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 تمهيد

 زوجينل� لترتي�ب موع�د ل  برئيس الجودية  ماماإلاتصل ف. اشتكت إمرأة إلمام الحي أن زوجها يسيء معاملتها ويضربها
ع�د ع�دة   باللج�وء لمحكم�ة األح�وال الشخص�ية حي�ث اش�تكت الزوج�ة        أّدت بهم�ا مش�اكلهما إل�ى     أن بع�د  لط�رح الش�كوى  

ثالث��ة ل ه�ا وج��دت ص�عوبة ف�ي ت�دبير أموره�ا وح�دها ك�أم       لكن. وأرادت االنفص�ال عن�ه   للض�رب  ح�وادث تعّرض�ت فيه�ا   
وله�ذا لج�أت    وسمحت ل�ه ب�العودة للمن�زل    خالل أسبوعين، أذعنت لطلبات زوجهافأطفال صغار ورابع على الطريق، 

 .من اإلمام المساعدة طلبإلى 

ورغ�م أن ال�زوج ك�ان    . جلسات اإلرش�اد الت�ي فرض�تها عليهم�ا المحكم�ة     بحضور وجان الز يلتزمأصّر اإلمام على أن 
وف�ي  . حض�رها بنفس�ه  ب�ل و اإلمام ضغط عليه، ورّتب لهما موعد جلسة اإلرش�اد األول�ى،   إال أن  في البداية ضد الفكرة

 .تزامهالنهاية أقنع الزوج بااللتزام بحضور جلسات اإلرشاد ووعد بمتابعته للتأكد من وفائه بال

" تأديبه�ا "تبّين خالل جلسات اإلرشاد أن ال�زوج يعتق�د أن زوجت�ه أق�ل كف�اءة وذك�اًء من�ه، مم�ا هّي�أ ل�ه أن لدي�ه الح�ق ب�ـ             
". ه�ا ع�دم تنظيم "و" ته�ا ع�دم طاع "بما تص�وره أس�بابًا ك�ـ     ، وبّرر سلوكه التسلطي وغضبه"تفهمها"بطريقة يمكنها أن 

كان��ت تعم��ل خ��ارج المن��زل نف��س ورغ��م أن الزوج��ة . وأنه��ا دائم��ًا متعب�ة  تي��بللتر يحت��اجفق�د اش��تكى أن منزلهم��ا دائم��ًا  
 يتوق�ع منه�ا الع�ودة للبي�ت لتت�ولى مس�ؤولية أطفالهم�ا الثالث�ة، وجم�يعهم دون س�ن الخامس�ة           إال أن�ه ك�ان   ساعات عمل�ه،  

عدة ف��ي زوجت��ه خ��ارج المن��زل للمس��ا    أن تعم��ل أراد ورغ��م أن��ه . إض��افة إل��ى ت��دبير ش��ؤون وأعم��ال البي��ت لوح��دها     
 .المنزلية األعمالالمصاريف، إّال أنه لم يعتقد أن عليه المشاركة في 

ذكرت أنها تخاف م�ن زوجه�ا    ، كماأشهر تعاني من اإلكتئاب لعدة أما جلسات اإلرشاد مع الزوجة فأظهرت أنها كانت
للمعامل��ة القاس��ية  يه��اتعّرض��ت فحي��ث ، عنيف��ةأس��رة  نش��أت ف��يأن الزوج��ة نفس��ها  كم��ا. وأن��ه ق��اٍس للغاي��ة م��ع األطف��ال

كن أي م�ن أف�راد أس�رتها     س� م�ن جه�ة أخ�رى، بم�ا أن�ه ل�م ي      و. أقاربه�ا لس�نوات عدي�دة    م�ن قب�ل   الجسدية منه�ا والعاطفي�ة  
لكن أسرته كانت تحثها على أن تصبر . الدعم المعنوي للحصول على بالقرب منها، فقد كانت تعتمد على أسرة زوجها

ذكرت الزوج�ة أنه�ا عن�دما    كما . من أجل أطفالها" طبيعيةال"األسرية  ةحياالتابع تأن وتسامح زوجها على ضربه لها و
 .وال تعرف ما هو األفضل ألطفالها محتارة، لكنها اآلن الطالقحصلت على األمر التقييدي كانت تنوي 

عنه�ا  توقف  زواج، لكنهاألجلسات إرشاد بحضور  عندما أكمل الزوج جلسات اإلرشاد التي فرضها أمر المحكمة، بدأ
حاول اإلمام جعله يحضر دروسًا دينية وجلسات دعم جماعية للرجال لمساعدته على التغيير، لكن�ه  . بعد بضع جلسات
فبعد أن لّبى المتطلبات القانونية، رفض أية خدمات أخرى وحاول إثن�اء زوجت�ه ع�ن االس�تمرار ف�ي      . رفض المشاركة

 .أنهما ليسا بحاجة لمساعدة من أحدعلى  أصرتكون أفضل وجلساتها العالجية واعدًا إياها أن حياتهما س

هوي�ة أشخاص�ها، تعك�س    لحماي�ة  ف�ي بع�ض التفاص�يل     اتهذه الحادثة القص�يرة المبني�ة عل�ى أح�داث حقيقي�ة م�ع تغيي�ر       
ظ�اهرة عالمي�ة   ه�و  العنف األس�ري  ف� . قضايا مهمة يواجهها المسلمون الذين يعانون من العنف األس�ري ف�ي مجتمعاتن�ا   

بغ�ض النظ�ر ع�ن ال�دين أو الع�رق أو األص�ل       وتطال كل من الذكور واإلناث على ح�د س�واء، و  الكثير من األسر تهدد 
للعن�ف ض�د الم�رأة، يمّث�ل العن�ف      عدي�دة  وباعتب�اره أح�د األش�كال ال   . اإلثني أو المستوى التعليم�ي أو الطبق�ة االجتماعي�ة   

أسرية، يحاول م�ن خالل�ه أح�د األف�راد الس�يطرة عل�ى آخ�ر        األسري نمطًا سلوكيًا بين أفراد تربطهم عالقات حميمة أو 
 .باللجوء إلى أنواع مختلفة من العنف، منها العاطفي والنفسي واللفظي والبدني والجنسي واالقتصادي والوجداني

يتخ�ذ التعري�ف التقلي�دي للعن�ف األس�ري      و. عيش الضحايا ف�ي ج�و م�ن الخ�وف وال�ذل     تقع فيها العنف يالتي  األسروفي 
ل��زوج أو تج��اه ا عن��فق��ع داخ��ل األس��ر، مث��ل اليي ذال�� عن��فأوس��ع يش��مل نطاق��ًا م��ن ال ىش��ريكين حميم��ين هن��ا معن�� ب��ين

وم�ع أن ض�حايا   . الزوجة، واإلساءة ألهل الزوج أو الزوجة، واإلساءة لكب�ار الس�ن، واإلس�اءة للطف�ل، وس�فاح القرب�ى      



 ٣ 

ف�إن معظمه�م م�ن     25F١"ص�ندوق من�ع العن�ف األس�ري    " س�ب العنف األسري يمكن أن يكون�وا إناث�ًا أو ذك�ورًا، إّال أن�ه وبح    
26Fفعلى الصعيد الدولي، تتعرض واحدة من بين كل ثالث نساء للعنف األسري خالل حياته�ا  .اإلناث

بي�اني  وف�ي مس�ح   . ٢
 ، تب�ّين أن ٢٠٠٥شر ف�ي ع�ام   ـُدول، أجرت�ه منظم�ة الص�حة العالمي�ة ون�      ١٠موقع�ًا ف�ي    ١٥حول العنف األسري شمل 

 27F٣.العنف الجنسي أو كليهما على يد شريك حميم خالل حياتهن وأعّرضن للعنف البدني تي النساء معظم

مع قلة الموارد المتاحة حول العنف األسري في األسر المسلمة، نأمل أن تساعد هذه النسخة المنقحة من الكتاب والتي 
سلمة، وإيضاح موقف اإلس�الم  في تسليط الضوء على قضايا العنف األسري في األسر الم ،تصدر في الوقت المناسب

العنف األسري في المجتمعات المسلمة، باإلضافة إل�ى   منهجيات مجابهةيتضمن الكتاب مجموعة من . الرافض للعنف
والعقائ�دي   طب�ي منظور الناجين م�ن العن�ف األس�ري والمناص�رين والنش�طاء، باإلض�افة إل�ى المنظ�ور االجتم�اعي وال         

بأن المس�لمين يقبل�ون    اتب سيساعد في إزالة الصور النمطية حول اإلسالم واالدعاءوفي تصّورنا أن الكتا. والقانوني
العنف األس��ري، كم��ا أن��ه سيس��اعد المناص��رين ومق��دمي الخ��دمات المس��لمين وغي��ر المس��لمين عل��ى معرف��ة العوام��ل     ب��

 .المرتبطة بالعنف األسري في األسر المسلمة ليتمّكنوا من مساعدة المسلمين بشكل أفضل

 اإلسالم ضد العنف األسري: مقدمة

ض��من س��ياق اإلس��الم، يق��ّدم الق��رآن والس��نة النبوي��ة نموذج��ًا لألنظم��ة األس��رية الص��حية وتع��اليم واض��حة ح��ول العدال��ة  
والمساواة بين الجنسين واالحت�رام المتب�ادل ف�ي العالق�ات الزوجي�ة والتكاملي�ة ف�ي األدوار والوح�دات األس�رية المبني�ة           

28Fلرحم�ة وا المودةعلى الحب و

فتع�اليم ال�دين اإلس�المي، مدعوم�ة بأمثل�ة مختلف�ة م�ن الق�رآن والس�نة، تع�زز بوض�وح             ،٤
، وم��ن يرتك��ب تل��ك  تمادي��ًا أخالقي��ًا خطي��راً العالق��ات العادل��ة والمتناغم��ة ب��ين أف��راد األس��رة، وتعتب��ر أي انته��اك له��ا      

رات المختلف�ة لتع�اليم اإلس�الم ض�من الس�ياقات      لكن نتيجة للتفس�ي . في إيمانه وفي فهمه لإلسالم يعتبر ناقصًا االنتهاكات
عل�و مكان�ة   التاريخية والثقافية المختلفة، تعزز بعض الممارس�ات الثقافي�ة ف�ي المجتمع�ات ذات األغلبي�ة المس�لمة فك�رة        

ل�ذلك ترك�ز   . ، وهو ما تبّين أنه من العوام�ل الت�ي تس�اهم ف�ي العن�ف ض�د الم�رأة       على النساء بشكل غير محدود لرجالا
خالت المتعلقة  بالحد من العنف األسري في المجتمعات المسلمة على تثقيف المس�لمين ح�ول تع�اليم اإلس�الم الت�ي      ادمال

 .تحّرم جميع أشكال العنف في األسرة

29Fفي األسر والمجتمع�ات المس�لمة   ظوراتزال مناقشة العنف األسري حتى اآلن من المحتما 

العن�ف  "، حت�ى أن تعبي�ر   ٥
ال " غرب�ي "النق�اش، وذل�ك لالعتق�اد بأن�ه مص�طلح       التق�دم ف�ي ه�ذا   ي بعض األحي�ان عائق�ًا أم�ام    شّكل فينفسه " األسري
، ويعتق�دون  "الغربي�ة "فالكثير من المسلمين يربطون بين�ه وب�ين الحرك�ة النس�وية     . ينطبق عليهم والبالمسلمين  صلة له

س�تخدم  ي كون�ه ال  المص�طلح غي�ر ش�ائع    أن يك�ون لك�ن م�ن الممك�ن أيض�ًا     . أنه ينطوي على ق�يم ال تتماش�ى م�ع اإلس�الم    
لكن القرآن والسنة على حد سواء تصّديا لمفاهيم العنف واإلساءة األسرية ضمن السياقات . تقليديًا في األدب اإلسالمي

 . أشكال العنف هذهأي سلوك يشمل على وضوح بلالضطهاد والقسوة والظلم، ويحظران  للضرر األوسع

ف�ي مجتمعن�ا ال�ديني م�ن أج�ل تحفي�ز الح�وارات         تتواج�د فج�وات التواص�ل الت�ي ق�د      س�د  ب ف�ي ينأمل أن يساعد هذا الكت
 .الالزمة لمساعدة المسلمين على التمسك بقيم العالقات المتكافئة والسلمية داخل األسرة والمجتمع

. الجنس�ي أص�عب   عنفواللفظي إّال أن مناقشة ال جسديال عنفورغم التوسع شيئًا فشيئًا في النقاشات التي تركز على ال
فتاريخيًا وقانونيًا في . هو تناقض في المصطلحات" االغتصاب الزوجي"على سبيل المثال، يعتبر معظم المسلمين أن 

لك�ن  . زوجال�  غي�ر إّال لإلش�ارة لألفع�ال الجنس�ية القس�رية م�ن ش�خص       " اغتصاب"معظم بلدان العالم، ال ُتستعمل كلمة 
َو ِمْن َءاَيِتِه َأْن َخَلَق "سس اإلسالم هو عالقة قائمة على الحب والعطف المتبادلين القرآن يبّين أن الزواج المبني على أ

م�ن س�ورة    ٢١آي�ة  " (ْوم َيَتَفكَّ�ُرونَّ َلكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَوجًا لَِّتسُكُنوا ِإَلْيَها َو َجَعَل َبْيَنكم مََّودًَّة َو َرْحَمًة ِإنَّ فى َذِل�ك َالَي�ت لَِّق�   
في قوله تعالى ﴿هن لباس لكم وأنتم لب�اس  : "لبعضهم البعض في قوله تعالى" لباس"ف فيها األزواج بأنهم ، يص)الروم



 ٤ 

وفي ه�ذه العالق�ة المتس�اوية، يتكّي�ف ك�ل م�ن ال�زوج والزوج�ة م�ع احتياج�ات اآلخ�ر،            . ١٨٧، سورة البقرة، آية "لهن﴾
 .ويتم حّضهم أحيانًا على تغليب احتياجات اآلخر

ممارس��ة العالق��ة  األزواج والزوج��ات الراغب��ون ب  يراع��يالوض��ع المث��الي ف��ي ال��زواج اإلس��المي،     وهك��ذا، فإن��ه ف��ي 
وبالمث�ل، فإن�ه م�ن داف�ع الح�ب لبعض�هما       . ه�ا رغب�ة ب أح�دهم  ل�دى  بعضهما البعض، ويتفهمون عندما ال يكون  الحميمية

فف�ي ال�زواج   . رغبن به�ا ف�ي ذل�ك الوق�ت    ي الحميمية حتى إن لم يكونالعالقة البعض، قد يختار األزواج أحيانًا ممارسة 
ع�ين االعتب�ار العوام�ل    بخ�ذ  األشخص�يات واحتياج�ات ك�ال ال�زوجين، و    ين ت�وازن ب�  الاإلسالمي الصحي، يج�ب تحقي�ق   

وبالمقابل، فإن التالعب اللفظي والعاطفي والبدني والوجداني سلوك غير إسالمي، واس�تخدام  . والضغوطات الخارجية
 ةوف�ي ح�ال أص�ر أح�د ال�زوجين عل�ى ممارس�ة العالق�        . القوة غير مقبول عل�ى اإلط�الق   أي طرف أي شكل من أشكال

، يك�ون ذل�ك الش�خص ق�د خ�الف األوام�ر اإللهي�ة، مم�ا         "الرحم�ة "و" الم�ودة "الجنسية بطريقة تنافي األمر اإلسالمي ب�ـ 
 .يعّرضه للمحاكمة في هذه الحياة، والمساءلة في اليوم اآلخر

العنف األسري وعالجها، تنكر الكثير من المجتمعات المسلمة وقوع�ه أص�ًال ف�ي البي�وت      عند محاولة التطرق لظاهرة
دول�ي يمّي�ز ض�د المس�لمين وي�روج ص�ورًا        س�ياق ف�ي  للمجتم�ع  " الق�ذر نشر الغسيل "عدم الرغبة في  المسلمة، وتظهر

ف�ًا م�ن ص�ب المزي�د م�ن الزي�ت       البعض في التصّدي للمشاكل االجتماعية الداخلية خو بينما قد يتردد عنهمسلبية نمطية 
30Fعلى النار

عل�ى عل�م   أن مقدمي الخ�دمات غي�ر المس�لمين     دركونالمسلمين ينود التأكيد على إدراك  من جهة أخرىو .٦
انتش�ار العن�ف األس�ري ف�ي األس�ر المس�لمة، فالمس�لمون يحص�لون عل�ى الخ�دمات م�ن المنظم�ات والمالج�ىء العام��ة              ب

كأفراد في األسر والمجتمعات  -لذلك، إن أردنا . المجتمعات المسلمة ضمناسبة بسبب نقص الخدمات االجتماعية المن
 .أن نساعد أنفسنا، فإن علينا أن نتعامل مع قضية العنف األسري -المسلمة 

ونح�ن نأم�ل أن يس�اعد    . جمي�ع األدي�ان والثقاف�ات واألع�راق     م�ن العنف األسري حقيقة واقعة في جميع المجتمع�ات  إن 
ثير من األسر والمجتمعات المسلمة التي لم تدرك بعد هذه الحقيقة عل�ى مواجه�ة قض�ية العن�ف، ونتطل�ع      هذا الكتاب الك

ألن يستخدم القصص واألدوات التعلمي�ة الت�ي يق�ّدمها الكت�اب لتعزي�ز فهمه�م للعن�ف األس�ري ف�ي المجتمع�ات المس�لمة            
ُكوُن�وْا  : "وامر التي ينص عليها الق�رآن للمس�لمين  فمن األ. المتضررةوتوفير الدعم والخدمات المالئمة لألفراد واألسر 

ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْض�َعِفيَن   َما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن"، و..."َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداء ِللَِّه َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواَألْقَرِبيَن
اآلي�ة  " (َفَق�اِتُلوا الَِّت�ي َتْبِغ�ي َحتَّ�ى َتِف�يَء ِإَل�ى َأْم�ِر اللَّ�هِ        "، وإن أخطأ أح�دهم بح�ق آخ�ر،    ..."ْلِوْلَداِنِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َوا

 ).من سورة الحجرات ٩من سورة النساء، اآلية  ٧٥من سورة النساء، اآلية  ١٣٥

أكبر من أي موضوع آخر يتناوله، مم�ا   بتفصيل) ومن بينها الزواج والطالق والتربية(القرآن العالقات األسرية  ذكري
كم�ا أن التش�ديد القرآن�ي    . اإلس�المية الش�عائر  في ممارس�ة   ةانب أساسيويشّدد على أهمية السلوك والتفاعل السليمين كج

. مس�تقرة لألس�ر والمجتمع�ات المس�لمة بإنش�اء أس�ر       أوام�ر نظمة للعالقات الصحية هي بمثابة معلى األسر والقوانين ال
معين�ة  أن معظم اآليات القرآنية التي تتناول شؤون وقوانين األسرة واض�حة للغاي�ة، إّال أن هن�اك آي�ات     من على الرغم 

 .خضعت لتفسيرات متعددة

من سورة النساء، تشّكل مثار جدل كبير، وكثيرًا ما يتم إس�اءة اس�تخدامها م�ن قب�ل      ٣٤تحديدًا اآلية  ،هذه اآليات بعض
لذلك، هناك حاجة ماّس�ة ألن يق�وم الفقه�اء والعلم�اء المس�لمون بإع�ادة النظ�ر        . زوجاتهملالبدنية إساءتهم لتبرير  البعض

 س�ابقة لعه�دها  فانسجامًا مع تركيز اإلسالم على حقوق المرأة، كانت ه�ذه اآلي�ة   . في تفسيرها وتقديم تفسير عصري لها
ك�ان العن�ف ض�د الم�رأة      -مك�ة  في ديدًا وتح -ففي الجزيرة العربية قبل اإلسالم . عام ١٤٠٠عندما نزلت قبل أكثر من 
نزول هذه اآلية في ضبط ذلك العنف، حيث أنها تشجع على ح�ل النزاع�ات م�ن خ�الل     فساهم شائعًا ومقبوًال اجتماعيًا، 

فف�ي ح�االت الخالف�ات    . بالنس�بة للكثي�ر م�ن الرج�ال ف�ي ذل�ك ال�زمن        غي�ر مألوف�ة  فكرة  ذههكانت التواصل ال العنف، و
الدخول ف�ي عملي�ة متع�ددة    ب واستبدالهآلية الرجال باالمتناع عن جعل ضرب زوجاتهن أمرًا معتادًا، ا أمرتالزوجية، 

 .الخطوات للتواصل تتضمن استراتيجيات لحل النزاع والوساطة من أشخاص لهم سلطة على الزوجين



 ٥ 

تفش�ل ف�ي احت�رام     -م بعض�ها عم�ره أكث�ر م�ن أل�ف ع�ا       - األولي�ة تفس�يرات  ال يثب�ت أن  في الوق�ت الح�الي  لكن ما يحدث 
لممارس�ة العن�ف ض�د     بغض�ه ع�ن   لقد عبر نبينا األعظ�م ص�لى اهللا علي�ه وس�لم     .جوهر المساواة في اإلسالم نحو المرأة

النم�وذج القرآن�ي ال�ذي يع�زز العالق�ات األس�رية        تواف�ق كلي�ًا م�ع   المرأة، وموقفه ضد إساءة معاملة الزوج أو الزوج�ة ي 
، سمحت الكثير من تفسيرات العلماء لهذه اآلي�ة بض�رب الزوج�ات    صلى اهللا عليه وسلملكن منذ وفاة الرسول . السلمية

م��ع  ىن�اف تأي ش�كل م�ن أش��كال العن�ف ي   يس�مح ب�� لك�ن تفس�ير اآلي��ة بم�ا    . ض�من ش�روط مح�ددة وف��ي ظ�ل تقيي�دات معّين��ة     
 . صلى اهللا عليه وسلم، والنموذج الحي الذي قّدمه الرسول محمد ليةالصورة القرآنية الك

لتط�وير تفس�يرات   ) الذي شّجع علي�ه الرس�ول بنفس�ه   و(حان الوقت ألن يعيد العلماء المسلمون إحياء روح االجتهاد  لقد
كم��ا أن عل��ى . اإلس��الم لتبري��ر العن��ف األس��ري غلونال��ذين يس��ت عت��دينأوض��ح للق��رآن والس��نة، وقط��ع الطري��ق أم��ام الم

ب�ين الق�وانين اإلس�المية واألمريكي�ة، خاص�ة فيم�ا        توازنطبيق المحامين وفقهاء القانون المسلمين إيجاد نماذج قابلة للت
0F.يتعلق بالزواج والطالق

١ 

 دور الدين والثقافة

كم�ا  . تشمل معتقدات المسلمين وممارساتهم أبعادًا ثقافية ودينية متنوعة، حت�ى ض�من المجموع�ة العرقي�ة أو اإلثني�ة نفس�ها      
 .المسلمين أنفسهم ضمنعوامل أخرى، يخلقان تعددية  إلضافة إلىباالتعليم والوضع االجتماعي االقتصادي، مستوى أن 

كما هو الحال في المجتمعات الدينية األخرى، ف�إن التفس�يرات الثقافي�ة والديني�ة تص�وغ فه�م المس�لمين للعن�ف األس�ري          
31Fواستجاباتهم له

 بني�ة والمس�اواة و  فأمور مثل األفكار الثقافية ح�ول األدوار القائم�ة عل�ى الن�وع االجتم�اعي والكبري�اء      . ٧
 . على أشكال العالقات الشخصية وتعريف العنف ًاكبير ًاالسلطة، يمكن أن يكون لها أثر

ب��ين الثقاف��ة وال��دين، والوض�ع االجتم��اعي االقتص��ادي، والت��اريخ   الص�لة وب�النظر إل��ى النظ��ام ف�ي إط��اره الواس��ع، ف��إن   
في��ة للعن��ف األس��ري تحدي��دًا يحت��اج إل��ى المزي��د م��ن    السياس��ي، وت��اريخ االض��طهاد األب��وي الم��رتبط بالممارس��ات الثقا  

ويشتمل هذا التاريخ ف�ي أيامن�ا ه�ذه عل�ى ممارس�ات غي�ر إس�المية للعن�ف ض�د الم�رأة مث�ل            . الدراسة من قبل المسلمين
الم�رتبط ب�المهر والح�رق ب�الحمض واإلك�راه عل�ى ال�دعارة واالتج�ار          قت�ل جرائم الشرف والتشويه الجنسي لإلن�اث وال 

والتحرش الجنسي واالغتصاب والزواج القسري، باإلضافة إل�ى  وأد البنات االستغالل في العمل في المنزل وبالبشر و
وتع��ريفهم له��ا  عن�ف فثقاف��ة القم��ع ه�ذه ت��ؤثر ف�ي منظ��ور األف��راد لل  . ممارس�ات مقبول��ة اجتماعي�ًا مث��ل ض��رب الزوج�ات   

ف�ي  تعقي�د  الد داي�ز بع�ين االعتب�ار   ذه الس�ياقات  ه�  وعن�د أخ�ذ  . ملهم فيم�ا بي�نهم  ص�ل وتع�ا  واوطرقهم في حل المش�اكل والت 
 .األسر المسلمة لدى العديد منمحاوالت فهم ظاهرة العنف األسري 

وفق�ًا  و .أو يس�ّهله  عن�ف الع�ادات الثقافي�ة بم�ا يش�جع عل�ى ال     والتعقيد إساءة استخدام النصوص الديني�ة  ومما يزيد من هذا 
 ف��إن بع�ض المس��يحيين واليه�ود يس�يئون اس��تخدام اإلنجي�ل والت��وراة     )FaithTrust Institute(لمعه�د الثق�ة باإليم��ان   

وبالمث��ل، ف��إن بع��ض األف��راد المعت��دين ال��ذين يعّرف��ون أنفس��هم ب��أنهم مس��لمون يس��يئون   . عن��فل��دعم ممارس��تهم لل أيض��ًا
32Fالقرآن لتبرير سلوكهم الخاطىءنصوص استخدام 

لخاطىء فهمهم امن  عتدوناألفراد الم ذفي مثل هذه الحاالت، يتخ. ٨
ن آي��ات قرآني��ة خ��ارج س��ياقها   وقتبس��فيض��د ض��حاياهم،   ًاللق��رآن وأحادي��ث النب��ي محم��د علي��ه الص��الة والس��الم س��الح   

، وأحيانًا يخلطون بين الممارسات الثقافية واإلسالم، فالدين ف�ي بع�ض الع�ائالت    ضعيفة اإلسنادن إلى أحاديث وستنديو
 .ين الثقافة والدين أصبحت ضبابيةأصبح متجذرًا في التقاليد الثقافية، والحدود ب

 س�يء ي ق�د و. ة بين أفراد المجتم�ع الواح�د  عدائينجد السلوكيات ال بل، فحسب وال ُتقتصر اإلساءة الروحانية على األسرة
ت�ي نتط�رق   تج�در اإلش�ارة إل�ى أن اإلس�اءة الروحاني�ة ال     . اتهمبعض رجال الدين المسلمين وقادة المجتمع استخدام سلط

                                                           
عين االعتبار العالقة بين األحكام الدينية وظروف المجتمع بيأخذ "ا باحثون في الواليات المتحدة من أجل تطوير فقه األقليات المسلمة الذي حركة أطلقه  ١

 )Al-Alwani 2003, 3". (وموقعه



 ٦ 

ح�ّرف التع�اليم اإلس�المية    تشدد على خضوع المرأة للرجل، وت فهيعلى النوع االجتماعي،  ةقائمال ساءةاإل يهنا ه لها
عند نزول القرآن، ضمن اإلسالم حقوق�ًا مهم�ة للنس�اء، بم�ا فيه�ا      . عزز السلطة والتفوق الذكوري للرجال على النساءتل

قانونية ومالية، وح�ق التمّل�ك، والح�ق بالعم�ل، والح�ق       ًاقوقد، والمساواة بين الرجال والنساء أمام اهللا، وحاعتقحرية اال
لك�ن بع�ض المس�لمين ال يعترف�ون به�ذه الحق�وق ف�ي كثي�ر م�ن ممارس�اتهم           . بالطالق، والحق بإشباع الرغبات الجنس�ية 

اهللا  ب�أنهن م�ذنبات بح�ق    فيشعرن ،اإلساءة الروحانيةيستبطن هذه النساء بعض كما أن . الفردية واألسرية واالجتماعية
األوض�اع الت�ي   إن هن قررن الخروج م�ن   لهنقادة مجتمعاتهن والمجتمع ككل  يخشين إدانةإن هّن عارضن العنف، و

 .تعرضهن لألذى

 مسلمون يتصّدون للعنف األسري

، الوالي�ات المتح�دة  أثناء عملنا مع المجتمعات المسلمة والمناصرين في قضية العن�ف األس�ري ف�ي من�اطق مختلف�ة م�ن       
عالميًا في عدد النشطاء المسلمين الذين يعملون لمكافحة العنف األسري في الس�نوات األخي�رة،    االزدياد الكبيرالحظنا 

. ذات أقلي�ات مس�لمة   فقد نشأت الكثير من المنظمات الشعبية ف�ي ال�دول المس�لمة وف�ي دول أخ�رى     . النساءبين وخاصة 
العنف األسري، وزيادة مس�تويات ال�وعي، ونش�ر الم�واد     توفير خدمات مباشرة لضحايا  المنظماتمن بين أهداف هذه 

م��ن جه��ة و. التثقيفي��ة، وإج��راء البح��وث، وتوثي��ق الح��االت، والمن��اداة باإلص��الحات االجتماعي��ة والقانوني��ة والسياس��ية   
ره، كم��ا أن العدي��د م��ن اث��آأخ��رى، أص��بح ق��ادة المس��لمين ف��ي الوالي��ات المتح��دة أكث��ر وعي��ًا بانتش��ار العن��ف األس��ري و  

 .مجتمعات المسلمة تلعب دورًا فاعًال في التصدي لهال

ففي منطقة واشنطن العاصمة الكب�رى عل�ى س�بيل المث�ال، وض�عت العدي�د م�ن المس�اجد بيان�ات وّق�ع عليه�ا العدي�د م�ن              
وبحسب علمنا، ف�إن مس�جدًا واح�دًا عل�ى     . العنفاألئمة في المناطق المحلية يعلنون فيها موقفهم الرافض لجميع أشكال 

ق��ل يض��ع منش��ورات ح��ول العن��ف األس��ري وم��وارد للض��حايا ف��ي حّم��ام النس��اء لت��تمكن النس��اء م��ن الحص��ول عل��ى    األ
باإلض�افة  . خوف م�ن انتق�ام األش�خاص المعت�دين أو أف�راد المجتم�ع      الالمعلومات بشكل يحافظ على الخصوصية ودون 

القضاة في مح�اكم األس�رة وأخص�ائيي الص�حة      إلى ذلك، أنشأ العديد من األئمة في المناطق المحلية عالقات تعاون مع
وف�ي جمي�ع أنح�اء الوالي�ات المتح�دة، نج�د أن الكثي�ر م�ن ق�ادة          . العقلية والمؤسسات التي تخدم ض�حايا العن�ف األس�ري   

فرق عمل مكافحة العنف األسري، أو يش�اركون ف�ي أنش�طة الح�وار ب�ين األدي�ان، أو ينظم�ون         ينضمون إلىالمسلمين 
وف�ي خط�ب الجمع�ة، يتط�ّرق األئم�ة لمواض�يع العن�ف        . مستقرةتهم لتثقيف األسر حول العالقات الورش عمل لمجتمعا

وُتعتبر هذه الجهود خطوات مهمة في الحد م�ن العن�ف   . األسري والنوع االجتماعي ومشكلة إخراج اآليات عن سياقها
 .األسري في المجتمعات المسلمة

خ�دمات الترجم�ة، والمش�ورة     ع�ددًا م�ن الخ�دمات مث�ل     ح�ة العن�ف األس�ري   ر العديد م�ن الب�رامج اإلس�المية لمكاف   ـّوفتو
األزمات، والمس�اعدة المالي�ة، واإلرش�اد الف�ردي واألس�ري،      حاالت القانونية واإلحالة للخدمات القانونية، والتدخل في 

ل��دفاع لمج واإلرش��اد قب��ل ال��زواج، والمش��ورة م��ن األئم��ة، ومجموع��ات ال��دعم، والتوظي��ف والكثي��ر منه��ا ي��وفر ب��را         
يقوم من خاللها أفراد المجتمع المسلم وقادته بالتوعية حول العنف األس�ري وتثقي�ف أنفس�هم ح�ول حق�وقهم       والمناصرة

العنف األس�ري والخ�دمات   قضايا باإلضافة إلى ذلك، يقّدم المناصرون المسلمون المتخصصون ب .اإلسالمية والقانونية
باحتياج�ات المس�لمين، كم�ا يق�ّدمون      لزيادة ال�وعي  شعبيةظمات الحكومية والودورات تدريبية للمن هماالجتماعية خبرات

نظام غير رسمي لإلحال�ة المتبادل�ة    يوجدوفي بعض هذه المنظمات، . شاملة لألسر المتأثرة بالعنف األسري اتمساعد
األس�ر المس�لمة المت�أثرة     مع أنها غير ق�ادرة عل�ى تلبي�ة جمي�ع احتياج�ات     و. الباحثين االجتماعيينو ينبين األئمة المحلي

 توس��يع نط��اقب��العنف األس��ري، إّال أن اإلحال��ة المتبادل��ة والتع��اون ي��وفران نم��وذج عم��ل أول��ي يمك��ن االس��تفادة من��ه ل     
احت�رام المناص�رين ألدوار بعض�هم    : وبرأينا، هناك عوامل بارزة في نجاح نظام اإلحالة المتبادل هذا، منه�ا . خدماتال

المس�لمين، والرغب�ة ف�ي التعام�ل م�ع ه�ذه        ل�دى  جدي�ة نف األسري مشكلة اجتماعية وأخالقي�ة  أن العب اإلقرارالبعض، و
 .جتماعيواالروحاني ال ينمنظورالالمشكلة من 



 ٧ 

عل�ى ي�د ش�ريفة     ٢٠٠٠ع�ام  ، ف�ي  "Peaceful Families Project"س�تقرار األس�ري   تأسست منظمتن�ا، مش�روع اال  
كل�ل ع�ن األف�راد المت�أثرين ب�العنف األس�ري، وقض�ت أربع�ين          دافعت السيدة الخطي�ب ب�ال  ). ٢٠٠٤-١٩٤٦(الخطيب 

ع�رف بش�غفها للحي�اة والتغيي�ر اإليج�ابي،      تكان�ت  . عامًا تدافع عن الحقوق المدني�ة واإلنس�انية وحق�وق الم�رأة للمس�لمين     
ي�ات  م�ع ومق�دمي الخ�دمات االجتماعي�ة ف�ي العدي�د م�ن الم�دن ف�ي الوال         توسعت للجم�ع ب�ين ق�ادة المس�لمين وأف�راد المج     

وباعتبارها رائدة في جهود . من خالل عقد ورش عمل للتوعية بالعنف األسري ٢٠٠٤و ٢٠٠٠المتحدة ما بين أعوام 
لمكافح�ة العن�ف األس�ري ف�ي المجتمع�ات المس�لمة، ألهم�ت ورش العم�ل الت�ي كان�ت تنظمه�ا الس�يدة              صرةالدفاع والمنا

ض��د العن��ف، وحّف��زت المجتمع��ات عل��ى تط��وير    ش��طةنا، وأطلق��ت تحرك��ات مجتمعي��ة  ناش��ئينالخطي��ب المناص��رين ال
ه�دف  نمش�روع الس�يدة الخطي�ب الب�ارز وواس�ع األث�ر،       ل م�ن خ�الل متابعتن�ا   . برامجها الخاصة لمكافحة العنف األسري

فف�ي الع�امين الماض�يين، قمن�ا بعق�د العدي�د م�ن ورش العم�ل ف�ي          . إح�داث التغيي�ر  مش�وارها ف�ي   إرثها ومواصلة  لتكريم
س��لمة ف��ي جمي��ع أنح��اء الوالي��ات المتح��دة، كم��ا قمن��ا بتيس��ير وتنظ��يم جلس��ات ح��ول العن��ف األس��ري ف��ي  المجتمع��ات الم

تنظ�يم اجتم�اع لألئم�ة ف�ي      حتى اآلن تضّمن عملناكما . تعددةر ميهاجملالمؤتمرات اإلسالمية الوطنية بهدف الوصول 
استطالعي حول العنف األس�ري ف�ي    لعنف األسري، وإجراء مسحا ضدمنطقة واشنطن العاصمة لتوقيع بيان مشترك 

، ٢٠٠٦ف�ي   )Islamic Society of North America(الم�ؤتمر الس�نوي للجمعي�ة اإلس�المية ألمريك�ا الش�مالية       
 .أول فيلم وثائقي حول العنف األسري في المجتمعات األمريكية المسلمةإنتاج في  معهد الثقة باإليمان ومساعدة

 الكتاب هذا فصول في

ف��ي مجتمع��ات   ح��ول العن��ف األس��ري  ي��ةاألدب األعم��ال الفج��وة الكبي��رة ف��ي  معالج��ةعد ه��ذا الكت��اب ف��ي  نأم��ل أن يس��ا 
النم��وذج ه��ذه المقدم��ة إض��افة إل��ى ثالث��ة فص��ول ترك��ز عل��ى ك��ل م��ن  : أربع��ة أقس��ام عل��ىالكت��اب ويحت��وي . المس��لمين

 في السودان وكيف يساهم اإلمام في التغيير  اإلسالمي، وحقيقة العنف األسري

ألحك�ام الق�رآن واألحادي�ث     تحل�يالت متعمق�ة   م�ع  والمحافظة عليها مستقرةيضع األساس لبناء أسر  نموذج اإلسالميال
 .بين األشخاص فيها عالقاتالمتعلق بمفهوم األسرة في اإلسالم وتركيبتها والفقه الالنبوية و

ن�ف األس�ري ف�ي الس�ودان ف�ي دراس�ة       خفاي�ا وواق�ع الع   الض�وء عل�ى  فيس�لط   ،حقيق�ة العن�ف األس�ري    ،القس�م الث�اني   أما
 .للبروفسور عوض محمد أحمد وتوفر صورة واضحة لمدى انتشار هذه الظاهرة

عل�ى ال�دور ال�ذي يمك�ن لإلم�ام والق�ادة ال�دينيين لعب�ه          كي�ف يس�اهم اإلم�ام ف�ي تغيي�ر المجتم�ع      بينما يركز القسم الثال�ث  
 .مواقف المقبولة والسائدة تجاه العنف األسريللتأثير على المجتمع وإحداث التغيير فيه فيما يتعلق بال

 التطلع للمستقبل

م��ن المجتمع��ات المس��لمة أن تح��ذو ح��ذو  نأم��لكم��ا ، هام�ة ونقاش��ات كبي��رًا نأم�ل أن توّل��د ه��ذه النس��خة المنقح��ة اهتمام��ًا  
ظ�اهرة العن�ف    ع�ن ألن يكتسب المزي�د م�ن ق�ادة المس�لمين وعي�ًا أعم�ق        أيضًانتطلع و. الواردة الذكر المنظمات الرائدة

عن�دما   إالتمكن من تحقيق هدفنا باستئصال العن�ف م�ن حياتن�ا    فلن ن. ألسرالحياة اليومية ل في المختلفةرها اثآاألسري و
عن�دما ن�تمكن م�ن مناقش�ة العن�ف      ف. ه�ذه اآلف�ة االجتماعي�ة دون خ�وف     التح�دث ع�ن  الص�مت ون�تمكن م�ن     كسر ح�اجز ن

، سنتمكن م�ن  ككل عات المسلمة على مستوى األفراد واألسر والمجتمعره على المجتماثآاألسري بشكل صريح ونفهم 
 .فعالية، وفي الوقت ذاته، تحديد البرامج واآلليات الهادفة إلى الوقاية من العنف األسريذات  خالتادمتحديد ال

أن يكون��وا ب�� اهللا ب��القرآنم��ر أل المجتمع��ات المس��لمة وقادته��اتطبي��ق ج��زء كبي��ر م��ن تحقي��ق ه��ذه األه��داف عل��ى يتوق��ف 
 يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن�وْا ُكوُن�وْا َق�وَّاِميَن ِباْلِقْس�ِط ُش�َهَداء ِللَّ�ِه َوَل�ْو َعَل�ى َأنُفِس�ُكْم َأِو اْلَواِل�َدْينِ          " :في قوله تعالى "َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط"

َال َتتَِّبُع�وْا اْلَه�َوى َأن َتْع�ِدُلوْا َوِإن َتْل�ُووْا َأْو ُتْعِرُض�وْا َف�ِإنَّ اللَّ�َه َك�اَن ِبَم�ا          َواَألْقَرِبيَن ِإن َيُكْن َغِنيا َأْو َفِقيًرا َفاللَُّه َأْوَلى ِبِهَما َف
ويتطلب هذا الموقف من المسلمين ف�ي البداي�ة   . ويتخذوا موقفًا موّحدًا ضد جميع أشكال العنف األسري" َتْعَمُلوَن َخِبيًرا



 ٨ 

اليومية، ب�دًال م�ن اختي�ار أج�زاء متفرق�ة ق�د يك�ون         ةحياالعند تبنيها في  موليةبشإدراك أهمية تطبيق التعاليم اإلسالمية 
كم�ا يتطل�ب تحقي�ق ه�ذه األه�داف م�ن       . لها آثار سلبية إن هي ُطبقت خارج سياق النموذج االجتماعي اإلسالمي الكامل

س��تجابة الحتياج��ات  لال منس��قة يعمل��ون م��ن خالله��ا بفعالي��ة    عم��لأف��راد المجتم��ع وقادت��ه والمناص��رين تط��وير خط��ة     
إن مثال استجابة اإلمام للعنف األسري بشكل منسق يعكس اهتمامًا فعليًا في الحادثة الت�ي أوردناه�ا ف�ي بداي�ة     . المجتمع
نح�و   ب�دأت تتج�ه  الجه�ود  لك�ن  هي االستجابة الشائعة في معظم المجتمعات اإلسالمية في الوقت الحالي، ليست المقدمة 

لتغيي�ر  ا قابل�ة إلح�داث  خالت ادم� إل�ى   انيؤدي نالتنسيق والتعاون الذي يةيبّين مثال اإلمام نوع هناف. النمط شيئًا فشيئًا هذا
 .وتشجع على مساءلة األفراد المعتدين

 ص�ريحاً  ًاح�وار  يب�دأوا نأمل أن يأخذ كل المسلمين على عاتقهم مسؤولية تثقي�ف أنفس�هم ح�ول قض�ايا العن�ف األس�ري وأن       
جمي��ع أش��كال إهان��ة النس��اء ف��ي حي��اتهم العام��ة  ف��ي تح��دي ل األس��ر والمجتمع��ات المس��لمة ك�� ونتطل��ع إل��ى مش��اركة .ه��اعن

 مكافح�ة العن�ف األس�ري، فالرج�ال أيض�اً     مناصرة العم�ل عل�ى   كما أننا نحث المزيد من الرجال المسلمين على . والخاصة
مجتمع��ات المس��لمة والمراك��ز ويمك��ن لل. العن�ف ض��حايا  م��نأمه�اتهم وأخ��واتهم وبن��اتهم  ق��د تك��ون ، ويتعرض��ون للعن��فق�د  

جه��ود تش��جيع اإلس�المية أن ت��دعو مختص��ين ب��العنف األس��ري لنش�ر ال��وعي وتثقي��ف أف��راد المجتم��ع ح�ول ه��ذه القض��ايا و   
التط�وع ب�وقتهم ف�ي مؤسس�ات ومنظم�ات الخ�دمات االجتماعي�ة        م�ن خ�الل   ويمكن للمسلمين المساعدة . ة المختلفةصرالمنا

ال يت�وفر  أم�ا م�ن   . العن�ف األس�ري، ومالج�ىء النس�اء المعّنف�ات      مكافح�ة ومنظم�ات   التي تس�اعد ض�حايا العن�ف األس�ري،    
الوقت للتطوع، فيمكنهم مس�اعدة ه�ذه المنظم�ات بتق�ديم تبرع�ات ش�هرية كج�زء م�ن زك�اتهم الس�نوية، أو م�ن خ�الل              لديهم

 .العينيةتقديم المواد والطعام والمالبس وخدمات الطباعة والممتلكات وغيرها من أشكال التبرعات 

فج�وة   معالج�ة كما نأمل أن يستخدم المناصرون ومقدمو الخدمات من جميع األديان واإلثنيات ه�ذا الكت�اب كوس�يلة ل   
. فالعنف األسري مشكلة أسرية ومجتمعية، وليس مشكلة فردي�ة فحس�ب   ،لفترة طويلة ردعمل بشكل منفوالالتواصل 

رفن��ا ومواردن��ا  امع توحي��دآن األوان لف��. مش��اكل متش��ابهةون��دعم أشخاص��ًا يواجه��ون   ةل متش��ابهاعم��أنق��وم ب وكلن��ا
" مكافح�ة االض�طهاد  "خالت فعالة لتكون ج�زءًا م�ن رس�التنا ف�ي     ادملتطوير استراتيجيات ونماذج عمل ونظريات و

 .في منازلنا ومجتمعاتنا

األس�ر والمجتمع�ات    ، لكننا نأم�ل أن يس�اعد ف�ي تحفي�ز الرغب�ة ل�دى      مختلفة طباعة هذا الكتاب ردود تنتج عننتوقع أن 
ر أسر يدمتالعنف األسري، والذي يمكنه  يوهالحقيقة الواضحة التي يستمر تجاهلها مع  إخالصلتعامل بفي االمسلمة 

 . ناوأجيال من مجتمعات

دة ل��يس فق��ط ائ��ة وفي��همله��ا أ، والت��ي س��تكون رؤى ريادي��ةم��ا تحمل��ه ه��ذه الفص��ول م��ن   مش��اركتكمنتطل��ع لو نح��ن متف��ائلون
العمل سويًا هو السبيل . من مجتمعات دينية وإثنية أخرىالمناصرين العلمانيين و ناصرينللم بل أيضًاالمسلمة، للمجتمعات 

 .ية لنعيش حياة خالية من العنفئخالت فعالة واستراتيجيات وقاادمتطوير من أجل دنا رمعارفنا وموا لدمج الوحيد

 

 .ورحمة اهللا والسالم عليكم

 بمها الخطيو القاضي أبو جديري سالمة

  



 ٩ 

 النموذج القرآني لألسرة

33Fالدكتورة زينب علوانـي

٩ 

 المقدمة

تشكل األسرة في المجتمعات اإلنسانية المختلفة الوحدة البنائية األولية التي يتلقى الفرد فيها القيم والمفاهيم األولى التي 
ي ومهمة حضارية تاريخية في كاف�ة  دور إرسالي واستخالفبالتالي ولألسرة . تحكم سيره وحركته في المجتمع والكون

من هنا جاء اهتمام القرآن باألسرة وبما يتوافق وطبيع�ة  . المجتمعات اإلنسانية على تعدد نحلها واختالف أديانها ومللها
 فال أمة حيث ال أسرة، بل ال، الدور البارز الذي تلعبه في حياة األفراد وتكوين المجتمعات وتركيبة األمة فكريًا وبنائيًا

وترك��ز ه��ذه  .الخ��اص به��اكتش�اف النس��ق المف��اهيمي القرآن��ي  الماس��ة الحاج��ة وم��ن هن��ا تب��رز ال .بش�رية حي��ث ال أس��رة 
الدراسة على معالجة مفاهيم شائكة أدت إلى تصوير اإلسالم على أنه يشجع العنف األسري واضطهاد النساء م�ن قب�ل   

 .والتي أسيء فهمها وتطبيقها بين المسلمين وغيرهم النشوز والدرجة والقوامة وضرب المرأة ونحوها،مثل  الرجال

وأه�م المقاص�د القرآني�ة    ، وأبرز القيم الت�ي ينبن�ي عليه�ا ه�ذا المفه�وم     ، مفهوم األسرة في اإلسالم :إلى الدراسةوتتطرق 
ك الممارس��ات أو األع��راف الت��ي ق��د ت��ؤدي إل��ى مخالف��ة تل��إض��افة إل��ى  الت��ي يج��ب تحقيقه��ا ف��ي بني��ة األس��رة النموذجي��ة

تقي�يم  س�بل معالجته�ا و  النش�وز والطاع�ة و   وأس�باب س�وء فه�م القص�د م�ن      المقاصد وبالتالي إلى تفكيك األسرة اإلنس�انية 
  .النموذج القرآني للطالقكما تتطرق الدراسة إلى . بشكل منهجيهذه المفاهيم وتصحيح 

 ماهية األسرة في اإلسالم

نووي�ة أو  -بالض�بط نم�ط األس�رة     لك�ن ل�م يف�رض أو يح�دد اإلس�الم      األسرة في اإلسالم هي الوح�دة الص�غرى ف�ي المجتم�ع،    
بقدر ما حرص على تحديد القيم التي تربط العالقات األسرية سواء كان في نظام المحارم أو الزواج م�ن حي�ث    -ممتدة

بدق�ة،  جعل الرابطة الجنسية إط�ارًا محوري�ًا ف�ي تحدي�د نوعي�ة العالق�ات وتحدي�د المح�ارم وتوض�يح طبيع�ة ك�ل عالق�ة             
ويمك�ن تحدي�د أب�رز الق�يم الت�ي يق�وم عليه�ا مفه�وم األس�رة ف�ي            .إضافة إلى توضيح الحقوق والواجب�ات ف�ي ك�ل عالق�ة    

 :اإلسالم بما يلي

 هيكلية األسرة والقيم العليا

 التوحيد

عالقته ب�الكون  اليعد التوحيد قيمة عقائدية أو مفهومًا دينيًا فحسب، وإنما هو رؤية تحدد معاني وغايات خلق اإلنسان و
تتضح أهمية التوحيد ف�ي فه�م دور األس�رة كنم�وذج ف�ي      ، ووالحياة بحيث تنعكس على منهج التفكير والممارسة العملية

. فأحكام الشريعة اإلسالمية تتمركز ح�ول التوحي�د كج�وهر العقي�دة وأس�اس بن�اء تش�ريعاتها       . التغيير واإلصالح والبناء
ض�روري  م�ا ه�و    المجتمع في ضوء ظروفه انطالقًا من قواعد ثابتة تف�رق ب�ين  ترتيب أولويات ويمكن في هذا الضوء 

وفي ظل معيار يوحد الحق ويخض�ع ل�ه وال يخض�ع    ، يمكن االستغناء عنه أو تأجيلهوما لوجود اإلنسان واستمرار عيشه 
34Fللمصلحة المتغيرة، وإنما تحدده الشريعة الحاكمة العادلة النابعة من التوحيد

الَّ�ِذيَن آَمُن�وا ُكوُن�وا َق�وَّاِميَن ِللَّ�ِه ُش�َهَداَء        َي�ا َأيَُّه�ا  ﴿ ١٠
، ٨:﴾ المائ�دة اللَّ�َه ۚ ِإنَّ اللَّ�َه َخِبي�ٌر ِبَم�ا َتْعَمُل�ونَ     ِباْلِقْسِط ۖ َوال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلىٰ َأال َتْعِدُلوا ۚ اْعِدُلوا ُهَو َأْق�َرُب ِللتَّْق�َوىٰ ۖ َواتَُّق�وا    

 35F١١.فقدان المعيار اإللهي للعلم والمعرفة والتشريع تفقد المصلحة تحديدها بالحق ويصبح الهوى حاكماأما في حالة 

 

 



 ١٠ 

 االستخالف

ك��ائن مكل��ف مستص��لح  يض��بط مفه��وم االس��تخالف حرك��ة اإلنس��ان م��ن خ��الل التعري��ف بمهمت��ه وغاي��ات وج��وده، فه��و 
36Fللدارين

مفه�وم االس�تخالف ف�ي إط�ار      ويع�د . به�ا  لما يحمل م�ن خص�ائص وص�فات تؤهل�ه لحم�ل األمان�ة الت�ي كل�ف         ١٢
فمهم�ة  . الرؤية اإلسالمية الكلية في بناء األسرة مفهومًا حاكمًا لما يحمل م�ن مع�اٍن ت�نظم ممارس�ات اإلنس�ان ومس�يرته      

ول�ذلك يق�وم ه�ذا المفه�وم عل�ى توحي��د      . االس�تخالف تش�مل الرج�ال والنس�اء وال ي�تم إنج�از المهم�ة بط��رف دون اآلخ�ر        
عالق��ات محوري��ة عام��ة تس��اعد ف��ي بن��اء األم��ة ث��م تنس��حب ه��ذه المقوم��ات للعالق��ة لتك��ون له��ا              حركتهم��ا ف��ي ظ��ل  

 .خصوصيتها في األسرة

: وهكذا ُيورد الخطاب القرآني قضية الزواج على سبيل المثال في أكثر من مستوى من مستويات العمران االجتم�اعي 
ي يتعلق بالزوجين كمكلفين ب�أدوار اجتماعي�ة مختلف�ة    مستوى خاص يتعلق بالعالقة بين الرجل والمرأة، ومستوى أسر

 37F١٣.في إطار محيط القرابة، ومستوى عام يظهر فيه الزوجان كجزء من جماعة المؤمنين وخلية حية من خالياها

 

 قيم بنائية في ضبط عالقة الرجل والمرأة 

 الوالية: أوًال

ب�ين الم�ؤمنين والمؤمن�ات ليس�ع جمي�ع مج�االت التفاع�ل         لقد وسع القرآن الكريم معاني مفهوم الوالية في مجال العالقة
﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَن�اُت َبْعُض�ُهْم َأْوِلَي�اُء َبْع�ٍض ۚ     : قال تعالى. اإلنساني وليخرج به من إطار عالقة أفراد إلى تكوين أمة

َة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ۚ ُأوَلـِٰئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ۗ َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّال ِباْلَمْعُروِفَيْأُمُروَن 
والوالي�ة ف��ي اآلي�ة تحم�ل مع��اني التع�اون عل�ى تفعي��ل المع�روف، ومعالج�ة المنك��ر،        . ٧١:ِإنَّ اللَّ�َه َعِزي�ٌز َحِك��يٌم﴾ التوب�ة   

 .لمحاور التي تؤسس لبناتها معالم األمةوالتناصح الصادق بين المؤمنين التي تعد أهم ا

فف�ي مفه��وم الوالي��ة تتح��رر العالق��ة ب��ين الرج��ل والم��رأة م��ن المس��توى المبن��ي عل��ى االخ��تالف ب��ين الجنس��ين أو تم��ايز   
أح��دهما عل��ى اآلخ��ر ال لس��بب كس��بي أو لعم��ل قدم��ه إال لكون��ه ذك��ر أو أنث��ى، لتخ��رج إل��ى مس��توى أه��م وأعل��ى وه��و       

ى اختيار أسس العقيدة والتنافس في إجادة العمل المؤدي إلى السعادة في الدنيا واآلخ�رة، فيك�ون   االختالف واالتفاق عل
فريق من آمن باهللا م�ن الرج�ال والنس�اء، وفري�ق م�ن كف�ر ب�اهللا وخ�الف أوام�ره ونواهي�ه م�ن            : هناك فريقان أو وحدتان

 .الرجال والنساء أيضًا

 الزوجية : ثانيًا

القرآن في حقل مناقشاته لقضية الوجود في مقابالته الثنائية بين الخالق والخلق، وذل�ك ف�ي   لقد برز مفهوم الزوجية في 
مجال وحدانية الخالق والتعددية النوعية لدى المخلوقات، لكي تتحقق من خاللها عمليات التالقح أو التناسل ك�ي يحف�ظ   

َخَلَقُه�ْم ۖ َوَخَرُق�وا َل�ُه َبِن�يَن َوَبَن�اٍت ِبَغْي�ِر ِعْل�ٍم ۚ ُس�ْبَحاَنُه َوَتَع�اَلىٰ َعمَّ�ا           ﴿َوَجَعُلوا ِللَّ�ِه ُش�َرَكاَء اْلِج�نَّ وَ   : أفراد النوع، قال تعالى
ْرِض ۖ َأنَّ�ىٰ َيُك�وُن َل�ُه َوَل�ٌد َوَل�ْم َتُك�ن لَّ�ُه َص�اِحَبٌة ۖ َوَخَل�َق ُك�لَّ َش�ْيٍء ۖ َوُه�َو ِبُك�لِّ َش�ْيٍء َعِل�يٌم﴾                األَيِصُفوَن، ِدي�ُع السَّ�َماَواِت وَ  

ْنَع�اِم َأْزَواًج�ا ۖ َي�ْذَرُؤُكْم ِفي�ِه ۚ َل�ْيَس      ْرِض ۚ َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن اَأل، ﴿َفاِطُر السََّماَواِت َواَأل١٠١-١٠٠:نعاماأل
 . ١١:َكِمْثِلِه َشْيٌء ۖ َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُر﴾ الشورى

مفاهيمية في إطار صياغة تصور عالقة الرج�ل والم�رأة ف�ي اإلس�الم،     قد يكون مفهوم الزوجية من أهم المنظومات الو
38Fبع���د ك���وني وبع���د بش���ري،: وذل���ك ألن له���ا بع���دان

ق���ال تع���الى ﴿ َوِم���ن ُك���لِّ َش���ْيٍء َخَلْقَن���ا َزْوَج���ْيِن َلَعلَُّك���ْم َت���َذكَُّروَن﴾   ١٤
، ﴿ِفيِهَما ٥:اْهَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج﴾ الحج ْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماَءاأل، ﴿َوَتَرى ٤٩:الذاريات

وق�ال   ٤٦-٤٥: ، ﴿َوَأنَّ�ُه َخَل�َق ال�زَّْوَجْيِن ال�ذََّكَر َواْل�ُأنَثىٰ، ِم�ن نُّْطَف�ٍة ِإَذا ُتْمَن�ىٰ﴾ ال�نجم         ٥٢:ِمن ُكلِّ َفاِكَهٍة َزْوَجاِن﴾ ال�رحمن 



 ١١ 

ْنَع�اِم َثَماِنَي�َة َأْزَواٍج ۚ َيْخُلُقُك�ْم ِف�ي ُبُط�وِن ُأمََّه�اِتُكْم َخْلًق�ا مِّ�ن         األُثمَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها َوَأنَزَل َلُكم مَِّن  ﴿َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة
 . ٦:ُتْصَرُفوَن﴾ الزمر ِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك ۖ ال ِإَلـَٰه ِإال ُهَو ۖ َفَأنَّىٰ َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت َثالٍث ۚ َذ

وبذلك فإن إثبات الزوجية لسائر المخلوقات في الكون، فضًال عن النظام الفيزيائي المادي للك�ون، يعب�ر م�ن جه�ة ع�ن      
 . انسجام بين الحياة البشرية والطبيعية بشكل عام ويستبعد بذلك التصورات التي تضع البشر في مواجهة الطبيعة

في الحدود اإلنسانية بالرغم من وجود اختالف يعكس وح�دة االص�ل وتن�وع الف�روع، ق�ال      كما يؤكد على ضبط معناها 
ْنُهَما ِرَجاًل�ا َكِثي�ًرا َوِنَس�اًء ۚ َواتَُّق�وا     تعالى ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِم

تأكيدًا للوشائج اإلنسانية الت�ي  تشكل  ، وهذه الوحدة ١:ْرَحاَم ۚ ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾ النساءاألَه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواللَّ
 .تربط بين الجنسين وتؤطر أي رباط قانوني أو اجتماعي مستحدث، وبذلك يصبح االختالف تكامًال وتعاونًا

في القرآن الكريم يدل عل�ى تأكي�د الثنائي�ة بتحدي�د ال�ذكر واألنث�ى تعريف�ًا        " الزوجين"تكرر لمصطلح وإن االستعمال الم
، ﴿َفَجَع�َل ِمْن�ُه ال�زَّْوَجْيِن ال�ذََّكَر َواْل�ُأنَثىٰ﴾      ٤٦-٤٥:لهما ﴿َوَأنَّ�ُه َخَل�َق ال�زَّْوَجْيِن ال�ذََّكَر َواْل�ُأنَثىٰ، ِم�ن نُّْطَف�ٍة ِإَذا ُتْمَن�ىٰ﴾ ال�نجم         

، وبذلك حدد بالضبط المعنى دون فتح أي مجال لتعدد األجناس كما هو في المنظور الغرب�ي ف�ي اس�تخدامه    ٣٩:ةالقيام
 . لمفهوم الجنس

فطالما الزوجية تعني وحدة األصل وتعدد الف�روع، ف�ال ب�د م�ن التكام�ل ال�وظيفي، ف�ال يس�تغني أي م�ن الجنس�ين ع�ن            
يج��اد وس��يلة اس��تمرار وبق��اء الن��وع البش��ري والتك��اثر م��ن خ��الل  وب��ذلك يص��بح لالنقس��ام الن��وعي وظيف��ة ه��ي إ . اآلخ��ر

َعْلَن�اُكْم ُش�ُعوًبا   التزاوج بين الذكر واألنثى لتحقيق التكاثر واإلعمار المادي ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَث�ىٰ َوجَ 
، وه�و عك�س م�ا تزعم�ه وت�دعو إلي�ه       ١٣:للَّ�ِه َأْتَق�اُكْم ۚ ِإنَّ اللَّ�َه َعِل�يٌم َخِبي�ٌر﴾ الحج�رات      َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعن�َد ا 

  39F١٥.الحركات النسوية من التفرد الجنسي والصراع بين االثنين

تختلف عن أطروحات ) الذكر واألنثى(وبذلك يطرح مفهوم الزوجية منظومة داللية متباينة ومختلفة تمامًا للعالقة بين 
 – أم�ا النم�وذج اإلس�المي   . والت�ي ق�د تف�تح احتم�االت التع�دد      -المجتمعات أحادية الج�نس   – لنوع في الكتابات النسويةا

فيطرح مص�طلح ال�زوجين لتأكي�د الثنائي�ة المتكامل�ة بتحدي�د ال�ذكر واألنث�ى، والت�ي تتض�ح            -المجتمعات الثنائية الجنس 
 40F١٦.فيها وحدة األصل وتعدد الفروع

يد مفهوم الزوجية في اإلسالم عمليًا من خ�الل مؤسس�ة األس�رة، فتت�رجم الزوجي�ة ف�ي ظله�ا م�ن مفه�وم          وبذلك يتم تجس
وهناك تتجسد فعليًا مفاهيم التكام�ل ال�وظيفي والعم�ران      .عام إلى رابطة محددة بين أفراد معينيين خالل عالقة الزواج
بين الط�رفين عب�ر منظوم�ة مح�ددة وملزم�ة م�ن الحق�وق        والتكاثر وبقاء النوع اإلنساني فيتم توزيع الوظائف واألدوار 

فتكف��ل الخ��الق بت��وفير ال��دوافع الذاتي��ة لالرتب��اط ب��ين االثن��ين م��ن خ��الل الرغب��ات     . والواجب��ات المترتب��ة عل��ى ال��زواج 
 . ، ونحوها لتتكون بذلك األسرة اإلنسانية...الطبيعية كرغبة الجنس واألمومة واألبوة وحب التملك وحب الذرية

ا يدعو مفهوم الزوجية إلى التكامل والتع�اون والمش�اركة وتب�ادل الخب�رات وتنوعه�ا اإليج�ابي ال�ذي يس�اعد عل�ى          وهكذ
 .التكاملية ألداء المسؤوليات المختلفة، حيث إن وجد أحدهما منفردًا يؤدي إلى اختالل في التوازن الوظيفي

 الزواج ومقاصده بين النموذج القرآني والعرف اإلنساني

ولق�د  .  سبحانه وتعالى اإلنسان مجبوًال على العديد من الغرائز الفطرية المتصلة باحتياجات�ه الجس�دية والنفس�ية   خلق اهللا
اعتنى اإلسالم بتنظيم تلك الغرائز بأطر معينة تجعلها إيجابية العواقب، وق�د تك�ون م�ن أخطره�ا غري�زة الج�نس وه�ي        

فوظفه��ا اإلس��الم ف��ي إط��ار مش��روع تحكم��ه الق��يم والوظ��ائف  . ثن��ام��ن أه��م ال��دوافع الذاتي��ة لالرتب��اط ب��ين ال��ذكور واإل 
االجتماعي��ة وجع��ل م��ن ال��زواج اإلط��ار الوحي��د ال��ذي يحق��ق مفه��وم الممارس��ة الجنس��ية المس��ؤولة اجتماعي��ًا وقانوني��ًا       



 ١٢ 

ل�ى حي�وان   وأخالقيًا وماديًا وتناسب الدور الخالفي لإلنسان وتتفق وكونيته، فل�م يمنعه�ا، ول�م يطلقه�ا ليتح�ول اإلنس�ان إ      
 .شهواني، وإنما نّظمها، فأنتجت عالقات امتدت بخيرها لبناء المجتمع

، فأك�د عل�ى الجان�ب    دوافع الرج�ل والم�رأة لل�زواج   وقد تناول القرآن الكريم هذه المسألة من جوانب متعددة ابتداءًا من 
يحصل عليه�ا الرج�ل م�ن العالق�ة      الجنسي لدى الرجل كدافع للعالقة الزوجية، ويكون هذا العامل من أهم الحقوق التي

 .٢٤:النساء ﴾﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة: الزوجية كما جاء في قوله تعالى

أما بالنسبة للمرأة فهي جملة مركبة من الدوافع، وما الغريزة الجنس�ية إال واح�دة منه�ا، فه�ي تنش�د م�ن عالق�ة ال�زواج          
ة والنفسية والمادية واالجتماعية، وبال شك قد يشترك الرج�ل م�ع الم�رأة ف�ي تل�ك      تأمين االحتياجات الغريزية والعاطفي

 .العالقة الزوجيةخالل الدوافع ولكن المرأة أشد حرصًا على تحصيلها من 

ولذلك شدد القرآن الك�ريم عل�ى جمل�ة م�ن الحق�وق المادي�ة والمعنوي�ة للم�رأة تب�دأ بحقه�ا ف�ي ض�مان اإلنف�اق عليه�ا ث�م                 
وه�ذا التعاق�د االجتم�اعي ب�ين ال�زوجين وتحلي�ل       . المعاشرة بالمعروف والمودة والرحمة والسكينة وغيرها التأكيد على

حي��ث يس�تهدف تحقي��ق احتياج��ات ال��زوجين بش��كل   ،"اإلحص��ان"مفه��وم دواف�ع ك��ل منهم��ا أطل��ق علي��ه الق�رآن الك��ريم   
 .  شرعي يتسم بالتوازن والعدل والرحمة

ات موازية للزواج مثل الزنى أو أي عالقة تقاربه أو تشابهه في مآالتها، وفرض عالقوتعالى وحّرم اهللا سبحانه  
1Fالقرآن عقوبات رادعة للزنى،

وذلك لما يحمل من تفريط غير مسؤول باحتياجات الغريزة الجنسية، مم�ا ي�ؤدي    ٢
لبيئ��ة إل��ى تض��يع حق��وق أط��راف مهم��ة ف��ي العالق��ة وهم��ا الم��رأة والطف��ل، وك��ذلك بم��ا ينط��وي علي��ه م��ن غي��اب ا  

األنس�اب وافتق�اد الوظيف�ة االجتماعي�ة للعالق�ة ب�ين الرج�ل والم�رأة ف�ي دع�م التماس�ك             اخ�تالط الصالحة للتنش�ئة و 
َتْقَرُب�وا الزَِّن�ا ۖ ِإنَّ�ُه َك�اَن      ﴿َوال االجتماعي من خالل عالق�ات النس�ب والص�هر بم�ا يثي�ره م�ن أس�باب التفك�ك واله�دم          

 .٣٢:اإلسراء ﴾َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًلا

 :على إثبات أن هيكلية العالقة الزوجية اإلنسانية السليمة تبنى على وقد تضافرت النصوص القرآنية

 . أساس منظومة الزوجية والمتمثلة بعالقة الزواج بين رجل وامرأة يرتبطان معًا برباط شرعي قانوني .١

المس�ؤولة ف�ي ج�و م�ن الس�كينة       فجعل الزواج آية من آياته الكونية التي تتحق�ق ف�ي إط�اره الممارس�ة الجنس�ية      .٢
متناسبة مع الدور االستخالفي لإلنسان ومهمته الحض�ارية ﴿َوِم�ْن آَياِت�ِه َأْن َخَل�َق َلُك�م       ، وهيوالمودة والرحمة

، ٢١:لَِّق�ْوٍم َيَتَفكَّ�ُروَن﴾ ال�روم    َي�اتٍ ِل�َك آل  مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَه�ا َوَجَع�َل َبْي�َنُكم مَّ�َودًَّة َوَرْحَم�ًة ۚ ِإنَّ ِف�ي ذَ      
 .فأخرج بذلك الممارسة الجنسية من إطار اللذة إلى المؤسسة

فمفه��وم ال��زواج ال يطل��ق إال عل��ى عالق��ة ش��رعية ب��ين رج��ل وام��رأة اتفق��ا عل��ى مراع��اة ح��دود اهللا وأداء              .٣
لمؤسسة الداخلية والخارجية م�ن  المسؤوليات الملزمان بها والتمسك بالقيم التي أمر اهللا بها للحفاظ على بنية ا

تق��وى اهللا وب��ث الم��ودة والرحم��ة لت��وفير الس��كن، والتعام��ل ب��المعروف واإلحس��ان والفض��ل، وإقام��ة الع��دل،     
 2F٣.بالتشاور والتآلف

وبذلك يتم تحديد مفهوم األسرة كوحدة صغرى للمجتمع من حيث أنها المؤسس�ة االجتماعي�ة الش�رعية لعملي�ة      .٤
ف�ي إط�ار م�نظم تتض�ح في�ه       -حف�ظ النس�ل  -مسؤوالن، وتتم من خاللها عملية التكاثر  التكاثر، يؤسسها مكلفان

 . وتتحدد العالقات والحقوق وااللتزامات في ظل معلوم من النسب واالنتساب خال من العالقات الزائفة

                                                           
 .١٠ -١سورة النور من   ٢
 .٢٣٧-٢٢٨آيات سورة البقرة من   ٣



 ١٣ 

ت�نظم   فتوفر األسرة ضمانات معنوية ومادية إلتمام عملية التنش�ئة الس�وية لص�غار الج�نس البش�ري، كم�ا أنه�ا        .٥
للقيام بوظيفة التكاثر على أس�اس ثنائي�ة ال�دور البيول�وجي     ) الرجل والمرأة(توزيع المسؤوليات بين الزوجين 

واالقتص��ادي، ف��المرأة ودوره��ا الحض��اري ف��ي حم��ل ص��غار الج��نس البش��ري ورع��ايتهم م��ن حم��ل ووالدة       
 41F١٧.ورضاع وفصال وتنشئة، والرجل ودوره االقتصادي في إعالة أسرته

ون ال��زواج مؤسس��ة تتحق��ق أه��دافها كعالق��ة ب��ين ال��زوجين ف��ي إطاره��ا الجس��دي والنفس��ي متمثل��ة     وهك��ذا يك�� .٦
3Fفاللباس كناية عن القرب الشديد،. بمفاهيم قرآنية كاللباس، والحرث، واإلفضاء

42Fوالحرث ٤

فيه تشبيه للمرأة  ١٨
، ٥٥:َوِمْنَه�ا ُنْخ�ِرُجُكْم َت�اَرًة ُأْخ�َرىٰ﴾ ط�ه      باألرض الطيبة التي هي أصل اإلنس�ان ﴿ِمْنَه�ا َخَلْقَن�اُكْم َوِفيَه�ا ُنِعي�ُدُكمْ     

فيتج��اوز الجان��ب الحس��ي وينقله��ا إل��ى الجان��ب العمران��ي حينم��ا ي��ربط ب��ين األرض الطيب��ة ونتاجه��ا والم��رأة     
نُكم واالفضاء وه�و الوص�ل ﴿َوَكْي�َف َتْأُخُذوَن�ُه َوَق�ْد َأْفَض�ىٰ َبْعُض�ُكْم ِإَل�ىٰ َبْع�ٍض َوَأَخ�ْذَن ِم�            43F١٩.وعطائها الصالح

، ولقد ذكرت مرة واحدة في القرآن وهي كناية عن تفرد االتصال الجسدي والنفس�ي  ٢١:مِّيَثاًقا َغِليًظا﴾ النساء
والرحم�ة وه�ي   . أما المودة فهي الحب واأللفة الت�ي تتج�اوز الجس�د إل�ى أرق�ى درج�ات المحب�ة       . بين الزوجين

 44F٢٠.حفظها بتراحم أطرافهاالمظلة التي تجمع أواصر العالقة بين الزوجين وتحميها وت

وقد تناول القرآن الكريم مفهوم الحرث لبيان العالقة الجنسية بين الزوجين وذلك م�ن خ�الل مراع�اة الط�رفين لمش�اعر       .٧
بعض��هما ال��بعض، كم��ا يح��دث للم��رأة ف��ي فت��رة الح��يض ﴿َوَيْس��َأُلوَنَك َع��ِن اْلَمِح��يِض ۖ ُق��ْل ُه��َو َأًذى َف��اْعَتِزُلوا النَِّس��اَء ِف��ي  

َه ُيِح��بُّ التَّ��وَّاِبيَن َوُيِح��بُّ  ِح��يِض ۖ َوال َتْقَرُب��وُهنَّ َحتَّ��ىٰ َيْطُه��ْرَن ۖ َف��ِإَذا َتَطهَّ��ْرَن َف��ْأُتوُهنَّ ِم��ْن َحْي��ُث َأَم��َرُكُم اللَّ��ُه ۚ ِإنَّ اللَّ��     اْلَم
و إل�ى مس�تواها   فيحث سبحانه جمهور المؤمنين م�ن الرج�ال عل�ى حس�ن المعاش�رة الت�ي تعل�       . ٢٢٢:اْلُمَتَطهِِّريَن﴾ البقرة

وهك�ذا يتحق�ق معن�ى الس�كن ف�ي مس�توى       . اإلنساني تراعى فيه حالة المرأة النفسية والجسدية فتظل�ل الرحم�ة عالقتهم�ا   
العالقة بين الزوجين، وال تتحول إلى عالقة جبر وإرغام كما يحصل اليوم في بعض العالق�ات الزوجي�ة، حي�ث تغي�ب     

الجنس�ية بش�كلها الحي�واني وتس�تعمل ك�أداة إلك�راه الزوج�ة وإهانته�ا، ب�ل          معاني السكن والرحمة حتى تنحصر العالق�ة  
واألدهى في هذه القضية زع�م الرج�ل أن إرغامه�ا ه�و أم�ر إله�ي يج�ب عليه�ا طاعت�ه وتنفي�ذه متناس�يًا الرؤي�ة القرآني�ة              

 . والتطبيق النبوي الشريف في هذا المجال

م��ن أن��واع العب��ادة تتحق��ق ف��ي ظله��ا مع��اني    تحول��ت العالق��ة الزوجي��ة ف��ي ظ��ل تع��اليم ال��وحي إل��ى ن��وع   .٨
وف�ي بض�ع أح�دكم    : اإلحصان واالستغناء بالحالل الطيب كم�ا وص�فها رس�ول اهللا ص�لى اهللا علي�ه وس�لم      

أرأي�تم ل�و وض�عها ف�ي ح�رام      : يارسول اهللا، أيأتي أحدنا شهوته ويكون ل�ه فيه�ا أج�ر؟ ق�ال    : قالوا. صدقة
كما رفع . رواه مسلم 45F٢١"ا وضعها في الحالل كان له فيها أجرقال فكذلك إذ. بلى: أكان عليه وزر؟ قالوا

مس��توى العالق��ة م��ن الحيواني��ة إل��ى اإلنس��انية حي��ث يتوج��ه الم��ؤمن إل��ى اهللا بال��دعاء قب��ل الممارس��ة، ث��م  
وكل ه�ذا  . أوجب الغسل بعدها، وجعلها من خصوصيات اإلنسان ال ينبغي ألحد االطالع على أسرارها

لغربية من كشف للعورات بل من ممارس�ة العملي�ة أو مق�دماتها علن�ًا عل�ى      عكس ما تعرضه الحضارة ا
 .المأل دون استحياء من خالل وسائل اإلعالم لتعيدها كممارسة إلى مستواها الحيواني

ولتحقيق مقصد السكن في هذا المستوى فقد حرم اإلسالم الزواج بين القرابات الوثيقة من الف�روع واألص�ول    .٩
ْيُكْم ا َنَك��َح آَب�اُؤُكم مِّ��َن النَِّس�اِء ِإال َم��ا َق�ْد َس��َلَف ۚ ِإنَّ�ُه َك��اَن َفاِحَش�ًة َوَمْقًت��ا َوَس�اَء َس��ِبيًلا، ُحرَِّم�ْت َعَل��       ﴿َوال َتنِكُح�وا َم�  

ُم الالِت�ي َأْرَض�ْعَنُكْم َوَأَخ�َواُتُكم    ِخ َوَبَناُت اْلُأْخِت َوُأمََّهاُتُكاألُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوَبَناُت 
 َف�ِإن لَّ�ْم َتُكوُن�وا    مَِّن الرََّضاَعِة َوُأمََّه�اُت ِنَس�اِئُكْم َوَرَب�اِئُبُكُم الالِت�ي ِف�ي ُحُج�وِرُكم مِّ�ن نَِّس�اِئُكُم الالِت�ي َدَخْل�ُتم ِبِه�نَّ           

                                                           
، وللباس هنا معنى عميق يجمع المفهوم الحسي والمعنوي المتمثل في قوله ١٨٧:َفُث ِإَلىٰ ِنَساِئُكْم ۚ ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس لَُّهنَّ﴾ البقرة﴿ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصَِّياِم الرَّ ٤

لقد استعملت كل تلك . ٢٦:ِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن﴾ االعراف ِلَك َخْيٌر ۚ َذ التَّْقَوىٰ َذتعالى ﴿َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشا ۖ َوِلَباُس 
 والمعنوية، عالقةالمفاهيم في رسم صورة قرب العالقة بين الزوجين بكل دقة وتكامل، فهي عالقة تجمع كل معاني التكاملية في االنسان مابين الحسية منها، 

والرحمة والسكن تصوير تمتد بجذورها الى اعماق النفس االنسانية بنوعيها الذكر واالنثى لتشكل بترابطهما بنية الجماعة البشرية القائمة على المودة والمحبة 
ِذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاِتَنا ﴿َوالَّ: يرتقي باالنسان من المادة الى الجمع بين الروح والجسد، عالقة تتجاوز الحياة الدنيا الى اآلخرة، قال تعالى

 .٧٦-٧٤:﴾ الفرقانرا َوُمَقاًماًما، َخاِلِديَن ِفيَها ۚ َحُسَنْت ُمْسَتَقال، ُأوَلـِٰئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُروا َوُيَلقَّْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما



 ١٤ 

ْخَت�ْيِن ِإال َم�ا َق�ْد َس�َلَف ۗ ِإنَّ     الَِّذيَن ِمْن َأْص�الِبُكْم َوَأن َتْجَمُع�وا َب�ْيَن األُ    َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحالِئُل َأْبَناِئُكُم
فحيثما انتفت حكمة التقري�ب لوجوده�ا الفعل�ي انتف�ت حكم�ة ال�زواج        ،٢٣-٢٢:اللََّه َكاَن َغُفوًرا رَِّحيًما﴾ النساء

 .وقضي بتحريمه

لح��د م��ن عوام��ل الص��راع والتفك��ك، فتح��رم أي عالق��ة ت��ؤدي إل��ى   وف��ي نف��س اإلط��ار دع��م الت��رابط االجتم��اعي وا  .١٠
الصراع مثًال تحريم الزواج بالمحارم والمحرمات، تح�ريم الرج�ل أن يخط�ب عل�ى خطب�ة أخي�ه المس�لم وه�و يعل�م          

4Fمس��بقًا،

ف��ي المجتمع��ات  -والي��وم تكث��ر الخيان��ة الزوجي��ة   . وك��ذلك تح��ريم الخيان��ة الزوجي��ة م��ن أي م��ن الط��رفين     ٥
م��ن الط��رفين دون مراع��اة لمع��اني الس��كن واإلحص��ان وال��ذي م��ن معاني��ه     -عموم��ًا والغربي��ة خصوص��اً اإلنس��انية 

 .الحماية والحصانة الداخلية النفسية واألخالقية الموجبة للعفة لكال الطرفين

رآن�ي،  كما تطورت العديد من العادات واألعراف في العالقة الزوجية في المجتمعات المسلمة التي تخ�الف المفه�وم الق  
مثل تكريس مفهوم طاعة الزوج والذي منح الزوج حق التسلط عل�ى زوجت�ه وأوالده، فغاب�ت مف�اهيم الرحم�ة والم�ودة       
وحلت القسوة والشدة، فأباح الزوج أو األب لنفسه استعمال العنف بكل أنواعه من الضرب الجسدي إلى اإلهانة بالشتم 

يقاف هذه التصرفات ألنها تعتبر ضمن إطار عالقة الرجل الخاص�ة  والتجريح النفسي والعاطفي، وال يسمح بالتدخل إل
 .بأهله، وهكذا أسيء تفسير مفهوم القوامة وجميع المفاهيم المرتبطة به

وقد ُغّيب مفهوم ودور األسرة الممتدة والذي يفترض أن يشكل هيكلية العالقات اإلنس�انية، والت�ي ي�تم م�ن خالله�ا بن�اء       
روف واإلحسان والفضل والتعاون على البر والتقوى وتحقيق الب�ر بالوال�دين وص�لة ال�رحم     وتحقيق معاني مفهوم المع

فتحول��ت ه��ذه المع��اني . والعناي��ة بالج��ار والص��ديق وغيره��ا م��ن المف��اهيم المهم��ة الت��ي تبن��ي عالق��ات إنس��انية ص��حيحة 
فل�م  . مور غالبًا م�ا تك�ون مادي�ة   المؤدية للسالم وحسن العشرة إلى معاٍن تدعو إلى التباغض والتصارع والنزاع حول أ

تعد األسرة الممتدة مصدرًا للمحبة والسالم النفسي والتعاون، وهكذا أصبح المرء يفضل االبتع�اد ع�ن أس�رته ب�دًال م�ن      
 .اللجوء إليها عند الحاجة

 

 الزواج وتنظيم المسؤوليات 

 القوامة بين المفهوم القرآني والممارسة الواقعية

 القوامة 

قوامة حول معاني النهوض والسعي وبذل المشقة ف�ي س�بيل أح�د أو ش�يء والع�زم والس�هر علي�ه والرعاي�ة         يدور لفظ ال
وت�دخل مجم�ل ه�ذه المع�اني     . وتعهد الشيء والمثابرة والبقاء وأداء الشيء على النحو المفترض ودوام االلت�زام ب�األمر  

س�عي الرج�ال واإلنف�اق عل�ى النس�اء مقاب�ل       في منظومة الزوجية وما انطوت علي�ه م�ن توزي�ع وظ�ائفي، وهك�ذا يك�ون       
 .قيامهن بوظيفتهن الطبيعية في اإلعمار

 ولقد ذكرت لفظة قوامون كص�يغة مبالغ�ة ف�ي ثالث�ة مواض�ع كقول�ه تع�الى ﴿َي�ا َأيَُّه�ا الَّ�ِذيَن آَمُن�وا ُكوُن�وا َق�وَّاِميَن ِباْلِقْس�طِ              
ْقَرِبيَن ۚ ِإن َيُكْن َغِنيا َأْو َفِقيًرا َفاللَُّه َأْوَلىٰ ِبِهَم�ا ۖ َف�ال َتتَِّبُع�وا اْلَه�َوىٰ َأن َتْع�ِدُلوا ۚ      األَدْيِن َوُشَهَداَء ِللَِّه َوَلْو َعَلىٰ َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِل

ِذيَن آَمُن�وا ُكوُن�وا َق�وَّاِميَن    َي�ا َأيَُّه�ا الَّ�    ، وقوله تعالى ﴿١٣٥:َوِإن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا﴾ النساء
، وهنا يظهر واضحًا ارتباط القوامة مع الشهادة بالعدل، وقوله ﴿َوِم�ْن َأْه�ِل اْلِكَت�اِب َم�ْن ِإن     ٨:ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط﴾ المائدة

ِل�َك ِب�َأنَُّهْم َق�اُلوا َل�ْيَس َعَلْيَن�ا ِف�ي        َؤدِِّه ِإَلْيَك ِإال َما ُدْمَت َعَلْي�ِه َقاِئًم�ا ۗ ذَ  َتْأَمْنُه ِبِقنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك َوِمْنُهم مَّْن ِإن َتْأَمْنُه ِبِديَناٍر ال ُي

                                                           
نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وال يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى : عن نافع أن ابن عمر رضي اهللا عنه كان يقول ٥

 .رواه البخاري ومسلم" يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب



 ١٥ 

وم�ن القي�ام ال�ذي ه�و الع�زم      . أي ثابتًا عل�ى طلب�ه   ٧٥: اْلُأمِّيِّيَن َسِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ آل عمران
أي ي�ديمون  ٥٥: ةُكُم اللَّ�ُه َوَرُس�وُلُه َوالَّ�ِذيَن آَمُن�وا الَّ�ِذيَن ُيِقيُم�وَن الصَّ�الَة َوُيْؤُت�وَن الزََّك�اَة َوُه�ْم َراِكُع�وَن﴾  المائ�د            ﴿ِإنََّما َوِليُّ

وقول�ه  . الِقوام اسم لما يقوم به الشيء، أي يثبت كالعماد والسناد لما يعمد ويسند به فعلها ويحافظون عليها، ومن معاني
ِل�َك ِلَتْعَلُم�وا َأنَّ اللَّ�َه َيْعَل�ُم َم�ا ِف�ي        لى ﴿َجَعَل اللَُّه اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْلَح�َراَم ِقَياًم�ا لِّلنَّ�اِس َوالشَّ�ْهَر اْلَح�َراَم َواْلَه�ْدَي َواْلَقالِئ�َد ۚ ذَ       تعا

 .أي قوامًا لهم يقوم به معاشهم ومعادهم ٩٧: ْرِض َوَأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ المائدةاألالسََّماَواِت َوَما ِفي 

 وهكذا فسعي الرجل مناط ليس بالمال فحسب وإنما بالرعاية المادية والمعنوية ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ�لَ 
اِنَت�اٌت َحاِفَظ�اٌت لِّْلَغْي�ِب ِبَم�ا َحِف�َظ اللَّ�ُه ۚ َوالالِت�ي َتَخ�اُفوَن         اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلىٰ َبْعٍض َوِبَما َأنَفُق�وا ِم�ْن َأْم�َواِلِهْم ۚ َفالصَّ�اِلَحاُت قَ    

﴾ ِبيًلا ۗ ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليا َكِبيًراُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ ۖ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َس
 .٣٤: النساء

إال أن التط�ورات الت�ي ح�دثت    . في التن�افس بي�نهم للفض�يلة   " الرجال"قد تعود على " بما فضل اهللا بعضهم على بعض"
. بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم من فتوح�ات واخ�تالط ب�أعراف وتقالي�د بيئ�ات أدت إل�ى تغيي�ر معن�ى ه�ذا المفه�وم          

والت�ي وردت ف�ي س�ياق آي�ات     ) الدرج�ة (يمن�ة والتأدي�ب وقرن�ت م�ع     باعتبارها ممارسة السلطة واله) قوامون(ففسرت 
َما َخَلَق اللَّ�ُه ِف�ي َأْرَح�اِمِهنَّ    الطالق في سورة البقرة ﴿َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروٍء ۚ َوال َيِحلُّ َلُهنَّ َأن َيْكُتْمَن 

ِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصالًحا ۚ َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف ۚ  ْوِم اْلآِخِر ۚ َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِإن ُكنَّ ُيْؤِمنَّ ِباللَِّه َواْلَي
ل بالطالق والمراجعة بم�ا  والتي قد ترتبط واهللا أعلم بحق الرج ٢٢٨:َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة ۗ َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ البقرة

وللرج�ال عل�يهن   ( 46F٢٢:أنها ذكرت في سياق آيات الط�الق، كم�ا أك�د عل�ى ذل�ك س�يد قط�ب ف�ي تفس�يره ف�ي ظ�الل الق�رآن            
أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في رده�ن إل�ى عص�متهم ف�ي فت�رة الع�دة، وق�د        : "يقول سيد قطب) درجة

! ذي طل�ق، ول�يس م�ن المعق�ول أن يطل�ق ه�و فيعط�ي ح�ق المراجع�ة له�ا ه�ي           جعل هذا الحق في يد الرجل ألن�ه ه�و ال�   
فتذهب إليه وترده إلى عصمتها فهو حق تفرضه طبيعة الموق�ف وه�ي درج�ة مقي�دة ف�ي ه�ذا الموض�ع، وليس�ت مطلق�ة          

 ."الداللة كما يفهمها الكثيرون ويستشهدون بها في غير موضعها

47Fولكن هناك عدد من التفاسير 

لتأكي�د مع�اني الس�لطة والتع�الي ث�م جمع�ت ب�ين القوام�ة         ) الدرج�ة (ى الت�ي كرس�ت معن�    ٢٣
ِبَم�ا  وي�أتي التخص�يص ﴿   .والدرجة لتكرس مفهوم تسلط الرجل عل�ى الم�رأة، وال�ذي يعك�س بالنس�بة له�م معن�ى التفض�يل        

وك�أن المعن�ى هن�ا بم�ا      ،)بم�ا فض�ل اهللا بعض�هم عل�ى بعض�هن     (﴾، ال�ذي ل�م ي�رد عل�ى ص�يغة      َفضََّل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَل�ىٰ َبْع�ضٍ  
فضل اهللا بعض الرجال على بعض، فمنهم لديه فضل العلم ومنهم القوة أو المال أو األخالق وغيرها، فهو يق�وم عل�ى رعاي�ة    

وكي��ل، مه��يمن، (ف��ي ح��ين أن الق��رآن الك��ريم خص��ص ألفاظ��ًا معين��ة للدالل��ة عل��ى الس��لطة      .نس��ائه به��ذا الفض��ل اإلله��ي 
هذه األفكار في إطار العالقة ب�ين الرج�ل والم�رأة أدى إل�ى غي�اب ال�وعي ع�ن إدراك        ، ولكن تكريس )مسيطر، سلطان

البع��د ال��وظيفي لتقس��يم العم��ل تاريخي��ًا واجتماعي��ًا ب��ين ال��زوجين ك��أمر يق��وم لص��الح العم��ران البش��ري، وُفس��ر التقس��يم    
 .الوظيفي لصالح الرجل

الغالبة والالتي يقابلن الرج�ال الق�ائمون ب�دور القوام�ة كم�ا       ولذلك بّين القرآن مباشرة في نفس آية القوامة نوعية النساء
 5F٦.ي المعادل�ة ينبغي بأنهن ﴿َفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت لِّْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّه ۚ﴾، أم�ا الناش�زات فه�ي الحال�ة االس�تثنائية ف�      

حق�وق الرج�ال والنس�اء والمجتم�ع الع�ائلي، وق�د       اس�تئناف ابت�دائي ل�ذكر تش�ريع ف�ي      : قال الشيخ ابن عاشور في معناها
الرج��ال قوام��ون عل��ى {ذك�ر عق��ب م��ا قبل��ه لمناس�بة األحك��ام الراجع��ة إل��ى نظ�ام العائل��ة، الس��يما أحك��ام النس�اء، فقول��ه     

تفري�ع عن�ه، وه�و ع�ام ف�ي      } ..فالصالحات قانتات {أصل تشريعي كلي تتفرع عنه األحكام التالية له، وقوله } ..النساء
صنف الرجال والنساء من النوع اإلنساني، وقيام الرجال على النس�اء ه�و قي�ام الحف�ظ والرعاي�ة وال�دفاع، وقي�ام        جميع 

48Fاالكتساب المالي،

 :وأما النساء فوصفن بكل صفات الخير وهي ٢٤

                                                           
ِتي َتَخاُفوَن الِفَظاٌت لِّْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّه ۚ َوالنَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلىٰ َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم ۚ َفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحا﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى ال ٦

 .٣٤: النساءاَتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًلا ۗ ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليا َكِبيًرا﴾  الوُهنَّ ۖ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُب



 ١٦ 

 صفات النساء القدوة

UفالصالحاتU :ي الق�رآن ت�ارة بالفس�اد    الصالح هو ضد الفساد وهما مختصان في أغلب األحيان باألفع�ال، وقوب�ل ف�   : لغة
تتصف به�ا الزوج�ة العفيف�ة الص�الحة الت�ي ال تبغ�ي إال الص�الح ف�ي          وفي اإلشارة إلى النساء فهي صفة. وتارة بالسيئة

 .نفسها وأسرتها وأمتها

إال بمعن��ى ل��زوم الطاع�ة هللا تع��الى، وه�ذه الطاع��ة مص��طحبة    أنه�ا ل��م ت�ذكر  آي��ات الق��رآن ق�راءة  يتب�ين م��ن  أم�ا القن��وت ف 
اقب��ة اهللا وحف��ظ ورعاي��ة أوام��ره ونواهي��ه التابع��ة لص��فات اإلحص��ان والت��ي ظه��ر فيه��ا التش��ابه ب��ين ص��فات م��ريم      بمر

المقتديات بأمهات المؤمنين ومريم بن�ت عم�ران   ) في آية القوامة(وصفات أمهات المؤمنين وصفات النساء الصالحات 
 49F٢٥.تتميز بها المرأة المسلمة بكل أدوارها المتصفة باإلحصان والعفة والقنوت، هذه هي الصفات العامة التي

Uأما الحافظاتU :وإن�ا ل�ه لح�افظون   {فله استعماالت منها أن�ه يس�تعمل ف�ي ك�ل تفق�د وتعه�د ورعاي�ة، ق�ال تع�الى          : الحفظ {
} والح�افظين ف�روجهم والحافظ�ات   } {لفروجهم حافظون، إال على أزواجه�م أوم�ا ملك�ت أيم�انهم ف�انهم غي�ر مل�ومين       {

أي يحفظ�ن عه�د األزواج عن�د غيب�تهم بس�بب أن اهللا يحفظه�ن أن       } حافظات للغي�ب بم�ا حف�ظ اهللا   {، أما كناية عن العفة
بس��بب رع��ايتهن ح��ق اهللا تع��الى، ال للري��اء والس��معة وتص��نع م��نهن، ب��ل       أي } بم��ا حف��ظ اهللاَ {يطل��ع عل��يهن وق��رئ  

50Fلمراع��اتهن وم��راقبتهن اهللا تع��الى   

بم���ا حف��ظ اهللا ه��و م��ن طبيع���ة     هن��ا الحفظ ف�� . عام��ة باختي���ار الزوج��ة الص��الحة    ٢٦
 ".الصالحات، ومن مقتضى صالحهن

فقوامة الرجل تستدعي منه الرعاية واالهتمام، فقد كان صلى اهللا عليه وس�لم يستقص�ي مش�اعر زوجات�ه كم�ا ج�اء َع�ْن        
َم ِإنِّي الْعَلُم ِإَذا ُكْنِت َعنِّي َراِض�َيًة َوِإَذا ُكْن�ِت َعَل�يَّ    َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َقاَلْت َقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ

بِّ ُمَحمَّ�ٍد َوِإَذا ُكْن�ِت َعَل�يَّ    َغْضَبى َقاَل�ْت َفُقْل�ُت ِم�ْن َأْي�َن َتْع�ِرُف َذِل�َك َفَق�اَل َأمَّ�ا ِإَذا ُكْن�ِت َعنِّ�ي َراِض�َيًة َفِإنَّ�ِك َتُق�وِليَن ال َورَ             
وبطبيع�ة الح�ال ف�إن أس�لوب      51F٢٧"بِّ ِإْبَراِهيَم َقاَلْت ُقْلُت َأَجْل َواللَِّه َي�ا َرُس�وَل اللَّ�ِه َم�ا َأْهُج�ُر ِإال اْس�َمكَ      َغْضَبى ُقْلِت ال َوَر

 . التعامل مع الغضب ليس كالرضى

م كم�ا نج�د مفه�و    .فيصبح الرجل في ظل القوامة القرآنية قائم�ًا عل�ى أم�ور الم�رأة ورعايته�ا وحفظه�ا تح�ت مظل�ة المع�روف         
وهو من المفاهيم القرآني�ة  . مفهومًا مفتاحيًا يوظف لفهم آلية العالقة الواحدة ودورها مع العالقات األخرى" المعروف"

عميقة المعنى، واسعة المعطيات، حيث يمتد تعريفه من التأصيل النظري إلى الممارسة العملية بشكل تتكامل وتتداخل 
 .وياتفيه مناهج الفهم والتطبيق على جميع المست

وكأن القرآن يترك تلك المساحة مفتوح�ة لإلنس�ان ليجته�د ويب�دع ف�ي تحوي�ل الق�يم القرآني�ة إل�ى واق�ع يعيش�ه اإلنس�ان،              
والمس�ؤولية قب�ل ك�ل ش�يء اس�تعداد فط�ري، إنه�ا        : "فتصبح المسؤولية بذلك تشريفًا، كما بّين ذلك محم�د عب�د اهللا دراز  

فإذا أخذت . ، والقدرة على أن يفي بعد ذلك بالتزامه بوساطة جهوده الخاصةهذه المقدرة على أن يلزم المرء نفسه أوًال
فلن تكون س�وى س�مة م�ن الس�مات الممي�زة الت�ي يأخ�ذها اإلنس�ان م�ن ج�وهر           -المسؤولية بهذا المعنى الرحب واألولى 

52F."ذاته

٢٨ 

وهذا م�ا فهم�ه   .  عليه وسلمفالزوج يبذل أقصى جهده في حسن التعامل مع زوجته وله األسوة في رسول اهللا صلى اهللا 
 53F٢٩:ق�ال أب�و جعف�ر الطب�ري    " .إني ألحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين ل�ي : "ابن عباس رضي اهللا عنه حين قال

أن ال�ذي عل�ى   : والذي ه�و أول�ى بتأوي�ل اآلي�ة عن�دي     : قال) وهو من أوائل من نقلوا مقولة ابن عباس، وفسرها إيجابيًا(
وأول�ى األق�وال   : كم�ا نق�ل عن�ه الطب�ري    . ن ترك مضارته مثل الذي له على صاحبه من ذلككل واحٍد منهما لصاحبه م

بتأويل اآلية ما قاله ابن عباس وهو الصفح من الرجل المرأته عن بعض الواجب عليها وإرض�اؤه له�ا عن�ه وأداء ك�ل     
 .}نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَل�ْيِهنَّ ِب�اْلَمْعُروِف ۚ   َوَلُه{الواجب لها عليه، ألن اهللا تعالى ذكر وللرجال عليهن درجة عقب قوله تعالى 



 ١٧ 

، وال س�يما بع�د عق�د    ليس من العدل أن ي�تحكم أح�د الص�نفين ب�اآلخر ويتخ�ذه عب�دًا يس�تذله ويس�تخدمه ف�ي مص�الحه          و
54F."الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي ال تكون سعيدة إال باحترام كل من الزوجين اآلخر والقيام بحقوقه

٣٠  

الدرجة التي جعله�ا اهللا عل�ى النس�اء بع�د أن س�وى بينهم�ا ف�ي الحق�وق والواجب�ات وأنه�ا التع�دو            ) النساء(بينت سورة و
درجة اإلشراف والرعاية التي يمتاز الرجل على المرأة، وبحكم الكد والعمل ف�ي تحص�يل الم�ال ال�ذي ينفق�ه ف�ي س�بيل        

55F. القيام بحقوق الزوجة واألسرة

رجة االستعباد والتسخير كما يصورها المخادعون، واقرأ ف�ي  وليست هذه الدرجة د ٣١
َثَة ُقُروٍء ۚ َوال َيِحلُّ َلُهنَّ َأن َيْكُتْمَن َما َخَل�َق اللَّ�ُه ِف�ي َأْرَح�اِمِهنَّ ِإن ُك�نَّ      َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َثال{ذلك قوله تعالى 

ِل��َك ِإْن َأَراُدوا ِإْص��الًحا ۚ َوَلُه��نَّ ِمْث��ُل الَّ��ِذي َعَل��ْيِهنَّ ِب��اْلَمْعُروِف ۚ   ِخِر ۚ َوُبُع��وَلُتُهنَّ َأَح��قُّ ِب��َردِِّهنَّ ِف��ي َذُي��ْؤِمنَّ ِباللَّ��ِه َواْلَي��ْوِم اْل��آ
 .٢٢٨: البقرة  }َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة ۗ َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم

 :ضيلتنوع األدوار وآثار ذلك في فهم معاني التف

ج�نس ال�ذكور وج�نس    (أنه من المعلوم أن تنوع واختالف األدوار بين الرجال والنساء، بل وب�ين أف�راد الج�نس الواح�د     
 " خالفة اإلنسان في األرض"إنما هو لغاية التكامل والتوازن بين تلك األدوار إلتقان المهمة وهي ) اإلناث

وللنس�اء نص�يب مم�ا اكتس�بن، عل�ى أس�اس أنهم�ا وح�دتان         فيكون المقص�د هن�ا ف�ي جع�ل للرج�ال نص�يب مم�ا اكتس�بوا          
منفصلتان ومختلفتان في الخصائص والمميزات الذاتية التي تمكن كل منهما من القيام بواجباته الخالفية بص�ورة ح�رة   

ه فعالة بما زود به من إمكانات طبيعية وفطرية، فلكل ساحته التي يقوم ب�دوره االس�تخالفي فيه�ا، ولك�ن ف�ي الوق�ت ذات�       
هن��اك جان��ب الب��د م��ن إدراك��ه واس��تيعابه والعم��ل عل��ى تنفي��ذه وإال فش��ل مش��روع تطبي��ق مع��اني االس��تخالف، أال وه��و  

وال���ذي يت���رك هن���اك مس���احة للتن���افس والتس���ابق ف���ي تطبي���ق األص���ول    تكاملي���ة الج���انبين وتعاونهم���ا ال تص���ارعهما،
لى إقامة العم�ران ف�ي األرض، التن�افس ال�ذي ي�ؤدي      على الوجه الذي يؤدي بها إ) الوحدتين(االستخالفية بين الجنسين 

بكال الطرفين إلى التسابق في تزكية النفس واالرتقاء بها إلى أعلى الدرجات بأداء األعمال الص�الحة الطيب�ة الت�ي أم�ر     
  6F٧.اهللا تعالى، واجتناب األعمال الخبيثة السيئة التي نهى سبحانه عنها

اسي في توضيح معنى التفضيل والذي يسري بذلك على الطرفين، أي أنه يفهم وعلى هذا يكون العمل هو المفتاح األس
56Fفي إطار تمايز كل منهما في خصائص الرجولة واألنوثة والتن�افس فيم�ا بينهم�ا لالرتق�اء ف�ي العم�ل      

ف�ي أداء وإتق�ان    ٣٢
بطبيعة الح�ال ف�إن   األدوار التي أنيطت بكل منهما على المستوى اإلنساني عمومًا أو على مستوى الجنس خصوصًا، و

إن أك�رمكم عن�د اهللا   (تركت له سبحانه " تقوى اهللا"التفضيل أو التكريم على مستوى قبول العمل مرتبط وتحديد معاني 
 . أتقاكم

وبذلك يتبين من معاني فلسفة التفضيل القرآني إيجابية المفهوم ال سلبيته، ومعاني العدالة فيه، حيث أن عملية التفض�يل  
لى عمل اإلنس�ان وتحص�يله للفض�ل، وه�ذا ه�و طري�ق العدال�ة ليف�تح ب�اب التن�افس ب�ين البش�ر حت�ى ب�ين               كسبية تعتمد ع

 .األنبياء عليهم الصالة والسالم

فكيف تحول هذا المفهوم القرآني الحركي القائم عل�ى التس�ابق ب�الخيرات والتن�افس ف�ي طاع�ة اهللا ب�ين الرج�ال والنس�اء           
  لرجل ذاتيًا على المرأة بقوته وضعفها الجسدي؟لى مفهوم سلبي قائم على تفضيل اإ

فيك�ون ب�ذلك بم�ا    . أليس هذا مما يخ�الف العدال�ة اإللهي�ة ولكنه�ا إس�قاطات اإلنس�ان النس�بي أعراف�ه عل�ى الق�رآن الك�ريم           
فضّل اهللا بعضهم عل�ى بع�ض يس�ير عل�ى الط�رفين ف�ي تحص�يل الخي�ر واالرتق�اء إل�ى اهللا تع�الى، وه�ذا م�ا ح�اول اب�ن                

                                                           

 



 ١٨ 

وضيحه في مجال الحقوق والواجبات وحول معاني الدرجة إلى مع�اني التن�افس ب�ين ال�زوجين ف�ي إرض�اء اهللا       عباس ت
 .  تعالى، فأخرج المعنى من تفضيل الرجل على المرأة إلى معاني التسابق بيهما في طاعة اهللا في عالقتهما الزوجية

لنبي صلى اهللا عليه وس�لم م�ع أه�ل بيت�ه أزواج�ًا وأوالدًا      بقراءة مفاهيم القوامة والدرجة قرآنيًا ومن خالل ممارسات او
7Fقراءًة كلية تض�م جمي�ع الجزئي�ات المتعلق�ة بالموض�وع،     

نج�د أن دور الرج�ل ف�ي طبيعت�ه يكم�ل دور الم�رأة والعك�س         ٨
وهك�ذا ف�إّن أي    .صحيح في توازٍن وتفاعٍل يجع�ل م�ن أداء دور الخالف�ة مس�تحيًال م�ن غي�ر تكام�ل العم�ل فيم�ا بينهم�ا          

ممارس��ات م��ن عن��ف أس��ري أو تكب��ر أو تس��لط أو تع��الي تح��ت مس��مى القوام��ة إنم��ا ي��أتي مخالف��ًا للق��يم الكلي��ة القرآني��ة،   
 .وهادمًا لكليات التشريع وسنة النبي صلى اهللا عليه وسلم

 الطاعة والنشوز في العالقة الزوجية 

إّن استقراء مع�اني الطاع�ة   . هي الطاعة والنشوز إّن من أكثر المفاهيم التي أسيء فهمها وتوظيفها في العالقة الزوجية
في القرآن الكريم سواء كانت هللا تعالى أو الرسول تستدعي أن ال يقدم إنسان الطاعة إال بعد التفك�ر والتأم�ل ف�ي األدل�ة     

َلَق�ْد ُكن�ُتْم َأن�ُتْم َوآَب�اُؤُكْم ِف�ي       َقاُلوا َوَج�ْدَنا آَباَءَن�ا َلَه�ا َعاِب�ِديَن، َق�الَ     {: ورفض التقليد األعمى كما في قوله تعالى والبراهين
 .٥٤–٥٣: األنبياء }َضالٍل مُِّبيٍن

بيّن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في س�يرته وس�نته ض�وابط مع�اني الطاع�ة الت�ي تس�تبطن مع�اني األم�ر ب�المعروف           
خل�وق ف�ي معص�ية اهللا، إنم�ا     ال طاع�ة لم : (والنهي عن المنكر، أو بمعنى آخر التناصح، حيث قال صلى اهللا عليه وسلم

 57F٣٣.رواه مسلم) الطاعة في المعروف

وهكذا فقد ركز القرآن الكريم على إخراج إنسان الخالفة وإنسان القرآن من منطق الطاعة العمي�اء إل�ى إنس�ان التفك�ر      
ممي�زات   والتأمل والنظر لتقديم االجتهاد المؤسس على تلك األسس التي تهيء ص�احبها أن يك�ون عض�وًا ف�ي أم�ة أه�م      

أعض�اءها أنه��م يؤمن��ون ب��اهللا ويتس��ابقون ب��الخيرات وي��دعون إل��ى ك�ل م��ا في��ه خي��ر وي��أمرون ب��المعروف وينه��ون ع��ن    
 .المنكر

أما اليوم فأسيء مفهوم الطاع�ة ف�ي ك�ل مس�توياته وخاص�ة طاع�ة الزوج�ة لل�زوج، فتح�ول إل�ى وس�يلة أو ذريع�ة تب�يح              
أن يفعل ما يش�اء متج�اوزًا    يخول له اهللا ه حق منحه إياهي الرجل بأنفيدع. للزوج استعمال العنف ضد الزوجة بال قيود

في��ه ك��ل الق��يم والمقاص��د القرآني��ة العلي��ا الت��ي ت��دعو إل��ى التعام��ل بالحس��نى والم��ودة والرحم��ة والس��كينة ليلج��أ للض��رب   
ز فه�و مفه�وم آخ�ر    أم�ا النش�و  . بالكراهي�ة والحق�د  ي�ؤدي إل�ى   فك�ك األس�رة و  مم�ا ي  واإليذاء اللفظ�ي والع�اطفي والمعن�وي   

 .أسيء فهمه ووّظف لتدعيم المفهوم الخاطئ للطاعة بشكل يهدد حياة الزوجة واألسرة بشكل مستمر

 النشوز في العالقة الزوجية

58Fمعنى النشوز في اللغة العربية التعالي والكراهية كما جاء في لسان الع�رب 

والنش�وز كراهي�ة ك�ل منهم�ا     : حي�ث ق�ال   ٣٤
نش�وز  أم�ا   إنه لنش�ز م�ن الرج�ال   : غليظ عبل، ويقال للرجل إذا أسن ولم ينقص: ل نشزورج. صاحبه وسوء عشرته له

رد النشوز ف�ي الق�رآن الك�ريم ف�ي أربع�ة      لقد .بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته وعينها عنه إلى غيره فهو المرأة
 :مواضع

وا ِف�ي اْلَمَج�اِلِس َفاْفَس�ُحوا َيْفَس�ِح اللَّ�ُه َلُك�ْم ۖ َوِإَذا ِقي�َل انُش�ُزوا         َي�ا َأيَُّه�ا الَّ�ِذيَن آَمُن�وا ِإَذا ِقي�َل َلُك�ْم َتَفسَّ�حُ       : قال تعالى •
 ١١:المجادلة -ِبيٌر َفانُشُزوا َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخ

                                                           
 )٧٢-٧١(توبة آيات سورة البقرة والنساء في قضايا الزواج والطالق،  وال  ٨



 ١٩ 

ُه َعَلىٰ َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلىٰ ُعُروِشَها َقاَل َأنَّىٰ ُيْحِيي َهـِٰذِه اللَُّه َبْعَد َمْوِتَها ۖ َفَأَماَتُه اللَّ�  َأْو َكالَِّذي َمرَّ :قال تعالى •
َع�اٍم َف�انُظْر ِإَل�ىٰ َطَعاِم�َك      ِماَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَث�ُه ۖ َق�اَل َك�ْم َلِبْث�َت ۖ َق�اَل َلِبْث�ُت َيْوًم�ا َأْو َبْع�َض َي�ْوٍم ۖ َق�اَل َب�ل لَِّبْث�َت ِماَئ�ةَ             
نِشُزَها ُثمَّ َنْكُس�وَها َلْحًم�ا ۚ   َوَشَراِبَك َلْم َيَتَسنَّْه ۖ َوانُظْر ِإَلىٰ ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك آَيًة لِّلنَّاِس ۖ َوانُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُن

   ٢٥٩:البقرة -لِّ َشْيٍء َقِديٌر َفَلمَّا َتَبيََّن َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلىٰ ُك

الرَِّج��اُل : ... حال��ة نش��وز الزوج��ة  ، األولف��ي موض��عين وس��ياقين مختلف��ين  ف��وردت أم��ا النش��وز ف��ي األس��رة  •
ُت َقاِنَت�اٌت َحاِفَظ�اٌت   َحاَقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلىٰ َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا ِم�ْن َأْم�َواِلِهْم ۚ َفالصَّ�الِ   

ُهنَّ ۖ َفِإْن َأَطْع�َنُكْم  لِّْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّه ۚ َوالالِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبو
 .٣٤: لنساءا -َفال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًلا ۗ ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليا َكِبيًرا 

َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِلَها ُنُش�وًزا َأْو ِإْعَراًض�ا َف�ال ُجَن�اَح َعَلْيِهَم�ا َأن ُيْص�ِلَحا       : وفي الحالة الثانية نشوز الزوج •
 - اللََّه َك�اَن ِبَم�ا َتْعَمُل�وَن َخِبي�ًرا     نُفُس الشُّحَّ ۚ َوِإن ُتْحِسُنوا َوَتتَُّقوا َفِإنَّاألَبْيَنُهَما ُصْلًحا ۚ َوالصُّْلُح َخْيٌر ۗ َوُأْحِضَرِت 

 .١٢٨: النساء

 ضوابط منهجية في فهم النشوز والطاعة

فالقيم في األسرة لبنات تكويني�ة  . تعتبر القيم قواعد وضوابط منهجية تساعد في استيعاب معاني القرآن الكريم وأحكامه
ُبعد المسؤولية عن�د اإلنس�ان المس�لم ف�ي ارتقائ�ه وتس�اميه        تعد ضابطًا شرعيًا في عملية بناء وتطويرفالتزكية . ضابطة

في تطوير عالقته مع خالقه سبحانه، والتي تتطور م�ن خالله�ا عالق�ة اإلنس�ان بك�ل م�ن وم�ا حول�ه، بحي�ث تنش�أ رؤي�ة            
نية، فتصبح جديدة تحمل في ثناياها معاني التقوى ومراقبة اهللا كمداخل أساسية تبنى عليها لبنات المنظومة القيمية القرآ

، فتتح�ول إقام�ة الع�دل    )ول�يس فض�يلة اختياري�ة   (كل قيمة أو خلق تكليفًا ش�رعيًا يكل�ف الم�ؤمن والمؤمن�ة بالعم�ل ب�ه       
واإلحسان واإلصالح والصبر والتشاور والعفو والتراحم إل�ى ص�فات يتص�ف به�ا المس�لم والمس�لمة، ومنظوم�ة قيمي�ة         

  .يحب استحضارها عند دراسة أية قضية في األسرة

كما أن العدل في اإلسالم قيمة مطلقة تولى سبحانه تحديدها بين الناس، ووضع لها الشروط لتنظيم حياة البشر، وجع�ل  
وبطبيعة الحال فعندما يفقد معيار الحق . لها أحكامًا ضابطة ليتمكن البشر من تطبيقها حسب ظروفهم دون اإلخالل بها

يجع��ل األم��ور تخض��ع للنس��بية المطلق��ة حي��ث ت��دخل ف��ي إط��اره    والع��دل، تخض��ع ال��رؤى والتص��ورات لله��وى، وه��ذا   
وتصبح المق�اييس العرفي�ة القائم�ة عل�ى اله�وى مقياس�ًا       . المصالح الشخصية التي تخضع لكثير من المتغيرات اإلنسانية

59Fللحق، فيختل الميزان وتختل العدالة،

 أق�ل من�ه   -الت�ي ه�ي ص�نو الرج�ل وش�ريكته ف�ي مهم�ة الخالف�ة        -فتصبح المرأة  ٣٥
وفي قضايا الم�رأة عام�ة وقض�ية النش�وز خاص�ة كثي�رًا م�ا تظه�ر ب�ذور متن�اثرة           . ألسباب يختلقها الناس لغايات محددة

 . لذلك التوجه الخاضع للهوى

 النشوز

كم�ا  -للنشوز صور وأس�باب ومعالج�ات مختلف�ة ومتع�ددة، فاآليت�ان ف�ي س�ورة النس�اء تتح�دثان ع�ن قض�يتين مختلفت�ين             
واآلي�ات هن�ا   .  فالنشوز عمومًا يحمل معاني كراهية أو اس�تعالء أح�د ال�زوجين عل�ى اآلخ�ر      -دلةسيظهر عند تحليل األ

 :تجيب عن تساؤلين مختلفين، وتعالج صورتين مختلفتين، وتوضيح ذلك كاآلتي

فه�ي إجاب�ة ع�ن س�ؤال أو حال�ة رج�ل كان�ت ل�ه زوج�ة، إال أنه�ا           ) ١٣٠-١٢٨: النس�اء (ف�ي آي�ة    في حالة نشوز ال�زوج 
ن زوجها قد كرهها وأعرض عنها ول�م يع�د يص�احبها أو ي�داعبها أو يحادثه�ا كم�ا ك�ان يفع�ل، وق�د يك�ون ه�ذا            شعرت أ

كما روي عن عائشة في ! ألسباب مختلفة،  فخشيت أن يطلقها وهي ال ترغب بالطالق ألسباب خاصة بها، فماذا تفعل
بمستكثر منها، وال يكون لها ولد ويكون لها ص�حبة  هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله ال يكون : (معنى اآلية قالت

 .رواه البخاري) ال تطلقني وأنت في حل من شأني: فتقول



 ٢٠ 

فهنا قد يكون اختيار المرأة البقاء معه لظ�روف عس�يرة تم�ر به�ا، أو ق�د ال تج�د م�ن يعيله�ا، فتفض�ل البق�اء م�ع زوجه�ا             
وف�ي ه�ذه الحال�ة ال    . حقوقه�ا ف�ي المعاش�رة الزوجي�ة ونحوه�ا     الذي عرفته وألفته ليعيلها أو يحميها من غير أن تطالب�ه ب 

وعل�ى ال�رغم م�ن قب�ول الم�رأة      . يقع ظلمًا على أي من الطرفين، حي�ث ي�تم وكأن�ه تعاق�د جدي�د ل�ه ش�روطه الخاص�ة ب�ه         
. أو تت�أذى بالتنازل عن حقها إّال أن اهللا تعالى حذر األزواج من الظلم في المعاملة وأن ال يتركه�ا معلق�ة فتت�ألم الزوج�ة     

  8F٩.ولذلك منحها سبحانه الحق بالمطالبة بالفراق وقد يفتح اهللا لهما أبواب رزق أخرى

آي��ة النش��وز ف��ي س��ورة النس��اء ه��ي الج��زء األخي��ر م��ن آي��ة القوام��ة، ول��ذلك ف��ال ب��د م��ن استحض��ار   :أم��ا الحال��ة الثاني��ة
ن ث��م يمك�ن القي�ام بعملي��ات التركي�ب البن��ائي    المنظوم�ة القيمي�ة المتعلق��ة بالقوام�ة ك�ي تفك��ك وتحل�ل مع��اني النش�وز، وم�       

فالص��الحات قانت��ات حافظ��ات للغي��ب بم��ا حف��ظ اهللا والالت��ي تخ��افون نش��وزهن فعظ��وهن        ...{تب��دأ اآلي��ة ب��ـ   . للمفه��وم
، ولق�د  ٣٤:النس�اء } واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن س�بيال، إن اهللا ك�ان علي�ًا كبي�راً    

، كذلك ما جاء )الحافظات الغيب بما حفظ اهللا(و) القانتات(و) الصالحات(اني المفاهيم التي طرحتها اآلية سبق بيان مع
عن المفاهيم الهيكلية للعالقة الزوجية م�ن الم�ودة والرحم�ة والس�كن، كم�ا أن�ه م�ن المه�م الرج�وع إل�ى تحلي�ل مفه�ومي             

ازن�ة األط�راف، ف�ال يمك�ن اس�تيعاب مع�اني مفه�وم قرآن�ي         التفضيل والطاعة في ظل المنظومة القرآنية المتكاملة ومتو
ف�المرأة الناش�ز هن�ا تس�تعلي وتس�تكبر عل�ى زوجه�ا        . بعيدًا عن منظومته، وإال أدى ذلك إل�ى الخط�أ ف�ي الفه�م والتحلي�ل     

 .من وجود رجل آخر في حياتها تميل إليه وتفضله على زوجها) يخاف(وكأن النشوز هنا في حالة ُيخشى 

ك في تصرفاتها معه، حي�ث يتض�ح م�ن الس�ياق ح�ين ذك�ر س�بحانه ص�فات الم�رأة الص�الحة والت�ي جعله�ا             وقد يظهر ذل
وكأنها قاعدة عامة متوقعة من النساء عموم�ًا، وب�ّين حال�ة النش�وز هن�ا وه�ي حال�ة اس�تثنائية، ولق�د بين�ت الس�نة النبوي�ة             

في خطبة حجة الوداع بتدرج يدعو إلى التفكر في نوعية التساؤل في هذه اآلية وخاصة في الوسيلة التربوية المقترحة 
نوعية عمل وتصرف المرأة الذي يتطلب هذا النوع من العقوبة، ولق�د بين�ت س�نة النب�ي ص�لى اهللا علي�ه وس�لم وس�يرته         

ال�ذي يحم��ل مع�اني تكب�ر وغ��رور الزوج�ة وع��دم     "م�ع أهل�ه وأزواج��ه والم�ؤمنين عام�ة أهمي��ة معرف�ة أس��باب النش�وز       
التي دفعت المرأة إلى هذه التصرفات؟ ولقد وّضحت الس�نة مت�ى تس�تحق الم�رأة الناش�ز تل�ك العقوب�ة         "طاعتها لزوجها

 :التدريجية المقترحة في القرآن الكريم في ما يلي

تميزت سيرة رس�ول اهللا ص�لى اهللا علي�ه وس�لم بالبي�ان الش�افي ف�ي ه�ذا المج�ال، ع�ن عم�رو ب�ن األح�وص الجش�مي                -أ
بع�د أن حم�د اهللا تع�الى وأثن�ى علي�ه      : رسول اهللا صلى اهللا علي�ه وس�لم ف�ي حج�ة ال�وداع يق�ول      رضي اهللا عنه؛ أنه سمع 

أال واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن ش�يئا غي�ر ذل�ك؛ إال أن    : "وذكر ووعظ، ثم قال
مبرح، فإن أطعنكم فال تبغ�وا عل�يهن    يأتين بفاحشة مبّينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير

سبيال؛ أال إن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا؛ فحقكم عل�يهن أال ي�وطئن فرش�كم م�ن تكره�ون، وال ي�أذن ف�ي        
رواه اب�ن ماج�ه والترم�ذي وق�ال     " بيوتكم م�ن تكرهون�ه، أال وحقه�ن عل�يكم أن تحس�نوا إل�يهن ف�ي كس�وتهن وإطع�امهن         

 .حديث حسن صحيح

وك�أن  ..) ف�اهجروهن ف�ي المض�اجع واض�ربوهن     (فذكر صلى اهللا عليه وسلم األسلوب القرآن�ي المقت�رح بكلمات�ه      -ب
وظ�اهر  : وق�ال الش�وكاني  ). ٣٤(رسول اهللا صلى اهللا عليه يشرح من جهة السؤال الذي أجابت عن�ه آي�ة س�ورة النس�اء     

أنه ال يجوز الهجر ف�ي المض�جع أو الض�رب    ) صأي الحديث السابق خطبة الوداع عن عمرو بن األحو(حديث الباب 
 60F٣٦،..)ال تض�ربوا إم�اء اهللا   ...(وق�د ورد النه�ي ع�ن ض�رب النس�اء مطلق�اً      . إال إذا أتين بفاحشة مبينة ال لسبب غير ذل�ك 

وال يجوز الضرب المبرح ول�و عل�م أنه�ا ال تت�رك النش�وز إال ب�ه، ف�إن وق�ع فله�ا التطلي�ق وعلي�ه            : وقال الشيخ الدردير
  61F٣٧.اصالقص

                                                           
، َوِإن َيَتَفرََّقا ُيْغِن اللَُّه اَتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة ۚ َوِإن ُتْصِلُحوا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوًرا رَِّحيًم الَرْصُتْم ۖ َفَوَلن َتْسَتِطيُعوا َأن َتْعِدُلوا َبْيَن النَِّساِء َوَلْو َح   ٩

 .١٣٠ – ١٢٩: النساء -ُكلا مِّن َسَعِتِه ۚ َوَكاَن اللَُّه َواِسًعا َحِكيًما 



 ٢١ 

ويظهر في هذه اآلية واهللا أعلم أن السؤال كان في حالة تخوف من سقوط المرأة في تكوين عالقة خارج الزواج نتيجة 
لبعض تصرفات الزوجة الت�ي ترك�ت الريب�ة ف�ي نف�س ال�زوج، ويأم�ل ال�زوج هن�ا أن�ه ق�ادر عل�ى نص�يحتها وت�ذكيرها               

بوي��ة المقترح��ة م��ن اهللا تع��الى، ول��و ك��ان ال��زوج يعل��م بخيان��ة  ب��المعروف والنه��ي ع��ن المنك��ر باتب��اع تل��ك الوس��ائل التر 
 . زوجته لتغير حال السؤال وحال اإلجابة كما سيرد في أحاديث أخرى

ه�ذا م�ا يتب�ين ف�ي لفظ�ة الخ�وف م�ن النش�وز وق�د فس�ر ال�بعض            : فقال) تخافون(ل الشيخ محمد عبده معنى وقد فّص -ت
ولكن قد يقال لم لم يستخدم لف�ظ العل�م واس�تبدل     62F٣٨،)بعض ففسره بالعلم بهأما ال(معنى الخوف من النشوز بتوقعه فقط، 

63Fبه لفظ الخوف؟ أولم لم يقل والالتي ينشزن؟

٣٩ 

أن ف��ي التعبي��ر القرآن��ي حكم��ة لطيف��ة وه��ي أن اهللا تع��الى لم��ا يج��ب أن تك��ون المعيش��ة     : "فيجي��ب الش��يخ محم��د عب��ده  
لى النساء إسنادا يدل على أن من شأنه يقع م�نهن  إن يسند النشوز الزوجية معيشة محبة ومودة وتراض والتئام لم يشأ أ

ن�ه خ�روج ع�ن األص�ل ال�ذي تق�وم علي�ه الفط�رة وتطي�ب ب�ه المعيش�ة، فف�ي ه�ذا              فعال، بل أكد أن من شأنه أن ال يقع، أل
و أخ أو عموم�ًا ك�أب أ  (التعبير تنبي�ه لطي�ف إل�ى مكان�ة الم�رأة وم�ا ه�و األول�ى ف�ي ش�أنها وإل�ى م�ا يج�ب عل�ى الرج�ل                

ل�ى الترف�ع وع�دم القي�ام     إمن السياسة لها وحسن التلطف في معاملتها، حتى إذا آن�س منه�ا م�ا يخش�ى أن ي�ؤول      ..) زوج
 64F٤٠"بحقوق الزوجية فعليه أوًال أن يبدأ بالوعظ الذي يرى أنه يؤثر في نفسها

م�ت  ب، ب�ل حت�ى عن�دما اتهُ   م�ن نس�ائه ق�ط ألي س�بب م�ن األس�با       أيإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ض�رب    -ج
نتظار الوحي ولم يكن األمر يقينا بالنس�بة ل�ه وكان�ت ه�ي م�ن تمل�ك معرف�ة        االسيدة عائشة في حادثة اإلفك وطالت مدة 

وهذا يعكس منع استخدام العنف مع الزوجة حتى في أقصى الحاالت  65F٤١.لى تعنيفها ناهيك عن ضربهاإالحقيقة فما لجأ 
بينهم�ا س�لميًا   الزوجي�ة  ل الحل القرآني بحكم المالعنة بين الزوجين، وهذا يعني انتهاء العالقة كاالتهام بالزنا، وإنما نز

 .بعد الوقوف بين يدي القاضي ويذهب كل منهما إلى طريقه

أن : "يارسول اهللا م�ا ح�ق ام�راة أح�دنا علي�ه؟ ق�ال      : عن معاوية بن حيدة القشيري، أنه قال: ورد في السنن والمسند -ح
ب�و  أوروى النس�ائي و ." ح؛ والتهجر إال ف�ي البي�ت  تقّب ا طعمت، وتكسوها إذا أكتسيت، والتضرب الوجه والتطعمها إذ

فج�اء عم�ر ب�ن الخط�اب إل�ى رس�ول اهللا علي�ه        " تض�ربوا إم�اء اهللا   ال"قال النبي صلى اهللا عليه وس�لم  : داود وابن ماجه
فأط�اف ب�آل رس�ول اهللا    . هللا عليه وس�لم بض�ربهن  فرخص رسول اهللا صلى ا! ذئرت النساء على أزواجهن: وسلم، فقال

لق�د أط�اف ب�آل محم�د ص�لى      " فقال رسول اهللا صلى اهللا علي�ه وس�لم  ! صلى اهللا عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن
9F."ليس أولئك بخياركم...اهللا عليه وسلم نساء كثير يشتكين من أزواجهن

١٠  

صدمة التغيير الكبير التي حدثت نتيجة التش�ريعات الجدي�دة عل�ى     إن هذه الحادثة إن كانت تدل على شئ فهي تدل على
مألوفة من قبل كال الجنسين، فلم تعد المرأة التي منحت كل هذه الحق�وق تقب�ل لنفس�ها أن تض�رب أو     الالبيئة آنذاك غير 

ا ال�دين ال�ذي آمن�وا    ث�م ي�أتي ه�ذ    ،د على التعامل معها بأسلوبه التربوي بضربها وتقبيحهاتهان من قبل زوجها الذي تعّو
فمن الطبيعي جدا أن يحدث كل هذا االضطراب ف�ي   ،به جميعا ليغير من أسلوب التوجيه والتربية بين عشية وضحاها

 .المجتمع

وقد تعامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بحكمة بالغة في احتواء الموقف ليعيد للمجتمع توازنه دون التف�ريط بحق�وق   
إنه�ا التربي�ة النبوي�ة للمجتم�ع الناش�ئ بجمي�ع فئات�ه وعملي�ة         " .ليس أولئك خي�اركم " لرجال بقولهالنساء، وهكذا خاطب ا

 . أتقن حال وفيالتدريب ليتوازن مع التشريعات الجديدة في أقصر مدة ممكنة 

ون��ذكر أق��وال وأفع��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا علي��ه وس��لم م��ع زوجات��ه ب��الرغم م��ن تعرض��ه معه��ن إل��ى أن��واع م��ن         -خ
ال يف�رك م�ؤمن مؤمن�ة إن ك�ره منه�ا خلق�ًا رض�ي منه�ا         "اصمة ولكنه لم يضرب قط، بل قال صلى اهللا عليه وسلم المخ

                                                           
 . ١٩٧٥:سنن ابن ماجه، النكاح، رقم الحديث: روي هذا الحديث بروايات عديدة منها ٥٨



 ٢٢ 

ال يض�رب أح�دكم   "ل�ى الض�رب فق�ال    إح فع�ل ك�ل م�ن يلج�أ     ر من الضرب وق�بّ وحّذ 10F١١،رواه مسلم" آخر، أو قال غيره
11F."أمرأته كالعير يجلدها أول النهار، ثم يضاجعها آخره

 يعفًا وسوء توجيه وتدبير؛ وعن عائش�ة رض�  عتبره ضكما ا ١٢
ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئًا قط بيده وال امرأة وال خادمًا إال أن يجاهد ف�ي س�بيل اهللا   : اهللا عنها قالت
  12F١٣.رواه مسلم" من محارم اهللا فينتقم هللا عز وجل ءقط فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شي يءوما نيل منه ش

ا الحديث منهجًا دقيقًا في التعامل مع الخالفات الزوجية من خالل الموعظ�ة والتناص�ح ب�المعروف، ول�م يلج�أ      يرسم هذ
فق�د ت�آمرت   . قط الستعمال العنف أو اإلهانة والتجريح على الرغم من تعرضه ص�لى اهللا علي�ه وس�لم لخالف�ات زوجي�ة     

أم�ا موقف�ه م�ع الس�يدة     . ج�ر ف�ي المض�جع لم�دة ش�هر كام�ل      عليه زوجاته يطالبنه بزيادة النفقة، وأقصى ما قام به هو اله
وهكذا كان�ت  . عائشة التي أتهمت بأبشع تهمة يمكن أن تتهم بها امرأة فلم يفعل أكثر من التذكير والصبر، فلم يعنفها قط

ي�ذه،  سنته صلى اهللا عليه وسلم عند حدوث خالفات زوجية، فل�و ك�ان الض�رب مس�تحبًا أو م�أمورًا ب�ه لم�ا ت�أخر ف�ي تنف         
 .وإنما حّذر وعّنف من يستخدمه كوسيلة لحل الخالفات

يحم�ل ب�ذور الخل�ل واالض�طراب     " ال�زوج "أما إذا زاد الشقاق بين الطرفين وكان الط�رف اآلخ�ر ف�ي اإلدارة وه�و      -د
نهي�ار المؤسس��ة في��تم اللج�وء إل��ى المعالج��ة األخي�رة قب��ل إع��الن فس��خ    اوال يمل�ك الحكم��ة ف��ي معالج�ة األم��ور، وخش��ي   

را ن ي��ذكِّأالط��رفين لمحاول��ة اإلص��الح بينهم��ا بالع��دل، وذل��ك ب�� ك��ل م��ن لش��ركة، وه��ي اللج��وء إل��ى حكم��ين م��ن جه��ة  ا
ف�إن تم�ت المح�اوالت الالزم�ة ول�م ي�تم       . ال�خ ...وعدم تناس�ي الفض�ل بينهم�ا   الحسنة الطرفين بتقوى اهللا وبأهمية العشرة 

وإن {ال تع�الى  د ق� فق�  ،العدل لكال الطرفين وخاصة للمرأةنفكت عرى العالقة لتنتهي بالطالق ولكنه محكوم با ،الصلح
وكي�ف تأخذون�ه   . فال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبين�ا  اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا

 .٢١-٢٠:النساء} وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

 يممارسة حضارية ومنهج نبو: الشورى

ف�رض الق��رآن الك�ريم مب��دأ التش��اور الش�امل والتناص��ح واألم�ر ب��المعروف والنه��ي ع�ن المنك��ر أساس�ًا لكي��ان المجتم��ع       
فهي تحفظ . وتضامنه ونظامه، ليجعل التشاور وتبادل اآلراء قاعدة للتضامن في الفكر والرأي بين األفراد والجماعات

وال�ذين اس�تجابوا    {فالش�ورى تك�ريم لإلنس�انية وترش�يد للجماع�ة،     . اءالتوازن في العالقات وال تدع مجاًال للطاعة العمي
َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَل�ى اْلَخْي�ِر   { ٣٨: الشورى }لربهم واقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

 .١٠٤:آل عمران َ}َك ُهُم اْلُمْفِلُحونَوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر ۚ َوُأوَلـِٰئ

عضاء األمة في أدوارهم المختلفة، أما تطبيق مبدأ الشورى ف�ي إط�ار العالق�ة الزوجي�ة     فهذه هي الخصائص العامة أل 
ت عليه آية الرضاع في حالة الطالق، والتي دعت الوال�دين إل�ى التش�اور بينهم�ا ف�ي اختي�ار األفض�ل لول�دهما،         فقد أكّد
ال�زوجين ق�د ألف�ا التش�اور      ف�ي ال�زواج أول�ى، وكأن�ه م�ن المتوق�ع أن      ه�و  ن التشاور مطلوب ف�ي حال�ة الط�الق، ف   فإذا كا
 13F١٤.في حالة الطالقيستمر تطبيق التشاور بينهما حتى  حيث بينهما

اب فها هو عمر بن الخط� . صحابه وللعالمين في هذا األمرولقد ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المثل األعلى أل
كنا في الجاهلية م�ا نع�د للنس�اء أم�رًا حت�ى أن�زل        اواهللا إن: " ...يصف حالة التغيير ويجعل من نفسه مثًال في ذلك فيقول

66Fوفي رواية. "اهللا فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم

كنا في الجاهلي�ة ال نع�د النس�اء ش�يئًا، فلم�ا ج�اء اإلس�الم وذك�رهن         : ٤٢
67Fوف�ي رواي�ة أخ�رى   " م�ن أمورن�ا   يءن غير أن ن�دخلهن ف�ي ش�   اهللا، رأينا لهن بذلك علينا حقا، م

كن�ا معش�ر ق�ريش    : "٤٣

                                                           
 .٢٦٧٢: صحيح مسلم، الرضاع، رقم الحديث ٥٩

ضرب النساء، رقم : ، سنن ابن ماجه، النكاح، باب٤٥٦١:البخاري، تفسير القرآن، رقم الحديث. روي الحديث في الصحيحين وفي كتب السنن ٦٠ 
 .١٩٧٣:الحديث

 . ٤٢٩٦: صحيح مسلم، الفضائل، رقم الحديث ٦١ 
  ٢٣٣: البقرة )ِإَلىٰ ِنَساِئُكْم ۚ ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس لَُّهنَّ الرََّفُثُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصَِّياِم ( ٦٢ 
 



 ٢٣ 

ق�ال  ". ق�وم تغل�بهم نس�اؤهم، فطف�ق نس�اؤنا يأخ�ذن م�ن أدب نس�اء األنص�ار         بنغلب النساء، فلما ق�دمنا عل�ى األنص�ار إذا    
فيم�ا تكلف�ك ف�ي أم�ر     ! مال�ك وله�ا هن�ا   : ل�و ص�نعت ك�ذا وك�ذا، فقل�ت له�ا      : فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قال�ت أمرأت�ي  : عمر
عجبًا لك يا أبن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حت�ى يظ�ل   ! أريده

68F."يومه غضبان

٤٤  

وهذا ما جاء ف�ي س�نة رس�ول اهللا ص�لى اهللا علي�ه وس�لم ح�ول توظيف�ه الح�وار والمش�اورة م�ع أه�ل بيت�ه م�ن زوجات�ه                  
ه بالمؤمنين في مختلف األدوار، فكانت عالقاته محكومة بالقيم العليا في تطبيق معاني الع�دل والمس�اواة   وبناته وعالقات

الش�ورى ف�ي ك�ل أحوال�ه وأدواره، ودّرب أص�حابه وأه�ل بيت�ه         إل�ى  رس�ول اهللا ص�لى اهللا علي�ه وس�لم     لقد لجأ. والحرية
واألدوار كونه�ا وس�يلة فعال�ة ف�ي تنمي�ة وتط�وير جمي�ع        نساًء ورجاًال، صغارًا وكبارًا على توظيفها في جميع األح�وال  

مراك��ز ومؤسس��ات األم��ة ابت��داءًا م��ن األس��رة ف��ي معالج��ة القض��ايا المطروح��ة عل��ى مختل��ف المس��تويات ولمختل��ف          
 . األغراض

، لم يستعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أي حال�ة م�ن األح�وال القس�وة والش�دة كوس�يلة تربوي�ة ف�ي التعام�ل         
وب�الرغم   14F١٥.ا يؤكد هذا ما جاء في موقفه عليه الصالة والسالم عندما اجتمعت زوجاته عليه لمطالبته بزيادة النفق�ة ومم

َوَأِطيُع�وا اللَّ�َه َوَأِطيُع�وا الرَُّس�وَل     {من أن رسول اهللا صلى اهللا علي�ه وس�لم ل�ه ح�ق الطاع�ة وورد ذل�ك ف�ي آي�ات عدي�دة          
ولكن�ه ل�م يف�رض رأي�ه عل�ى واح�دة م�ن         ،٩٢ :المائ�دة  }اْعَلُموا َأنََّم�ا َعَل�ىٰ َرُس�وِلَنا اْل�َبالُغ اْلُمِب�ينُ     َواْحَذُروا ۚ َفِإن َتَولَّْيُتْم َف� 

زوجاته بالقوة، إنما منحهن حق التخّير بين البقاء وتحمل أعباء مسؤولية بيت النبوة، أو الف�راق بالحس�نى والمع�روف،    
َها النَِّبيُّ ُقل لَِّأْزَواِج�َك ِإن ُكن�ُتنَّ ُت�ِرْدَن اْلَحَي�اَة ال�دُّْنَيا َوِزيَنَتَه�ا َفَتَع�اَلْيَن ُأَم�تِّْعُكنَّ         َيا َأيُّ{وقد سّجل القرآن الكريم هذا الموقف 

ولذلك قام صلى اهللا عليه وسلم بتخييرهن فأجبن جميعًا بالبقاء معه ص�لى اهللا  ، ٢٨:األحزاب} َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِميًل
 . عليه وسلم

 ق وتحقيق مقصد التسريح بإحسانالطال

أباح اإلسالم الطالق وجعله أبغض الحالل عند اهللا، فهو الحل النهائي بعد استنفاذ جميع وسائل الصلح واالصالح ب�ين  
 . الزوجين في إنقاذ مؤسسة األسرة من االنحالل

دي والجم��اعي وب��ين الم��ادي وينبث��ق نظ��ام الط��الق ف��ي اإلس��الم م��ن منظ��وره التوحي��دي الق��ائم عل��ى الت��وازن ب��ين الف��ر  
. والمعنوي بشكل يمنح األحك�ام الش�رعية ص�رامة ودق�ة مص�حوبة بمرون�ة وق�درة عل�ى التكّي�ف م�ع اخ�تالف األح�وال            

وبذلك يتحول نظام الطالق إلى سبيل سلمي النحالل مؤسسة األسرة عندما يفتقد الزوجان القدرة على إقامة حدود اهللا، 
التس��ريح بإحس��ان يبق��ي عل�ى آص��رة النس��ب والص��هر ويحف��ظ تل��ك العالق��ات الت��ي  ولكن�ه بالعم��ل عل��ى تحقي��ق مقص��د  

تكونت نتيجة عالقة الزواج حتى وإن تفككت بين الزوجين، ولكن اإلسالم لم يف�رط بالعالق�ات اإلنس�انية الت�ي تكون�ت      
 .ولذلك حرص على أن يكون الفراق بإحسان. بسبب ذلك الزواج

ح للمطلق�ين آفاق�ًا تم�نحهم الق�درة عل�ى االس�تفادة م�ن تجربتهم�ا الس�ابقة إيجابي�ًا، وذل�ك            وال يكتفي اإلسالم بذلك وإنما يفت
بإباحة الزواج للرج�ل والم�رأة المطلق�ين ومنحهم�ا الح�ق ف�ي تك�وين أس�ر جدي�دة يحس�نون فيه�ا اختي�ار الش�ركاء ال�ذين               

وه�ذا ال يعن�ي أن   . ا شبكات من العالق�ات ويفتح آفاقًا لعالقات إنسانية أخرى تتوسع من خالله. يتبنون مراعاة حدود اهللا
جميع المسلمين اليوم يطبقون ما جاءت به تعاليم الق�رآن المجي�د وتطبيق�ات النب�ي الك�ريم ص�لى اهللا علي�ه وس�لم، ب�ل إن          

 .الممارسة العملية اليوم تختلف عن تعاليم الوحي، وسيتضح ذلك في هذه الدراسة

 

                                                           
مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل : حنين أنه سمع بن عباس يحدث قال أخبرني عبيد بن: لقد رويت الحادثة في كتب السنن جميعًا وقد جاءت في صحيح مسلم  ١٥

 . عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له



 ٢٤ 

 تعريف الطالق

عق��د ال��زواج، وه��و الس��بيل اإليج��ابي لف��ك الن��ـزاع بس��الم، وح��ل مؤسس��ة األس��رة ب��ين  ه��و تس��ريح بإحس��ان بمعن��ى ف��ك 
بأقل خسائر ممكنة م�ن خ�الل أحك�ام وق�وانين ص�يغت لحماي�ة جمي�ع أف�راد المؤسس�ة عن�د اس�تحالة             -الزوجين-طرفيها 

: النس�اء مِّ�ن َس�َعِتِه ۚ َوَك�اَن اللَّ�ُه َواِس�ًعا َحِكيًم�ا﴾       َوِإن َيَتَفرََّق�ا ُيْغ�ِن اللَّ�ُه ُكل�ا     ﴿استمرار العشرة وإقامة حدود اهللا؛ ق�ال تع�الى   
69Fويعد نظام الطالق في اإلسالم نموذجًا متميزًا في فك الخالفات ب�ين الن�اس  . ١٣٠

، يمك�ن م�ن خ�الل أحكام�ه الكش�ف      ٤٥
 حي��ث أن��ه مبن��ي عل��ى مب��ادئ العف��و واإلحس��ان ع��ن أبع��اد مهم��ة ف��ي ح��ل الن��ـزاعات س��لميًا عل��ى مختل��ف المس��تويات، 

 .واإلصالح والمعروف ونحوها إلنهاء العالقة بسالم

لقد أقيمت عالقة الزواج على اتفاق بين الزوجين لبناء مؤسسة األسرة على أس�اس إقام�ة ح�دود اهللا ومراع�اة أوام�ره،       
) اهللاأن يقيما ح�دود  (وال تنفك إال لذلك، فيكون الزوج قاصدًا الطالق من غير غضب وال عنادًا، حيث لم تتكرر عبارة 

 .مثل ما تكررت في آيات الطالق، وكأنها تأكيد على أن نظام الطالق محكوم بأوامر اهللا فال يستطيع أح�د التالع�ب في�ه   
ولذلك فعندما يصعب على الزوجين أداء ما اتفقا عليه من إقامة لحدود اهللا، تولت الشريعة ص�ياغة العدي�د م�ن األحك�ام     

مش�اعر س�لبية ت�ؤثر عل�ى بني�ة      " االنح�الل "سالم، من غير أن تخلف إج�راءات  لحماية هذه العالقة وانحالل المؤسسة ب
 .عالقات الصهر

واليوم اختلف�ت حقيق�ة واق�ع األس�رة المس�لمة ع�ن التع�اليم القرآني�ة، فم�ا أن يق�ع الط�الق أو الش�قاق ب�ين ال�زوجين حت�ى                
وقد . كريم من الفضل واإلحسان والمعروفتتحول إلى حرب قاسية تغيب فيها العديد من القيم التي أكد عليها القرآن ال

نجد هذا المقص�د ق�د ُغّي�ب بش�كل أو ب�آخر ف�ي بع�ض المح�اكم العربي�ة واإلس�المية بقوانينه�ا الت�ي س�نتها ف�ي موض�وع                
 70F٤٦.الطالق

وأهم المقاصد التي تعد في إطار الضرورات في مسألة الطالق ه�ي من�ع الظل�م وتحقي�ق الع�دل إلنه�اء العالق�ة بس�الم         
فمقص��د المحافظ��ة عل��ى عالق��ة األخ��ّوة ب��ين الم��ؤمنين والمؤمن��ات وارد ف��ي تص��رفات      . ال بحق��د وكراهي��ة ورحم��ة، 

ول�ذلك ح�دد    .الشارع في كل عالقة وخاصة في الطالق، لما قد يثير من مشاعر س�لبية ت�ؤدي إل�ى الع�داوة والبغض�اء     
 :وسائل لتحقيق هذا المقصدوسائل تساعد على إقامة العدل للخروج من تجربة الطالق بسالم، ومن أهم ال

ِبَه�ا   توثيق عقد الطالق واإلشهاد عليه كما روي َأنَّ ِعْمَراَن ْبَن اْلُحَصْيِن ُسِئَل َعْن َرُجٍل ُيَطلِّ�ُق اْمَرَأَت�ُه ُث�مَّ َيَق�عُ     .١
ِقَه�ا  الَوَراَجْعَت ِبَغْيِر ُسنٍَّة َأْشِهْد َعَل�ى طَ  َوَلْم ُيْشِهْد َعَلى َطالِقَها َوال َعَلى َرْجَعِتَها َفَقاَل ِعْمَراُن َطلَّْقَت ِبَغْيِر ُسنٍَّة

 71F٤٧."َوَعَلى َرْجَعِتَها

 .توضيح مسؤوليات وحقوق كل طرف بدقة كي ال ُيظلم ولد أو امرأة أو رجل في هذه المعادلة المعقدة .٢

لنفس��ية اه��تم الق��رآن الك��ريم بتحدي��د ك��ل مس��ألة بتفص��يل دقي��ق، فح��دد ع��دد الطلق��ات، ومراع��اة حال��ة اإلنس��ان ا  .٣
، وع�دة المطلق�ة ومقاص�دها، والحق�وق     15F١٦والعقلية في حالة التلّفظ بالطالق، ووق�ت وقوع�ه، وأن�واع الط�الق    

ول�م تكت�ف أحك�ام الش�ريعة ب�ذلك،      . والمسؤوليات المادية والمعنوية الواقعة على عاتق كل طرف ف�ي القض�ية  
. 16F١٧نة وحرّم�ت ط�الق البدع�ة   بل وضعت عدة ضوابط لتحقيق العدل وحفظ حق المرأة، فشّرعت ط�الق الس�  

                                                           
اٌك ِبَمْعُروٍف ُق َمرََّتاِن ۖ َفِإْمَسال﴿الطَّ: قال تعالى: فإذا كان طالقًا بعد الدخول. وفصل القرآن الكريم نوعية الطالق وحقوق الزوجة المادية والمعنوية على زوجها ١٦

ِتْلَك  ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ۗ الُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َف الُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه ۖ َفِإْن ِخْفُتْم َأ الَأن َيَخاَفا َأ الَيِحلُّ َلُكْم َأن َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإ الَأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن ۗ َو
﴿َوِإن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ : أما إذا كان قبل الدخول وبعد االتفاق على المهر. ٢٢٩: َتْعَتُدوَها ۚ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفُأوَلـِٰئَك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾ البقرة الُحُدوُد اللَِّه َف

: تَنَسوُا اْلَفْضَل َبيَْنُكْم ۚ ِإنَّ اللََّه ِبمَا َتْعَمُلوَن َبصِيٌر﴾ البقرة الَأن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النِّكَاِح ۚ َوَأن َتْعُفوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوىٰ ۚ َو الًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم ِإَوَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِريَض
ى اْلُموِسِع ُجنَاَح عََلْيُكْم ِإن طَلَّْقُتُم النَِّساَء مَا َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا َلُهنَّ َفِريَضًة ۚ َومَتُِّعوُهنَّ عََل ال﴿: فقال تعالى) الخطوبة فقط(يد المهر أي أما إذا حصل الطالق قبل تحد. ٢٣٧

 .٢٣٦: اْلُمْحِسِنيَن﴾ البقرة َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمقِْتِر َقَدُرُه َمَتاعًا بِاْلَمْعُروِف ۖ َحقا َعَلى
ُه ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللََّعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َأنَُّه َطلََّق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحاِئٌض َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَّ ١٧

ِسْكَها َحتَّى َتْطُهَر ُثمَّ َتِحيَض ُثمَّ َتْطُهَر ُثمَّ ِإْن َشاَء َأْمَسَك َبْعُد َوِإْن َشاَء َطلََّق َقْبَل َأْن َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذِلَك َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرُه َفْلُيَراِجْعَها ُثمَّ ِلُيْم
 .٤٨٥٠كتاب الطالق، . ، مرجع سابقصحيح البخاري" ِتْلَك اْلِعدَُّة الَِّتي َأَمَر اللَُّه َأْن ُتَطلََّق َلَها النَِّساُءَيَمسَّ َف



 ٢٥ 

وطالق السنة أن يطلق ال�زوج طلق�ة واح�دة ف�ي طه�رلم ي�دخل به�ا في�ه وال ف�ي الح�يض قبل�ه، وإال يطلقه�ا إال             
 72F٤٨.طلقة واحدة رجعية في الطهر الواحد ويتركها حتى تنتهي عدتها

. الطالق الماديةجعل كل من يبدأ بحل مؤسسة األسرة سواء كان الزوج أو الزوجة مسؤوًال عن تحمل أعباء  .٤
ولقد راعى سبحانه تنظيم الجانب المادي للحفاظ على العدل بين االثنين، فال يطغ�ى أح�دهما عل�ى اآلخ�ر ألن     
الظلم من أهم العوامل التي تستثير األحقاد واألضغان، ﴿َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّن ُوْجِدُكْم َوال ُتَضارُّوُهنَّ 

 ُأُج�وَرُهنَّ ۖ  ِهنَّ ۚ َوِإن ُكنَّ ُأوالِت َحْمٍل َفَأنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّىٰ َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ ۚ َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَِّلُتَضيُِّقوا َعَلْي
َعِتِه ۖ َوَم�ن ُق�ِدَر َعَلْي�ِه ِرْزُق�ُه     َوْأَتِمُروا َبْيَنُكم ِبَمْعُروٍف ۖ َوِإن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرىٰ، ِلُينِف�ْق ُذو َس�َعٍة مِّ�ن َس�    

 . ٧-٦: الطالق َفْلُينِفْق ِممَّا آَتاُه اللَُّه ۚ ال ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإال َما آَتاَها ۚ َسَيْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا﴾

نة والرض��اعة لتحقي��ق الع��دل ف��ي إط��ار المحافظ��ة عل��ى آص��رة النس��ب والص��هر، ح��دد أحك��ام النفق��ة والحض��ا  .٥
وجعل الشورى طريقًا إيجابيًا لحل القضايا المتعلقة ك�ي تنح�ل مؤسس�ة ال�زواج بأق�ل الخس�ائر، وعل�ى ال�رغم         

 . من هذا فقد جعل الطالق أبغض الحالل عند اهللا، وآخر الحلول

ث وتتضح أهمية تحقيق العدل ومنع الظلم في إجراءات الطالق وإيقاعه، ففي خت�ام آي�ات س�ورة الط�الق، حي�      .٦
من وقوع الظلم عل�ى أي ط�رف،    -وليس الزوجين فحسب-أكدت اآليات في سياقها، تحذير الجماعة المؤمنة 

وأن ح��دوث أي ن��وع م��ن أن��واع الظل��م يس��تدعي ت��دخل الجماع��ة ومن��ع الظل��م و األم��ر ب��المعروف إلحق��اق          
 17F١٨.العدل

 :وسائل لتحقيق مقصد التسريح بإحسان

يماني�ة م�ع اهللا وتنمي�ة مع�اني تق�وى اهللا لك�ال الط�رفين وس�يلة مهم�ة ف�ي           جعل القرآن الكريم تقوي�ة الرابط�ة اإل   .١
18Fتحص��يل األم��ن النفس��ي ف��ي تل��ك الظ��روف العص��يبة  

، وجع��ل تفعي��ل ه��ذه الرابط��ة م��ن خ��الل أداء الص��الة   ١٩
كوس��يلة لل��تخلص م��ن المش��اعر الس��لبية، ف��ذكر الص��الة ف��ي وس��ط آي��ات الط��الق ﴿َح��اِفُظوا َعَل��ى الصَّ��َلَواِت         

 .٢٣٨:اْلُوْسَطىٰ َوُقوُموا ِللَِّه َقاِنِتيَن﴾ البقرة َوالصَّالِة

فيمنع الزوج من التعسف ف�ي اس�تعمال حق�ه ف�ي الط�الق بتقوي�ة عالقت�ه م�ع         . منع التعسف في استعمال الحق .٢
اهللا، وتوعية المس�لم بم�ا أوجب�ه اهللا تع�الى م�ن حس�ن المعاش�رة وإش�اعة مع�اني اإلس�الم ومقاص�ده العام�ة ف�ي              

ير الزوج أنه سيحاسب على التعسف في استعمال حق�ه ف�ي الط�الق ب�دون مب�رر ش�رعي ُملِحق�ًا        الزواج، وتذك
﴿َوِإَذا َطلَّْق�ُتُم النَِّس�اَء َف�َبَلْغَن َأَجَلُه�نَّ َفَأْمِس�ُكوُهنَّ ِبَمْع�ُروٍف َأْو        األذى والضرر بزوجته كما ج�اء ف�ي قول�ه تع�الى    

ِل�َك َفَق�ْد َظَل�َم َنْفَس�ُه ۚ َوال َتتَِّخ�ُذوا آَي�اِت اللَّ�ِه         ِض�َراًرا لَِّتْعَت�ُدوا ۚ َوَم�ن َيْفَع�ْل ذَ     َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْع�ُروٍف ۚ َوال ُتْمِس�ُكوُهنَّ  
ُم�وا َأنَّ اللَّ�َه   تَُّقوا اللََّه َواْعَلُهُزًوا ۚ َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيُكم مَِّن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َيِعُظُكم ِبِه ۚ َوا

، )ال ض�رر وال ض�رار  (كم�ا ب�ين ذل�ك رس�ول اهللا ص�لى اهللا علي�ه وس�لم بقول�ه          ٢٣١: ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ البقرة
 . وتذكير الزوجات كذلك بما لهن وما عليهن

19Fوه�و ح�ق الم�رأة ف�ي طل�ب الط�الق       وسائل تحقيق مقص�د التس�ريح بإحس�ان مش�روعية الخل�ع     من  .٣

وه�و  ، ٢٠
وق�د ج�اء ال�نص عل�ى مش�روعيته ف�ي       . أو شهر واحد يقع في الطهر والحيض وعليه عدة قرءطالق بائن، و

                                                           
 .١٢-٨آيات سورة الطالق من  ١٨

َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ۚ َوَكَفىٰ ِباللَِّه َوِكيًل، مَّا َجَعَل اللَُّه ِلَرُجٍل مِّن َقْلَبْيِن ِفي َجْوِفِه ۚ َوَما ، قال سبحانه ﴿َواتَِّبْع َما ُيوَحىٰ ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك ۚ ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا ١٩
ِبَأْفَواِهُكْم ۖ َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل، اْدُعوُهْم ِلآَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط  ِٰلُكْم َقْوُلُكم ِئي ُتَظاِهُروَن ِمْنُهنَّ ُأمََّهاِتُكْم ۚ َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم ۚ َذالَجَعَل َأْزَواَجُكُم ال

 .٥-٢:الطالق ﴾ِه َوَلـِٰكن مَّا َتَعمََّدْت ُقُلوُبُكْم ۚ َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا رَِّحيًميَما َأْخَطْأُتم ِبِعنَد اللَِّه ۚ َفِإن لَّْم َتْعَلُموا آَباَءُهْم َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َوَمَواِليُكْم ۚ َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِف
ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق : يار سول اهللا: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالت ٢٠

اقبل الحديقة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. نعم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: ي اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموال دين ولكني أكره الكفر ف
 ".وطلقها تطليقة



 ٢٦ 

ُم�وُهنَّ  ﴿الطَّ�الُق َمرََّت�اِن ۖ َفِإْمَس�اٌك ِبَمْع�ُروٍف َأْو َتْس�ِريٌح ِبِإْحَس�اٍن ۗ َوال َيِح�لُّ َلُك�ْم َأن َتْأُخ�ُذوا ِممَّ�ا آَتْيتُ           :قوله تعالى
 ُح�ُدوُد  ِقيَما ُحُدوَد اللَِّه ۖ َفِإْن ِخْفُتْم َأال ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ۗ ِتْل�كَ َشْيًئا ِإال َأن َيَخاَفا َأال ُي

َي�ا  ﴿: ال�ة أخ�رى  وق�ال تع�الى ف�ي ح   . ٢٢٩:اللَِّه َفال َتْعَتُدوَها ۚ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفُأوَلـِٰئَك ُهُم الظَّ�اِلُموَن﴾ البق�رة  
َعَل�ْيِهنَّ ِم�ْن ِع�دٍَّة َتْعَت�دُّوَنَها ۖ     َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْح�ُتُم اْلُمْؤِمَن�اِت ُث�مَّ َطلَّْقُتُم�وُهنَّ ِم�ن َقْب�ِل َأن َتَمسُّ�وُهنَّ َفَم�ا َلُك�ْم          

: أم�ا الس�نة  .  عدة عليها ف�ال ح�ق ل�ه بالمراجع�ة    وبما أنه ال. ٤٩:﴾ األحزابَفَمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسَراًحا َجِميًلا
ْبُن َقْيٍس َما  َأنَّ اْمَرَأَة َثاِبِت ْبِن َقْيٍس َأَتْت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اللَِّه َثاِبُت"َعْن اْبِن َعبَّاٍس 

ي َأْكَرُه اْلُكْف�َر ِف�ي اِإلْس�الِم َفَق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِه َص�لَّى اللَّ�ُه َعَلْي�ِه َوَس�لََّم َأَت�ُردِّيَن            َأْعِتُب َعَلْيِه ِفي ُخُلٍق َوال ِديٍن َوَلِكنِّ
20F."َتْطِليَق�ةً  َعَلْيِه َحِديَقَتُه َقاَلْت َنَعْم َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْقَبْل اْلَحِديَقَة َوَطلِّْقَها

لحادث�ة  ف�ي ه�ذه ا   ٢١
: ق�ال اب�ن قدام�ة   . تتبين الحكمة من مشروعية الخلع في إزالة الضرر ع�ن الم�رأة س�واء ك�ان معنوي�ًا أو مادي�اً      

73F."والخلع إلزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه"

٤٩ 

74Fومن صور تحقيق مقصد التسريح بإحسان الطالق للعي�ب  .٤

تض�رر بس�بب الغيب�ة    ، أو الس�جن أو المالعن�ة، أو ال  ٥٠
ب��العنف وه��و م��ا يطل��ق علي��ه  . الطويل��ة، والط��الق للض��رر بس��بب اإلي��ذاء ب��القول أو الفع��ل بم��ا ال يلي��ق بأمثاله��ا   

75Fاألسري

وتن�اول الق�رآن   . والذي يكاد يكون السبب األساسي للعديد من حاالت الطالق في كل بالد العالم الي�وم  ٥١
اهللا ص��لى اهللا علي��ه وس��لم م��ن خ��الل ممارس��اته وتطبيقات��ه ف��ي   الك��ريم طرح��ه وق��ّدم في��ه معالجات��ه، وق��ام رس��ول 

الحفاظ على العالقات اإلنسانية في إطار األسرة، والتأكيد على الجانب التربوي اإليجابي في توظي�ف الموعظ�ة   
وهي الحوار بين األطراف المتنازعة والذي يتسم بالعقالنية واالحترام في تحاور هادئ يسمح لجميع األط�راف  

ارسة حرية التعبير عن آرائهم ومشاعرهم م�ع احت�رام اآلخ�رين، وم�ارس رس�ول اهللا ص�لى اهللا علي�ه وس�لم         بمم
 .هذا النوع من التحاور في فض النزاعات على مستوى األسرة والجماعة وغيرها من دوائر النزاع

 الخاتمة

دراس�ة األس�رة بش�كل كل�ي يس�اعد عل�ى       استهدفت هذه الدراسة تقديم النموذج القرآني لألسرة، والذي يؤكد على أهمي�ة  
لقد ُأسيء فهم اإلسالم في العديد من الموضوعات وخاصة في . فهم مختلف األحكام والعالقات اإلنسانية بشكل صحيح

قضايا المرأة، وتب�ين ه�ذه الدراس�ة أن الق�راءة الكلي�ة للنم�وذج القرآن�ي لمختل�ف المف�اهيم والق�يم مث�ل القوام�ة والدرج�ة              
أم��ا الق��راءة التبّعض��ية ف��ال ت��ؤدي إّال إل��ى إس��اءة الفه��م   . ه��ا يس��اعد عل��ى توض��يح المعن��ى الص��حيح له��ا  والنش��وز وغير

إن إساءة فهم العديد من المفاهيم المتعلقة باألسرة في اإلسالم أدى في بع�ض األحي�ان إل�ى    . والتفعيل للمسلمين وغيرهم
ولذلك ال بّد . القرآن الكريم من أهم المقاصد األسريةالعنف األسري وغياب المودة والرحمة من األسرة، والتي جعلها 

 . من االستقراء الكلي في كل قضايا األسرة

 
  

                                                           
 .٤٨٦٧: مرجع سابق، كتاب الطالق، رقم الحديث. صحيح البخاري ٢١



 ٢٧ 

 الكشف عن المستور: العنف األسري في السودان

21Fعوض محمد أحمدالبروفسور 

٢٢ 
 الملخص

أنواعه��ا نه��دف ف��ي ه��ذا الفص��ل إل��ى التحقي��ق ف��ي مش��كلة العن��ف األس��ري ف��ي األس��ر الس��ودانية م��ن حي��ث انتش��ارها و    
 –وتشمل العينة نساء متزوجات ارتدن عيادة مستش�فى جامع�ة الرب�اط ف�ي الخرط�وم      . والعوامل التي تؤثر في وقوعها

ومن خالل استبيان مفصل، تم الطلب من كل ام�رأة مش�اركة تق�ديم البيان�ات     . ٢٠٠٦أبريل /السودان خالل شهر نيسان
الخص��ائص االجتماعي��ة الس��كانية، وإن ك��ان زوجه��ا ق��د أس��اء إليه��ا ب��أي ش��كل ف��ي األش��هر الثالث��ة الماض��ية،      : التالي��ة

ى اإلساءة، وإن كانت قد تعرضت لألذى قبل ال�زواج أو  والظروف المباشرة المستخدمة كذريعة للعنف، ورد فعلها عل
إمرأة على المشاركة في الدراسة وقّدمن نس�بة إجاب�ة    ١٤٦امرأة تم االتصال بهن وافقت  ٢٥٤ومن بين . خالل الحمل

 .٪٤٥٫٨كن يتعّرضن لإلساءة، مما يجعل نسبة وقوع العنف األسري  ٦٧من بين هذه النسبة، . ٪٥٧٫٤وصلت 

أم��ا النس��اء . المجموع��ة الض��ابطة ف��ي الدراس��ة) ام��رأة ٧٩(لنس��اء الل��واتي ل��م يتعرض��ن للعن��ف أو اإلس��اءة ت��م اعتب��ار ا
س�نة ومتوس�ط    ٢٥اللواتي تعرضن لسوء المعاملة فقد تراوح مع�دل أعم�ارهن م�ن  ك�ان متوس�ط العم�ر ف�ي الجموع�ة         

إل�ى م�ا    ٦٧النس�اء الب�الغ ع�ددهن    وق�د تعرض�ت ه�ؤالء    . ُيعتب�رن فقي�رات  ) ٪٧٧٫٦( ٥٢سنوات منهن  ٥فترة الزواج 
حال��ة عن��ف جس��دي ف��ي األش��هر الثالث��ة الماض��ية، ومعظمه��ن يتعرض��ن لس��لوكيات الس��يطرة والتهدي��د   ١٢٣مجموع��ه 

وك�ان م�ن ب�ين    . أنه�ن تعرض�ن للعن�ف خ�الل الحم�ل     ) ٪١١٫٩(بشكل معتاد ومتكرر، بينم�ا ذك�رت ثم�اني نس�اء م�نهم       
ف الشك بتورط الزوجة في عالقات غير مش�روعة والتط�اول عل�ى ال�زوج     الظروف المباشرة المستخدمة كذريعة للعن

أم�ا ردود الفع�ل الش�ائعة ب�ين النس�اء المعرض�ات لإلس�اءة فتراوح�ت ب�ين          . في الكالم وع�دم العناي�ة ب�المنزل كم�ا يج�ب     
ف إن العن���). ٪١٧٫٩ام���رأة،  ١٢(والمقاوم���ة ) ٪٢٨٫٣ام���رأة،  ١٩(والبك���اء ) ٪٣٧٫٣ام���رأة،  ٢٥(الت���زام الص���مت 

وين�اقش المؤل�ف فيم�ا يل�ي ت�دابير مكافحته�ا، والت�ي يتش�اركها أخص�ائي          . األسري مشكلة شائعة في المجتم�ع الس�وداني  
 .الصحة وغيرهم من السلطات المعنية

 تمهيد

. تقليديًا، تعاني السودانيات من الكثير من المشاكل االجتماعية مثل الفقر، واألمية أو تدني المستوى التعليمي، والخت�ان 
ومؤخرًا ومع االرتفاع النسبي في معدالت تعليم المرأة وزيادة الوعي بحقوقهن اإلنس�انية األساس�ية، اس�تقطبت مش�كلة     

ويعزز من ذلك تزايد ورود تقارير حول االدع�اء بوج�ود ح�االت اغتص�اب وغيره�ا      . العنف ضد المرأة االهتمام العام
 .ي دارفورمن جرائم الحرب ضد المرأة في مناطق الحرب األهلية ف

 
وقد عّرف العديد من . والعنف األسري هو نمط  من السلوكيات واالتجاهات التسلطية المكتسبة تدعمها معتقدات ثقافية

األفراد والمجموعات العنف األسري ليشمل كل شي من التفوه بكلمات قاس�ية أو مهين�ة، إل�ى ج�ذب ذراع أح�دهم، إل�ى       
يح��دث ف��ي ك��ل المجموع��ات العرقي��ة واالجتماعي��ة االقتص��ادية واإلثني��ة    وه��و . الض��رب أو الرك��ل أو الخن��ق أو القت��ل 

ويش�كل  . والدينية، مع أن ظروفًا مثل الفق�ر وتع�اطي الكح�ول والمخ�درات واألم�راض النفس�ية ق�د تزي�د ف�رص حدوث�ه          
النس�اء عل�ى   العنف ضد المرأة عائقًا أمام تحقيق أه�داف المس�اواة والتنمي�ة والس�الم، كم�ا ينته�ك ويعي�ق أو يلغ�ي ق�درة          

ويمك�ن ف�ي العالق�ات الزوجي�ة الت�ي تتس�م ب�العنف األس�ري، أن يتف�اقم          . التمتع بحقوقهن اإلنسانية وحرياتهن الجوهري�ة 
وف�ي ح�ين ك�ان العن�ف األس�ري فيم�ا       . الوضع أحيانًا إن ك�ان أح�د الش�ريكين يع�اني م�ن م�رض نفس�ي أو س�جل جن�ائي         

عنه�ا، إّال أن ال�وعي بوج�وده ازداد وبش�كل واس�ع خ�الل الثمانين�ات        مضى وعلى مستوى العالم من أقل الجرائم المبلغ 
فخ��الل تل��ك الفت��رة، أخ��ذت مؤسس��ات تطبي��ق الق��انون وأخص��ائيو الص��حة النفس��ية      . والتس��عينات م��ن الق��رن العش��رين  

                                                           
 .البروفسور عوض محمد أحمد هو بروفسور في الطب في جامعة بحري ٢٢



 ٢٨ 

م�ا   لك�ن الس�يء ه�و أن المجتم�ع الطب�ي والمجتم�ع الع�ام       . بمحاولة فهم والتعرف على حدة المشكلة وتعقيدها وانتشارها
نحن كأخص�ائيين ف�ي مج�ال الط�ب نش�عر أن      . زاال ال ينظران إلى العنف األسري باعتباره مشكلة صحة عامة خطيرة

ل�ذلك قررن�ا وف�ي ذهنن�ا ه�ذه المس�ائل أن نج�ري تحقيق�ًا ح�ول          . العنف األسري ليس مشكلة نادرة الحدوث بين مرض�انا 
 .يرتدن العيادات الخارجية في واحدة من مستشفياتنانسب حدوث وحجم العنف األسري بين مجموعات النساء الالتي 

 المقدمة

االستخدام المتعمد للقوة البدنية الفعلية أو التهديد باستخدامها ضد الذات أو ض�د   "تعّرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه 
إي�ذاء نفس�ي أو    شخص آخر أو ضد مجموعة من األشخاص أو المجتمع ككل مم�ا يس�فر ع�ن وق�وع إص�ابات أو وفي�ات، أو      

العن��ف الموج��ه نح��و ال��ذات والعن��ف ب��ين األش��خاص والعن��ف    : وينقس��م العن��ف إل��ى ث��الث فئ��ات . 76F٥٢"س��وء نم��و أو حرم��ان 
العن�ف ب�ين   (العنف األسري أو المنزلي، والعنف المجتمعي : ينقسم العنف بين األشخاص إلى فئتين فرعيتين هما. الجماعي

ويمكن لفعل العن�ف أن يك�ون ب�دنيًا أو جنس�يًا أو نفس�يًا أو ينط�وي عل�ى حرم�ان أو          .77F٥٣)أفراد قد ال يكون بينهم سابق معرفة
78Fإهمال

 .هذا الفصل يختص بالعنف األسري. ٥٤
 

غالب�ًا م�ا يك�ون ال�زوج أو الش�ريك      (وُيعّرف العنف األسري بأنه العنف الموجه ضد المرأة من قب�ل أح�د أف�راد األس�رة     
ن أنماط اإلكراه النفسي واالقتصادي والجنسي يمارس على شريك ف�ي عالق�ة   ويمكن اعتباره نمطًا م. 79F٥٥)الذكر الحميم

80Fحميمي��ة م��ن قب��ل الش��ريك اآلخ��ر يتخلل��ه اعت��داءات بدني��ة أو تهدي��دات فعلي��ة بإلح��اق األذى الب��دني 

والعن��ف األس��ري . ٥٦
ير أحيان�ًا إل�ى العن�ف    ظاهرة قديمة تنتشر في العديد من المجتمعات وغالبًا ما يشير إلى العنف بين الزوجين مع أنه يش� 

وللعن�ف األس�ري تبع�ات خطي�رة عل�ى ص�حة النس�اء        . ضد أفراد آخرين في األسرة مثل األطفال واألقارب كب�ار الس�ن  
المساء إليهن ورف�اههن االجتم�اعي، فه�و ي�ؤثر س�لبًا عل�ى تق�ديرهن ل�ذاتهن، مم�ا يجعله�ن عرض�ة الض�طرابات بدني�ة              

ابات البدنية مثل الحروق والكسور والجروح، تميل الضحايا ف�ي الع�ادة إل�ى    وباإلضافة إلى اإلص. ونفسية طويلة األمد
أما نفسيًا، فتميل النساء المساء إليهن إلى اإلصابة  81F٥٧.الشكوى من مشاكل مزمنة غير مفّسرة، مثل آالم الظهر والرأس
نفس�ية معف�اة م�ن اآلث�ار     من جهته�ا، ليس�ت الص�حة ال   . بمعدالت مرتفعة من االكتئاب، ومنهن حتى من حاولت االنتحار

الضارة للعنف األس�ري ال�ذي ي�ؤدي إل�ى ح�االت مث�ل اإلجه�اض  والحم�ل غي�ر المقص�ود ونق�ص ال�وزن عن�د ال�والدة               
82Fواألم�راض المتناقل��ة جنس��يًا، بم�ا فيه��ا اإلي��دز  

لك�ن ليس��ت النس��اء وح�دهن ض��حايا العن��ف األس�ري، فح��والي عش��رة    . ٥٨
وق�د   83F٥٩.كال اإلساءة أثناء تع�رض أمه�اتهم لالعت�داء س�واء عم�دًا أم ال     ماليين طفل حول العالم يتعرضون لشكل من أش

مث�ل اض�طرابات الن�وم والتب�ول ال�الإرداي وتع�اطي        –يعاني األطف�ال أيض�ًا م�ن ص�دمات عاطفي�ة أو مش�اكل س�لوكية        
 84F٦٠.نتيجة لما يشهدوه من إساءة –العقاقير 

العن�ف الجس�دي ه�و    . ني، وجنس�ي، ونفس�ي أو ع�اطفي   ب�د : هناك ثالثة أنواع من العنف التي تحدث في األطر األس�رية 
االستخدام المقصود للقوة البدنية بما قد يؤدي إلى أذى أو إصابة أو إعاقة أو موت، مثل الضرب أو الدفع أو العض أو 

أما العنف الجنسي فهو استخدام القوة إلجبار أحدهم على ممارسة فعل جنسي، أو محاول�ة إكم�ال فع�ل    . استخدام أسلحة
م�ن ناحيت�ه، العن�ف النفس�ي أو الع�اطفي ه�و ص�دمة        . نسي م�ع ش�خص غي�ر ق�ادر عل�ى فه�م طبيع�ة الفع�ل أو ظروف�ه         ج

تصيب الضحية بسبب أفعال أو التهديد بارتك�اب أفع�ال أو اس�تخدام أس�اليب قس�رية، وق�د يش�تمل عل�ى إهان�ة الض�حية،           
ات ع�ن الض�حية، والتعم�د بالقي�ام ب�أمور لجع�ل       والتحكم بما يمكن للض�حية القي�ام ب�ه أو ع�دم القي�ام ب�ه، وحج�ب معلوم�        

الضحية تشعر باإلحراج أو الصغار، وعزل الضحية عن األصدقاء والعائلة، ومن�ع الض�حية م�ن الوص�ول إل�ى الم�ال       
 .أو غيره من الموارد األساسية

 85F٦١.اعيالعنف ضد المرأة هو محص�لة لع�دة عوام�ل عل�ى مس�تويات مختلف�ة، الف�ردي واألس�ري والمجتمع�ي واالجتم�          
فعلى المستوى الف�ردي، تتض�من ه�ذه العوام�ل تع�رض الم�رأة لإلس�اءة كطفل�ة، والع�يش م�ع العن�ف ف�ي المن�زل، األب              

وعل��ى مس��توى األس��رة، ُتعتب��ر النزاع��ات الزوجي��ة والهيمن��ة      . الغائ��ب أو ال��رافض له��ا، والتع��اطي المف��رط للكح��ول    
وعل��ى المس��توى المجتمع��ي  86F٦٢.لقوي��ة للتنب��ؤ باإلس��اءةالذكوري��ة الطاغي��ة عل��ى الث��روة ومس��ائل األس��رة م��ن العوام��ل ا 



 ٢٩ 

واالجتم��اعي، م��ن العوام��ل الت��ي تت��داخل فيم��ا بينه��ا لتن��تج العن��ف، الفق��ر، والبطال��ة، وغي��اب ال��دعم، وعزل��ة األس��رة        
والنس��اء، ورب��ط مفه��وم ال��ذكورة بالش��رف أو الهيمن��ة الذكوري��ة، وتقّب��ل العن��ف كوس��يلة لح��ل النزاع��ات، والتس��امح           

ومن الممكن للعنف أن ينبثق عن عادات مقبول�ة اجتماعي�ًا فيم�ا يتعل�ق بال�ذكر       87F٦٣.مع العقاب البدني للنساء االجتماعي
ألنهم يعيل�ون األس�رة مالي�ًا،    !) ومنهم من يعتبر أنه يمتلك المرأة(أو األنثة ، فالرجال في بعض األسر هم سادة المنزل 

وأي خروج من المرأة عن دورها أو تحدٍّ . طفال وطاعة أزواجهنوفي هذه الحالة ُيتوقع من النساء رعاية المنزل واأل
 .لما يعتقد الزوج أنها حقوق له قد يؤدي إلى عنف

ال يمّي��ز العن��ف األس��ري عل��ى النس��اء ب��ين الطبق��ات االجتماعي��ة والمجموع��ات اإلثني��ة وتش��هده ك��ل م��ن ال��دول النامي��ة    
٪ من النساء بالعنف األسري في مرحلة م�ا م�ن حي�اتهن ف�ي     ٥٠-٢٠فعلى مستوى العالم، تتأثر به ما نسبته . والمتقدمة

88Fمعظم المجتمعات التي تم دراستها

س�نة تعّرض�ن    ٥٠-١٦٪ من النس�اء ف�ي الفئ�ة العمري�ة     ٢٣ففي المملكة المتحدة، . ٦٤
ف�ي   كما نرى نسبًا مش�ابهة  89F٦٥.العتداء جسدي على يد شريك حالي أو سابق، وتتعرض اثنتان من النساء للقتل أسبوعيًا

 .العديد من الدول الغربية

فف�ي مص�ر،   . أما في الدول اإلسالمية واألفريقية، فتشير الدراسات إلى نسب مشابهة أو أعلى من االعتداء على النساء
٪ م�ن الض�حايا أف�دن أنه�ن ح�اولن      ٢٫٥٪، كم�ا أن  ٢٢تشير الدراسات إلى أن نسبة انتشار العن�ف األس�ري تص�ل إل�ى     

وف�ي تركي�ا، أش�ارت دراس�ة أجري�ت عل�ى نس�اء يرت�دن مرك�زًا           90F٦٦.يتعرض�ن ل�ه م�ن إس�اءة     االنتحار كرد فعل على م�ا 
أو /وك�ان الش�ريك ال�ذكر المس�يء الرئيس�ي، تلي�ه األم و      . ٪٥٨صحيًا إل�ى أن نس�بة انتش�ار العن�ف األس�ري تص�ل إل�ى        

92Fوالنائي�ة، ٪ ف�ي المن�اطق الحض�رية    ٤٠في بنغالدش، ُوجد أن نسبة انتشار العنف األس�ري تص�ل إل�ى     91F٦٧.األب

وأن�ه   ٦٨
93Fسبب رئيسي لوفيات األمهات،

في  94F٧٠.حيث يرتبط العنف األسري هناك تحديدًا بالمهر وغيرها من متطلبات الزواج ٦٩
95Fام�رأة،  ٤٣٠٪ ف�ي عين�ة تت�ألف م�ن     ٣١نيجيريا، وصلت نسبة انتش�ار العن�ف األس�ري إل�ى     

وك�ان م�ن ب�ين العوام�ل      ٧١
ف��ي أوغن��دا، كش��فت دراس��ة . تع��اطي الكح��ول وص��غر س��ن الزوج��ةالمرتبط�ة ب��العنف األس��ري ف��ي الدراس��ة النيجيري��ة  

٪، وأن تع�اطي الكح�ول ه�و أكث�ر عوام�ل      ٣٠امرأة أن نسبة انتشار العنف األس�ري وص�لت إل�ى     ٥٠٠٠أجريت على 
وف��ي دراس��ات أخ��رى أجري��ت ف��ي أفريقي��ا، تب��ّين أن نس��ب ح��دوث العن��ف األس��ري ف��ي زمب��ابوي    96F٧٢.الخط��ورة ش��يوعًا

 97F٧٣.٪ في رواندا٢٠في جنوب أفريقيا، و ٪٢٠٪، و٤٣وصلت إلى 

ملي��ون نس��مة يتوزع��ون ف��ي  ع��دة    ٣٠وتع��داد س��كانه  ٢ملي��ون ك��م ١٫٨يق��ع الس��ودان ف��ي قل��ب أفريقي��ا وتبل��غ مس��احته   
 ف��ي زن�وج الس�ودانيون الح�اليون ه�م إثني��ًا س�اللة الح�اميين والس�اميين وال      . مجموع�ات إثني�ة له�ا لغته�ا ولهجته��ا المحلي�ة     

وتش�مل عناص�ر    متنوع�ة  الس�ودانية  الثقاف�ة  ف�إن  ولذلك،. الميالدي السابع القرن في النوبة لمملكة بيالعر الغزو أعقاب
 .ومسيحية وإسالمية وعربية فريقيةإ

 المس�لمون  يعتق�د ، حي�ث  الن�اس  حي�اة  ف�ي  مهيمن�اً  دورًا اإلس�المي  ال�دين  يلع�ب  ،)ةدراسهذه ال موقع( الشمالي الجزء في
 ذل��ك ف��ي بم��ا) كبي��رة أو ص��غيرة( حي��اتهم جوان��بجمي��ع  عل��ى تس��يطر أن يج��ب إلس��الميا ال��دين تع��اليم أنالمتش��ددون 

 االجتماعي��ة الظ��روف نتيج��ة للخط��ر عرض��ة نه��، والس��كان م��ن٪ ٥٠ الس��ودان ف��يتش��كل النس��اء . العائلي��ةش��ؤون ال
 وفي�ات  مع�دل ، فةاألهلي�  والح�روب  االقتص�ادي  االنهي�ار  بس�بب  حالي�اً  ال�بالد  عل�ى مر ت التي للغايةصعبة ال واالقتصادية

 ح�والي يص�ل   النس�اء  ب�ين  األمي�ة  معدل، و)حية والدة ألف ١٠٠ لكل ٥٠٩( العالم في المعدالت أعلى من وه األمهات
له��ا  التناس�لية خطي�رة لألعض�اء    اتلتش�ويه  عرض�ة  الس��ودانيات م�ن ٪ ٩٠ ح�والي و ،)الرج�ال  ب�ين ٪ ٤٠مقاب�ل  (٪ ٦٠

 الع��ام القط��اعين م��ن ك��ل ف��ي الس��ودانية الم��رأة تع��انيل��ى ذل��ك، باإلض��افة إ. اإلنجابي��ة نص��حته عل��ىت خطي��رة ت��أثيرا
 الق�رار  ص�نع  عملي�ة  على هاتأثيرل غياب مع للغاية محدودة السياسية تهامشارك، وعمل ظروفمن تمييز في  والخاص
 . الوطني

نتب�اه بش�كل   أن�ه ل�م يلف�ت اال    إّال، ظ�اهرة قديم�ة   الم�رأة  ض�د  العن�ف  أن�واع  من وغيره العنف األسريأن  من الرغم على
 أنم��اط ع��ن ةواح��د، العن��ف األس��ري ح��ول كبي��رتين دراس��تينمؤل��ف ب��إجراء ال ق��اموق��د . األخي��رة اآلون��ة ف��يواس��ع إّال 
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ح��ول  ىخ��رواأل، الس��ودان ف��ي ص��حي مرك��ز عل��ى المت��رددات النس��اء م��ن مجموع��ة ب��ين العن��ف األس��ري ومح��ددات
  98F٧٤.العامة الصحة قضايا من قضية باعتباره العنف األسري نحو األطباءاتجاهات 

 انتش�ار جعل نسبة ي مما، ساءةلإلامرأة  ١٦٤ تتعرض فقد ،٣٩٤ وشملت ٢٠٠٣ عامالتي تمت  األولىووفقا للدراسة 
بينم�ا   ،س�نوات  ٦ ال�زواج  وم�دة ، س�نة  ٢٩المساء إليهن  للنساء العمر متوسطوكان . ٪٤١٫٦تصل إلى  العنف األسري

) ٪٧٤٫٤( هنم�ن  ١٢٢كان�ت  ، و)الفق�ر  خ�ط ( ًادوالر ٢٥٠٠ م�ن  أقل) ٪٨١٫١( نمنه ١٣٣لـ السنوي ألسرةا دخلبلغ 
 .المدرسة في التعليم من سنوات ٨إلى  ٦تصل من  فترة ينقض) ٪٤٥٫١( ٧٤و ،العمل عن تعاطال

 وتحك�م  س�يطرة  س�لوكيات  إل�ى  تص�نيفها يمكن ، الماضي العام عنف ثداح ٥٢٥المساء إليهن إلى  النساء تتعرضوقد 
ام��رأة  ٤١ـل�� واح��دةحادث��ة  م��نالعن��ف  دثواح�� تك��رارواختل��ف م��دى ). ١٦٢( وعن��ف جس��دي )١٦٩(وتهدي��د ) ١٩٤(
 خ�الل  لعن�ف أنه�ن تعرض�ن ل  ) ٪١٦٫٥( ام�رأة  ٢٧ وذك�رت ). ٪٢٠٫٧( النس�اء  م�ن  ٣٤حوادث لـ ٦ من ألكثر) ٪٢٥(

ن آب�ائه  لقب�  م�ن  ال�زواج  قب�ل س�اءة  إل نتعرض� النس�اء المس�اء إل�يهن ذك�رن أنه�ن       مجموعة ثلث من أكثر، والحمل فترة
فكانت الشك بتورط الزوجة  للعنف ذريعةالمستخدمة ك المباشرةأما الظروف . ذكورال قارباأل من نوغيرهتهن خوإو

أم�ا ردود الفع�ل الش�ائعة    . في عالقات غير مشروعة والتطاول على الزوج في الكالم وعدم العناية ب�المنزل كم�ا يج�ب   
والمقاوم�ة  ) ٪١٩٫٥ام�رأة،   ٣٢(والبك�اء  ) ٪٥٤٫٣امرأة،  ٨١(الصمت بين النساء المساء إليهن فتراوحت بين التزام 

 ).٪١١امرأة،  ١٨(

، حي�ث  االس�تبيان  على حصلوا الذين األطباءمن  ١٤٢ للعنف األسري األطباء استجابةحول  األخرى الدراسة وشملت
إل�ى   ٢٥ب�ين   مس�تجيبين ال أعم�ار  تراوحت 99F٧٥.٪٧١٫٨يصل إلى  ستجابةاال معدلاالستبيان، مما جعل  منهم ١٠٢أعاد 

. عياداتهم خالل عش�رة أع�وام   في العنف األسري معتعاملوا ) ٪٣١٫٣( ٣٢، و)٪٥١٫٩( ًاإناث هم كنمن ٥٣. عامًا ٥٤
 ص�حية  مش�كلة ) ٪٢٧٫٤( ٢٨اعتب�ره  و، العن�ف األس�ري   مفه�وم دراي�ة مقبول�ة ب  ) ٪٤٢٫١( وطبيب�ة  طبيبًا ٤٣كان لدى 

أم��ام  الح��واجزوك��ان م��ن ب��ين . الماض��ي الع��ام ف��يق��ابلوا حال��ة أو اثنت��ين  أنه��م) ٪٢٠٫٥( ٢١ذك��ر و ،باالهتم��ام ج��ديرة
 ف��يالمت��اح  الوق��ت كفاي��ة وع��دم، والت��دريب المعرف��ةس��اءة، نق��ص  لإل هنتعرض�� احتم��ال ع��ن لكش��ففح��ص النس��اء ل 

 ني�ة المه والخب�رة  األنث�وي كان لعناص�ر مث�ل الن�وع االجتم�اعي     و. الجناة مع مشاكلالوقوع في  من والخوف، العيادات
 .بدنيةال المعالجةفيما يتعدى  التدخل في والرغبة العنف األسريب أفضل معرفةوجود  مععالقة طردية  الطويلة

 مواضيع وأساليب الدراسة

تم�ت  . هاوأس�باب  اأنواعه� و ح�دوثها م�ن حي�ث نس�ب     الس�ودان  ف�ي  العنف األس�ري  مشكلة في لتحقيقإلى ا دراستنا تهدف
 جامع�ة ف�ي   الط�ب  ط�الب  ت�دريب  مرك�ز مستشفى جامعة الرباط ف�ي الخرط�وم، وه�ي    الدراسة في العيادات الخارجية ل

دير المستش�فى خ�دمات   ت� . الثانوي�ة  التخصص�ات  معظ�م و الرئيس�ية  التخصص�ات  وجمي�ع ، س�ريراً  ٢٥٠ ض�م تو، الرب�اط 
 انمك�  أنس�ب  ه�ي  الص�حية ألن األط�ر   لدراس�تنا  المك�ان  ه�ذا  اخترن�ا وق�د  . ساعةال مدار على ىءطوارخدمات و ةداخلي

 أبري�ل /نيس�ان  ١٠إل�ى   ١م�ن   كان�ت ف ،الدراس�ة  فت�رة أم�ا  . الس�كان م�ع   اتص�االً األكثر  هاألن روتينيةجراء استفسارات إل
. الدراسة فترة خالل التوالي علىالالتي تم الكشف عليهن  المتزوجات النساء جميع مؤهلةال المواضيع وكانت. ٢٠٠٦

 إج�راء هن ألنه لم يك�ن م�ن الممك�ن    مرضلشدة  االستبيانتعبئة ل االستلقاء ان عليهنكالالتي  النساءُيذكر أنه تم استبعاد 
 . هنرباقأ أو اتممرضال قبل منحثيثة و مستمرة لمراقبة ةحاجكن ب نألنه خاصة غرفة في نمعه مقابالت

 اتموافق� لا تجنبناوقد . نله كامًال الدراسة وإجراءات طبيعة وصفبعد أن تم  تهن شفاهةموافقت المؤهالنساء ال قدمت
 تالمح�تمال للمس�تجيبات   أوض�حنا و ،االس�تبيانات وعالقتهن ب المواضيعنحول دون إيجاد رابط يكشف شخصية ل خطية

 هنخي�ار أن و، ه�ا مراحل م�ن  مرحل�ة  ةأي�  ف�ي  بانس�ح اال بإمك�انهن  وأن، تمام�اً  ةطوعي�  الدراس�ة  ه�ذه  ف�ي  نمشاركته أن
 اتلمش�ارك ل بوض�وح  شرحناكما . األشكال من شكل بأييها التي سيحصلن عل الرعاية نوعية على ؤثري لن المشاركةب



 ٣١ 

 تمي�  بيان�ات  ةأي�  أنى، وطمأن�اهن  خ�ر أ ةيأس�ر  وقض�ايا  أزواجه�ن  م�ع  نعالق�ته  ح�ول س�ُتطرح عل�يهن    حساسة أسئلة أن
 .البحث ألغراضسوى  ستخدمُتلن و، تامة سريةستعاَمل ب عليها الحصول

ال يكش�ف ع�ن    ًااس�تبيان  - المش�اركة  عل�ى  واف�ق أن ت بع�د  - مؤهل�ة  ام�رأة  ك�ل إعط�اء   دراس�تنا  في التالية الخطوة وكانت
جني�د  ت ف�ي بتق�ديم ال�دعم للمؤل�ف     اتمس�اعد ات حث� اب ث�الث وق�د قام�ت   . التام�ة  الس�رية لض�مان   يانفرادالهوية في مكان 

 ال، اض�ر الح الوق�ت  حت�ى و. االس�تبيان ح�ول تعبئ�ة    النس�اء  أثارته�ا  استفس�ارات  ةأي�  عل�ى  اإلجاب�ة ف�ي  و، للدراسة النساء
 ن��هأب تعريف��ه ت��م ،دراس��تنا ألغ��راض ولك��ن، العن��ف األس��ري وقي��اسلتعري��ف  عالمي��ًا اعليه�� متف��ق ةواح��دطريق��ة  يوج��د

 ،تهدي�دات  إل�ى  المس�يئة  الس�لوكيات  ناص�نف وق�د  ). Bacon et al. 2001( ال�زوج  ب�ه خوي�ف يق�وم   ت أو تهدي�د  أو اعت�داء 
، )وال�دفع  األش�ياء  رم�ي  مث�ل (إلى بسيطة  الجسدية عتداءاتاال ناصنف، وجسدية واعتداءاتوتحكم،  سيطرة وسلوكيات

 ن��اطلبكم��ا ). داخلي��ةواإلص��ابات  ال��رأسف��ي  ص��اباتاإل مث��ل( ةوش��ديد) الك��دماتو الض��رب مث��ل( الش��دة ةمتوس��طو
 : االستبيان في التالية المعلومات

 السن .١

 العمل .٢

 التعليمي المستوى .٣

 الزواج مدة .٤

 ًاسابق الزوجة زواج .٥

 األطفال عدد .٦

 زوجال عمر .٧

 ى مع الزوجقرب صلة .٨

 الزوجمهنة  .٩

 لزوجل التعليمي المستوى .١٠

 ًاسابقالزوج  زواج .١١

 ًاحاليلدى الزوج  الزوجات تعدد .١٢

تحت�اج   الس�ودان  ف�ي العادي�ة   األس�رة ، كان�ت  الدراس�ة  وق�ت  في .لألسرة عامال واالقتصادي االجتماعي الوضع .١٣
ذل�ك كان�ت    م�ن  ق�ل األ ال�دخل  ذات واألس�ر ، دًاج األساسية ةيالمعيش المتطلبات لتلبية سنويًا دوالر ٢٥٠٠إلى 

 .ةريفق عتبرُت

 والمخدرات الكحول: الزوجالمواد والعقاقير لدى  تعاطي عادات .١٤

 هخارجو المنزلداخل : الزوجلدى  الفراغ وقت .١٥

 عدم انسجام، مستقرة: الزوجية لحياةل الكلي التقييم .١٦



 ٣٢ 

 الزوج أسرة مع، ماوحده: نيالزوج عيشترتيبات  .١٧

إلق�اء   ،الرك�ل  ،الض�رب : زوجه�ا  قبل من  التالية العتداءألشكال ا األخيرة الثالثة األشهر لخال تعرضتهل  .١٨
 القي�ام  عل�ى  راجب� اإل، )الوج�ه عل�ى  (اللك�م  ، )جس�م عل�ى ال ( اللك�م ، بسالح ةباإلصا، دفعال ،صفعال، شيء عليها

 .أخرى بطريقة جسدي أذى ،حرقال ،الخنق ةحاولم، ما بشيء

الشك بتورط الزوج�ة ف�ي عالق�ات غي�ر مش�روعة،      : رة المستخدمة كذريعة للعنفكانت الظروف المباش ماذا .١٩
التطاول على الزوج في الكالم، عدم طاعة الزوج، عدم تحضير الطعام في الوق�ت المح�دد، رف�ض ممارس�ة     

 أو م�ال حول ال الزوج في التشكيك، إذن دون المنزل تركالجنس، عدم العناية بالمنزل أو األطفال كما يجب، 
 .ذلك غير، مشروعة غير عالقاتامة إق

 طل�ب اتخ�اذ ق�رار ب  ، رباق� األ أح�د إب�الغ  ، المقاوم�ة ، البك�اء ، الت�زام الص�مت  : العن�ف على  زوجةال فعل ردود .٢٠
 .غير ذلك، بالشرطة االتصال، الطالق

 حياته�ا تقيي�د  ، أم�ام اآلخ�رين   اه� دانتقا، وجهه�ا  ف�ي  خاص�ر ال: ع�ادة  ال�زوج الت�ي تب�در ع�ن     س�يطرة ال سلوكيات .٢١
 .غير ذلك، المال التضييق عليها في، تحركاتهامراقبة ، جتماعيةاال

، األطف�ال  دي� تهد، الي�د  قبض�ة باس�تخدام   دي� تهدال، األش�ياء  رم�ي : ع�ادة  ال�زوج الت�ي تب�در ع�ن     تهديدال سلوكيات .٢٢
 . سالحالب ديهدالت

د تعرض�ت  س�ألها إن كان�ت ق�    طبيبه�ا ك�ان   إذاو ه�ا، زوج اعت�داءات بع�د   طبي�ة  مس�اعدة حصلت على  كانت إذا .٢٣
 .زوجها قبل منالعتداء 

 .الحمل فترة أثناء العتداءتعرضت  تكان إذا .٢٤

 . زوجال أقارب، االبن ،األخ ،األم ،األبمثل : من األسرة آخرين أفرادعلى يد  العتداءتعرضت  تكان إذا .٢٥

 . األشكال من شكل بأي زوجهات على اعتدت كان إذا .٢٦

وج�دت  . هإنج�از  وس�هولة ووض�وحه   هتنظيم� ع البح�ث للتحق�ق م�ن    موق�  نفس فيمشاركة  ١٢ مع االستبيان تجربة تتم
 البيان�ات  تحلي�ل قمن�ا إثره�ا ب   المس�ح  م�ن  ح�ذفها  ت�م غي�ر مقبول�ة، ل�ذلك     الجنس�ي  بالعنف المتعلقة األسئلةأول عشر نساء 

  .أعاله للوصول للنتائج الواردة أدناه اإلحصائية

 النتائج

على المش�اركة ف�ي الدراس�ة، مم�ا جع�ل نس�بة اإلجاب�ة         ١٤٦فقت منهن امرأة مؤهلة للدراسة، وا ٢٥٤قمنا باالتصال بـ
كن يتعّرضن لواحد أو أكثر من السلوكيات المسيئة عل�ى ي�د   ) ٪٤٥٫٨( ٦٧من بين هؤالء النساء، . ٪٥٧،٤تصل إلى 

 المجموع��ة الض��ابطة ف��ي ) ٧٩(ت��م اعتب��ار النس��اء غي��ر المعرض��ات لإلس��اءة  . أزواجه��ن ف��ي األش��هر الثالث��ة األخي��رة 
 االجتماعي��ة الخص��ائصتعل��ق بي فيم��ا للدراس��ة الض��ابطة المجموع��ة ك��ن ،)٪٥٤٫٢ام��رأة  ٧٩(بقي��ة النس��اء . الدراس��ة

 .الدراسةمجموعة لسكانية ال

النس��اء غي��ر المس��اء  ( ةالض��ابطس��اء إل��يهن والمجموع��ة  الم للنس��اءالس��كانية  االجتماعي��ة الخص��ائص ١ الج��دوليب��ّين 
المجموع�ة المس�اء    أعم�ار الضابطة، فق�د ك�ان مع�دل     المجموعة من بكثير صغريها أالمساء إل المجموعة كانت). إليهن
للمجموع�ة   التعليم�ي  المس�توى أم�ا  . س�نة  ٥٧-٢٠ ىخ�ر األ مجموع�ة كان معدل األعم�ار لل  حين في، سنة ٥٣-١٦إليها 



 ٣٣ 

، االقتص�ادية  تماعي�ة االج لحال�ة وبالنس�بة ل . م�ن المجموع�ة األخ�رى    إحص�ائية  داللةالمساء إليها فقد كان أقل بشكل ذي 
 أقص�ر  كانتأما مدة الزواج ف. الفقرمن  يعانساء إليهن تالم النساء أسر غالبية أنفقد تبّين ، السنوي الدخلكما يحددها 

 ). النتيجة هذه أكد المجموعة هذهسن  صغر(للنساء المساء إليهن 

 ةزوج� فق�ط م�ن المجم�وعتين كان�ت مت     قرب�ى م�ع ال�زوج، ونس�بة قليل�ة      ص�لة في وجود  ما حد لىتشابهت المجموعتان إ
غي�ر   النساء من أكبر عددوجود  مع، الزوجية ةحيالل يالذاتييم تقال في إحصائية داللة وذاختالف  هناك كانوقد . ًاسابق

 ال��زواج م�دة ل ذل�ك ع�ود  ي ق��د( األطف�ال  م�ن  أكب�ر  ع��ددس�اء إليه�ا   الم غي�ر  مجموع��ةلل وكان�ت . أزواجه�ن  م�ع المنس�جمات  
 ). األطول لديهن

. س�واء  ح�د  عل�ى النس�اء المس�اء إل�يهن وغي�ر المس�اء إل�يهن        ألزواجالسكانية  االجتماعية الخصائصكما بينت الدراسة 
 حال��ةم��ن حي��ث ال ىدن��أو، ًاتعليم�� أق��ل واوك��ان، األخ��رى المجموع��ة النس��اء المس��اء إل��يهن أص��غر م��ن أزواج ك��انحي��ث 

 تع�دد وض�ع   ف�ي كانا  منهم فقط واثنان ًاسابق ينزوجنوا متكا المجموعتين كلتاأزواج  من قلةمن جهة أخرى، . وظيفيةال
 غي�ر عق�اقير  ال أو الكح�ول المس�اء إليه�ا يتع�اطون     مجموعةفي ال األزواج من العظمى الغالبية كانتكما . ًاحالي زوجات

 . المشروعة

 ثالث�ة يها ف�ي فت�رة   المساء إل مجموعةال بين الجسدي العنفحوادث  وتوزيع، تهديدالو السيطرة سلوكيات أنماطأما عن 
أم�ام   اهدانتقوا، وجهها في خاصرهي ال شيوعًا السيطرة سلوكياتة فقد أشارت الدراسة إلى أن أكثر دراسال قبل أشهر

 دي� تهدوال، األش�ياء  رم�ي ه�ي   ش�يوعاً  األكث�ر تهدي�د  ال س�لوكيات  وكان�ت . االجتماعي�ة وأنش�طتها   حياته�ا وتقيي�د  ، اآلخرين
للم�رأة   ١٫٨ أي( جس�دي  عن�ف ادث�ة  ح ١٢٣بوق�وع   ساء إليهنالم النساء وأفادت. ألطفالا ديتهدو، اليد قبضةباستخدام 

 ل��ىإ خفيف��ة ته��اغالبي وكان��ت، وج��هالو جس��مال عل��ى واللك��م ال��دفعه��ي  ش��يوعًا األكث��ر عن��فح��وادث ال وكان��ت). ةالواح��د
ف�ي عالق�ات غي�ر     الش�ك بت�ورط الزوج�ة   : الظروف المباشرة المستخدمة كذريع�ة للعن�ف   وتضمنت. الخطورة متوسطة

مش��روعة، والتط��اول عل��ى ال��زوج ف��ي الك��الم، ع��دم طاع��ة ال��زوج، ع��دم تحض��ير الطع��ام ف��ي الوق��ت المح��دد، رف��ض    
 ،العن�ف  ثوادح�  من قليل عدد فيو. إذن دون المنزل تركممارسة الجنس، عدم العناية بالمنزل أو األطفال كما يجب، 

 الحقيق�ي  الس�بب  نيذكر لمف ًا،طبي ًاعالجيعانين من إصابات تتطلب الالتي كن  لنساءأما ا. واضحة أسباب هناك تكن لم
ك�ونهن   مكاني�ة إ ح�ول  التحدي�د  وج�ه  عل�ى س�ألهن   نأطب�ائه  م�ن  أيًا فإن، نفسه الوقت وفي. ينلجاعالم ئهنألطبا إلصابةل

 .أزواجهن أيدي علىتعّرضن العتداء 

من قب�ل آخ�رين م�ن غي�ر أزواجه�ن مث�ل اآلب�اء         تعرضهن لالعتداء) ٪١٧٫٩( المساء إليهن النساء من ١٢كما ذكرت 
 ع�ن  ناتج�ة  مض�اعفات  ةأي�  ني�ذكر  لم هنولكن، الحمل فترة أثناء مختلفة عنفحوادث  نساء ثماني ذكرتواألخوة بينما 

 البك�اء و) ام�رأة  ٢٥(الت�زام الص�مت    ذل�ك  ف�ي  بم�ا  ،العن�ف  س�لوكيات ل فع�ل ردود ال من العديد الضحاياكما ذكرت . ذلك
وتنوع�ت أنم�اط   . )امرأت�ان ( الش�رطة ب االتص�ال و، )نساء ٩( قارباأل أحدوإعالم ) امرأة ١٢( مقاومةوال، )امرأة ١٩(

العنف واإلساءة حيث تراوحت من الصراخ عليها وانتقادها أمام اآلخرين إل�ى مراقب�ة حركته�ا والتض�ييق عليه�ا مالي�ًا       
 .ضربها ولكمها وركلها وما شابهإلى رميها باألغراض وتهديدها بالضرب أو السالح بل واللجوء إلى 

 

 مناقشة النتائج

 نسبة انتشار العنف األسري

الت�ي   النس�اء بين  من نسبيًا المنخفضة االستجابة من يتضح كما العنف األسري مسألة حساسية مدى الدراسة هذه تؤكد 
 أن تالمح�تمال  اتمش�ارك ال ن�ا أبلغ أنن�ا  كرذال�  عن غني. التحقيق فيللمشاركة ) ٢٥٤ أصل من ١٤٦(تم االتصال بهن 

 وأن، اإلن�اث  من ن هممساعديالباحثين ال معظم أنو، مع المحافظة على الخصوصية غرفستتم في  االستبياناتتعبئة 
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 دراس�ة  ف�ي  عليه كان مما أقل الدراسة هذه في االستجابة معدلوُيذكر أن . تامة بسرية عاملُتس جمعها تمي التي البيانات
٢٠٠٣٫100F عام في المؤلفاها أجر مماثلة

 ع�ام  ف�ي  قي� حقنس�اء الالت�ي أج�ري معه�ن الت    ال أن هو الدراستين بين الفرقو ٧٦
 وس�ائل  استخدام أن ونعتقد. المزمنة ألمراضدراسة ال سنوات لعدة هنيتابع كانفقد ، المؤلف لدى اتمألوف كن ٢٠٠٣

 . المستقبل في الدراسات هذه مثل يف المشاركة على النساء من المزيد يشجع قد يميلواإل الهاتف مثل الحديثة االتصال

 تقريب�اً  مشابه وهو، العالم في المعدالت أعلىو من ه) ٪٤٥٫٨( دراستناالعنف األسري الذي كشفت عنه  انتشار معدل
٪ ٣٠و نيجيري�ا  ف�ي ٪ ٣١، ب�نغالدش  في٪ ٤٠ :المثال سبيل على(أخرى  وإسالمية أفريقية بلدان في أجريت لدراسات

 ،المث�ال  س�بيل  عل�ى ( الغربية الدراسات معظم في عليههو  مما أعلىمعدل االنتشار في دراستنا كما أن  101F٧٧.)أوغندا في
102F).المتحدة المملكة في٪ ٢٣

 وم�ن . لدراس�تنا  مماثل�ة  ظ�روف و ةيص�ح أط�ر   ف�ي  الغربي�ة  الدراسات معظم أجريت وقد ٧٨
 س��لوكيات، العن��ف الجس��دي إل��ى ةباإلض��اف، ش��ملي عن��ف األس��ريجرائ��ي للاإل تعريفن��ا ب��أن الق��راء رذّكن�� أن هن��ا المفي��د

كم�ا أن  . أق�ل  نتش�ار مع�دل اال  لكان ،وحده الجسدي العنفينطوي على  تعريفال كانففي حال . أيضًا والتهديد السيطرة
 يتح�دثون  ال بعضمم�ا يجع�ل ال�   ، للموض�وع  الثقافي�ة  لحساس�ية ل نظ�راً ب�أّال تعك�س النت�ائج الص�ورة كامل�ة       إمكاني�ة  هناك

 . واإلبالغلتحيز في التذّكر ل عرضة أيضًا وكانت، الذاتي اإلبالغ على، بطبيعتها، الستبياناتا تعتمدوقد ا. بصراحة

 ديناميات وأنماط العنف األسري

تش�مل   الدراسة عينةُيذكر أن . عليه ضحاياال فعل وردود هوأنواع العنف األسريمدى تكرار  مناقشةب القسم هذايتعلق 
اللج�وء إل�ى    لك�ن ). العص�ي  مث�ل  بس�يطة  أس�لحة  الس�تخدام  والصراخ الصياح نم( العنفألشكال  ممكنكامل الطيف ال

 إص�ابات إل�ى   ع�ادة ت�ؤدي   ع�ال فاأل ه�ذه ، وق�د يع�ود ذل�ك لك�ون     الس�ودان  في نادرأمر  خطيرة إصابات إلى تؤدي أفعال
 دي� تهدال وأ ةالس�يطر  س�لوكيات  ه�و  االعتداء نمطويبقى . الشرطة أو األطباء مثل أخرى أطراف تدخل تستدعي خطيرة

 س�لوكيات  تج�اه  تس�امح م، عام�ة  بص�فة ، الس�وداني  المجتم�ع . خطي�رة متوس�طة و ، ن�ادراً  أو، خفيفة صاباتإ بدون أو مع
 عل�ى  س�يطرة بال الرجول�ة  تعليم�اً  ق�ل األ الس�وداني  المجتم�ع  قطاع�ات ت�ربط  ، ذل�ك  من أكثر بل. الرجال قبل من السيطرة

 ه�و  لعن�ف األس�ري  ل" الطبيع�ي  التاريخ. "أسرهمللنساء في  والمهنية عيةاالجتما األدوار الرجال دقّيولذلك ي، اتزوجال
 عداتصي قد فإنه، زوجةال فعل رد أو/و تمكينمدى  على يتوقف وهذا، ثم ومن، السيطرة سلوك من أولى مرحلةوجود 
 . شدة كثراأل إلساءةيصل حد ال عداتصأو ال ي

 وقع��ت، دراس��تنا ف��ي 103F٧٩.متك��رر ح��دث، ب��ل ه��و متزوج��ة ام��رأة حي��اة ف��يًا مع��زوًال ح��دثأب��دًا  العن��ف األس��ريال يش��كل 
 ال" تقريب�اً فكان�ت   دي� هدالتو الس�يطرة  س�لوكيات ر، أما أشه ثالثة فترة في فردلل ١٫٨ بمعدل وحدها الجسدية االعتداءات

العن�ف   أن المس�يئة  األعم�ال  ه�ذه  تك�رار  يس�هل  ومما". المعتادة السلوكيات"ـب النتائج قسم في لها رناشأ لذلك، "تحصى
 بس�هولة  اتمتاح� ف�إن النس�اء   ، لعنف األس�ري ل ضحاياوك. المرأةعلى  السيطرة سلوكياتتسوده  جو في حدثاألسري ي

 .المكان نفس في يعيشونلمسيئين لهن بما أنهم ل

، دراس�تنا  ف�ي ). ال�دعم  ب�رامج  لتنفي�ذ  وخاص�ة ( العنف األس�ري  ضحايا من المحتملة الفعل ردود مناقشةجدًا  همن الموم
 أو) الع�ار  وص�مة  م�ن  خوف�اً (، فهن إم�ا الت�زمن الص�مت    عجزالو ةسلبيالمساء إليهن يتسم بال النساء غالبية فعل رد نكا
بن��وع م��ن  النس��اء بع��ضق��د تتعام��ل ، لألس��فو). الجي��ران م��ن مس��موعغي��ر  م��نخفض بص��وت ك��ان ه��ذا حت��ى( ينبك��

 م�ن  الس�لوك  لس�وء  ةب�رر م اس�تجابة  حت�ى  أو، ةيخص� ش مس�ألة  ن�ه عتبري نألنه�  العنف األس�ري مع  االجتماعية الالمباالة
104Fالزوجة جانب

وض�ع  ل مماث�ل  الس�ودان  ف�ي  الوض�ع  أنتب�ّين   ،٢٠٠١ ع�ام  ف�ي  ب�نغالدش  في أجريت دراسةوبحسب . ٨٠
 فض��لت البنغالي��ة مرأةف��ال 105F٨١.إل��يهن س��اءةاإل إزاء الص��متم��ا زل��ن يلت��زمن   النس��اء م��ن٪ ٦٠كان��ت  حي��ث، ينالبنغ��الي

 الع�ار  وصمة من والخوف لعنف األسريل المجتمعالواسع بين  قبولمثل ال ًاأسبابوتسوق ، مسيئة عالقة في االستمرار
 ف�ي و 106F٨٢.زواجال�  ف�ي  للبق�اء  كأس�باب الحص�ول عل�ى ط�الق     ص�عوبة اإلس�اءة و  م�ن  مزي�د ال من والخوف المالية والتبعية
 يش�كل  مم�ا ، الح�االت  بع�ض  ف�ي  ًاب�رر م الض�رب عتبرن ي النساء غالبية أن جدُو، ٢٠٠٣ عام أوغندا في أجريت دراسة
 درامص� النس�اء المس�اء إل�يهن ب    اتص�لت ، قليل�ة ح�االت   ف�ي  ولك�ن  107F٨٣.العن�ف األس�ري  ف�ي جه�ود الح�د م�ن      أساس�ياً  تحديًا
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 بل�د  ف�ي  حت�ى و 108F٨٤.تهنحي�ا  ه�دد ي العن�ف  أص�بح  عن�دما  أو، يعد بإمكانهن احتم�ال المزي�د   لم عندما وخصوصًا، لمساعدةا
 اس�تخدام  ي�تم  عن�دما  إّالعن اإلس�اءة   لشرطةا ضحاياما تبلغ ال نادرًا، نبحقوقه وعيًا أكثر النساء حيث، كندا مثل غربي
  109F٨٥.نحياته على نييخش نك إذا أو، سالح

 ي�اً تعليم المت�دني  هنوض�ع  بس�بب . نمح�تمال  انس�بب  هن�اك و كه�ذه؟ سيئة م عالقات في الضحاياتبقى  لماذا، سؤالويبرز 
، ونظري�اً . فق�ط  قانوني�ة  غي�ر  أو) ال�دخل  ومنخفض�ة ( هامش�ية وظائف  الحصول إّال على النساء بعضال يمكن ل، مهنيًاو

، وال لل�زوج حك�ر   تقريب�اً  ه�و  الط�الق  ق�رار ف�إن  ، الفقهبحسب . ةياألسر لالعتداءات حد لوضع ًانهائي حًال الطالق يبدو
 إج�راءات  متابع�ة يك�ون عليه�ا    حي�ث ( معين�ة  ظ�روف إّال ف�ي   الس�ودانية  المح�اكم  ف�ي  للط�الق  دع�وى  رف�ع يمكن للم�رأة  

 وص�مة أن�ه   اتمعتب�ر  الط�الق  خي�ار  نرفض� ي النس�اء  بع�ض و). س�نوات  ع�دة  تستغرق قد األمد ةوطويل ةمزعج محكمة
 أن ف�ي  نأملن ي� ألنه�  أو، آب�ائهم  م�ن  الم�الي  ال�دعم  يفق�دون  عن�دما  وايعان أنوالدهن أل يردن ال نألنه أو، اجتماعية عار

  110F٨٦.األفضل نحو أزواجهن تغيري

، وذك�رن  أزواجه�ن هن غي�ر  أس�ر م�ن   أف�راد  أي�دي  عل�ى ساءة لإل نتعرضهن أن الدراسة عينةاء في النس منت عدد أفاد
أن  هندي�ة  دراس�ة أف�ادت  ، وبالمث�ل . المق�ربين  أزواجه�ن أف�راد عائل�ة    بع�ض  وحتى، ن وإخوتهنهءآبا تحديدعلى وجه ال

111Fين،متع�دد  جن�اة عل�ى ي�د    لالعت�داء  نتعرض�  العن�ف األس�ري   ض�حايا  من٪ ٧

أف�راد عائل�ة    أو األخأو  باألم�ن بي�نهم    ٨٧
 اللفظي�ة  اإلس�اءة  أو الض�رب  مث�ل  ع�ال فاأل بع�ض أن  المجتمع�ات  بع�ض ال تعتب�ر   ماعن�د  األمور عقدوتت. آخرينمقربين 

 . األخ أو األب هاارتكبإذا  ًاعنف

 يش�ّكل  أن يمك�ن ، ذل�ك  من أكثرو 112F٨٨.زوجاتهم قبل من ساءةلإل يتعرضون رجالحول  تقاريروردت ، نادرة حاالت في
قام�ت باإلس�اءة إل�ى     اأنه� ب تن�ا عينأي م�ن النس�اء ف�ي     ترفلكن لم تع 113F٨٩.الجنسمثلية  عالقات في مشكلة العنف األسري

 ف�ي و 114F٩٠.الس�وداني  المجتم�ع  ف�ي  ثوح�د ال ن�ادر  اإلس�اءة  م�ن  ال�نمط  ه�ذا  أن نعل�م  ونح�ن . جس�دياً  أو لفظي�اً  سواء، ازوجه
 ف�ي  حت�ى  115F٩١.زوجت�ه  قب�ل  م�ن  جس�دي  العت�داء بأن�ه تع�رض    الرج سبعةمن بين  واحد أفاد، في المملكة المتحدة دراسة

 ش�ملهن  الالئ�ي  النس�اء  م�ن ٪ ١٨كان�ت  ، أوغن�دا  ف�ي . س�اءة لإل رج�ال  تع�رض تفي�د ب  تق�ارير  هناك، األفريقية المجتمعات
 م�ن  خط�ورة  أق�ل  الح�وادث  ه�ذه  مث�ل تبق�ى  ، ذل�ك  ومع 116F٩٢.جسديًا أو لفظيًا ينالحالي الذكور شركائهنتسيء ل االستطالع

 . النساءتبلغ عنها  لتيا تلك

 الظروف المحيطة بالعنف األسري وعوامل الخطر المرتبطة به

 مث�ل ، والشخصيةالسكانية  االجتماعية الخصائص وبعض العنف األسري بين واضحة عالقة وجود إلى دراستنا شيرت
. الكح��ولأو  راتلمخ��دل ل��زوجا وتع��اطي لزوج��ةعم��ل ا احتم��الت��دني وي التعليم��ت��دني المس��توى و س��نص��غر الو الفق��ر

 األخ�رى  المباش�رة  والظ�روف  األس�باب  م�ن  طويلة قائمة وجدنا، العنف األسري حول مختلفة دراساتفي  نابحث أثناءو
 والديني�ة ثني�ة  اإل الخلفي�ات  ف�ي  واالخ�تالف ، ألس�رة ل األبوي�ة  بني�ة ال يه�ا عل األمثلةاألسري، من  للعنف ذريعةالمستخدمة 
، والتط�اول عل�ى ال�زوج   ، والعص�يان ، أخالق�ي  غي�ر  س�لوك  ف�ي  الش�ك ، والحمل، جينلزوبين ا االقتصادية واالجتماعية
 وس�ائل  واس�تخدام ، الج�نس  ممارس�ة  ورف�ض ، والغي�رة ، الجنس�ي  والعج�ز ، الطفول�ة  مرحلة في لعنف أسريوالتعرض 

 . مالال حولشجار وال، لاطفاأل تنشئة نهج في واالختالفات، األطفال أو المنزل وإهمال، إذن بدون الحمل منع

 السياقات االجتماعية الثقافية

 117F٩٣.والمجتمعي�ة  الثقافي�ة  الس�ياقات  مختل�ف  عب�ر واض�حة   لعن�ف األس�ري  ل ةممكنال المحددات أن عديدة دراسات أشارت
 . والدين، الزواج ومؤسسة، للعنف المجتمع نظرة :العنف األسري على عوامل ثالثة تأثير سنناقش، القسم هذا في

التي تقع فيه�ا   واالقتصادية والثقافية االجتماعية والبيئة المتلقاة لمعرفةنتاج ل األول المقام في يه للعنف المجتمع نظرة
 ش�مل ي وال، الجس�م  عل�ى  جس�دية  آث�ار  ف�ي  تتس�بب أفع�ال   على قتصرُي العنف أنيظنون  الناس من كثيرفال. العنف عالفأ
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 م�ن  كثي�ر  ف�ي و! ًاعنفالمرأة  ةحرك تقييد أو الزوجات دتعد مثل ممارسات عتبرُت ال، وهكذا. واالجتماعية النفسية اآلثار
تجعله�م  " لم�رأة ل تهمملكي"و. للرجل ملكًا عمليًا المرأة الحالية واالقتصادية االجتماعية القوة عالقاتتجعل ، المجتمعات

. اعاتنزلا حل أجل من نثىاأل عفةب يتعلق فيما العنف وقبول، روذكبشرف ال الرجولة ربط خالل منإلساءة لينزعون 
العن�ف  ف�إن  ، وهك�ذا  118F٩٤.الع�الم  أنح�اء  جمي�ع  ف�ي  الثقافات من كثير في سودوقد ت السودان علىحكرًا  ليست المعايير هذه

 ). الخ، الشارع في، العمل في( عمومًا المجتمع في المرأة ضد العنفتقبل تبيئات  في يحدث األسري

 دواراألفك�ار ح�ول األ   ع�ن  للتعبي�ر  مه�م  موق�ع  الزواجف�  ،ال�زواج  مؤسس�ة ب الص�لة  وثيق�ة  العن�ف األس�ري   مسألة أن كما
ك�ل م�ا    ب�أن  لالعتق�اد  اجتماعي�اً  زوجاتهميهيئون  المسلمين األزواج بعضف 119F٩٥.القائمة على النوع االجتماعي عالقاتالو

 الرج�ال أ يلج�  م�ا  غالب�اً و 120F٩٦.نوع�ًا م�ا   م إلهًانفسهأ من ونيجعل، وهم بذلك اهللايطلبه  ما نفس هو األسرةيطلبه الزوج من 
 ال، ال�زواج بداي�ة   فيو 121F٩٧.الزواج من األولى السنوات في سيما وال، باعتبارهم ذكورًا هيمنةمال أدوارهم لفرض لعنفل
 ونالمس�يئ  الرج�ال  س�تخدم ي م�ا  غالب�اً ، ه�ذه المرحل�ة   عن�د و. المنزل�ي  والت�دبير  الج�نس  ع�ن  القلي�ل  س�وى  الشابات عرفنت

ات ع��اجزة وءاس��إلل عرض��ةوالالت��ي يص��بحن عن��دها ، ياتالمس��تقبل ميكاتهلش��ر جدي��دة قواع��د وض��عل العن��ف األس��ري
 .سالمفي اإل زواجال متطلباتل الرجال بعض فهمت عدم األسري العنفمن  فاقمي قدو. أمامها

 األم�ن م�ن   ًابعض� المستقبل  زوجةمنح  بها المقصود الممتلكات أو المال من مبلغ وهو، المهريدفع  زوجفي اإلسالم، ال
 وتبعي�ة  للعن�ف  الطري�ق  ه�د مم�ا يم ، عب�دة  يش�ترون ب�أنهم   المه�ر  الرج�ال  بع�ض فه�م  ي ق�د ، الح�ظ  لس�وء ك�ن  ل. االقتص�ادي 

 مقب�ول  غي�ر ) ع�دم ال�زواج   حت�ى  أو( الط�الق ، الس�وداني  المجتم�ع  ف�ي . الط�الق  يه� و ص�لة  ذات مس�ألة  وثم�ة . لزوج�ة ا
عن�دما   الط�الق ى عل�  الحص�ول  الص�عب  م�ن ، أع�اله  ناقش�نا  وكم�ا . الط�الق  الزوج�ة  طلبت عندما وخصوصًا، اجتماعيًا
ف�راد  أ م�ن  العن�ف  م�ن  مزي�د  حتى أو االجتماعية العزلةمن  المطلقات عانيت، ذلك إلى وباإلضافة. الزوجة إرادةيكون ب
 ). منفصل منزل في ةمستقلحياة  تعيش أن لهاغير مسموح  ثقافيًافهي ( سرةاأل من آخرين

 ال�دين  تع�اليم  أن المس�لمين  م�ن  الكثي�ر  يعتق�د و. األغلبي�ة  دي�ن  ه�و  س�الم اإلو، الس�ودانيين  حياة في همًام دورًا الدين يلعب
 اإلس�الم  أن المس�لمين  بع�ض  يعتقدكما . األسرةشؤون ، في مقدمتهاو، حياتهم جوانب جميعأن تتحكم ب ينبغي اإلسالمي

. العائل�ة  رج�ال  روأوام�  لرغب�ات ) بن�ة االو خ�ت األو زوج�ة ال( م�رأة لا م�ن  المطلق�ة  الطاعة ويتطلب الذكور سيادةفّضل ي
يتبع�ون   زوج�اتهم  يض�ربون  الذين الرجال أن واثبتيل الكريم القرآن منبانتقائية  مختارةاطع مق يستخدمونوهم في ذلك 

 ك�ل  مص�در  هي المرأة أن يعتقدون) األديان جميع في كما( األصوليين المسلمين بعض، ذلك من أكثر بل 122F٩٨.اهللا أوامر
 تق�ديم  ينالمس�تنير  ال�دين  رج�ال  بع�ض  ح�اول ي، ذل�ك  م�ع . الم�رأة  ض�د  العن�ف  نح�و  ريقالط يمهدمما ، العالم في الخطايا
  123F٩٩.لدينال ل السائدة في المجتمع للثقافة نتيجة يه زوجةاإلساءة لل أنليبّينوا  الكريم للقرآن وعادلة مبتكرة قراءات

 الفقر والتمكين

 م��ن العدي��د متق��ّد، العن��ف األس��ري م��ن نع��انيي واالقتص��ادية االجتماعي��ة الفئ��ات جمي��ع م��ن النس��اء أن م��ن ال��رغم عل��ى
124Fبشكل أكبر، لعنفيتعّرضن ل الفقيرة العائالت من النساء أن على األدلة بعض الدراسات

 تع�رض ال م�ن  يزي�د  الفقرف ١٠٠
 م�ن  يقل�ل  فه�و ، واالقتص�ادية  التعليمي�ة  الق�درة ت�دّني   م�ع  هط� ارتبوبا ات،العالقداخل  الصراعاتمن خالل زيادة  للعنف
 م�ن  المزي�د  يولد سرةألل ماليكمعيل  هدورالرجل ل فقدانكما أن  125F١٠١.ناجحة يعتبروها بطريقة العيش على جلالر قدرة

 وع�دم  الفق�ر من  غضبهم عنينّفسون ، والسيطرة السلطةب إحساسهم وافقد أن بعد، الرجال بعضف. داخل األسرة التوتر
 عالق�ات  ف�ي  ينبق� ي قدالمعنفات  النساء أن اساتالدر بعضتشير و. زوجاتهم ضربعيلين بكم مدوره أداء على قدرتهم

 بع�ض أن  وج�دنا  ،المؤل�ف  هاأجرا دراسة في، فموقفهذا الل أخرى أسباب هناكلكن  126F١٠٢.المالي االعتماد بسبب سيئةم
 االعتم��اد بس��بب العالق�ة الخ��روج م��ن  ف�ي مت��رددات  ك��ّن نلك�نه ، عل��يهن المعت��دين عل�ى  مالي��ًاات عتم��دل��م يك�ن م  النس�اء 
  127F١٠٣.يهعل الحصول إمكانية وعدم الطالقالمرتبطة ب العار وصمةو اإلصابات من المزيد من وفوالخ النفسي
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أش�ارت  ، ب�نغالدش  ف�ي . لإلس�اءة  الم�رأة  تع�رض احتمالية  على االقتصادي التمكين آثار عن مختلفة نظر وجهات هناك
 كّن – ربأك واجتماعي عام دوروبسبب حصولهن على  – الصغيرة القروض برنامج في اتالمشارك النساء أن دراسة
 ع��ن خ��روجينط��وي عل��ى  االقتص��ادي التمك��ين اعتب��ار يمك��ن، وبالت��الي 128F١٠٤.العن��ف األس��ريم��ن  م��ا ح��د إل��ى اتمحمي��

 الم�رأة  ق�درة زي�ادة   أن نوب�احث ي�رى  ، نفس�ه  الوقت وفي 129F١٠٥.المرأةعلى  عزلةال فرضللجنسين والتي ت التقليدية القواعد
 وال – مالي�ة عيلة كم للمرأة الجديد لدوريمكن ل، للتفصيلو 130F١٠٦.والتفوق السيطرةب الرجال شعور تهدد قد المساومة على
 التع�رض  خط�ر  زي�د يو، والس�يطرة  والقوة سلطةفي ال هحقأنه  الرجلما يفترض  ضقّوأن ي – الحرمان سياق في سيما

ال�ذي   – للم�رأة المرتف�ع   االجتم�اعي  الوض�ع الحماي�ة ال�ذي يلعب�ه     دور أن إل�ى  الدراس�ات  بعض أشارتكما  131F١٠٧.للعنف
 النس�اء  ه�ؤالء آلخ�ر وفعلي�ًا يض�ع     س�ياق قد يختلف م�ن   – المواردتحكم بال أوستقاللية اال ودرجة التعليمبمستوى  قاسُي

الممكن�ات   النس�اء  ه�ؤالء  أن اتالدراس�  ىح�د إ تواقترح�  132F١٠٨.للعن�ف أكبر للتعرض  خطر في المحافظة المجتمعات في
، حي�ث  تمك�ين ال م�ن  حرج�ة  عتب�ة  نيص�ل  أن بع�د  ي�ات حمم نص�بح هن يولك�ن ، القري�ب  المس�تقبل  ف�ي  فق�ط  للعنف عرضة

  133F١٠٩.القائم على النوع االجتماعي دورفي ال كبيريحدث تحّول 

  التعليم

 تركي�ة  دراس�ة  أش�ارت ، وبالمث�ل . إلس�اءة ل اوتعرض�ه  المرأة تعليم مستوى بين عالقة وجود إلى بوضوح دراستنا تشير
التع�رض   ع�ن  اتاألمي�  وش�به  األمي�ات  النس�اء حي�ث تبل�غ   ، التعل�يم  مس�توى  ت�دني ب كبير بشكل يرتبط العنف األسريأن 
 135F١١١.والبطال�ة  ال�دخل بت�دني   التعل�يم  مس�توى  ت�دني  وي�رتبط  134F١١٠.اتالمتعلم�  م�ن م�رات   ٢٫٦أكثر ب�ـ  الزوجية ساءةلإل

 العنف األس�ري ب�  ربطه�ا  ت�م  والت�ي ، االتص�ال  مه�ارات  ض�عف  عل�ى  مؤش�راً  يالتعليم� ت�دني المس�توى    يك�ون  ق�د كذلك، 
136F).الزوجين بينكبيرة  تعليم فجوة وجودحالة  في وخصوصًا(

١١٢  

 العمل

لك�ن   137F١١٣.لزوجت�ه  جس�دياً  رج�ل ال إس�اءة  خط�ر  من انيزيد عمل على العثور وضغط) األجل طويلة أوالحديثة ( البطالة
 لتن�افس ا ول�د ي ق�د و 138F١١٤.العن�ف و المجه�د  العمل، فهناك ارتباط بين الزوجي العنف من األزواج حميي ال ذاته حدب العمل

ه فقدان� ب ال�زوج اعتق�اد  و وال�زوج  بطال�ة و ةالزوج عمل، السودان مثل محافظ مجتمع في. نالزوجيبين  ًاتوترفي العمل 
 . ةأسري نزاعات يولدمر الذي األ، ألسرةكمعيل ل الثقافي األخير هذا دور نتهكي والسيطرة السلطة

  تعاطي الكحول

 بع��ض أش��ارت. القن��بعق��اقير، أبرزه��ا  ال بع��ض أو الكح��ولاطون تع��يس��اء إل��يهن  الم لنس��اءا أزواج نص��ف م��ن أكث��ر
٪ ٧٠-٦٠ وأن، ك�انوا يش�ربون الكح�ول أثن�اء حادث�ة العن�ف       العن�ف األس�ري   مرتكب�ي  من٪ ٥٠-٢٥ أن إلى الدراسات

، العن�ف حادث�ة   قب�ل  يش�ربون  ك�انوا  ش�رب المدمنين عل�ى ال  نصف أن تبين كما 139F١١٥.شربال مشكلةمع  تاريخلديهم  منهم
، الخص�وص  وج�ه  عل�ى و. كح�ول ال يش�ربون  ال م�ن مقارن�ة ب  زوج�اتهم  معامل�ة س�اءة  إل م�رات  ثالث عرضة ثرأك وأنهم
 حقق�ت وق�د   140F١١٦.ش�يوعاً  األكث�ر  الس�بب  ه�و  الكحول أن األفريقية الدراسات من العديد في العنف األسري ضحايا أبلغت
 الزوجية المشاكل تفاقم لىإ يؤدي قد الكحول أنبّينت و، العنف األسري في للكحولمحدد ال الدورفي  الدراسات بعض
 المجتمع��ات لتعّط�  البطال�ة  مث�ل بنيوي��ة ال عوام�ل  أن الدراس�ات  بع�ض تش�ير  و 141F١١٧.والط��الق االنفص�ال  إل�ى  ت�ؤدي  الت�ي 

 الكح��ولتع��اطي  م��ن م��زيج هن��اك، الح��االت بع��ض وف��ي 142F١١٨.الكح��ولتع��اي  إل��ى ي��ؤدي مم��ا االجتماعي��ة والعالق��ات
 . األسري لعنفا مخاطرمما يزيد ، والمخدرات

   الحمل

 أن إل�ى  ذل�ك  ج�ع ريوقد . الحمل فترة أثناء اعتداءات اتالمشارك من قليل عدد سوى يبلغ لم، الدولية الدراساتب مقارنة
 هااتص�ال م�دى   يقل بحيث، الكبرى ةشقيقال أو والدةالعلى يد  الرعاية يتلقمعتادات على  السودان في املوحال اتسيدال
 وفي�ات ح�االت   من٪ ١٢، المتحدة المملكة في. الجسدي للعنفمعرضات أكثر بمرتين  واملالح أن عتقدُيلكن . زوجهاب
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 ف�ي النس�اء الالت�ي يرت�دن عي�ادات ال�والدة       من٪ ٤١وحوالي  143F١١٩،)الحملخالل  لعنف األسريكن يتعرضن ل األمهات
 الهرموني�ة  التغي�رات  كمبحف�  144F١٢٠.الس�ابقة  لاحماألفي  ما مرحلة في العنف من تاريخأبلغن بوجود  األميركية الدراسات
 الج�نس  ممارس�ة  رفض مثل، للعنف كذريعة ستخدمُت بسيطة دثواحبسبب  عنيفة عتداءاتال الحمل ؤديي قد، والنفسية

 ص�حية  مش�كلة  الحم�ل  أثن�اء  العن�ف . ال�زوج  قم�يص  ف�ي  زر خياط�ة  نس�يان  حت�ى  أو كم�ا يج�ب   منزلبال الرعاية عدم أو
 ،المبك�رة  الوالدة، اإلجهاض مخاطر زيادةب رتبطتهن، وهو أيضًا موأجن للنساء ةخاص أخطار على تنطوي واجتماعية
 . المواليد وزن وانخفاض

 االستنتاجات

الت�ي تص�ل    هانتش�ار فنس�بة  . الس�وداني  المجتم�ع  ف�ي  وش�ائعة  خطي�رة  مش�كلة  يمثل العنف األسري أن إلى دراستنا تشير
 ي�رتبط ، أخ�رى  بل�دان  في الحال هو كماو. العنف األسري فيها نتشري التي البلدانمن بين أكثر  السودانتجعل ٪ ٤٥٫٨

 الدوني�ة  حال�ة كم�ا أن ال . ذكرال�  ش�ريك ل�دى ال  السلبية والشخصيةالسكانية  االجتماعية السلوكيات بعضب العنف األسري
 لةس�ه  فريس�ة تجع�ل النس�اء    المفع�ول  ةطويل�  اقتص�ادية  واجتماعي�ة  ثقافي�ة  عوام�ل  نتيج�ة ، العالم أنحاء جميع في، للمرأة
 ب�ين  لعالقاتل النمطية الصورةوتحافظ على  تدعم دينيةات تفسيرو لثقافةل العنف األسري جذور إرجاع ويمكن. للعنف

 – ذل�ك  م�ن  كث�ر واأل. يةاإلنس�ان  ه�ا بحقوق وعي�اً  أق�ل  نفس�ها  الم�رأة كم�ا أن  . الم�رأة  وتبعية رجلال سيادة ؤيدبما ي الجنسين
 سياس�ة غي�اب ل  هن�اك . زوج�اتهم ل همضرب يبرر ما الرجالات أن لدى فريقياأل النساء بعضوافقت  – أعاله ناقشنا وكما

 الحكوم��ة، فلم��رأةل س��اءةاإل م��ن للتخفي��ف الحكومي��ة وغي��ر الحكومي��ة المنظم��ات تب��ذلها الت��ي الجه��ود توج��ه واض��حة
 العامة الجمعيةا تبنته يتال، )سيداو( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على بعد تصادق لم السودانية

 وج�د ي ال، وبالمث�ل . السودان في العنف األسري مرتكبي لمعاقبة قوانين وجدي ال، حاليًاو. ١٩٩٣ عام في المتحدة لألمم
 وورشو مج�رد ن�دوات   ه� والمت�اح  . قانوني�ة  مس�اعدة  أو مش�ورة خ�دمات   م�ن  ش�كل على  حتى، للضحايا داعمة خدمات

 غي�ر  توص�يات  س�وى ال يص�در عنه�ا    ،المدني المجتمع منظمات من قليل عدد ابه يقوم ضعيفة التنظيموقليلة جدًا  عمل
 . الوضع هذا عن مسؤولة للتدخل الالزمة المهارات وجود وعدم المالي والعجز المعلومات نقصإن . فيدةم

 مج��ال ف��ي الع��املين م��ع بالتع��اون، المش��كلة ه��ذهص��دي لللت التخصص��ات متع��دد وطن��ي برن��امج لتنفي��ذ ماس��ة حاج��ةوال
 وغيره�ا  ،والجامع�ات  ،االجتماعي�ة  والرعاي�ة  الص�حة  لشؤون الحكومية والدوائر ،الحكومية غير والمنظمات، الصحة

، المش��كلةبه��ذه  الحكوم��ةتوعي��ة و والع��ام المهن��ي ال��وعي زي��ادة ل��ىإ البرن��امج يه��دف أن وينبغ��ي. المعني��ةجه��ات ال م��ن
 ل�م  م�ا  أن�ه  ن�درك  أن وينبغي. ةاءساإل لضحايا القانونية عدةوالمسا والحماية االجتماعي والدعم الطبية الخدمات وتوفير
 .العنف األسريتعامل مع ت التي البرامج مع التعاون في نترددي قد النساء من الكثيرفإن  ،فائدةوجود  على دليل يظهر

عل�ى  أن و، ةيخص� ش مس�ألة  مج�رد  م�ن  أكث�ر  ه�و  العن�ف األس�ري   أن لفك�رة  ستيقظي أن الصحي النظامعلى ، جانبنا من
 ع��ن الكش�ف  تعزي��زعل�ى   الص�حيين  والع��املين األطب�اء  وت��دريب تثقي�ف  المه�م  فم��ن. التعام��ل معه�ا  الص�حيين  المهني�ين 

 العن�ف األس�ري   ض�حايا الخاص�ة ب�التعرف عل�ى     والمه�ارات  المعارفطوير ت خالل من هتحقيق يمكنة، وهو ما ءاساإل
، ىءالط�وار  ح�االت وفيم�ا يتعل�ق ب  . ب�ه  ص�لة  ذات والقانوني�ة  واألخالقي�ة  الثقافي�ة  عتباراتاال على والتأكيد، ومعالجتهن

وم�ع  . له�ن  الطبية دارةساء إليهن وكيفية تقديم اإلالم لنساءخاصة بالتعرف على ا شاملة توجيهية ىءمباد إصدار ينبغي
مكانهم تقديم ما هو إّال أن بإ، العنف إلى تؤدي قد التي واالجتماعية الثقافية المعايير تغيير هميمكن ال موحده األطباء أن

 الت�ي  الخاطئ�ة ) والمهني�ة ( ي�ة المجتمع المف�اهيم واع�ين ب  وايكون أننبغي عليهم وي. الجسدية لإلصابات المعالجةأكثر من 
 العن�ف الك�امن ف�ي    الظلمب�  واعترف� ي أن ألطب�اء كم�ا عل�ى ا  . تص�حيحها يعملوا على و، حدته من تزيد أو العنف إلى تؤدي

شخص�ية عل�ى    مس�ألة  ول�يس ، عام�ة  ص�حة  مش�كلة  الضرب أنب المجتمعن والضحايا ومسيئيلل واضحة رسالةإيصال و
العن�ف  ح�ول   مح�ددة  دورات لتق�ديم  الط�ب  لكلي�ات  الدراس�ية  المناهج في اإلصالح لبعض حاجة هناككما أن . اإلطالق
 . المستقبل أطباءلدى  التدخل وقدرات الوعيطوير وت المعرفة نقلمن أجل  األسري
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 ام في التغييركيف يساهم اإلم

22Fمقابلة مع اإلمام محمد ماجد

٢٣ 
 ٢٠٠٦يونيو /حزيران ٥أجرتها معه مها الخطيب في 
 

 إن كنت مسؤوًال، فما الذي ترغب في سماعه من إمام في كتاب حول العنف األسري؟ . ١

 ةي� حقيق مش�كلة اإلقرار بتواجد مشكلة العنف األسري ألن اإلقرار بحد ذات�ه يش�كل    هو ماماإل من هعاسمأود  شيء ولأ
أم�ا  . االعت�راف  ه�و  األولاألم�ر  . تق�ديم المش�ورة للن�اس   والمجتمع اإلسالمي وعليهم بالتالي التصدي لهذه المش�كلة   في

 ف�ي  األس�ري  العن�ف  م�ن  ونيع�ان  الذيلألشخاص  عن دعمه المطلق اإلمامالخطوة الثانية التي أتمناها فتتمثل في تعبير 
، األس��ري العن�ف  ض�حايا  الالزم�ة لمس�اندة   الم�وارد المس�لمين عل�ى تخص�يص     مجتمع�ه، إض�افة إل�ى تش�جيعه للمجتم�ع     

 الش�يء . لك�ل م�ن ع�انى من�ه     دعم�اً  وذل�ك  دين�ي  منظ�ور  من المسألة هذه معالجةعلى  خريناآل علماءالو األئمة وتشجيع
 المعرف��ة عل��ىس��ري بحي�ث ال يقتص��ر علم�ه   األ لعن��فح�ول ا  األساس��ية المع�ارف متل��ك ي أن اإلم��امعل�ى   أن ه��و الثال�ث 

يناص�ر   اإلس�الم  نللبرهن�ة عل�ى أ   وق�ت التي ي�تم االستش�هاد به�ا ط�وال      يثداحواأل يةالقرآن اآلياتوحسب، ف اإلسالمية
هو  الحقيقي السؤال، لكن الجميعرفها يعالتي  ياتاألدب من جزء هيمع الرجل  المساواة قدمتعامل معها على وي مرأةلا

مجتم��ع  ف��يوض��ع ح��د ل��ه و األس��ري العن��فعل��ى  للقض��اء اإلس��المية لتربي��ةامبني��ة عل��ى  ب��رامج لتنفي��ذ يل��زمال��ذي  م��ا
 . المسلمين

 ما الدور الذي تلعبه في القضاء على العنف األسري؟. ٢

 .المجتم�ع  ته�م  الت�ي  القض�ايا تق�ديم المش�ورة ف�ي     يه�  خاصةال حياتي وفي المجتمع في إمامدوري ك من ايةلغبرأي إن ا
 ق�د  أن�ه  أو مع�ه  معين�ة  قض�ايا منف�تح له�م وبإمك�انهم ط�رح      إم�ا بأن�ه   المجتم�ع ف�راد  ألدى  كل إمام يترك انطباعًا أن أعتقد

قلقة للغاي�ة،  م والطالق الجنسين بين بالعالقات المتعلقة القضايا بعض األئمةبها  عالجي التي الطريقة أنرى أيصّدهم، و
 إذا فم�ثال . األس�ري  العن�ف  بمس�ألة رأيه�م   قًامس�ب  يع�رفن  نألنه األئمةلجأن لبعض ي ال ننهإ النساء من العديد فقد ذكرت

 البق�اء  عل�ى بحث�ـّها   ذل�ك  م�ن  ب�دالً  اإلم�ام يمك�ن أن يق�وم   ، زواجه�ا  إنه�اء  ري�د تو أس�ري  عنف من تعاني مرأةهناك ا كان
إم��ا  اإلم��اميق��وم  ،اإلس��المية والش��ريعة اإلس��المفبحس��ب منظ��وره م��ن  . أن تت��رك زوجه��ا يه��اعل ح��رام أن��هب ره��ااخبإو

عم�ل عل�ى أن أك�ون متاح�ًا     أو ،ذلكعلى  دروس للتشديدوالنا أستغل الخطبة أو. أوًال هذا. صّدهن أوات ناجيالبمساعدة 
 ف��ي حي��اتي و، عام��ة بص��فة للمجتم��ع أق��ولًا، ني��اث. مع��ي تح��دثالوًا م��ن الق��دوم  أس��ري ًاعنف�� يواج��ه ش��خصلي��تمكن أي 

بنظ�ر   ظل�م أن�ه  و، مع�ه  التس�امح  يمك�ن  الو ب�ول مق غي�ر  األس�ري  العن�ف  إن نقول أنجدًا  المهم من نإ، ة أيضًاشخصيال
 . الوعي عند الناسوقوية المعرفة ت هو دوري أن أعتقد ، وبالتالياإلسالمية الشريعة

 المتحدة؟ الواليات في أخرى ةمسلم مجتمعاتفي  اتحاضرتقديم م عند األسري العنفمكافحة  في دورك عن ماذا. ٣

عموم و المجتمعهذا  فيبذلك  ًامعروف تأصبح قد، والزواج قبل ستشارةاال هوعليه في عملي و أؤكد آخرهناك جانب 
إق�دامهم عل�ى    قب�ل ش�خاص  األ تثقي�ف س�ري ف�إن علين�ا    األ العن�ف الح�د م�ن    أج�ل  م�ن  أن�ه  أعتق�د  ألنن�ي  المتح�دة  الواليات
 .الزواج

 نفت�رض  دعون�ا  عن�ه؟  ثونتتح�د  لم�اذا : "أح�دهم  يق�ول  ق�د ف .اإلي�ذاء  قض�ية  ط�رح  عند الناس ردودمن  ًاأحيان ئينفاجقد تت
 دون، ي�ذاء اإل تعري�ف  مج�رد ل ال�رد  هذاأواجه  "دفاعي؟تتصرف بشكل  لماذا. عام بشكل أتحدث أنا": أقولف ."فضلاأل
 النفس�ي اإلي�ذاء  و الع�اطفي ع�ن اإلي�ذاء    األزواجخب�ر  أ، ال�زواج  قب�ل ستش�ارة  ا تق�ديم عن�د  . أتحدث عن ش�خص بعين�ه   أن

                                                           
ة، كما أنه يشغل أسر ٥٠٠٠ من أكثر خدممسجد ي ووه ،فرجينيا ،ستيرلنغفي ) ADAMS(اإلسالمية  سيدالجمعية ل التنفيذي والمدير اإلمام هو ماجد محمد ٢٣

 ). ISNA( الشمالية ألميركا اإلسالمية الجمعية رئيس نائبمنصب 



 ٤٠ 

الثن�ين   مش�ورة وأن�ا أق�ّدم    م�رة ذات . الرج�ال  بع�ض يتض�ايق  ، له�م  المف�اهيم  ش�رح ب أب�دأ  عن�دما ، لكن�ي  الم�الي واإلعسار 
 تفعل�  ومهم�ا أن�ي أس�أت معاملته�ا،     اآلنق�د تظ�ن   . موراأل هذه مثل ذكرت لمليتك : "الرجل لي قال ،الزواجعلى  ينقبلم
ما كان علي�ك أن  . مرأةال رأس فيمثل هذه األفكار  تضعّال أعليك  يجب، إمامًاًا ومسلمبصفتك . بإيذائها تهمنيتس نهافإ
ولق�د أص�بحت االستش�ارة قب�ل ال�زواج أم�رًا ممارس�ًا حت�ى ف�ي          . أشخاصًا لم ينشأوا ف�ي أمريك�ا   هؤالءكان  ".ذلك لوقت

 . بعض بالد المسلمين مثل الكويت والتوعية بالعالقات الزوجية السليمة جزءًا من الدروس والمحاضرات العامة

علي�ه أن   ف�إن عق�د قران�ه ف�ي جمعيتن�ا      دارن أإفإن�ه  ، س�نة  ٦٠ الش�خص عم�ر   ك�ان  ل�و  حت�ى  هأن�  نصّر، نا هنامجتمع في
 نن�اقش  واح�دة  ساعةمدة الواحدة  جلسات ستمن  الزواج قبلاالستشارة  برنامجيتألف . الزواج قبل ستشارةاليخضع ل

ف�ي ح�ال تعّرض�ها لإلي�ذاء،      هفعل�  لم�رأة ع�ّم عل�ى ا   لالرج� اإليذاء، كما نتحدث بحض�ور   وعالمات األسري العنففيها 
 .مع هذه األمور انفتاحًا أكثر الشباب أن أجد يلكن. ونينزعج الرجال بعضوهذا ما يجعل 

 ه�ذا  في والمتخصصين األئمة بين انفصاًال هناك نأ هو المتحدة الواليات فيلدى تجّولي  أحيانًااه أرالذي  اآلخراألمر 
يس�عون   نهمأ يعتقدون، فهم األسري العنف مجال في يعملون الذينخاص لألش الريبة بعين ينظرون ونكثير، فالالمجال

 والمرش��دين المي��دانالع��املين ف��ي   المهني��ينف��إن تن��اول األئم��ة للعن��ف األس��ري يش��ّد م��ن أزر       ل��ذلك. األس��رلتحط��يم 
 .يثللحد دعونيوأحيانًا منهم من ي األئمة في مناطقهم، تحدييساعدهم في  أحيانًابل ، وغيرهم االجتماعيين

 الش�رق  م�ن  النس�اء  م�ن  لمجموع�ة  األس�ري  العن�ف حول  تدريبلتقديم  شهرين منذالمسلمة  اتمجتمعحد الألفقد ُدعيت 
مع�ه ل�يفهم    تتح�دث  أن كمن�  نري�د  .ّؤيد الفك�رة ي لم لكنه، ذلك نودكنا : "نقل" ؟كنإمامين تدع ال لماذا: "نسألته. األوسط

 التقي�ت  عن�دما  ".ن�ا مع ح�دث ليت الخ�ارج  م�ن نلج�أ لش�خص   و خارجي�ة  ص�ادر بم نيس�تع فإننا سن جاتناتياحا يدعملم  نإ نهأ
، نس�اء ال م�ع  التح�دث  ف�ي  رغبته عدمتطّرقت لمسألة ". المسجد في هنا كنيسعدني أ": ، قالالصلوات إحدى بعد اإلمامب
 مس�ألة  نع�  تح�دث  ذاإ ن�ه هم أخب�روه أ مج�تمع  ف�ي  الرجال بعضألن  األسري العنفحول  النساء مع يتحدث ال هنإ قالف

ن أنه� ، األم�ر ك�ذلك   ك�ان  إذا ؟حق�اً : "ق�ال  مع�ه  تح�دثت  بعد أن لكن. النسوي الفكر دعمفإنه في الواقع سي األسري العنف
ال شك أنه من المخجل ل�ه   ."القضية هذهة عالجفإن من الضروري م، جسدياإليذاء الو للضرب نتعرضهمن  نيكتيش

 ي��دعم ال إمام��ًا باعتب��اره إلي��ه نظ��رُي أن أو، آخ��ر إم��ام أو زمي��ل أم��ام األق��ل عل��ى، القض��ايا هه��ذمث��ل  وج��ودأّال يعت��رف ب
 .األسري لعنفا ضحايا

 أخ��رىب��ارزة  ومنظم��ات الش��مالية ألمريك��ا اإلس��المية وال��دائرة الش��مالية ألميرك��ا اإلس��المية الجمعي��ةواآلن أص��بحت 
 ك�ان  إذا أكب�ر  بأم�ان  ش�عر ت مس�اجد والاإلس�المية   المنظم�ات  بعض فإن، ما لسبب. األسري العنفللتحدث عن  نيدعوت

 اءش�ي أ ق�ول فإنه�ا ق�د ت  ، األسري العنفمكافحة  ميدان من سيما ال، مرأةالمتحدثة ا تكانًا، فهي تخشى إن إمامالمتحدث 
 .المسلمينغير مقبولة لعموم 

23Fالخطي�ب  ش�ريفة  األخت أذكر دائما، واالستقرار األسري مشروع تيامحاضر فيمن األمور التي أتطّرق لها ، لذلك

٢٤ 
عل�ى   وأن األس�ري  ب�العنف  المتعلق�ة  التثقيفي�ة  المعلوم�ات  م�ن  اس�تفدت  نفسيأنا  نيأنرحمها اهللا التي عملت معها ألبّين 

ع�ن ح�االت    أو والظل�م  لع�دل ل واض�حة ال ىءمب�اد ال أع�رف  قدف. العائلية النزاعات عن شيء كل معرفة عيّدي أّال اإلمام
. بدون تثقيف وتوعية حول هذا الموض�وع  عنف األسري أو الكشف عنهلن يمكننى تحديد ال لكن، خرشخص آل ضرب

 عم�ل أمامن�ا  . ي�ذاء اإل أش�كال أو اإليذاء النفسي يعتب�ران م�ن    المالياإلعسار  أنالناس  تقديع الحتمًا ، المثال سبيل علىف
 ف�ي  يناالجتم�اعي  ينع�امل ، وعلى جمي�ع ال األسري العنف جوانبفعلى جميع األئمة التعّرف على ، المجال هذا فيكثير 
 ب�دالً ، مله أونلجي الذينليتمكنوا من مساعدة األشخاص  األسري العنفحول  أساسي تدريبيحصلوا على  أن جداالمس
 أن ينبغ�ي ، رأي�ي ب. التعام�ل م�ع المس�ألة م�ن خ�الل الع�ادات والتقالي�د غي�ر المحم�ودة          أو أحيانًاالحكم عليهم  محاولة من

 :  ذلك في بما، األسري العنفضحايا  يساعدون الذينمن األشخاص  اسيةأسمعيارية  استجابة هناك كوني

                                                           
 . ةمسلمال ةمريكياأل المجتمعات في العنف األسريمكافحة  روادي إحدى هو ،االستقرار األسري مشروع) ٢٠٠٤-١٩٤٦( الخطيب شريفةأسست  ٢٤



 ٤١ 

 .ًاجسدياإليذاء  كان إذا خصوصًا، تعّرض لإليذاءي الذي لشخصا سالمةتأمين  .١

 .ا بأن يفهموا أننا نقف بجانبهميالضحا تمكين .٢

 .مساعدتهمالضحايا لمن يمكنهم  ةإلحال القانونية والمساعدة والتوجيه والمشورة المساعدة تقديم .٣

ف�إن  ، الش�كوى  لمج�رد  له�م  أونلج� ي اءالنس�  أن ونعتقديو األساسية الثالثة الجوانب هذه يفهمون ال المجتمعقادة  كان إذا
 م�ا  لك�ن  "هذا؟ كب فعل ماذال. هذا نيستحقأنت ال ت، حرام... جلكأ من سفباأل نشعر: "واقولي أن هوما يقّدمونه  أقصى
 .جدًا مهم ذلك بعد يحدث

 .الثقة باإليمان معهدكعضو مجلس إدارة  عملك عن انثحّد. ٤

 الخطي�ب  ش�ريفة  األخ�ت  م�ع األم�ر   ب�دأ ف�ي الواق�ع،   . كثي�رة  ش�ياء أل يتنظر رغّي الثقة باإليمان معهد مع عملي أن أعتقد
لمعه�د   لالنض�مام  ن�ي تدع عن�دما  األس�ري  العن�ف مكافحة  حركة في أشارك أن على توأصّر مثابرةال شديدة كانتالتي 

 زمالئ�ي واص�ل حول�ه م�ع    تأن بإمك�اني ال و مسلمال المجتمعحكرًا على  ليس األسري العنف أن فهمبدأت أ ة باإليمانالثق
 .األخرى الديانات أتباع من

للمس�لمين   ق�ول ة، فعن�دما ن مس�لم ال المجتمع�ات  في األسري العنف عن الحديث عند يساعد ذاته حدب المشترك القاسم هذا
عن�دها نتجن�ب   ." الديني�ة مجتمعات ال جميعفي  مشكلة وه بل، فقط مسلمال مجتمعال في لةمشك ليس األسري لعنفا" :إن

التركي�ز غي�ر منص�ّب     وأن لهج�وم  يتعرض اإلسالم أن المسلمون يعتقد ادةفي هذا الشأن، ففي الع دفاعي تبنيهم لموقف
ض���من  األس���ري العن���فوناقش���ت موض���وع  أو قس���يس حاخ���ام م���ع كن���ت" :ق���ولن عن���دما ولك���ن، الم���رأة عل���ىس���وى 

ون ق� أح�د األش�خاص ال�ذين يل    مج�رد  ل�يس ، وأوسع منظور منحسن، إنه يتعامل مع الموضوع " :يقولون ،"مجتمعاتهم
 ."المسلمينويحّطون من قدر  اإلسالم على اللوم

 يتعرض�ون  نس�اءً  أو رج�االً أو  مس�نين ي�ذاء و لإل يتعرض�ون  ًاص�غار  ص�بية هن�اك   أن بمعن�ى ، ب�ين الن�اس   العنف ال يميز
145Fالم�رأة  ضدمنه ٪ ٩٥، فـالمرأة ضديبقى في معظمه  األسري العنف لكن. يذاءلإل

س�نًا   يع�رف  ال العن�ف األس�ري  و ،١٢١
 ال�دخل  وذ الش�خص ف�إن  ، األم�ور  ه�ذه  مث�ل  أق�ول  عن�دما . ًااقتص�ادي  ًاوض�ع  ع�رف ي الًا ودين يعرف الو ثقافة عرفوال ي

 . يعالجمبل ب، األمر ال يتعلق به وحده أن يدرك غنيال أو المنخفض

ض�د   وطن�ي  إع�الن وض�ع   ف�ي  ش�اركت  ال�وطني،  المس�توى  عل�ى معروف�ًا   الثق�ة باإليم�ان   معه�د  مع عمليجعلني  عندما
146F.األديان لجميع سرياأل العنف

رج�ال دي�ن م�ن     ألنتجربة مثري�ة للغاي�ة    توكان الوقت، لبعض اإلعالن على عملنا ١٢٢
 وض�ع ب جميع�اً  ملتزمون ونحن المرأة، ضد العنف لتبرير لدينا نصوصال استخدام ةساءتمت إ لقد: "لواقا األديان جميع

 ".استخدامها يساء أن يمكن ال بطريقة نصوصنا تفسير طريق عن مجتمعاتنا في األسري للعنف حد

معه�د   مث�ل  األدي�ان تع�ايش ب�ين    منظم�ة وج�ود  و جماعي�ة  بطريق�ة  العنف األس�ري  قضية معالجة أن أعتقد فإنني، ولذلك
 مبعض�ه  م�ع ، فه�م يت�آلفون   المج�ال  ه�ذا  ف�ي  يعملون الذينأتباع الديانات المختلفة  تمكين في كثيرًا ساعدي، الثقة باإليمان

تعام�ل ك�ل منهم�ا م�ع      كيفي�ة ة ف�ي  المس�يحي طائف�ة  الو اليهودية الطائفة من الكثير تعلمتلقد . الخبرات ونتبادليو البعض
العن�ف   م�ن  ع�انوا  ال�ذين  الن�اس ش�ّد أزر  وقضية ال هذه لمعالجة اديانتهكل منهما  ستخدمت كيف تعلمت، والعنف األسري

 . األسري

 

 



 ٤٢ 

 ؟نصيرًا لهذه القضية لتصبححفزتك  تحول نقطةهل مررت ب. ٥

 تحص�ل عل�ى   ل�م  المحكم�ة  إل�ى ، وأع�رف إح�داهن والت�ي عن�دما لج�أت      العنف األس�ري  من نعانيأعرف نساء كثيرات 
ما  وأعرفالعنف األسري  رأيت لقد. السودان مغادرةعلى  اهعائلت هاتساعد النهاية فيو، أعوام ةعشرإّال بعد  الطالق

 .مسجدييحضرن إلى  العنف األسري من نييعانالالتي  نساءال الكثير من ألنهو 

 لي� حتوالمجتم�ع   فيعن نساء  قصصًا ليتروي  الخطيب شريفة األخت بدأت عندما الحقيقة في تحولال نقطةلقد كانت 
لعن�ف  التص�ّدي ل  أنش�عرت  والمجتم�ع   ف�ي  العن�ف األس�ري   مستوىب وعيًا أكثر حتأصب، عندها ليمن المجتمع إ نساء

 اءبّن� ال التدريبتوفير وشكل متسق ب العمل من بد ال كان. إرشاد جلسة أو فتوىإصدار  مجرد من أكثر يتطلب األسري
ن أوض�اعه  م�ن  المعنفات النساءخراج وإ مجتمعال داخل الموارد وإيجاد جالالم في يعملون الذين الناس وتمكين لألئمة

العن��ف ناش��طات ف��ي جه��ود الح��د م��ن    نيص��بح أنم��نهن  الطل��ب وحت��ىليص��بحن قوّي��ات   بخط��وة خط��وةإرش��ادهن و
 . األسري

ك��انوا يتص��لون ب��ي م��ن . ىءالمالج�� م��ن ه��ااتلقكن��ت أ الت��ي المكالم��ات ع��ددكان��ت  كثي��رًاأقلقتن��ي  الت��ي األخ��رى القض��ية
 التح�دث  كمن�  ن�ود . نمع�يّ تن�اول طع�ام    عل�ى  ةص�رّ ه�ي م و اإلنجليزي�ة  تح�دث ت ال هن�ا  ام�رأة  ل�دينا : "ويقولون ىءالمالج

 ف�ي  آخ�رين كنت أتصل م�ع  ، األوردوب تحدثكانت ت وإذا، بالعربية إليها أتحدثكنت ، العربية تحدثكانت ت ذاإ ."معها
 . للغاية ينمفيدؤالء النشطاء ه أصبح قدل. العنف األسري مجال في يعملونمجتمعنا 

ني أخ�اف  ح�ديث  هناك. ينموالمظل ساعدي لم إذا القيامة يومأن يدرك المرء أنه سيخضع للحساب  همالمو يضرورمن ال
 محم��دس��يدنا  ق��ال. المس��اءلة منظ��ور م��ن هفي��فك��رت  ماعن��دأقلقن��ي و، العن��ف األس��ريمنظ��ور  م��ن هفي�� فك��رت عن��دما

: كيف أنصره؟ قال رأيت إذا كان ظالمًاأنصره إذا كان مظلوما أف: فقال رجلًا انصر أخاك ظالما أو مظلوم: ")صلعم(
 ."تحجزه أو تمنعه من الظلم فإّن ذلك نصره

 مس�اءلة  هن�اك . الروح�ي  لبع�د ل أيض�اً  ولك�ن  المجتم�ع  رف�اه  أجل من فقط ليس، آخر بعدًاتشّكل  المساءلةقضية  فإنلك لذ
 مظل�ومين ال ع�ن  فعاددالة ورحمة بأن نبع نتصرف أن منا يتوقع وبالتالي، عادل رحيم اهللا ألن، وتعالى سبحانه اهللاأمام 

 . ماء معهمرح كوننو

 بعضوما هي أسبابه و فيها؟ العنف األسريما مدى انتشار  ينمسلممجتمعات ال مع عملكبرأيك ومن خالل . ٦

 ؟فيه تساهم التي الرئيسية العوامل

 لكن�ه ، مجتمع�اتهم  ف�ي  يح�دث  ال العن�ف األس�ري   ب�أن  االدع�اء و الرم�ل  ف�ي  رؤوس�هم  دف�ن  طويلة لفترة المسلمون حاول
كن�ا  . العن�ف األس�ري   م�ن  ينع�ان ي نس�اء  ث�الث  ل�ى إ تح�دثت ، المثال سبيل على، سبوعاأل هذا. عتقدن اكنأكثر انتشارًا مما 

 زوجه�ا  ك�ان . لإلي�ذاء  تع�رض ت نه�ا أ دركإح�داهن ل�م تك�ن ت�    ، الواق�ع  ف�ي . الماضي األسبوع نفس الموضوع عن نتحدث
 نه�ا أ ت�درك تك�ن   ل�م  لكنه�ا ، ب�دني  إي�ذاء  هن�اك  يك�ن  ل�م وم�ع أن�ه   . هاج� تحبش�راء م�ا ت   س�مح ي الو هامن االئتمان بطاقةيأخذ 

 .البدنيإّال باإليذاء  العنف األسري ونفعّري ال بعضة، فالوماليذهني و عاطفييذاء إل تعرضت

أجري�ت   ،المث�ال  س�بيل  عل�ى . لدرج�ة مفزع�ة   ينمس�لم مجتم�ع ال  ف�ي  ش�ائع  فإن�ه ، العنف األس�ري  جوانب جميع ناشمل إذا
لق�د  " :نوقل�  النس�اء جاءتني بعض ، دورة التدريب والتوعية بعد. القريبة المدن من واحدة فيبالمركز اإلسالمي  ًاتدريب
 األش��كال ه��ذه ك��لذك��رت  أن بع��د اآلن لك��ن. الرج��ال م��نالنس��اء ف��ي مجتمعن��ا يتعّرض��ن للض��رب  بع��ض ألن كن��ادعو

 م�دى  ن�درك  أن للغاي�ة  المه�م  م�ن ، ل�ذا  ".العنف األس�ري أحد أنواع  من نعانيي مناكثيرًا  أن نادركأ ،اإليذاء من األخرى
 نال�ذي  لاالرج� يح�اول  و .للغاي�ة لألس�ف   ش�ائع إن�ه  . تمّكن م�ن التص�ّدي ل�ه   نل ينمسلممجتمع ال في العنف األسريانتشار 

 :مثل المبررات من عددًا ونستخدمئهم لهن، ويإيذا تبرير زوجاتهم ونضربي
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 أو، "نفس�ها  عل�ى هي جلبت ذلك " أو، "مكانها فهميجب أن ت" أو، "تسمع كالمي ال اإنه" أو، "لقد استفّزتني" .١
 الق�رآن  م�ام؟ أيه�ا اإل  عن�ه  تتح�دث  ال�ذي  م�ا ، الك�ريم  الق�رآن  ف�ي  آي�ة هناك ، ذلكبيح ي اإلسالم، ذلكيبيح  الدين"
 ."بيح لنا أن نضرب النساءي

 ًاطلق� م عت�رف ي الباإلي�ذاء و  الش�خص يق�وم  . لنك�ران أي ا" ؟يمكنها أن تسّمي هذا إي�ذاءً  كيف، لها ؤذهاأ لمأنا " .٢
يع�رف   أن أردت لكل�ذ ، ذلك تفعل أنما كان عليها . ألطفالهاقدوة  تكون حتى دبهاؤأ أن أردت. "ذلك فعل أنه

 ."ذلك فعلت لو بعاَقأن ت يمكنأنه حتى أمهم  أطفالي

ه��ذا  ف�إن ل�ذلك  ، المجتم�ع  ف�ي حس��نًا  ُتظه�ر س�لوكاً   أن أري�دها . ًااجتماعي�  ًاج��احري إل�  تس�بب ذل�ك ألنه�ا    فعل�ت " .٣
 ."لكي ال تعاود القيام بما قامت به أمام الناس مرة أخرى بيتال في مشاكلنا حلأ نأ أريد. لنا أفضل

. مش�اعرها عل�ى   زوجت�ي  مشاعرأقّدم  ال ننيأ والدتيرى ت أن أردتو، والدتي حترملم ت: "أهل الزوج مسألة .٤
 أم�ام  زوجت�ي أؤدب  أن أردت"أو ، ج�راً  وهل�م  ،"المناس�ب  الوق�ت  يف طعامهاضر لها تح لم نهاإ والدتي قالت

 ."يهاعل زوجتي أفّضل ال أنني دركتل والدتي

 وق��ت ح��ان واآلنوقل��ت له��ا إنن��ي انتهي��ت م��ن الك��الم  ، م��رة معه��ا تح��دثت. األخط��اء نف��س تك��ررظ��ل ت إنه��ا" .٥
 ."لعصاا

ق�م ب�ه،   ت ول�م  إليه أحتاج ما تعرف نهاأل تغضب .حباطباإل أصبتلك لذ ،الجسدية ةعالقالب يوقحقمنحني تلم " .٦
 ."وجسديًا عاطفيًا ًاسعيد أكن لم ألنني هاضربتلك لذ

عاط�ل ع�ن    كرج�ل  مش�اعري  فه�م ت أنك�ان عليه�ا   . س�يئة أمر بظ�روف   أنني تعرفهي و، وظيفتي فقدت لقد" .٧
" .لتح�دث مع�ي  با ب�دأت  لكنه�ا  هاترح�ذّ لق�د   .مع�ي  تح�دث ت أو ت�ذمر ت ّالن عليه�ا أ أ ع�رف ت أنالعمل، كان عليه�ا  

 .التجارة وما إلى ذلك وأ المال وعمل أال فقدانعن  إماالمشابهة  عذارومن األ

 وه�ذه . وال أي منها على اإلط�الق ، ضرب أحدهم يبرر ال منها أيًالكن ، ينمسلممجتمع ال فياألعذار  جميع سمعتلقد 
 أن يمك�ن  م�ا  ونع�رف ، رف أعذاركمنع ننح": أوصلها للذين يعتدون على زوجاتهم أزواجهن أن أود التي الرسالة هي

 ." آخر ًاشخصتصّرفكم عندما تضربون  رتبّر ،معنويًا أو شرعًاسواء ، األشياء تلك من أيا ولكن، وهقولت

 ي�نم  ل�م  زوج�ي : "وتق�ول  ام�رأة  تأتي قد، العاطفيباإليذاء  يتعلقفيما . الجسديتعلق باإليذاء ي فيما فقط هذاوعلى فكرة، 
 لم�اذا ": زوجال�  س�ألتُ ، لس�نة  الوض�ع فيه�ا   اس�تمر  الت�ي  الحال�ة  في." سنةمنذ  معية جنسية عالقس يمار لم" أو، "معي
147Fالف�راش  ف�ي نا أن نهجرهن ل يقول اإلسالم: "فأجاب" حميمة؟ عالقاتال من زوجتك تحرم

لكن�ي مهم�ا هجرته�ا فل�م     ، ١٢٣
إن : "ق�ال " ؟إذن طلقه�ا ت ال لم�اذا : "ل�ه  فقل�ت ". أخرى نوم غرفة إلى انتقلت ثم ، ظللت أهجرهاسلوكها في تغيير أيأَر 
ك�ان   وهك�ذا  ."طل�ق تأ أن أري�د  ال" :تقال�  لم�رأة لك�ن ا ". ذل�ك  عطيه�ا أ نمس�تحيل أ  .تري�د  ما هاتعطيقد أ سأكون، هاتطلق

 كان�ت  لو حتىو. مسمى غير أجل إلىذلك الوضع  في للبقاء ًامستعدلكنه كان  قطالال تريد ال زوجته أن عرفي زوجال
 . لكن في الحالتين، فإنه هو المسيء. لها منحهيل ناككعقاب لها ما  هفإن، لطالقاتريد  الزوجة

 اإلي�ذاء  أج�د ف�إني  ، والنفس�ي  الع�اطفي مقارن�ة باإلي�ذاء   . الروح�ي اإليذاء  وهبنظري  للغاية لالهتمام المثيرة القضايامن 
 جه��نم ن��ار م��نات للغاي��ة خائف�� ه��نإن ل��ي يقل��ن، فه��ن مكتب��ي إل��ى نيي��أتالت��ي ال النس��اء م��ن لكثي��ر ت��دميرًاأكث��ر  الروح��ي

 ّالأ له قولأ أنه حرام علّي أن كنت أظن" أو، "رضهاعأ أنه حرام علّي أن عتقدكنت أ" :نيقل، واهللا عقاب من اتوخائف
148Fلي�ل ال طيل�ة  يعنن� لس�تظل ت  المالئك�ة  ف�إن ، مع�ه أن�م   ل�م  إذا نن�ي إ ل�ي  يقول كان" أو، "بتلك الطريقة معي تحدثي

 أو ،"١٢٤
لذلك فإنني أقوم ، دائمًا زوجييطلبان ذلك كما يقول  الشريف والحديث الكريم القرآن ألن ةمهم طاعةال أنتعّلمت  لقد"

 العالق�ات  ف�ي  وخصوص�اً ، ش�رعاً  ص�حيحة  غيرمور بأ لقياما النساء من زواجاأل يطلب قد، أحيانًا". مني هيطلببكل ما 
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مجتم��ع  ف��ي المس��لمين بع��ض، والزوج��ي الغتص��اباه��و  العن��ف األس��ري مج��ال ف��ياإلي��ذاء  أش��كال ح��دإن أ. الحميم��ة
هناك شيء اسمه  أن يعتقد ال البعضين، ومسلممجتمع ال في يحدث السلوك هذا مثل أن وندركي أو ونقبلي الالمسلمين 

 . االغتصاب الزوجي

 ش�كال أ م�ن  ش�كل ك الزوج�ات  تع�دد  ونس�تخدم حي�ث ي  الروحي لإليذاء كذريعة اإلسالم المسلمين من الكثيركما يستخدم 
 ام�رأتين  رج�ل يت�زوج   عن�دما ، رأي�ي ي�ذاء ب اإل أش�كال  م�ن  شكل هو ينمسلممجتمع ال في الزوجات تعدد. النفسي اإليذاء

 أم�ام م�ع زوج�ة    الحميم�ة  هعالقات� حتى يم�ارس   وأحيانًا، واحدة أو اثنتين فقط نوم غرفةب شقة فيويجعلهما تسكنان معًا 
 نبعض��ه ض��دزوج��اتهم  ونس��تخدملمت��زوجين م��ن أكث��ر م��ن ام��رأة ي ا ينمس��لمال لارج��الكثي��ر م��ن ال. األخ��رى الزوج��ة
الض��وابط  م��ن نوع��ًا يخل��ق، األم��ر ال��ذي  لفظي��ًا أو جس��ديًا ال��بعض نبعض��هل اإلي��ذاءب لزوج��اتا تب��دأ بحي��ث، ال��بعض

إّال أن ، ال�زوج  م�ن  مباش�رة  أتيي�  ال ي�ذاء فم�ع أن اإل . خ�رى الزوج�ة األ  ئهاإلي�ذا  زوجة الزوج ىءكافي ماعندوالموازين 
 أو ال�ديني لإلي�ذاء   ىخراأل لاشكمن األ. البعض نبعضهعلى إيذاء  الزوجات يساعد حتى أو، به يسمح أو يقبل الزوج

 ومن أطفاًالينجب منها  حتى وأحيانًامعها  ةجسدي عالقةويقيم  زواج عقد دون من امرأة لرجلا يتزوج أن وه الروحي
مجتم�ع   ف�ي ، اإلس�الم ، ل�دين اس�تخدام ا  إس�اءة  م�ن  الكثي�ر  هن�اك  إن لأق�و  أن نيس�ف يؤ. لها بالتزامه الوفاء دونيتركها  ثم
 . بالعالقات األمر يتعلق عندماين مسلمال

 المس�لمين عل�ى   أن أقت�رح . اإلي�ذاء  لتبري�ر  ال�دين  الن�اس  يس�تخدم ، عليه�ا  اطلع�ت  الت�ي  العنف األس�ري  حاالت معظم في
حيان هن�اك  األ من كثير فيو. األئمة بعض قبل من ىحتو، الداخلية المدن في وخاصة، الزوجات تعدد لمسألة التصدي
 تمك�ين  ج�داً  المه�م  م�ن . جسديةال عالقةسوى ال الزوج روّفال ي حين فيعالة األسرة إلالزوجات  تعمل نحي ماليإعسار 
وأن  المس��ألة ه��ذهحي�ال   موق��ف التخ��اذ األئم�ة  أدع��ووأن��ا . ينمس�لم مجتم��ع ال ف��ي الس�لوك  ه��ذا مث��ل قب�ل ت اللك��ي  الم�رأة 

 . اإلسالم نينفرون م الناسيجعل س الطريقة بهذه اإلسالم استخداموأن  اإلسالم في مقبول غيرهذا  أن وارحشي

، فحس��ب ذل��ك ل��يس. العن��ف األس��ري لتبري��ر ال��دين الرج��ال س��تخدمي كي��ف اورأ أن بع��د اإلس��المترك��وا  الن��اس بع��ض
خدعت بعمل زوجها كناشط وجهوده في العمل ها انألن اإلسالمكانت اعتنقت  يمكتب إلى سيدةجاءت  الماضي األسبوع

 إلكترون�ي  بريد رسائل لها وأرسل شقتها دمر لكنه، ضربهاهو لم ي. شقتهاب هلدمار الذي ألحقل صورًا أرتني. اإلسالمي
 الن�اس  ه�ؤالء " ؟ه التص�رفات ه�ذ  يدعم دين من جزءًا يتصبحتريدين أن  لماذا" :هااوالدلها  قال. ونفسيًا عاطفيًا يةؤذم

تص�ّرفون وك�أنهم   ي الرج�ال  ه�ؤالء . يستغلون األشخاص العائدين إلى المّلة عندما وخصوصًا، اإلسالمئون لصورة يسي
 ف��خال ف��ي الوق��وعإّال  الش��ابات الس��يدات م��نيك��ون  فم��ا، "ملت��زم مس��لم أن��ا": للنس��اء ونقول��يوأكث��ر الن��اس وق��ارًا ودين��ًا 

 . الرجال من النوع هذامن  الزواجو

 الش�خص ب ننخ�دع ت ال. المس�جد  ف�ي  هين� تر رج�ل  أول نت�زوج ت ال" :يه�  اإلس�الم الالت�ي يعت�نقن    اءللنس نصيحتي، لذلك
حص�ال عل�ى   ت أن م�ا عليك. بالكامل نقي وتقي أ شخص هناك ليسو ليس باألقوال، نسانإلا نقاء، ف"مسلم أنا" يقول الذي

م�ن   أح�د  مكنتي�  ال بحي�ث  جي�داً  ال�دين  نفهم� ، عل�يكن أن ت اإلس�الم دخ�ولكن ف�ي    فور نتتزوج ال. الزواج قبل ستشارةاال
م�ن إي�ذاء    اإلس�الم  إل�ى عائ�دات  ال الش�ابات ما تتع�ّرض ل�ه    أن أعتقد ."اإلسالم تفسير يءسوي روحيًا أو دينيًااإليذاء لكّن 

 . عادة تناولها يتم ال التيجوانب ال أهم أحد وه

مجتمعات  في األسر على العنف األسري أثر ما، تجربتكومن خالل  ؟شيوعًا العنف األسريشكال أأكثر  هي ما. ٧

 ؟ينمسلمال

 إّال العن�ف األس��ري  فاش��تكا عل�يهم  الص��عب م�ن ، والوق��ت معظ�م  الجس��ديس��وى اإلي�ذاء   األئم�ة ال ي��رى ، الح�ظ  لس�وء 
 اإلي�ذاء ح�االت   م�ن  الكثي�ر  رأي�ت  لق�د . الك�دمات  رؤي�ة  يمك�نهم و وض�وحاً  أكث�ر  الجسديألن اإليذاء  ًاجسدييكون  عندما

ح�دثت   خ�رى اإلي�ذاء األ  أش�كال  جميعفتأكدوا أن ، الجسديحد اإليذاء  إلىاألمر  صلي عندما عادةفي ال نولك، الجسدي
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، عندئ�ذ يلج�أن لن�ا    نفس�ياً  تادمرك�ن محّطم�ات وم�   ي عن�دما ف. تمام�اً  عاطفي�اً قد أنِهكن  كّني أن بعدالنساء يلجأن لنا . مسبقًا
 .ضربتعّرضن لل قد كّني أن بعد هذا ولكن

ه��ؤالء األطف��ال  .معّنف��ات وق��ّدمت له��م اإلرش��اد اتلزوج�� أطف��اًال رأي��ت لق��د. األس��رة عل��ى كبي��ر ت��أثير يلعن��ف األس��رل
 ف��يكبي��رة  مش��كلة العن��ف األس��رييك��ون  عن��دما وخصوص��ًا، الخج��ل أو االنس��حاب أو الخ��وف أو الغض��بيش��عرون ب

 م�ع  مش�اكل يواج�ه   م�نهم  البعضف�  هن،أطف�ال ب�دأت تظه�ر ل�دى     س�لوكية  مشاكل أنمن  مهاتأحيانًا تشكو لي األ. بيوتهم
 فع�ل ال ردفيك�ون  ، اس�تيائهم  ع�ن  التعبيرب�  ونغب� يربيوتهم من إي�ذاء و  فيما يشهدونه م باالستياءيشعرون  همألن القانون

 حت�ى ، المخ�درات  بي�ع  مث�ل ، األحي�ان  بع�ض  ف�ي  قانونية غيريقومون بأمور  أو، المدرسة في األطفال تمردي قدو. ًاعنيف
 وإرس�ال  التم�رد ب�ل لمج�رد    للم�ال  بحاج�ة  ألنه�م ال يك�ون ذل�ك    ،المخدرات ونبيعي عندماف. فقيرة ائلةع منلم يكونوا  لو

 ". أرد لكم األذى أن أستطيع واآلن، نيونؤذت مأنت: "بالقولأهلهم  إلى رسالة

 ركت� فت، لزوجت�ه  الرج�ل ي�ؤذي   ه�ذا؟ ب عن�ي أ م�اذا . المن�زل  نف�س  ف�ي  م�رات  ث�الث كذلك إيذاء مض�اعفًا م�رتين و   رأيتو
 ج�اءت . ه�ا ابنعلى يد  للضربتتعرض األم  قد لذلك، أمه تأديب االبنمن  الرجل يطلب ثم، نفصالني أو بيتال زوجةال

، تزوجت أن بنةأرادت اال، العائلة نفس فيو. يضربها نعليه أ نأ ابنهاأقنع  زوجها ألن نزفوهي ت ليإ األمهات إحدى
: يق�ول  األبك�ان  ، "نع�م : "األم تق�ول  عندما حتىو. تقّدم لخطبتهاي بشا كل يرفض األبكان ، األملكي ينتقم من  هولكن

 اءالم� حج�رًا عل�ى س�طح     ن�ا رميأنن�ا   ل�و  كم�ا . ال�زواج  م�ن  ابنت�ه  منعاألم ب يؤذي األب كان ذاكوه. األم فقط ليغيظ" ،ال"
 أرى عن�دما  ان�اً أحيقلب�ي ينفط�ر   و، ذل�ك  رىيفزعن�ي فع�ًال أن أ  . أوس�ع ف أوس�ع ف وس�ع التموجات تص�بح أ  فإن، هأثر لنرى

 ط�وال  نيويبك�  للض�رب  نتعرض� ألنه�ن ي  ةص�عب بأحم�ال   النس�اء  بعض، تمر المثال سبيل على. العنف األسري حاالت
 . هن لهنجازوأ إيذاء عن الناجمة الطبيةمشاكل وال والخوف الضرب بسببخداج  أطفاًاليلدن  ًاأحيان، والوقت

 وإذا، قت�دي بأهلن�ا  ن ال�زواج  فيفنحن . زواجلل الشبابذاء على نظرة إليلمد ألا طويل األثر عنأن أحّدثك  أيضًايمكنني 
 لتأك�د ة الكافي�ة ل عاالش�ج ل�ديهم   الش�باب  بع�ض . أيض�اً تكون عالقاتن�ا جي�دة   س فربما جيدة ناوأمهات ئناآباالعالقة بين  تكان
 العالق�ات ي�ف ح�ول   تثق عل�ى  حص�لوا  ألنه�م أهله�م   أخط�اء  تك�رار  ع�دم  ونخت�ار ي الكثيرأهلهم، و أخطاء راكرعدم ت من

 الشباب من غيرهم مع ونفراسيو ةإسالمي دورات يحضرون أشخاصًا أعرف، المثال سبيل على. همأسر نطاق خارج
. أهله�م  هفعل�  م�ا  تكرار عدمصميم على تالو النموذجية العالقات، وهكذا يمكنهم التعّرف على إسالميةفعاليات  لحضور

، األخط�اء  نف�س  تك�رار  إل�ى  ونميل� ي ةؤذي� الماألسرة  نموذج سوىا وال يرون هذ الدعم نظاميفتقرون ل الذين الشبابأما 
 .هكذا تتكرس الدورةو

 األمثلة بعض هي ما العنف األسري؟في مكافحة  لمساعدةالنبوي الشريف في ا والحديثالقرآن الكريم  دور ما. ٨

 ؟اإليذاء أو العنف األسري حاالتالتعامل مع  حاولت عندما تستخدمها التي

 الق�رآن  م�ن  ي�ة اآل راخت� أ. مت�ى ال يك�ون زواجه�م كم�ا يج�ب      الن�اس لي�درك   ذات�ه  ح�د ب ال�زواج  مفه�وم بتعري�ف   دائم�اً  دأأب
وم�ن آيات�ه أن خل�ق لك�م م�ن أنفس�كم أزواج�ًا        : "فيه�ا  وتع�الى  س�بحانه  اهللاوالتي يقول  ،٢١، من سورة الروم، آية الكريم

 يهاأس�مّ ، وومث�ال  كنم�وذج  اآلية هذه ستخدمأ". يات لقوم يتفّكرونلتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آل
عندئذ يمكنن�ا أن   الزواجوما يجب أن يكون عليه  األساسية القيم نافعّر إذاف. للزواج األساسية القيم أو مرجعيال طاراإل

. ل�يس هك�ذا   زواج�ي " :رالحضو يقولما  ًاوكثير .الصداقةك الناجح الزواج. نحّدد متى ال يكون الزواج يسير كما يجب
 أو لفظي�اً  آخ�ر إي�ذاء   ألح�د  ينبغ�ي  ال أن�ه  عن�ي فأن�ا أ " رحم�ة "أقول  وعندما ،"فيه لطفأو  رحمةال  هأن أرى أن أستطيع
 ،المحاض�رة  بع�د . ع�ّرف الس�كينة  وأ، ح�ب وم�ا ه�ي األم�ور الت�ي تعك�س ع�دم وج�ود         الح�ب  معنىشرح أ ثممن . جسديًا

ف�ي   يح�دث  م�ا . خطب�ًا م�ا   هن�اك  أن الف�ور  عل�ى  ش�عر يمكنني أن أو البكاءب يبدأن أحيانًا". مشكلة لدي: "البعض لي قولي
 وأن ال�زواج  ع�ن  حق�اً  اإلس�الم  هيقولمعرفة ما  على يساعدهميدّق جرس إنذار داخلهم ويجعلهم يصحون، و المحاضرة

 . ةعالقما يمّرون به ال شأن له بهذه ال
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 ث�م م�ن  . الس�لمية  للعالق�ات  المث�الي  المفه�وم  تص�ف  الت�ي  يةالقرآن ياتاآل من الكثير ستخدمالجانب األول هو أني أ، لذلك
يواج�ه   عن�دما يتص�ّرف   )ص�لعم ( محم�د كي�ف ك�ان س�يدنا    و النزاع�ات  ح�ل  بش�أن  الك�ريم  القرآن نظر وجهة عن أتحدث
 جنم�وذ  ع�ن  ح�دث أت ماعن�د  .عل�ي  زوجه�ا  م�ع  مشكلةتواجه  فاطمة ابنتهكانت  عندما أو، مثًال عائشة زوجته مع مشكلة

. اع�ات نزال لح�ل  وس�يلة  ل�يس  العن�ف  أن الناس يدرك، )صلعم( محمدسيدنا  سنة من أو الكريم القرآنفي  النزاعاتحل 
 . الكريم والقرآنالسنة النبوية  منات الصراع حل مسألة حولدبيات األ من الكثير هناك

 س�بيل  عل�ى . هاتفس�ير  الن�اس م�ا يس�يء    الت�ي ع�ادة   ةالش�ريف  دي�ث احواأل يةالقرآنأني أنظر في اآليات  هو الثاني الجانب
 عاطفي�اً م�ن ش�أن زوجت�ه وإي�ذائها      للتقلي�ل ها س�تخدم ، وهن�اك م�ن ي  للمرأة مهينة بدوت ديثاحبأ الناسيستشهد  قد، المثال
 ف�إن ، ول�ذلك . س�ياقها  خ�ارج  هامااس�تخد ي�تم   أو ص�حيحة  ليس�ت  الن�اس الت�ي يستش�هد به�ا     ديثاحاأل بعض ولكن. ونفسيًا
 الك�ريم  الق�رآن  م�ن  المق�اطع  تل�ك  ترجم�ة  طري�ق  ع�ن تص�ويب األخط�اء   و نص�ابها  ف�ي  األم�ور  وض�ع  ه�و  اإلمامواجب 

 الن���اس يب���دأ عن���دماص���حيحة  ليس���ت األحادي���ث تل���ك نإ األئم���ةيق���ول  أن يج���ب. هاوش���رحة وتفس���يرها ي���والنب س��نة الو
 ومفه�وم ، ن�اس لل رحم�ة ج�اء   محم�د م�ع ك�ون س�يدنا     ض�ح اوش�كل  ب تن�اقض الت�ي ت  دي�ث احتلك األ خصوصًا، باستخدامها

 أن الم�رأة عل�ى  : "ويق�ول  أح�دهم  ي�أتي  عن�دما أن يقوم�وا بتوعي�ة الن�اس     األئم�ة عل�ى  . وسكينة ورحمة حببأنه  الزواج
التص�ّدي   ويج�ب  مقل�ق اس�تخدام ه�ذه النص�وص    ". لزوجه�ا  تسجد أن لمرأةعلى ا" أو، "كان مهماا زواجه رغباتلبي ت
 . هل

 معّينة شبكة المسجد؟ داخل نظاميوجد  هل ؟اساعدهت كيف، لإليذاء تعرضيتناهى لعلمك أن إحداهن ت عندما. ٩

 تستخدمها؟

 مؤسس��ة() FAITH(واس��مها مؤسس��ة اإليم��ان أو   المحلي��ة االجتماعي��ة ةالخدم�� مؤسس��ات م��ن واح��دةعين بنس��ت نح��ن
هي و، لسلميةا األسر مشروع فيلجأ إلحدى العضوات الناشطات أ أيضًا يولكن، )والفورية المالئمة المؤقتة لمساعدةا

24Fة نفس�ية معالج�  بوص�فها أبو جديري  سلمى

كان�ت  و، اهللارحمه�ا   ،الخطي�ب  ش�ريفة  األخ�ت كن�ت ف�ي الس�ابق أس�تعين ب    . ٢٥
ش�خاص  األها بكل س�هولة أن تحي�ل   ويمكن، رأسها في المراجع، لقد كانت تتمتع بثروة من هللا سبحان. تتحدث مع النساء

 .المناسبة ةياألسر أو يةعاجتماال ةالخدم إلى

وه��م  حت��ى زوج��اتهمواص��لون إي��ذاء ي األزواجت��رك بيته��ا، ف��بعض ب اه��قرارأدع��م  أن��اف، لإلي��ذاء ام��رأة تتع��رض عن��دما
ش�رعيًا،   ًاطالق� ، ق�وم ب�التطليق  ن، الح�االت  ه�ذه  مث�ل  ف�ي . يهنعل�  حق�وق  موله متهازوج نزلي ال نأنه بدعوى ونفصلمن
فم�ا ع�ادت تل�ك    ، ش�رعية ال حقوق�ك مطالب�ة ب ال خ�الل  من زوجتكإيذاء  حاولست كنت إذا: "للزوج نقول نأ يمكننا اذهكو

م�ا إل�ى   و األس�ر  ت�دمير ب يتهمهس�  بعض، فالإلماممشاكل لال من الكثير جلبالقيام بهكذا خطوة ي ولكن." الحقوق موجودة
 دينيال�  ال�دعم  المعنفات النساءمنح ن نأ علينا لذلك). صلعم( محمدسيدنا  سنةونتبع  صوابقوم بالن أن علينا ولكن، ذلك

 مالي�ة  مس�اعدات ق�ّدم  ن المرك�ز اإلس�المي،   ف�ي . مختلف�ة ال االجتماعي�ة  الخ�دمات  إل�ى  اإلحال�ة  ذل�ك  ف�ي  بم�ا ، يحتجنه يذال
 . موراأل من غيرها أو اإليجار وتسديد تكاليف شراء الطعام أ طريق عن أحيانًا لنساءل

تتوصل  كيفف، ًابدني كني لم وإذا، دنيًاب كوني أنهل يجب  ؟بترك بيوتهن النساءتنصح  اإليذاءعند أي حد من . ١٠

 رك؟اقرل

 :أق�ول عندئ�ذ   ،زوجه�ا  إص�الح غ�ب ب�ه ه�و    ترال يكون اإليذاء بدنيًا وكل ما  عندماغالبًا ما ال ترغب المرأة بترك بيتها 
أب�و   س�لمى ع�ادًة أطل�ب م�ن    و أوًال زوجال�  م�ع  لتق�ي أ ."ال مأقابًال لإلص�الح   كانإن  رىأل أوًال زوجكيجب أن ألتقي ب"

االط�الع   بع�د مباش�رة   اله�  أقولف، تتحسن لن ةعالقال أنت استنتج إذا. النفسي العالج توفيرمن خالل  مساعدتناجديري 

                                                           
 .سالمة القاضي أبو جديري هي المديرة المشاركة لمشروع االستقرار األسري وتعمل معالجة نفسية مرّخصة ٢٥
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، نياب�ة عنه�ا   الق�رار  تخ�ذ أن ن علين�اً  ينبغ�ي ال ، الب�دني اإلي�ذاء غي�ر    حال�ة  فيحتى و". بيدك اآلن القرار" :شيء كلعلى 
 .المختلفة اخياراتهلك فنحن نعرض عليها لذ ،"ذلك أفعل أن لي لتقأنت " :وتقول تعود قد النهاية في األنه

 ي�ذاء اإل لح�االت  بالنس�بة أم�ا  . "نام� بأ يتك�ون  أن نصحكأ. نامبأ يتكون أن يجب: "نله نقول، بدنيال اإليذاء حاالت في
 توق�ف باإلي�ذاء و  زوجه�ا اعت�رف   إذا. ًاق�رار  تخ�ذ أن ت عليه�ا إن و إلي�ذاء ل تع�رض ت هاإن للمرأة أقولف، والنفسي العاطفي

 لك�ن ، لم�رأة يع�ود ل  راالق�ر ، المط�اف  نهاي�ة  ف�ي . اإلرش�اد  جلس�ات من خ�الل العدي�د م�ن     تغييرإحداث  يمكنعندئذ ، هعن
 هنوخوف، أزواجهنلترك  ذنبإزالة ما قد يشعرن به من  أحاولنفسها، لذلك ب قرارال اتخاذ منعلينا شّد أزرها لتتمكن 

لك ل�ذ  ."ط�الق ال عيب بالحصول على . الطالق بيحي اإلسالم إن: "لهن أقول، ففيةالثقا المحرماتمن  الطالق كونمن 
 نس�اعده ت أن يمك�ن الجمعي�ة   نكما نخبرهن أ، والديني المعنوي الدعم كلن، فنحن نقدم لهن لمساعدتهأفعل ما بوسعي 

 . نبنفسه نقراره نتخذأدعهن يون لهاألمر  أترك ثم ،ماليًا

 العنف األسري؟التي تحول دون مكافحة  ةمسلمال المجتمعات في تالتحديا أكبر مابرأيك، . ١١

 .األسري عنفال بوجودعتراف اال .١

 لألس�ف و ،لاالرج�  ض�د  ضغينةيكّنون  القضية هذهفي  يعملون الذينشخاص األ أن المسلمين من كثيرعتقد الي .٢
 م��ن نييع��اننه��ن ن م��ن الناش��طات ف��ي ه��ذا المج��ال ويقول��ون إيص��بحالت��ي ال اتالناجي�� ض��د م��لاحتيم��ن  م��نهم

 .لالنتقام ينسعيو اتطلقألنهن م لالرجبا ذلك نفعليو نفسية مشاكل

وأنه�ن أص�ًال عل�ى خط�أ      راديكالي�ة  نس�وية  جماع�ات ه�ي   العن�ف األس�ري   ض�د  يعمل�ون  ال�ذين  أن م�ن  الخوف .٣
 . إلسالمومناوئات ل

 أوًال األس�رة  حف�ظ  مفه�وم  ع�ون جي�داً  ي النس�اء المعّنف�ات   ال يس�اعدون  الذين األئمة أن يعتقدون المسلمين بعض .٤
 .يهاعل والحفاظ األسرة حمايةمبدأ  فهم نويئسي األئمةهؤالء  أن، وهم يظنون اإلسالمالذي يدعو له 

 اللغ��ة ف��ي أس��رة كلم�ة . وأطف��اًال نفس��ه العائل��ة اس�م ويحم��الن  مع��ًا انيعيش�� ورج�الً  ام��رأة ل��يس األس��رة تعري�ف  .٥
 أو مكش�وفًا للمش�اكل،   الشخصويكون  حمايةال يوجد  درع، فبدون "قويال درعال" أو" يحمي"تعني  العربية

 ن�ه إ للن�اس  أق�ول ، فأن�ا  "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن: "١٨٧في قوله تعالى في سورة البقرة، آية  كما اسبالل
] والدعاة األئمة[ افإنن لذلك، استخدامه نامكعود باإلي ال، فإنه سينكمش وللحرارة تعرض أومّزق اللباس ت ذاإ

 .بالوضع أصًال تسببمن  انلس

العنف لحد من ل عمله الشبابو المجتمع أفرادو المحلي المجتمع قادةو الدينلألئمة ورجال  يمكن الذي ما. ١٢

  ة؟مسلمال المجتمعات في األسري

 وندعمأنه�م ي�  و موقف�اً  وااتخ�ذ  ادة المجتم�ع وق�  اإلم�ام  أن ةمس�لم ال اتمجتمعجميع ال فيمعلومًا  كوني أنيجب  .١
 .أو الالتي ما زلن يتعّرضن له العنف األسريمن  اتالناجي النساء

 أي م�ع  تس�امح ن أو قب�ل ن أن ن�ا يلع ينبغ�ي  ال، وبراوالمن� ات المنص� من خ�الل   الدينية التعاليم على التأكيد ينبغي .٢
 .تسّهل اإليذاء بيئة يخلقذلك  ألن المرأةقدر  من للحط المنبر يستخدم شخص

 ألف��راد واالحت��رامعط��ف وال الح��ب من��اهج الم��دارس والحلق��ات الديني��ة  يف�� الش��باب ي��تعلم أن ج��دًا المه��م م��ن .٣
 .أسرهم
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 .حقوقهنوتعريفهن ب النساء لتمكيننتديات كم المسجد في حلقات الدارسة الخاصة بالنساء ماستخدا ينبغي .٤

أو  الل�واتي يتعرض�ن للعن�ف    للنس�اء  المس�اعدة  أش�كال  من وغيرها المالية المساعدة تقديم المساجدعلى  ينبغي .٥
سري ال ينبغي األ العنف مسألةمع  المسجدفتعامل . المسجد مجلسفي  عضاءأل زوجات كّن لو حتى،  األذى

 مس�اعدة ف�ي   معي�اراً ذل�ك   عتبرُي أن ينبغي الكما .  أكثرماًالبمن يملك  أو المسجد فيأن يتأثر بأصحاب النفوذ 
ذل�ك   ك�ان  ل�و  حتى، العدالةالدفاع عن  من نتمكنل اإلسالمفي  لعدالةا المفهومفي  ننظر أن علينا يتعين. النساء

َيَأيَها الَِّذيَن َءاَمُنوا ُكوُنوا َقوَِّميَن ِباْلِقسِط ش�َهَداَء   : "١٣٥على أنفسنا، كما في قوله تعالى في سورة النساء، آية 
َف��ال َتتَِّبُع�وا الهَْ��َوى َأن    َأْو َفِقي�رًا َفاللَّ��ُه َأْول�ى بِهَم�ا    ِإن َيُك�ْن َغِني��ا   َل�ْو َعل��ى َأنُفِس�ُكْم َأِو اْلَوِل��َدْيِن َو اَألْق�َرِبينَ    للَّ�ِه وَ 
 العن�ف األس�ري   م�ن  اتالناجي� عل�ى   أن أعتق�د "َخِبي�راً  َو ِإن َتْلُوا َأْو ُتْعِرضوا َفِإنَّ اللََّه كاَن ِبَم�ا َتْعَمُل�ونَ    َتْعِدُلوا

 لمجتم�ع ف�إن ا  الخاص�ة  نتج�اربه  ع�ن  ندثيتح� ، فه�ن عن�دما   المحاف�ل  مختل�ف  في ةمسلمال المجتمعاتمخاطبة 
 .ته الفعليةحالسيتنبه ل

 المجتم�ع  ف�ي  محبة بيئةمنحهم و العنف األسري من اتالناجيالنساء  طفالنقدم اإلرشاد والنصيحة أل أن نايلع .٦
 .بالدعم وايشعرل

 .جميعوإشهاره فذلك من شأنه تقوية ال العنف األسري لمكافحة إعالن عيتوقمنطقة  كل في األئمة على .٧

 ال العن�ف األس�ري  ن م� الح�د   ق�وانين ش�خاص المن�وط به�م إنف�اذ     واأل القانون إنفاذ أن وايفهم أن نيالمسلمعلى  .٨
 .أحدهم نقاذإل الشرطة استدعاء في عيب ال وبالتالي، قانونية سلطة يملك ال اإلمام، فاإلمام عن أهمية ونقلي

 .اآلن تفعلون مامثل كتابتأليف  .٩
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