب  تالحواك  فو  الماوت،،ل يلوى الووحيحين  تقوا ا (1)
يلى شرط الشيخين تل  يخرماه  تتافقوه الوذ     تقو، ،موز لوه األل وان  فو  تخور   أحاديول ي،تاء الحليو  بالووحة  تقو، 

" فو  الرتايوا : سواني، األخورو  تقوا  الشورتان اختل  المتق،مرن ف  صحة الح،يل حيل ،د ابن حوزم سون، الحواك  تاأل
ور  بوه الزتموة لزتمهوا يشوه، بن،وها لو نع  ت قور  بن،وها بن،وا     "فهذه أحاديل ف  أنه لر صو  الاوجرد ل شور ألرم 

دا، الكتووب : رت بيوو)مجمححع الاوائححد ومنبححع الفوائححد انظوور ت اصووي  تخوور   الحوو،يل ينوو، يلوو  بوون أبوو  بكوور الهيثموو   
دا، يحيواء التورال النريو  : بيورت ) 4  طالم،لى باآلثحار؛ يدمحم بن يل  بن حوزم  401  3/402 (م8111النلمية  ط

دا، الحو،يل  : القوا رة)؛ دمحم بن يلو  الشورتان   نيو  األت وا، مون أحاديول سوي، األخيوا، 438  88/430( م4008  
المكتوووب : بيووورت ) 4، الاووو ي   ط؛ دمحم ناصووور الووو،ين األل وووان   ي،تاء الحليووو  فووو  تخووور   أحاديووول منوووا3/401(    م

 . 2/55( م8115ا س م   
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ــَوَ   ــَوَ إ َأعن ــَ  ن َأعن ُُ وَن ألـَ ــ َت ُُإ َوَإدن كـَرَكن ُُ َكَســرنَك ــ ــَا كَُقيُم ــَلدن َذَهبن ــَُإإ َف ــَلَ  َأعن ء  َ  الَِّ  َشــين
ُصــوا لَ  تَـون ــل  َوَدألــ   َأذنَهــَ  لَُلــ َ  »: تحففديبو (1)«لنَ َســاءَ فَاسن َمــا رَأألنــُا َمــ ن اَنَقَصــاَت َعقن

ــَداُك    َــازََم َمــ ن َإحن َنــةا َأَنــر  َعَلــِ الر ََجــاَ  »: تحفديبو (2)«الر ُجـَل احلن ــُا بـَعنـَدي َفتـن َمــا كـَرَكن
ذففففت احلففففق فففففاجا تعففففض ضففففع في الفاففففم ج  رثففففل ريفففف ه ارحط يففففب جع و(3)«َمــــَ  النَ َســــاءَ 

واث كط ت  تتم جل ففففي وم العنا ضد ار ثىففففففففلإ تممط يفففففففففلل      ال كو ه للا  نم تال س
فعلفففى رسففف وا احل فففط  الزتت فففم جيفففشذت ريففف ه الثشطففففم رففف  رنعورفففم املعطنفففا  . تن فففطً جل جؤ فففطً 

عت حففف  ففففففففففف بق أفففة تنفففو  الواتبفففطق الفففيت مضففف  ت تامسففففففففففففالزتت فففم تنفففد احلشفففوعو تجم مس
مشلفففت اررزتفففم الا صففف م تاملفففو ت ق الثشطف فففمو تأطتفففت جت أ بفففت جحط يفففب كثفففة  مضففف  
ارحط يففب ارتى    سففشاط الصففجي  و جحط يففب مففدعو  ى احففرتال الزتتففمو تا حسففط  

َلي»:  ل اط تظنب ضاهبطو ر  رثل  وله  رُُكمن أَلهن َُإ َوَأاَن َ يـن َل رُُكمن أَلهن رُُكمن َ يـن  (4)«َ يـن
مَ »: ت ولفففه ـــون ـــَر النيَـ ـــا َ  ََ  ـــَد  ُ  َُيَاَمُعَه ـــَد النَعبن ُُ َجلن ـــ َرأََك ـــدُُكُم امن ـــُد َأَح و ت فففول (5)«ال ََينَل

و َتال َضفَاَأ اْرفاَجَ ً َؤط عًرفط لَفُهو َتال  وُل اَّللهع ففففَرط َضَاَأ َ يُ »: فم النيب ففففففم تاصفففففففففط افع
م ففففففففففرعطتيط مه   فففففففف افففففففدرط ايفعنف واهنع هللا يضر ولفطط م تنفت  ف س نيب و ت ول ال(6)«تعَ دعهع َن فًْئط

                                                 

حو،يل ،قو  ( م4000دا، الاو م للنشور تالترز وو  : الر وا ) 4  طبح،يح الباحاري انظور دمحم بون يسومايي  ال خوا،    (1)
5813 . 

الاو م دا، : الر وا ) 4  طح مسحلمحب،يحاج القشوير   و؛ تماول  بون الحجو403ح،يل ،ق    ارياحح الباحب،يانظر  (2)
 . 438ح،يل ،ق  ( م4000للنشر تالترز و   

 . أخرمه ال خا،   تتار النكاح (3)
الحو،يل أخرموه الترموذ  فوو  سوننه  تقوا  حو،يل حاوون صوحي   تأخرموه ابون ح ووان فو  صوحيحه  انظور  دمحم ناصوور  (4)

ا،ف للنشور تالترز ووو  مكت وة المنو: الر ووا ) سلسحلة األحادثححل الصح،ي،ة وشحيء محح  فقههحا وفوائحدهاالو،ين األل وان   
 . 415ح،يل ،ق  ( م8115ط

 . أخرمه ال خا،   تتار النكاح (5)
 . أخرمه ابن مامه (6)
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م  فََ أَلَُِّ  َعَصاُإ َعـ ن »:  تام عندرط مشدرط خلذب اط ط  تجيبففففففففففففت  جيب ي َأم ا أَبُو َجهن
 َُ ــم  فـََرُجــل  َنــر  »: لمفففففففت   تايففم ملس)« َعاكََقــ َوَأم ــا ُمَعاَوألَــُة  («اب  َللنَ َســاءَ َوَأم ــا أَبُــو َجهن

ـــاَمَة بنـــَ  زألنـــد   ُُإ اننَكَمـــي ُأَس ـــ ـــاَ  َل ـــاَمةَ : و َفَ اعرْي ُفففُهو ُ ه  َفففطلَ َفُصـــعنُلوال  ال َم و اننَكَمـــي ُأَس
اًا َتاْأ َفَبْذتُ  ُ فع هع َؤ فْ  .(1)«فَفَنَ جْيُ ُه َفَ َعَل اَّلله

جريلففهو الففيت جحسفف  اتفف  الشفف م   ال عطرففل رفف     ريديففهالففيت مبففنيّع  وريفف ه ارحط يففب
.... حسفف  املعطنففا و تحسفف  اخللففق: ج تاتففه تكط ففت يففةمه رفف » :مل  صففاط عنففدرط  ففطل

َلـي: تكط  يشول ـرُُكمن أَلهن َُإ َوَأاَن َ يـن َل رُُكمن أَلهن رُُكمن َ يـن جحط يفب مبفني ج  الل فوث  و(2) «َ يـن
 . ى الضاأ حطلم اي ثنط  م مصل  لعاتف حمدت  

الثشطفففم املاففوريم ملبففدج ال سففّلإ   عال ففم ارتنففطث ابيابثو ف ففط ال ك ففط جّصففلت ريفف ه 
طثو تيزيففد الذففني تلففم ففففالذفففل اتنفف  فاففو رل فف  ترفف  حشفف  ال صففاف ف ففه ك ف ففط ما

َنَ إ  ..»:  مففففاتيأت الفاففففم املاففففوه ملثففففل  ولففففه بنَ  َســــ ــــََة َلَســــ نَــــاءَُكمن َللص  ــــُروا أَبـن ُم
نَ  َر َســ ا َلَعشنــ َهــ رَبُوُهمن َعَليـن نَـُهمن َ  النَمَِّــاَج َ َواننــ و الفف ه يففاا ف ففه (3)«َ إ َوفـَرَ قُــوا بـَيـنــ

ب   فففففففففط ل ف هو تيغ ففففففد  للجيفاأو تحم فففففلشم للضفم رذفاع فففففففم نفاه الفاففففففففففعض  طصففففففت
رفناأت   ّوه رفافول ج  ارتنفطث جرط فم تالواتفب حفعافط تففق ففففففففففففففففف ا الف فا املافط  ريف ط

 ايم رثل  ولهففففففففففففففففمعطىو تمغ ب   باق الو ت جحط يب كثة  مبني حش شم العال م اري

                                                 

 . 4284  ت4312ح،يل ،ق   ب،يح مسلماانظر  (1)
م ساوة الرسوالة  تمكت وة المنوا، ا سو مية  : بيورت ) 42  طفي هحدي خيحر العبحاد زاد المعادانظر ابن قي  الجرز ة   (2)

 . 854  8/858( م8113
مكتوووب الترييوووة النريووو  لووو،ت  الخلوووي   : الر وووا ) 8  طبححح،يح سحححن  أدحححي داودانظووور دمحم ناصووور الووو،ين األل وووان    (3)

حوو،يل ( م8114المكتووب ا سوو م   : بيوورت )  4  طوبحح،يح الجححامع الصححاير وز اد ححه  501حوو،يل ،قوو  ( م8115
 . 4183،ق 
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 :« ُُ ْن َلَعاَلَمَنـا َحق ـ َر و (1)«َلينَس َم ن ُأم َِت َم ن وَن َيَُل  َكَبرياََنإ َوألـَرنَحمن َصَغرياََنإ َوألـَعنـ
 :تف  حفطتساط فشطل لفه ار فاع نً ففففففففسَ ل حَ به  فَ   يفج  النب»ط ب ت  يزيد ففففففسفففالتحديب 

ُ َمـ ن ال ألـَـرنَحُم  :فشفطل النفيب  ورفنام لشد تلد ي عاا رط  بلفت تاحفداً  ال ألـَـرنَحُم اه 
تريفففو يفففطتدو تيؤفففا  احلسففف   كفففب علفففى ةافففا النفففيب »: تحفففديب ج و (2)«الن ـــا َ 
ألقِّــي همــُ مــ  كرهــا أد أقــوم مــ  الســجود حــ  :   السفف و  ت ففطل النففيب 

فف با  وكفط  يصفلي تريفو حطرفل جرطرفم تنفت  ينفب تج فه عل فه الصفال  تالسفالل والركوب
ـــات   »: و ت فففول النفففيب (3)« فففطل الافففط ت با يففف د تضفففعاط ُ  بـََن ُُ نَــَـ اَد لَـــ َمـــ ن َكـــ

ُُ حَ  ـ َُإ ُك   َل َ  الن ـاَر َفَصبَـَر َعَلينَه  إ َوَأطنَعَمُه  إ َوَسَقاُه  إ وََكَساُه   َم ن َجَدَك الا َمـ َجـ
َم النَقَياَمةَ    (4).«ألـَون

ريفففف ه ارحط يففففب مبففففني ج  الضففففاأ حطلففففم ايفففف ثنط  م ال يشصففففد رناففففط اال  شففففطل رفففف   
ارتال و ت جط يل ا  ل ه عنفدرط مسف نفد كفل الويفط لو تعنفدرط يفرتت  للوالفد جذفط يف  و  

 .رربحطً  على ج  ال ي و  ضاابً  و ديم
ريم تتفففدق رففف  ي بنطريفففط تي عطرفففل رعافففط ك سفففل طق افففوّ احلطصفففل ج  ريففف ه الثشطففففم امل

تحشففط ق  ذع ففمو تارؤذففا رفف  ريفف ا ريففو ج  م ففوى ريفف ه الثشطفففم املاففوريم را ففم ال سففوي  
ا تحتّ لففففه ففففففففففد املففففاج  تارتال  مشبّففففل ريفففف ا العنففففففففالل معويفففففففففف ل لففففه رفففف  ؤففففففللعنففففا تال اص

 . ا ي  ط ا   عدتا هتالاضوأل  ل هو اررا ال ه جيعل الذاف امل ط س للعن

                                                 

 . 83  ص1  جمجمع الاوائد ومنبع الفوائد:   انظر الهيثم حانيسناده تقا  الهيثم  ،تاه أحم، تالط ران   (1)
أخرمووه الحوواك  فوو  الماووت،،ل  تقووا  صووحي  يلووى شوورط الشوويخين تلوو  يخرموواه  تأخرمووه الط رانوو  فوو  األتسوو   تقووا   (2)

 . 1/851  مجمع الاوائد ومنبع الفوائد: انظر الهيثم . الهيثم  ف  مجمو الزتائ، ،ماله ثقا 
 . 8484 ح،يل ،ق ب،يح مسلما   ت583ح،يل ،ق   البااريا ب،يحانظر  (3)
 . 413  ح،يل ،ق  سلسلة األحادثل الص،ي،ة وشيء م  فقهها وفوائدهاانظر دمحم ناصر ال،ين األل ان    (4)
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  :التر ية األسر ة: السبب الثاني
العنففا لفف س أايففز  فذايففمو فففال يوتففد نفف ص عن ففا جت عففدتاين ابلفذففا و تففل ريففو 
يفففلو  ر  سفففب ي عّل فففه الففففا  ؤفففالل رااحفففل الع فففا امل  لففففم رففف  املعفففطية تاالظطريفففطق 

 .(1)االت  طع م امل  سبم
ال نافففئم االت  طع فففم ل ففففاا و فففف    ترط ارفففت اريفففا  ريفففي العطرفففل ارتل   ع ل فففم

. جيففففس الرتت ففففم العن فففففم الففففيت يناففففا عل اففففط الفففففا    جيففففامه ريففففي الففففيت مولّففففد لديففففه العنففففا
فطرطففففطل العن ففففني  رفففط ج  ي و فففوا ضفففجيط  ربطنفففاي  لصفففو  العنفففا امل  لففففم   ت ئففف ام 

يؤففاي و اريففايمو جت ي و ففوا ضففجيط  مات ففم ؤططئففم م بففة العنففا طايشففم   ال واصففل رفف  ا
اررا ال ه يعّز  السلوكطق العن فم لدا ارطففطل ف  جيّولفو  تف ل  رف  روضفوع للعنفا 

ابث رف  يفوث رعطرلفمو ف نافا رثطل بل  رطيا  على ارراطق رف   بفل اي.  ى ممط يني له
 .ارتنطث ال كو  على عدل احرتال املاج  تمشدياريطو تال عطرل تعنا رعاط

ايم الشط  ففم علففى العنففا اع  ط ريففط   أففاس رفففطري م ت فف م تجتففا  رففط ب ففز الرتت ففم اريفف 
تاملعنويم كطلسف ايم تااليف ازاث  وات  طع م على يلسلم ر  العشوابق ا سديم كطلضاأ

تهلفف ا اريففلوأ العن ففا رفف  الرتت ففم ا ع طيففطق يففلب م علففى ن صفف م . تالافف م تال ع ففة
ط هو اررفا الفف ه بنعففه و ر فه يسفف ادف ابريفطس كاار ففه تنفعو ه االع بفف هالذففل ت فسفف 

ر  حتش ق جه ريدف ماتوه  جيطيبو عدا مض  م السلذم الوالديم على حسطأ حطتطق 
 .الذفل الرتتويم

اه ماكفففد ج  اع  فففط  العنفففا تيففف لم فففففففففف   الد ايفففم ال جيل ل فففم لعفففطريا  العنفففا اري
 ووعفمماتويم   تعض ارتيطر اريايم يعفو   ى جيفبطأ  فسف م تات  طع فم تتشطف فم ر ن

                                                 

امغتحراب والتطحرف ن،حو العنحفا دراسحة ؛ ي و، المختوا، دمحم خ،ور  82  صالعنف امسحري يم   يسمايي  حلمو    (1)
 . 33-34ص( م8111دا، الحر ب  ط: القا رة) تماعيةنفسية اج
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ترف  جريفم .  ه املا لمتال ن  ج  رعاف اط ي سام تشسإ تفة   موص ا العالج هل
 :ري ه اريبطأ

 .ا ال الرتتوه للوالدي  ت اتة جيلوأ العنا على  فس م الذفل تن ص  ه -8
رط   عط      طج جت م اا  الوالدي  ل يلوأ الرتتوه ال ه رو س رعامو ف ثةاً  -4

 .لرتت م ال سلإ اليت عطنوريط   الصغا العن ا ا ع طيطً ي و  جيلوأ الوالدي  
االع شفففط  يف  ايففف  دال العنفففا   الرتت فففم ريفففو اريفففلوأ اريفففال تار ففف     -4

 .فال النعطل تم ايس الذطعم
لل نا  فم الرتتويفم  االف شط   ى الوعي الرتتوه تذفاع ال عطرفل رف  ارطففطل تفشفطً  -3

 .الصجي جيم
  نوعفم تامل داؤلفم جيفب ال اك فد علفى ج  العنفا لف س جيفلوابً تجرطل ريف ه اريفبطأ امل

 :ماتو ًو الع بط اق جمهاط
مو فف   اررفا ففففبطر تالذطعففففففطعد علفى      اال ضفففففففم ت   كط فت مسفففففوتف   العش: أوالا 

تف   ًو بلف  ر  ا ففاار   ايف  دال  ديا را ت تل س حفالً فال ي عدا كو ه ع ل م خت
لوالديففم ظعففل الذفففل   سففطاً يف شففا  ى الا طتففم ال ام ففم تااففى العشففطأ العطتففلو السففلذم ا

 .(1)فاو ياريب السلذم ططملط ريي حطضا و تال أيته هبط كثةاً  با أطتت

   احلطالق اليت ي عّال ف اط الذفل للعنا الرتتوه الي  ط الضاأ م و  : اثنياا 
جيففففم   ال نففففف س عفففف  الغضففففب امجففففم عفففف  ا فعففففطل ين ففففطأ جحففففد الوالففففدي  ت أبففففم رل

ل شفففديااق رو ت فففم مسففف ادف حتش فففق ريفففدف  تضفففغوططق احل فففط و فافففي ل سفففت   طتفففطً 
 . ماتوه رعنّي 

                                                 

 . 843صامغتراب والتطرف ن،و العنفا دراسة نفسية اجتماعيةا انظر ي ، المختا، دمحم خ،ر   (1)
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 .   العنا الرتتوه يسبب للذفل  عط م  فس م تف ايم: اثلثاا 
 طً س عل ففه عنفففجرففط ا عط ففم النفسفف م ف   ثففل   مذويفف  الذفففل لل ضففوع ل ففل رفف  بففط ع 

ك ففط جيعففل رفف  عنصففا السففلب م ترففط م ضفف نه رفف  .ت   ريففطابً  فسفف طً تسففد ً جت  ريط ففم رعنويففم ج
ت ففد يُنفف عأت . ع فز ت صففو  تا ذوا  ففم تعففدل حتّ ففل لل سففاتل م جريفم رعلففم رفف  رعففطجم ن صفف  ه

ع سفففف طً ي   ّففففز ابلففففات  ال سففففّلذ م  جوبتففففطً  العنففففا الرتتففففوه علففففى املسفففف وا النفسففففي جيضففففطً 
ر  ي ايم تا   اث تاي ازاث ابلا ص مثة تاال  شطر مو بل  ج  الشاا الرتتوه ترط يا له 

ت ففد جكففدق . زتع  ى ايفف  دال الشففو  للففا  ت ففف  الشاففاف  الفففا   ت  احلشففد تال ااري ففم تالنفف
ال ثفففة رففف  الد ايفففطق ج  ارطففففطل الففف ي  يعفففطرلو  توحاففف م تعنفففا   طففففول ام يسفففعو  

 فا  علفى السففلذم   شفطل   ال فرب اب م فطأ تفاا م العنفاو ك فط منافا عنفدريم رافطعا ال لال
 . (1)الوالديم تعلى ممثلي جه يلذم تصفم عطرم

تلشففد مجفف  اتفف  ؤلففدت  ريفف ه اي   املففدرا  للعنففا الرتتففوه   رشطلففم ح   ففم   
ْااَبه ابلُعسفا »:  طل ف افط «  ج  الاد  على امل عل ني رضا  هبم» :فصل رف  كفط  َرف
ر  امل عل ني جت اخلفدلو ألفب عل فه الشافاو تضفط ت  فسفهو تبريفب  افططاطو  وتالشاا

تعل ففه امل ففا  ورفف  ا بسففطر اريففده ابلشاففا عل ففه تاففل علففى ال فف أ تاخلبففبو ؤوفففطً 
تاخلديعم ل ل و تصط ق لفه ريف ه عفط   تؤلشفطًو تفسفدق رعفطين ا  سفط  م الفيت لفه رف  

ط  ع ففطاًل ففففففففففففزلهو تصفه ترنففففففففففففسح ففب االت  ففطع تال  ففد و تريففي احل  ّففم تالففدفطع عفف   
علفففى أففففةه   بلفففف و تففففل تكسففففلت الففففنفس عفففف  اك سففففطأ الفضففففط ل تاخللففففق ا   ففففلو 

 .(2)«فط شبضت ع  أطي اط تردا   سط   اطو فط م س تعط    جيفل السطفلني

                                                 
دراسة نقدية لب،وث العنف أو التطرف فحي العحالم العر حي انظر ،م،ان ي ، الاتا، أحم، تإلهام ي ، الرحمن خلي    (1)

النلورم اتمتماييوة " منشور، ضومن تتوار بحورل المو تمر الو،تل  خابحة علحى الب،حوث فحي مصحرامحع الترييحا بصحفة 
( م8111مط ريووا  مامنووة األز وور  : القووا رة)تدت، ووا فوو  مكافحووة موورائ  الننوو  تالتطوورف فوو  المجتمنووا  ا سوو مية 

 . 843تص 31 ص امغتراب والتطرف ن،و العنفا دراسة نفسية اجتماعيةا؛ ي ، المختا، دمحم خ،ر  3/33
دا، نه،ووة مووور : القوا رة)  4يلوو  ي و، الراحوو، تافوو   ط   تحقيوي تضوو  المقدمححةي و، الوورحمن بون دمحم بوون خلوو،تن   (2)

 . 8453- 4/8454(  م8118للط و تالنشر  



 
 
 
 
 
 
 

 كروشفففةبو ةمفففليحالفففدكتورة                             تجفففاوزلليفففات لفهفففآ و لمفففدل  ل ..سفففر العنفففف األ

 

 -428 -

ت  ففففط    ن صفففف م جرففففط ا عط ففففم الف ايففففم ف   ثففففل   معذ ففففل طط ففففطق ا تففففداع تاال
تب ت الد ايطق االت  طع م الرتتويم ج  الن ط  تال فوع الد ايي كطا على فشد ج. الذفل

الففدتال رفف   صفف ب ارطفففطل الفف ي  ين  ففو   ى جتيففطر ات  طع ففم م   ّففز ابحلففوا  تاحففرتال 
راكد  ج  الرتت م امل سلذم رف  نفاذط مفايف  ا  سفط  رف  حم فواهو تايف الأ  والاجه ايؤا

 .(1) ف ة املبدع لديهتورياه ا  سطينو ت  ل طط م ال
تجرطل ري ا ال اويه الفع   ال ه  دته العنا الرتتوه   الا ص م ا  سفط  م جيفب 

 اه الف فا الرتتفوه ا يفالري تال  عفا ق فطأ   الرتت فم جم ينففال اك د علفى ج  ربفدج العشف
تجم جيعلففوه الويفف لم  وديبو تل فف  جحففططوه  تسفف طج رفف  الاففاتر تالش ففو فعلففم الففنفس احلفف

ارتى تالوح ففد    معزيففز السففلوكطق ا جيطت ففم تمصففجي   السففلوكطق السففلب مو تففل تعلففوه 
 . ريلوأ الثواأ ر  رد  تما    تحتف ز اتل طً 

  را فط ةافا رف  الصفيب  ...»: يشول جتوحطرد الغزاي عف  رفناأت ي يفت الصفغط 
ته تبد  تني ر  ؤلق مج ل تفعل حم و  ف نبغي ج  ي ال عل هو تجيط ا عل ه مبط يفا  

جةاا النطسو ف   ؤطلا بل    تعض ارحوال را  تاحفد و ف نبغفي ج  ي غطففل عنفهو 
تال يا   ياهو تال ي طنفهو تال ُيعاا له ج ه ي صو  ج  ي  طيا جحد على رثلفهو تال 
يفف  ط  با يففرته الصففيب تات اففد    ؤفط ففهو ففف    ةاففط  بلفف  عل ففه  مبففط يف ففده تسففط   

نفمو فعند بل     عط     م ف نبغفي ج  يعط فب يفااً تيععفم اررفا ح  ال يبطي ابمل ط
    ج  معفففو  تعفففد بلففف  ملثفففل ريففف او تج  يذّلففف  عل ففف    رثفففل ريففف ا : ف فففهو تيشفففطل لفففه

 . (2)«ف فض  تني النطس

                                                 

 . م8115  آذا،330  مجلة النري   الكر ت  الن،د اإلرهاب التر وي  ت  ة يل   (1)
 . 4/35( م4004دا، الكتب النلمية  : بيرت ) 4طم الدث ا إحياء علو أبر حام، الحزال    (2)
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 ؛الج ف  ففه  ففّ   رفف  م اا ريففطفففففففف لم ر ففاؤا  للعففففففترفف    ففاا  الغففزاي مببففدج العشوتففم كوي
تال م ثفا الشفول »: م الا ع تسبب معفّو  الذففل عل افطو ح فب يشفولر  بل  يفشدريط م

عل ه ابلع طأ   كل حنيو ف  ه ياّو  عل ه مفطع املالرفمو ت كفوأ الشبفط  و تيسفشإ ت ف  
 .(1)«ال الل ر   لبه

 :العوامل اجملتمعية: السب  الثالث
تةاق    ا     رعففدالق العنففا اريففاه ال ب فف  فصففله عفف  العففاتف الصففعبم تال ففا

الافففديد  الفففيت معّاضفففت تم عفففّال هلفففط اريفففا       عطمنفففط العات فففم تا يفففالر م رففف  تفففااث 
ال جيفوالق االت  طع فم تالس طيف م تاال  صفط يم؛ ح ففب    ا مففطع رعفدالق البذطلفمو تعففدل 

ام ال  ت  هلففم ف طيي الفف ه يافعا جفففاا  اجمل  ف  ج فففاملسفطتا    فففاص الع فلو تال ا فف   السف
الس طي م اليت حتّد  ةاتف رع ا امو تالعنفا الس طيفي الف ه يسف  دل الشفو    الشاا ق 

كففل ريفف ه العففاتف الصففعبم الففيت حتفف إ . ..جت ياففّد  ابيفف  داراط ل جيش ففق جريففداف ي طيفف م
ابرففاا     طفط  الع فل تاحل فط  اال  صففط يم تالس طيف م مفا ه  ى م فوي  نفجينطق ا فعطل ففم 

ا و ابع بط ريط اجملطل اير  تاملس و  تفه لل نفف س تمفايف  ي م مف ةريط تمفايغاط    طط  اري
علفى العال فطق الزتت فم تعلفى ح فط   تكفل بلف  يفنع س يفلبطً . نفجينطق الغضفب تالفافض

 .ارطفطل تجوريم االت  طعي تالنفسي
أففة ج  العنففا الس طيففي تاال  صففط ه لفف س ريففو الففداف  املبطنففا لالظففطه رففو العنففا 

يفف بدا  الس طيففي رفف  صففااعطق دريو  اال  صففط ه تاالاريففاهو تل فف  رففط يصففطحب ال فف
   سفففطً رثفففل العطرفففل الثشفففط   تضفففغور  فسففف م مفففاتا علفففى جففففاا  اريفففاو فافففو لففف س عفففطرالً 

 .تالرتتوهو تل نه  اعم هل ا العنا ترغ  له
                                                 

 . المرمو ن اه (1)
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 تجاوز ظاهرة العنف األسري ل اتآلي
ملشففط ي  ال ب فف  ظطت ريففط تسففا  عفففوه و   العنففا اريففاه ةففطريا  ر عففد   العوارففل

حلزرم ر  ارف ط  الوصفف م الوعع فم العطرفمو تفل اررفا   فطج  ى تفاارأت ع فل مبف ل ف فه 
املايسطق ال عل   م تالرتتويم تالدعويم تاملنع طق االت  طع م تاحلشو  م تتيط ل ا عالل 

تبفط    للجيففّد رف  ريفف ه العفطريا  جتاًلو ترعط ففم ي  ريفط السففّ ئم علفى الفففا   امل  لففم تاففو اً 
 .تعلى اجمل       طً 

علفى : توصففه ةفطريا  االت  طع فمو ي فو  علفى رسف ويني و   عالج العنا اريفاه
 . تعلى املس وا الع لي امل داين ؛رس وا املفطري م

 :على مستوى المفاهيمعالة العنف األسري : أوما 
   تدايفففم مغ فففة السفففلوكطق تامل ط يفففطق م فففو  ت غ فففة ارف فففط  امل  ف فففم ت اث ريففف ه 

سفففلوكطقو رففف  ؤفففالل ظفففطت  ارطفففا الثشطف فففم تال صفففو اق الفففيت مسفففوو العنفففا اريفففاهو ال
 :تماصل لثشطف ه   التعي ممط ي هو تبل  ر  ؤالل

و ريفف ه بــث الفهــم الصــميم ل ســَم   طبيعــة العَقــة بــ  الرجــل واملــرأة -8
 : العال م اليت ج طراط   معطى على جيطيني 

: طىفففففلشوله مع     العال م الزتت مو مصديشطً رااعط  حدت  : ا  األو ـاألس
 

( 441:البشا )             
: ت وله معطى

 
: ت وله( 812:البشا )      

 
  

و تبل  ابل زال ارح طل تالضواتإ اليت (8:الذالع)      
 . عم هبط املوى يبجيط ه تمعطى العال م الزتت م
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: ه معطىفط    ولفاليت ت   بكاري وا  ابملعاتففففففففطنفاملع: ا  الثاينــاألس
 

        :و ت ولفففففه معففففففطى(81:النسفففففطث)  
تاملعاتف   املعطنا  الزتت م رط معط ف عل ه جريل الصفال  رف  حسف   ..(441:البشا )

الفففزتج  املعطنفففا  تحسففف  اخللفففق رففف  ايؤفففاو ت فففد جحسففف  الغفففزاي تصفففا جؤفففالع رعطرلفففم
تاعلففم ج ففه » :عنففدرط  ففطل ولزتت ففهو تريففو رففط يصففدع علففى رعطرلففم الزتتففم لزتتاففط كفف ل 

ط افاط  ل س حس  اخللق رعاط كا اربا عناطو تل اح  طل اربا رناطو تاحللفم عنفد
ال ففاللو تهت ففاه الواحففد   فشففد كط ففت ج تاتففه يااتعنففه تايففول    ا  ففداثً  وتأضففباط

ُْ َغََِّبَك َوَرَناالَ »و اهنع هللا يضرو يشول لعط امتكط  و  ى الل ل رنا  يورطً  :  َطَلتْ .. َإين َ أَلعنَر
بـَلَـِ َوَربَ  : َإنـ َك َإَذا ُكننـَا رَاَنـَيةا قـُلنـاَ : تََكْ َا مَفْعفاعُف َباَ  َ  َ ُيفوَل اَّللهع؟  َفطلَ :  ُفْلتُ 
ـــَراَهيمَ : م د إ َوَإَذا ُكننـــَا َســـاَ َ ةا قـُلنـــاَ ـُمَـــ َجَتفففْلو َلْسفففُت :  ُفْلفففتُ :  َطلَفففتْ ..  ال َوَربَ  َإبـن

ُا  عال اْمَ َ   .(1)«جرَُيطتع
ريفف ه  كفعيــل منمومــة القــيم اإلســَمية املنممــة للعَقــات دا ــل األســرةإ -2

املنعورفم الفيت مشفول علففى املفو   تالاافم تال واصفل تال سففطر  تال نطصف  تال نطصفا تأةريففط 
 وهلففط تتفو  رل ففوس   تا عنففط اريففاه الفيت جيففب ج  ي ففو  ورف  الشفف م الشاي  ففم تالنبويففم

تلعففل جريففم عطرففل يايففس . حفف  ي سففة لنففط ايفف بدال العنففا اريففاه ابلسففعط   اريففايم
ابع بفط ه تاحففداً رف  جريففم العوارفل الفيت ال تففد رف  مايفف  اط    «احلفوا »هلف ه الشف م ريففو 

   علفففى حسفف  ال واصفففل رففف  جيففامهو فطلا صففف م احملفففطتع  يففلو  الففففا  حففف  ي ففو   فففط  اً 
مع فففس تتاففف ل كبفففة  فففد   صفففطحباط علفففى ال فطعفففل املعفففا  تالعفففططفي تالسفففلوكي رففف  

                                                 

 . أخرمه ال خا،   تتار األدر (1)
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ايؤففاي و اررففا الفف ه جيعففل احلففوا  جريففم    ففم حت طتاففط اريففا  ل نافف  جفاا ريففط مناففئم 
 وال واصففففل: يففففويمو ر ففففه تفضففففل احلففففوا   ضفففف    ففففط  تالت ففففم الففففرتاتإ اريففففاه تريففففي

ؤالفطمنففط تففف   زاعطمنففط تحتويففل جه رنطيففبم تالت ففم   ننففط رفف  حففّل . تال فففطريمو تال وافففق
 .لل ف    ى فاصم ملزيد ر  ال الحم

   ال ايفف س لب ئففم احلففوا  الفعففطل   اريففا  يش ضففي  عففط   مافف  ل تعففض الشنطعففطق 
ف  ط اص رفاول احلوا  ت الالمهو   ب مصفجي  تعفض املففطري م اخلططئفم الفيت مفاتإ تفني 

اتاففمو املفففطري م الففيت مففاا ج  الشففو  تالافف طعم احلففوا  تضففعا الا صفف م تالع ففز عفف  املو 
        :ا  ففففدال ال مرتمجاففففط  الّ الشطعففففد  الفاعو  ففففم   ال واصففففلت 

  حني ج  العنا رف  املنعفو  النفسفي يع فس ( 41:أطفا)     
صو   ر  صو  الضعا لده ا  سط و ر ه بثل لغم ال  ططب ارؤة  اليت يل فا  ل افط 

 .ندرط يع ز ع    نطع ايؤاي  تويط ل احلوا  العط يما  سط  ع
تتفه رف  جتتفه  و   ر  صو  الشصفو  الف ريل ح فطل رو فا رفطو تريفو جيضفطً فك ط بثل ص

 .الع ز   اريلوأو تالع ز   ا تداع   حّل املا الق ترواتام املعضالق

 :على المستوى العملي الميدانيعالة العنف األسري  :ثانياا 
فس  و تي  ه عع  فمو تب ف  ف ه الع ل  ف  طل   وملس وا الع لي امل داينجرط على ا

 :مشس م املس وا الع لي امل داين  ى رط يلي
 :علِ مستوى التشرألعات القانونية -1
للجيسففم    اففطث حمففطكم ؤطصففم معففة مبافف الق العنففا اريففاهو تبلفف  مسففايعطً  -

 .اطكل اريايم  الشضط  العط ل مو ترااعط  حلسطي م تؤصوص م امل
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اهو ففففففول  ت  ت فوع العنفا اريفم ت فوا ني  ا عفم حتففايعطق تاضجيففففففف  مافففففي -
 .جت على ار ل  ت  م اا ه تال  ط ه ف ه

يففف   فففوا ني ت ط  فففم حملطصفففا  العنفففا اريفففاهو تتضففف  مفففداتة ايففف ع طل م لل فففدؤل  -
 .الساي  عند ت وعه

 :علِ مستوى املؤسسات الرمسية -2
ة لففه ر طتعفم املافطكل الفيت هلففط فراكفز تطفل حل طيفم اريففا  رف  العنفاو ي سف   افطث -

عال م ابلعنا ارياهو ت صد احلطالق تاملعطريا اليت  ثلفهو ت عفدا  ال شفط يا تالد ايفطق 
تعلففففى املاكفففز ج  يشففففول توضففف  ايففففرتام   م تطن فففم ع ل ففففم لل عطرفففل رفففف  . ا حصفففط  م عنفففه

اب افطق امل  صفم رف  رايسفطق الدتلفم تاملااكفز يس عني ف افط  وحطالق العنا ارياه
البجيث ففم   ا طرعففطق ترااكففز تمجع ففطق اجمل  فف  املففدين للجيففّد رفف  مفاففي ةففطريا  العنففا 

 .ارياه
  اطث  ا  لاعطيم ضجيط  العنا ارياه م  فل هبم  يث ط م م  تااثاق ال جيش فق  -

ع ففففداث ا نسففففي م ابالتاملعط ففففم؛  ا  مسفففف وعب احلففففطالق اخلذففففة  اليفففف  ط ملفففف  امل علشفففف
 .تالضاأ املرب  تحمطتالق ال ع يب تالش ل

 ني   صفففصط ؤرففف  اال اً  جيفففط  رااكفففز للاعطيفففم االت  طع فففم تالنفسففف م موةفففا عفففد  -
 طل علم النفس تالصجيم النفس م تاخلدرم االت  طع م مشول مبسطعد  ارتل فطث علفى حفّل 

 .املا الق النفس م تالسلوك م رتنط ام
 :توى األكادمييعلِ املس -3
عشد رل ش طق حول العنا ارياه  ضاريط املا  و  ابلعطريا  تامل ثلو  مل  لا  -

جيمو فففففففففالشذطعفففطق رففف   ت  الاعطيفففم النفسففف م تاالت  طع فففمو تت ا اق الرتت فففم تال علففف م تالص



 
 
 
 
 
 
 

 كروشفففةبو ةمفففليحالفففدكتورة                             تجفففاوزلليفففات لفهفففآ و لمفففدل  ل ..سفففر العنفففف األ

 

 -422 -

ل تفني البجيفب فففففففففففدف ريف ه املل ش فطق  جيفط   فوع رف  ال واصفتا  ع طق اخلةيفمو ي فو  ريف
مواصفففففل ب نافففففط رففففف  موصففففف ا فعفففففطل للعفففففطريا و تمشفففففد   ؛اركفففففط بي تالوا ففففف  امل فففففداين

 طق رال  م ملعط فم الوا ف و تظن فب البجيفب العل في املنط افطق النعايفم املغا فم   ففففففففففموص
 .ال  ايد
ك فط ريفو   -اهو تدل الرتك فز فا اريف طل العنفدا  م نطرلم رنفالش طل تبجيوث ر  -

علففى  فففوع تاحفففد رففف  ج ففواع العنفففا اريفففاه كضفففاأ  - ايفففطق امل فففوفا  نففا  جألفففب الد
رطفطل ترعطريا العنا لديامو بل  ر    ايم جإ تاحفد رف  االزتتطق تا يطث   ى 

. العنففا اريففاه ال ب فف  ج  يف ففد   نففا  تمفسففة جنفف طل   لفففم رفف  العنففا اريففاه
  ف  ال  ف  نفاا جيه تفئطمفهو تضات ه ج  مشطل ري ه البجيوث علفى عّ نفطق تايفعم  ثفل اجمل

 ب ج  جألب   ط أت البجيوث املشدرم   العنا ارياه أة  طتلم لل ع ف مو رذفط ال مع فرب 
حطمففمو الع  ط ريففط علففى ع نففطق صففغة  تمشففط يا بام ففم   جألففب ارح ففط  ممففط يشففد    

 .   اط تروضوع  اط
  و     لفا العلفول  طرم راط ي   ث م م ضطفا ف افط تافو  البفطحثني امل  صصفني -

كعلم االت  طع تعلم الفنفس تالشفط و  تالذفبو حف    ف  ا حططفم ابلعفطريا  رف  مج ف  
 .توا باط
 :علِ مستوى مؤسسات اجملتم  املدين -4
هتففففف م ت اري فففففل الافففففبطأ  و  افففففطث رااكفففففز ترافففففاتعطق تتفففففاارأت ل  نفففففط  اريفففففاه -

لعشلففففي تالنفسففففي املذلففففوأو تالف  ففففطق املشبلففففني علففففى الففففزتاج لبلففففوو النضففففأت الوتففففداين تا
مصطل الفعهطل تني راط   اال:  شا  رثلففففتمعل  ام املاط اق الضات يم   ا   ح ط  جيايم رس

 .الزتتنيو تراط   ال فطتل تحّل املاطكل



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -421 -

تمففد يبام  وس العال ففطق اريففايم النطتجيففمف عففط   يري ففل تموع ففم اريففا يفيفف -
ب ضفففففففبإ الفففففففنفس تالففففففف جي م   علفففففففى املافففففففط اق النفسففففففف م تاالت  طع فففففففم تجيفففففففطل 

طع فط   احلفففففففوا  تاالي  ففففففففتراففففففف وزاعفطتل ت  ا   النفففففففف فعفففففففطالقو ترافففففففط اق ال ففففففففاال
طتطق ايؤففاي  تمفا اففط تال عبففة عناففطو تكففّل رففط رفف  نففا ه رسففطعد  اريففا فالح  فف

تال ن  ج  . طف ط  راطكلاط   موت ق الاتاتإ تني جفاا ريفعلى ظطت  ؤالفطهتط تاي ث
طق ي سففام   صفف طأم ت  ضففطج صففو  تجففطبج صففجي م فرأت تاملااتعففرثففل ريفف ه الففربا

 .للعال طق اريايم
من  ففم تمذففويا الففوعي الرتتففوه علففى رسفف وا اريففا و تيفف م بلفف  رفف  ؤففالل تا ففم  -

 ت اق عل  م لفابابث مسفطعدريم علفى حسف  فافم  فسف م جتنفط امو تمعل افم جيفس الرتت فم 
 . تطاع اك اطف رواريبام تمن   اطامل وا  مو ترنا  م رعط م راطكل ارتنطثو 

  :علِ املستوى اإلعَمي -5
وعم تاملا  فم را فم ال وع فم االت  طع فم ف فففففط ل ا عالل املشاتث  تاملسفففففتي بة م -

  روضوع العنفا اريفاهو بلف  ج  تيفط ل ا عفالل جصفبجيت رف  جريفم املايسفطق 
جمل  فف و تريففو رففط بّ ناففط رفف  الففيت مسففام   مات ففم الففن ث تصفف طأم الشفف م تأايففاط   ا

املسطمهم الفعطلفم   ال عايفا تعفطريا  العنفا اريفاه تت فط  ؤذو هتفط تيفبل حمطصفاهتط 
 .ترعط م ي  ريط

رواتاففم الشفف م الثشطف ففم الغات ففم الففيت حتففطتل صفف طأم رفاففول تديففد ل يففا  تج تا ريففط  -
 والنعفففطل الاجمفففطيتتةط فافففطو تأايفففاط   اجمل  عفففطق العات فففمو ريففف ا املفافففول الففف ه  فففطتل 

للش م  ر  الثو   ا عالر م املعطصا و مع   ه على العطجم ا يالري تمشدبه تديالً  رس ف داً 
 .   ا يالر م
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 خالبة القول
 

م اففااأ الع ففاا و فممففط يففبق ي بففني ج  العنففا اريففاه ةففطريا  ؤذففة  راب فف
م تشطففم رافوريم تجذط جم معاا تم          عطمنط ر  فااوو ت جط تطثق     

ماففات اط نففاا   تايففعم رفف     عطمنففط ا يففالر مو تصففةهتط تففزثاً رفف  تشطف اففطو 
تجلبس اط   تعض ارح فط  لبفوس ال فدي  تاحلفاص علفى اخلفةو ك فط جذفط كط فت 

  الرتت فففم تال علففف مو جضفففا  ى بلففف       ففم مات فففم جيفففايم مبنفففت العنفففا رنا ففطً 
يففطمهت    عففم   مسففاي  ا  افففط ريط مااك ففطق ات  طع ففم تا  صففط يم تي طيفف م 

 . تتعلاط ي د  املو ا   اهلاتأ ر  املواتام احلش ش م لل ا لم
ففف   عففالج رافف لم العنففا اريففاه تظففطت  ريفف ه العففطريا و جيففب ج  يذففطل  وتعل ففه

  ب مع شد اع شط اً تط رفطً ج  العنفا اريفاه ال  فل  ورفطري م نعوتنط ا يالر م
لفف س ابلصففاعم تل فف    عش ففدريطو تج  الاففديد ك ففط  ففطلاملافف لم ت جففط يزيففد   م

َدألُد ال ـَذي » :ال ه بلف   فسفه عنفد الغضفب ـا الش ـ َدألُد َللَصـَرَعةَإ َإاَ  ـينَس الش ـ َل
ُُ َعننَد النَغَِّـ َ  َس و ف ا يفب الزتتفم تارتال     ظفطت  اهلفده النبفوه  (1)«مَينَلُك نـَفن

تاع ففداًث علففى ايؤففاي و ال جيففة رفف     عففا ا يففاللو تصففط  ةل ففطً  كففط  ضففعفطً 
  .ت ا ه  ال معش د للعال مو ت ي ا  اااهبط

                                                 

 .كتار األدر أخرمه ال خا،   (1)
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تمبففط ج    يففزع ابلسففلذط  رففط ال يففزع ابلشففاي و ف  ففه ي وتففب علففى الدتلففم ممثلففم 
مبايسطهتط الام م ج  مس   وا ني ت ط  م مض   عدل مفاي العفطريا و ت فوا ني  ا عفم 

   جم مفعل ريل ت اريا و تريل فت رعافط الدتلفم؛ لل   ط ي    ري ه ا ابمو رذط 
تاجمل    املدين رساتل رساتل م رارتكم ر  الدتلم   الش طل   الق موع م تمانف د 

  .للجيد ر  ا  اط  العطريا  هجيا 
 مفففي  و تتعفففي  نفففاعال و راففف لم لمفافففاملو   فففففا ه اذففف فففف با ات  ففف  تعفففي  
سطق اجمل  ف  املفدين ابملسفطمهم ففففط  م تعالت فمو تتعفي رايفتضفات   يف  مفداتة ت ف

طمنط  ى رفففط  شفففق هلفففط فط ق جرفففو     عفففف لمو يفففففففففففف  احلفففد رففف  ا  افففط  ريففف ه املا
إ ففففففففففو  الرتاتفففففففففف ا تففففه    ففففففففففف   طً فففففففففففمو تكط ففففت جوبتفففففففففف فط  تالافطريفاررفففف  تاررفففف

 .ارياه تاررط  االت  طعي
 

  . لت  اهلط ه  ى يواث السب
 

 


