العنف األسري :رؤية تربوية
أ.د لطيفة الكندري

latefaha@hotmail.com
http:www//latefah.net
@latefahalkander

ىا ىي ابنة مل تبلغ سن العشرين يقبلها والدىا وميسح بشفقة دموعها ادلنهمرة
ادلتناثرة ويقول ذلا بصوت خافت حزين :اصربي على زوجك وال تقويل للمحقق يف
ادلستشفى إنو اعتدى بالضرب عليك فالسرت "زين"!! تقول البنت للمحقق :لقد
سقطت من أعلى الدرج فجاءت اإلصابات يف وجهي والرضوض يف جسمي! وىكذا
يتكرر ادلشهد وتسقط الفتاة وتسقط معها قيم احملبة وتتهاوى صروح األسرة وتتفتت
دعائمها وتسود شلارسات العنف .وىكذا يُستدل الستار وترتدى األوضاع ،وتتفاقم األمور ،وتتعاظم ادلآسي .وىكذا
تكون تربية القهر والتسلط واخلنوع هناية ادلشوار! ىل ىذا صرب أم جترع للذل؟ ىل الصرب يقود للسكون واخلضوع
واخلنوع والرضا بالظلم؟ ىل من حق الزوج تشويو وجو الزوجة ،وتدمًن مشاعرىا باسم الرجولة أو القوامة؟ قالت
الفتاة بقلب مفطور وضلع مكسور :سقطت من أعلى الدرج...سقطت الفتاة
عندما سقطت القيم ،وفسدت الذمم ،وهتاوت الفضيلة ألننا هتاونا بالعمل
مببادئ الرمحة واحلكمة والقانون!!
ادلرأة عندما تنحرف عن جادة الصواب تصبح سليطة اللسان عدمية
الوجدان تتصرف برعونة وهتور وتتلفظ بعبارات عنيفة تستفز زوجها وتغضب
رهبا وجتلب ويالت الشر دلنزذلا .شلارسة العنف سلوك شلقوت شلجوج مرفوض
من اجلنسٌن –الذكر واألنثى -يف الشرق والغرب قدميا وحديثا وليس من
احلكمة تضخيم أو تعتيم العلل االجتماعية بل احلكمة تقتضي الوقاية منها
وعالجها على أسس تربوية رصينة ووفق تفسًنات نفسية ومقاربات فكرية
حتمي األسرة من العنف بكافة صوره اللفظية والرمزية والفعلية.

العنف األسري رؤية تربوية

1

أ.د لطيفة الكندري

قد ننكر شيوع شلارسة العنف يف رلتمعاتنا وقد نغفر ونسرت وقد نتجاىل ولكن احلقيق الدامغة أن العديد
من النساء واألطفال والرجال أيضا يعانون من وبال ىذه الظاىرة وتصطلي بنارىا النفوس واألرقام واإلحصاءات
تكشف طرفا من حقيقة األزمة األسرية .من احلكمة أن نتوقف قليال عن احلديث عن العنف ضد ادلرأة يف ديار
الغرب ألننا بذلك نتهرب من فحص واقعنا الذي أصابو النصب
والضر يف مفاصلو وتواصلو .إننا أحيانا نرى القذي يف عٌن غًننا وال
ننظر للجذع يف أعيننا وديارنا .العنف ادلنزيل خاصة والعدوان عموما
مشكلة عادلية ومن اخلطأ النظر ذلا على أهنا رلرد مشكلة يف أمة أو
حضارة من احلضارات.
العنف ( )violenceاللفظي أو الرمزي أو الفعلي
سلوك ينطوي على سلاطر جسيمة وعواقب وخيمة توىن النفوس ،وتضيع مصاحل العباد ،وحتطم ادلشاعر ،وتدمر
ىيبة القوانٌن وتلغي القيم األخالقية ادلنبعثة منها والقائمة عليها .وقد يتحول العدوان ( )aggressionوالعسف
والعنف إىل ثقافة شعبية تغيب عنها مشس العدالة االجتماعية فيتم تربيرىا بل والدفاع عنها والوالء ذلا وحينئذ يستمر
ظهورىا وينتشر خطرىا .العنف تصرف مذموم يفسد العالقات وجيلب ادلشاحنات وينتج من تربية خاطئة وتصورات
منحرفة تستند إىل أن العنف حيل ادلشاكل واحلق أنو ال يؤدي إال إىل ادلزيد من مشكالت العنف ،ويزيد نارىا
اشتعاال ومرجلها غليانا .تلعب العوامل االقتصادية
والدينية واالجتماعية والنفسية والثقافة دورا حيويا يف
ظهور أو ضمور العنف األسري .إن معاجلة األمور
بالشدة والتعامل مع اآلخرين بالغلظة من أسوأ األخالق
اليت تظهر عند األفراد واجلماعات والدول واألمم والوقاية
من آفة العنف محاية للفرد واألسرة واجملتمع وغاية حضارية
تشتد ضرورهتا مع تفشي ىذه الظاىرة السيئة عادليا.
العنف األسري ()domestic violence
ىو التعدي الظاىر أو ادلسترت على أحد أفراد األسرة وإحلاق الضرر بو ماديا أو معنويا والتعامل معو على أساس
الغلظة واإلجبار والتعنت .إذا استمر العنف األسري انكمشت ادلودة والرمحة واحنرف دور األسرة وفقدت وظيفتها
وال قيام لألسرة إال بادلعاشرة بادلعروف واحلسىن .والضرب والغلظة والتعامل الوحشي مع األىل واجملتمع لغة من
لغات الغابة وىو أسلوب يستخدمو اخلاسر اليائس وال يزيد األمور إال تعقيداً ،وال يزيد ادلشاعر إال تبلداً.
ينشأ العنف عموما بسبب عوامل عديدة مرتابطة ومعقدة ومتداخلة من مثل اإلحباط أو اجلهل أو ىيمنة
العادات السلبية ،وحب السيطرة واجلشع ،والتدين الكاذب ،وعجز احلياة الدميقراطية ،وانعدام احلوار اإلجيايب،
وتعاطي اخلمور وادلمنوعات ،والتفكك األسري ،وضعف التنشئة االجتماعية ،والقدوة السلبية ،وضعف ادلنظومة
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القيمة وتدين الوازع الديين ،وغياب تطبيق القوانٌن اجلزائية واإلعالم ادلشوه وسوء التدبًن ونقص التدريب على
مهارات احلياة لدى الفرد .إن احنسار ىذه القيم احلضارية أو بعضها يولد معضالت مجة وبيئة زلبطة زلطمة ختنق
احلياة الطموحة وتسمح بنشوء علل نفسية واجتماعية كارثية.
التمادي يف الغضب السافر أو ادلقنَّع جيعل اإلنسان كادلِْر َجل يغلي باحلقد والكره والعجلة وحتملو على
اإلضرار باآلخر وإن كان قريبا لو عزيزا عليو .ذلذا جاء اإلسالم بتعاليمو السمحة وما فيها من أسرار ومعارف،
وحكم ولطائف لبسط مظاىر احلب وبث ادلودة وقيم احللم وكظم الغيظ والتعقل والرفق والسالم والتسامح دلواجهة
سيول العنف بكل درجاهتا وأشكاذلا وشلارساهتا وتربيراهتا .إن تدريب الفرد على إدارة العواطف والتفكًن ادلنهجي يف
تدبًن األمور من أفضل السبل الرتبوية للضبط االجتماعي والوقاية من شلارسات العنف األسري.
ال جدال أن العنف عالجو احلزم واحلكمة واللطف .إن عالج شلارسات العنف ينبغي أن يكون مبكرا قبل أن
يستفحل أمرىا وذلك بتغيًن القناعة السلبية اليت تتصور أن العنف وراثة أو عادة ال ميكن التخلص منها أو أهنا من
مظاىر القوة والرجولة .ىذه األفكار ادلريضة الواىنة الواىية تعشش يف أذىان ووجدان العديد من األزواج وأولياء
األمور وال مفر من حتطيمها وتفنيدىا .إهنا مواجهة ضرورية يف مشوارنا وحنن زلارب العنف األسري .إن ادلنابر
الدينية والوسائل اإلعالمية ومؤسسات التعليم ومجيع مؤسسات اجملتمع ادلدين عليها أن تتحمل مسئولياهتا احلضارية
يف محاية األسرة من االستغالل والظلم والقهر ألن محاية األسرة محاية للمجتمع بأسره.
صفات ادلعتدي:
• قد يكون وقع عليو االعتداء يف صغره.
• ضعف الوازع الديين.
• الغًنة ادلرضية (التلفونات ،الدوام.)....
• ادلزاجية.
• لوم اآلخرين.
•
•
•
•

عدم حتمل مسؤولية عنفو.
استخدام أسلوب التسلط مع ادلعتدى عليو وحيدد لو مسار سلوكو وتفكًنه.
التلذذ باستخدام العنف.
يستخدم العنف اللفظي إلىانة األفكار والتقليل من شأن اآلخر.

• جيهش بالبكاء بعد االعتداء ويستغرب من ادلعتدي عليو أنو مازال غاضبا.
• حتجيم القضية أو انكارىا كلية.
• تقدمي مربرات لالعتداء (دواء  ،دوام ،مرض).
• االزدواجية يف الشخصية.
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• اجلهل بالعالقة اإلنسانية ودور اجلنسٌن يف احلياة (ملجة)...
• قد يكون عنده مشكلة مع القوانٌن (ملف سوابق).
• قد يتصرف بتصرفات سليفة.
• مينع زوجتو من تكوين صداقات وعالقات اجتماعية بل قد حيرمها من زيارة األىل واستكمال الدراسة.
• عندما يقع العدوان يأخذ أنواعا عديدة (ضرب الوجو أو األماكن اليت ال ترتك أثرا).
إن ادلرأة احلكيمة ال تقع ضحية العنف بل تبذل جهدىا يف ردع العدوان باحلكمة واحلزم وال تربر ألحد أن
يقوم باإلضرار هبا مهما كان مقامو أو مربراتو.
الرتبية احلميدة توقظ الضمائر وتقي اإلنسان شرور نفسو .إن اإلنسان السادر يتجاوز حدود احلقائق إذا
أبطره الغىن فيطغى ويظلم نفسو ويقوض أركان العدالة ويعتدي على أحبائو وينسف عرى القرابة والصداقة
واإلنسانية .والقصص اذلادفة من أروع الوسائل التعليمية إلحياء الضمًن وتقوية إرادة اخلًن وهتذيب اإلنسان وترغيبو
بالتسامح وترىيبو من العنف .اخلوف من اهلل سبحانو ،واحرتام القانون ،وحب الناس ،وحتمل ادلسئولية أربعة دعائم
يرتتب عليها حياة الضمًن .حيتاج الضمًن احلي إىل حوارات أسرية مليئة بالعقالنية وادلعاين الروحانية والثناء على
السالم واحللم وإبراز القدوات احمللية والعادلية .احلوار غذاء للروح وإال فإن النفوس اخلاوية قاسية وإمهال الناشئة جرمية
بكل ما حتمل ىذه الكلمة من آالم وجراح.
إهنا مسئولية كل مؤسسات التنشئة االجتماعية أن تقدم للجيل اجلديد صورة رائعة يف حل ادلشكالت عرب
احلوار العقالين ادلتزن ،واأللفاظ الراقية ،وادلشاعر الدافئة ،والتسامح الكرمي ،والطرق السلمية .بذلك الفعل السامي
نكون قدوة حسنة للناشئة ونكون طبقنا عمليا تعاليم الرتبية اإلسالمية السمحة ونكون أيضا قدمنا لإلنسانية
صفحة مضيئة من صفحات السالم والعرفان واإلحسان.
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