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  املوروث الديين وثقافة العنف يف اتمع
  الواقع واملأمول

  جامعة بشار، . بن حيىي أم كلثومد

  :ملخص
يشهد أمناطا متعددة يهدف البحث إىل دراسة املفاهيم الدينية املغلوطة واملتوارثة لدى اتمع الذي 

منطا مميزا حلياة  العنف ارحىت س، وظيفي وحىت ثقايفودرسي وشبايب موخطرية من العنف تتنوع بني أسري و
وقد مت خالل هذا البحث عرض هذه ، اتمع املسلم الذي يفترض به أن يكون جمتمع األلفة والتسامح واللني

العالقة بني القيم التربوية الدينية اخلاطئة يف حماولة للوقوف على طبيعة ، املفاهيم ومناقشتها مناقشة فقهية
 .ج مبجموعة من النتائج والتوصياتمث اخلرو، وثقافة العنف بأنواعه

  الشباب.، املرأة، الطفل، املوروث الديين، الكلمات املفتاحية: العنف
  مقدمة: . 1

من  لهتتعدد األسباب الداعية  أمناط العنف بني األسري واملدرسي والشبايببتعدد 
لسطحي شخصية إىل جمتمعية إىل دينية حيث يستعمل الدين لتربير العنف من خالل الفهم ا

حماولة خالل وحىت من ، للنصوص الشرعية الذي تتوارثه األجيال دون حبث أو سؤال ألهل العلم
ويساعده يف ذلك ، البعض تأويل النصوص وشرحها حسب ما  يتناسب وهوى الداعي إىل العنف

، ارجي حيناواحملاطة بالقهر حيال اتمع اخل، البيئة اتمعية امليّالة إىل اجلمود الديين والثقايف
  واالستقالة الوالدية أحيانا كثرية.، البطالة حيناووالتخلف 

فالعنف ميارس على املرأة ومتتهن إنسانيتها حتت مسمى والية التأديب اليت هي حق 
، ويعبث برباءته حتت مسمى التربية، والطفل يساء إىل طفولته، الويلشرعي للزوج واألب و

  واإلسالم براء من ذلك كله.
عت اجلزائر وما تزال الغايل والنفيس مثنا لثقافة العنف العابرة للقارات والداعية كما دف

  حتت مسمى إقامة الدولة اإلسالمية املنشودة واإلسالم براء من ذلك كله.، للقتل وهتك األعراض
  مشكلة الدراسة: . 2

بني أفراده املالحظُ لواقع اتمع اجلزائري وحىت العريب يدهشه مدى شيوع ثقافة العنف 
والوقوف يف طابور البلدية الستخراج ، وركوب احلافلة، يف أبسط تعامالم اليومية كالبيع والشراء

، الزوج على زوجته، واألخطر من ذلك أصبح العنف ثقافة اجتماعية مجعية ميارسها اجلميع، الوثائق



 2011ديسمرب،  08  - 07،   2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   ،04العدد:  دور التربية يف احلد من ظاهرة العنف،حول  الوطينفعاليات امللتقى  

  110

 كثريا من األحيان حتجج وجند يف، الشباب املتطرف على باقي أفراد الشعب، األبوان على أبنائهما
ومن هنا يقع على عاتق املربني وعلماء الدين ، ج مغلوطة واهية أغلبها ذات طابع ديينجهؤالء حب

وهو االقتران بني الدين ، حترير العقول من ذلك االقتران اخلطري الذي درجت على استساغته
  خر ثانيا.وبيان أن اإلسالم دين يشيع السالم مع األنا أوال ومع اآل، والعنف

  العنف واإلسالم . 3
   :مفهوم العنف  . 1.3

وعنف فالناً المه ، العنف لغة: يقال: عنف به وعليه عنفاً وعنافَة: مل يرفق به فهو عنيف
والتعنيف مبعىن التعبري ، والعنف بضم النون ضد الرفق، )م1997،(البستاين، وعتب عليه، بشدة

  ).م1973، باللوم. (الرازي
نذكر منها: تعريف التري بأنه: " االستعمال ، صطالحا فقد تعددت تعريفات العنفأما ا

، (التري، الغري قانوين لوسائل القصر املادي أو البدين ابتغاء حتقيق غايات شخصية أو مجاعية"
، وتعريف الزهراين بأنه: "السلوك الذي يقصد به إيذاء اآلخرين بدنيا أو ماديا، هـ)1414

  ).ـه1416(الزهراين،
، بصورة دورية هكرر حدوث التهديد العنفي فيأما بالنسبة للعنف يف اتمع فيالحظ ت

، مىت توفرت أسبابه اليت لألسف جتد ما يغذيها باستمرار، ويف كل مناحي احلياة بشىت تفاصيلها
، الوطنية الشخصية هي وكذلك، صنعا فيه يصنع وإمنا، جمتمع أي يف والدة يولد ذلك أن العنف ال

 ثقافية أمناط وإنتاجات كلها .. االجتماعية واملشكالت، النفسية واألمراض، االجتماعية واهلوية
  ).م2011.(ساري،والتلوين والتشكيل التكوين

والباحثني وعلماء النفس والدين املسئولية ، من أجل ذلك فإنه يلقى على عاتق الدولة
وكذلك األساليب اليت جتعل من العنف ، بااالكاملة فيما يتعلق بدراسة تنامي ظاهرة العنف وأس

ومن مثة إجياد احللول اجلذرية والفعالة للقضاء على ، منطا مشروعا ومقبوال بل رمزا للقوة والشرف
وميكن يف هذا الصدد أن منيز ثالثة صفات تتميز ا ثقافة العنف واليت تستند بشكل ، هذا الظاهرة

  ي: خفي إىل مرض النفاق اجلمعي االجتماع
هي ثقافة مغلوطة: واملقصود بذلك أن املفاهيم واألسس اليت يستند عليها يف دعم ثقافة العنف  -أ

، وأسس مبنية على الفهم والتفسري اخلاطئ للنصوص الشرعية، يف اتمع هي مفاهيم مغلوطة
  .النصوص األخالقيةو

الذي تطور إىل درجة  ،عن النفس ثقافة متولدة من مبدأ احلق يف الدفاع وهي هي ثقافة انتقامية: -ب
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رد الصاع صاعني والتجاوز من الدفاع إىل التعدي حىت يشعر الشخص بأن غليله شفي وبأن حقه 
  أخذ على أكمل وجه.

 من األسرة على والسيطرة الرجولة على كعالمة والقسوة اخلشونة إظهار يف وتتمثل رجعية: ثقافة هي -ج

فيما يتعلق باجلريان  الفتوة على وكعالمة ،األصحاب مبجموعة يتعلق يماف القوة على وكعالمة ،وأوالد زوجة
  وهذه الثقافة يف جمملها منغلقة على ذاا ال تقبل االندماج والتفاعل والشراكة.  ، وأهل احلي

ويشري تشخيص الواقع اتمعي يف اجلزائر إىل وجود ثالثة شرائح رئيسية ممارسة للعنف 
  اآلباء.، األزواج، هي: الشباب

   :موقف اإلسالم من العنف  . 2.3
حيث حيرمه من خالل النصوص املتواترة من ، لإلسالم موقف واضح وصريح من العنف

  نذكر منها:، وإمجاع للعلماء، كتاب كرمي وسنة مشرفة
النفَضوا من  لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ فَبِما رحمة من اللَّه لنت ﴿قوله تعاىل: 

ففَاع كلوح ملَه رفغتاسو مهنوب"الغليظ، فإنه يعين ب"الفظ" اجلايف)، 159: عمران آل ( ،﴾ ع 
  د.ت).، (تفسري الطربي، رمحة وال رأفة غري ذي، القاسي القلب، القلب"

 والَ، زانه إِالَّ شيٍء في رفْقال يكُونُ الَ:(قال أنه وسلَّم علَيه اُهللا صلَّىومن السنة قوله 
عزين نٍء ميإِالَّ ش هانوقال:(، (رواه مسلم يف صحيحه)، )شنمِ مرحي فْقمِ الررحي ركُلَّه اخلَي( ،

ويف هذه األحاديث داللة واضحة على حث الشرع على انتهاج الرفق ، (رواه ابو داوود يف سننه)
وركز عل التربية بشكل الفت حيث ى عن انتهاج سياسة ، مجيع جماالاكأسلوب حياة يف 

، )فليسكت أحدكم غضب وإذا، تنفروا وال وبشروا ،تعسروا وال ويسروا ،علموافقال:( ،التربية يف العنف
 م).2003(األلباين،

 احلاجة كانت أميل واحلدة العنف إىل الطباع كانت ملاويشرح الغزايل ذلك فيقول:" ... 
 وإن، العنف دون الرفق جانب على الشرع ثناء كثر فلذلك، أكثر الرفق جانب يف ترغيبهم إىل

  ).2009، "،(الغزايلحسن حمله يف الرفق أن كما حسناً حمله يف العنف كان
استوصوا قال صلى اهللا عليه وسلم:(، انتهاج أسلوب الرفق مع زوجته على الزوج حث كما

  (رواه ابن ماجة يف سننه).، )كم ليس متلكون منهن شيئاً غري ذلكبالنساء خرياً فإن عوان عند
  املوروث الديين والعنف األسري . 4

 وإبقائها، املتسمة بالعنف واإلساءة مارساتاملجمهودات حثيثة للتستر على تبذل األسرة 
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اجلميع من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجعية وباحثني على علم أن حبيث ، داخل حيز ضيق
     .ظاهرة العنف على مستوى األسر بشكل متزايد خميف، لكن ال إحصاءات دقيقة حول ذلكبوجود 
   :العنف ضد املرأة . 1.4

أباً عن جد، وغدت نفسها  زالت املرأة تعاين من أوهام ومفاهيم خاطئة صارت ثقافة متوارثة ما
عملية  لثقافية والسياسية فهناكاالجتماعية وا ةصعدما حققته من تقدم وحترر على كافة األ تروج هلا، رغم

  .اتمع حصار تربز من خالل أقوال وأحاديث تفهم خطأ فتترك تبعاا السلبية على
، وكثريا ما تتعرض املرأة ملا ال يقبل شرعا من الضرب والتحقري واالستيالء على املال

يف وتصطبغ ، امةواحلرمان من الدراسة وغري ذلك من املمارسات البغيضة اليت متارس باسم القو
  وزادهم من التقوى ضئيل.، م الشرعي قليلمهمن قبل أشخاص عل كثري من األحيان بصبغة الدين

فمن املؤسف أن جيد ممارسو العنف اجلسدي واللفظي والنفسي ضد املرأة البيئة املساعدة 
ق الرجل من أمراض نفسية تتعلق مبفهوم خاطئ متمثل يف تفوحيث تعاين شرحية واسعة من اتمع 

حيث العادات والتقاليد  دونية للمرأة وخاصة يف اتمعات التقليديةالنظرة الفضال عن ، على املرأة
  هي الفيصل يف احلكم.

ومن األحاديث اليت ال يسأم املتعاملون يف الشريعة من تكرارها يف كل حمفل عن قوامة الرجل 
)، وحديث:(ال ترفع عصاك عنهم أدبا)، يف يما ضرب امرأَته ؟لَا يسأَلُ الرّجلُ فووجوب تأديب املرأة حديث: (

  :حني جتدهم على جهل كبري بدرجة هذين احلديثني، وال بشروح العلماء هلما
داود بن : والنسائي يف  السنن الكربى وغريهم، مجيعهم من طريقيف سننه، أبو داود احلديث األول: رواه  -أ

، رمحن املسلي، عن األشعث بن قيس، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بهعبد اهللا األودي، عن عبد ال
عبد الرمحن املسلي، مل يوثقه أحد من أهل العلم، بل نقل ابن حجر عن أيب وهذا اإلسناد فيه ضعف بسبب  

يه )، وقال الذهيب فيه:" فـه1325(ابن حجر، فيه نظر، : الفتح األزدي إيراده له يف " الضعفاء " وقوله عنه
  ).1884عبد الرمحن املسلي: ال يعرف"، (ميزان االعتدال، 

 يف الكبري، وإسناد الطرباين وكذاد، أمح رواه حلديث الثاين: قال عنه القاري يف مرقاة الوصول:"ا -ب
"، (القاري، معاذ مل يسمع من عبد الرمحن بن جبري بن نفري صحيح لو سلم من االنقطاع، فإن أمحد

ثقات إال  أمحد يف الكبري، ورجال والطرباينأمحد،  رواههليثمي يف جممع الزوائد:" م)، وقال عنه ا2002
عمرو بن واقد  متصل، وفيه الطرباين معاذ، وإسناد مل يسمع من بن نفري عبد الرمحن بن جبري أن

  م).1994"، (اهليثمي،  القرشي، وهو كذاب
وينسى هؤوالء ذكر احلديث الذي أخرجه الترمذي يف سننه عن أيب هريرة عن الرسول 
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، ا)م خياركُم لنِسائهِم خلُقًوخياركُ أَكْملُ الْمؤمنِني إِميانا أَحسنهم خلُقًا (: صلى اهللا عليه وسلم
  م).1978، وقال:" حسن صحيح"( الترمذي

 (استوصوا بِالنساِء خيرا فَإِنهن كما ينسون خطبة الوادع اليت قام فيها صلى اهللا عليه وسلم:
انوع كُمدنع سإِلَّا أَ لَي كذَل رئًا غَييش نهنكُونَ ملمتةشبِفَاح نيأْتي  نْ يف نوهرجفَاه لْنفَإِنْ فَع ةنيبم

من نِسائكُم حقا  مبرحٍ فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ لَكُم واضرِبوهن ضربا غَير الْمضاجِعِ
فُرشكُم من تكْرهونَ ولَا يأْذَنَّ في بيوتكُم  أَما حقُّكُم علَى نِسائكُم فَلَا يوطِّئَنولنِسائكُم علَيكُم حقا فَ

(سنن ابن ماجة بشرح تحِسنوا إِلَيهِن في كسوتهِن وطَعامهِن). أَلَا وحقُّهن علَيكُم أَنْ لمن تكْرهونَ
  ، فاخلطبة نص يف طريقة معاملة الزوجة من خالل:السندي، دت)

  حسن العشرة هو األصل العالقة بني الزوجني.  - أ
، للزوج التوبيخ واهلجر -كثري من األزواج وهي حالة ال يفهمها  -يف حالة نشوز الزوجة  - ب

 بينما ليس له الضرب دون استنفاد الوسائل السابقة.
تأديب  عليه وسلم بكونه غري مربح؛ لكونه قيده الرسول صلى اهللا، يف حالة استعمال الضرب  - ت

واهلجر يف  مؤقت رخص فيه القرآن بصفة استثنائية عندما ختفق الوسائل األخرى من الوعظ
واهجروهن في الْمضاجِعِ  والالَّتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن املضجع كما قال تعاىل: ﴿

نفَإِنْ أَطَع نوهرِباضفَالَو ا﴾ كُما كَبِرييلكَانَ ع بِيالً إِنَّ اللّهس هِنلَيواْ عغب34 :(النساء، ت( ، 
، ويالحظ أن الشرع حذر األزواج يف اية اآلية من االعتداء على الزوجة دون وجه حق

ال يضرا  : عطاء قالفقد ذكر بن العريب يف كتابه أحكام القرآن:" ، ورغم هذه الرخصة للضرورة
فإنه من فهمه ،  عطاء فقه هذا من: القاضي قال. ولكن يغضب عليها، وإن أمرها واها فلم تطعه

 ووقف على، ه على مظان االجتهاد علم أن األمر بالضرب هاهنا أمر إباحةووقوف بالشريعة
إني  :"عبد اهللا بن زمعة صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الكراهية من طريق أخرى يف قول النيب

إضافة إىل ، دت)، (ابن العريب، "ولَعلَّه أَنْ يضاجِعها من يومه، يضرِب أَمته عند غَضبِه لَأَكْره للرجلِ
  ).( رواه البيهقي يف سننه).ولن يضرب خياركم(وسلم: صلى اهللا عليه-النيب  قول

وحىت العنف الفظي والتعسف يف استعمال حق القوامة مرجعه إىل الفهم اخلاطئ ملبدأين 
  ومبدأ الدرجة:، أساسني مها مبدأ القوامة

  مبدأ القوامة: -أ 
 النساء بِما الرجالُ قَوامونَ علَى ﴿ ستخدام حق القوامة إىل قوله تعاىل:يستند املتعسفون يف ا

﴾ هِمالوأَم نفَقُوا ما أَنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللَّهويطلقون هذا احلق يف حني 34النساء:، (فَض ،(
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وليس ومحاية هلن، وحفظ ورعاية ، امة تدبريوالفقه أن قوامة الرجل على املرأة هي: قو أئمة التفسري يتفق
القوامة، ما جيعل القوامة مبفهومها الشرعي ال هوية املرأة باسم  وطمسقوامة القهر والتسلط  :املعىن

  العامي تكليف أكثر من كوا تشريف؛ ألن الناظر يف اآلية جيدها ربطت القوامة بأمرين أساسني:
ال أقل وال ، والتفضيل املقصود هنا هو اجلسدي والعقلي، ضاألول: مبا فضل اهللا بعضهم على بع -

  وهذا أمر ال تعارضه حىت أكثر املنظمات دفاعا عن املرأة. ، أكثر
لكن ما نالحظه يف كثري ، فالنفقة حق شرعي للزوجة على زوجها القوام عليها، الثاين: مبا أنفقوا -

فأي دين ، مث ميارس العنف يف حقها، تهمن العائالت أن الرجل يستجدي القوامة املالية من زوج
  األكيد أنه ليس دين اإلسالم. ، هذا الذي يستندون إليه

  مبدأ الدرجة: -ب
﴿ والْمطَلَّقَات ويستند املعنفون يف أن الشرع رفعهم درجة عن النساء بقوله تعاىل:

ن يكْتمن ما خلَق اللّه في أَرحامهِن إِن كُن يؤمن بِاللّه يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالَثَةَ قُروٍء والَ يحلُّ لَهن أَ
يهِن بِالْمعروف والْيومِ اآلخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادواْ إِصالَحاً ولَهن مثْلُ الَّذي علَ

د هِنلَيالِ عجلرلو﴾ كُيمح زِيزع اللّهةٌ وجفقال:" ، يشرح بن كثري هذه اآلية، )228(البقرة:، ر
وللرجال عليهن درجة أي يف الفضيلة واخللَق واخلُلُق واملرتلة والطاعة واإلنفاق والقيام باملصاحل 

وال يف ، يةفليس الرجل كاملرأة يف البنية اجلسد، م)1999، (ابن كثري، والفضل يف الدنيا واآلخرة "
  واجلهاد واجلماعة وغريها.، وال يف الواجبات الشرعية الكثرية كالنفقة، التركيب اهلرموين

  :العنف ضد الطفل . 5
من املفاهيم اخلاطئة والشائعة يف جمتمعنا اعتماد الضرب كوسيلة مباشرة وفعالة لتقومي سلوك 

 من اإلساءة الوالدية، واإلساءة اجلنسية اليت الطفل الغري مرغوب فيه، وهذا املفهوم يعترب أقل ضررا بكثري
  . ترتكب يف حق الطفل يف اخلفاء، وحتت غطاء وتستر العائلة اخلائفة من الفضيحة وسط جمتمع حمافظ

، صحيح أن الشارع احلكيم أوجب على املريب حتمل مسئولياته جتاه من يتوىل تربيتهم
وترك ، ه وفلذة كبده يف الدنيا واآلخرة بإمهالهممن أشقى ولد وقد بني ابن القيم ذلك فقال:( وكم

ففاته انتفاعه ، وأنه يرمحه وقد ظلمه، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، شهواته وإعانته على، تأديبه
قبل  وإذا اعتربت الفساد يف األوالد رأيت عامته من، وفوت عليه حظه يف الدنيا واآلخرة، بولده

  ).1961(ابن القيم،اآلباء).
يح أن علماء السلف اتفقوا (ابن جنيم،دت؛ ابن فرحون، دت؛ ابن اهلمام، دت؛ وصح

بعد فشل أساليب العقوبة وإصالحا تأديبا له  ضرب الطفلعلى جواز  األنصاري،دت؛ البهويت،دت)



 2011ديسمرب،  08  - 07،   2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   ،04العدد:  دور التربية يف احلد من ظاهرة العنف،حول  الوطينفعاليات امللتقى  

  115

أناطوا ذلك بشروط وضوابط ال بد لكن األصح أم وختويف،  املعنوية من إحياشٍ وإعراضٍ وذمٍ وتوبيخٍ
، هذه الشروط والضوابط جتعل املريب يعزف عن ها يف املؤدب ويف الصيب ويف أداة التأديبمن حتقق

استعمال الضرب كوسيلة للتربية لعلمه باملسائلة الشرعية املتمثلة يف اإلمث والقانونية اليت تالحقه يف حال 
  إخالله ذه الضوابط والشروط.

  احلاالت اليت جيوز فيها الضرب: . 1.5
  نفاذ الوسائل التربوية اليت تسبق الضرب أوال: است

إن املتقدمني من الفقهاء وان مل ينكروا مبدأ العقاب بالضرب كوسيلة من وسائل التربية، فقد 
جعلوه أخر الدواء، وأساليب التربية متعددة بتعدد املواقف اليت يتعرض هلا املريب مع الطفل، ومتدرجة 

ل لألدب، فرب صيب يكفيه عبوسة وجهه عليه وآخر ال حسب نوع اخلطأ ودرجته ودرجة تقبل الطف
(ابن ، كل على قدر حاله واإلهانةيرتدع إال بالكالم الغليظ والتهديد وآخر ال يرتجر إال بالضرب 

  احلاج، دت).
التعزير فله الضرب، ويلزمه أن يكون على حسب ما يراه  قال ابن حجر :( وإذا جاز للمعلم

، فال جيوز له أن يرتقي إىل مرتبة وهو يرى أن ما دوا كافيا بالنسبة جلرمية كافيا بالنسبة جلرمية الولد
  ، (األنبايب، خمطوط).الولد)

  ثانيا: أال ينتفي الغرض التربوي للضرب
والعقوبة إمنا جازت لنمو  مىت انتفى الغرض انتف جواز الوسيلة، قال العالمة بن حجر:(

، فال مقتضى جلوازها) ظن انتفاء فائدا له وإصالحا، فإذاالصيب على خالف األصل لظن إفادا زجرا 
  (األنبايب، دت).

  مواصفات املؤدب:  . 5
إذا وجد املريب نفسه أمام حالة تربوية تستدعي ضرب الصيب، فإنه غري خمول بذلك ما مل 

  تتوفر فيه الضوابط اليت حددها العلماء، وهي: 
الغزايل:( أن يكون املعلم عامال بعلمه فال : يقول كون قدوةأوال: أن يكون املريب حمل ثقة للطفل بأن ي

، يكذب قوله فعله؛ ألن العلم يدرك بالبصائر، والعمل يدرك باألبصار وأرباب األبصار أكثر ....)
  م).2009(الغزايل، 

  ثانيا: أن يكون صبورا عاملا بأساليب التأديب وتدرجها 
   ثالثا: أن يكون حليما غري غضوب
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   ة الطفل املؤدب:أهلي . 3.5
قيد الفقهاء استعمال الضرب للتأديب بقيود تكاد جتعل املريب يعزف عنه إىل غريه من الوسائل 
خمافة اإلمث الشرعي وخمافة القصاص، ومن هذه القيود أن يكون الطفل ممن يؤدب مثله، وذلك بتجاوزه 

حلة التمييز اليت يقسموا أيضا إىل العشر سنني، وهم بذلك يفرقون بني مرحلة ماقبل التمييز، وبني مر
، فيحرم إنزال العقوبة اجلسدية مرحلتني: األوىل من سبع سنني إىل عشر، مث من عشر سنني إىل البلوغ

املعنوية بالطفل الذي مل يبلغ السابعة؛ ألنه غري مميز فال يفهم اجلدوى من العقوبة، بل ال بد على املريب 
   انتهاج أسلوب التأديب الوقائي.

أما قبل العاشرة فال جيوز الضرب، وإمنا جيوز غريه من الوسائل كالترهيب مث التوبيخ واهلجر 
املرحلة اليت جيوز فيها للمريب تأديب الطفل وغريها، وببلوغ الطفل السنة العاشرة من عمره يكون وصل 
:( مروا صبيانكم ه وسلمقوله صلى اهللا عليبالعقوبات البدنية بعد استنفاذ الوسائل األخرى انطالقاً من 

ويتوقف العقاب البدين ،(النووي،دت)، بالصالة وهم أبناء سبعة واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)
، ببلوغ الطفل، إذ نص الفقهاء على أنه ليس لألب أو األم أو املريب ضرب البالغ ولو كان سفيها

  (اخلطيب، دت).
  : طريقة الضرب . 4.5

ب، حىت يؤدي الغرض التأدييب منه وال يتحول إىل عنف فصل العلماء يف طريقة الضر
  وتعذيب:

لرجحان  أن يكون مفرقا ال جمموعا يف حمل واحد، فال جيوز أن يكون الضرب كثريا متكررا - 1
إليه من آثار نفسيه  مفسدته حينئذ وضياع مصلحته ملا يسببه الضرب املتكرر من بالدة احلس وما يؤدي

  سيئة على الطفل. 
  كون بني الضربتني زمن خيف به أمل األول. أن ي - 2
أال يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط ألعضده حىت يرى بياض إبطه فال يرفعه لئال يعظم أمله،  وقد  - 3

  كان عمر يقول للضارب: ال ترفع إبطك. أي ال تضرب بكل قوة يدك.
  .أال يزيد على ثالث - 4
استأهل  حدوده الشرعية، قال القابسي: (وإذا أن يكون الضرب بقدر الذنب حىت ال خيرج عن - 5

 فوق استئهاهلا). الضرب فاعلم أن الضرب من واحدة إىل ثالث، فليستعمل اجتهاده لئال يزيد يف رتبة
: (ولْيـتـولّ أدم بنفسه؛ فقد أحب سحنون ، قال القابسييقوم املعلم بضرب الصبيان بنفسه أن - 6

   م).1989، (القابسي،أحداً من الصبيان الضرب) أال يويل
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  يكون الضرب حبـيـث ال يـتـعـدى األمل إىل التأثري املشنع أو الوهن املضر. أن - 7
   أن يراعي الفروق بني الصبيان املعاقبني حبسب شخصيتهم ودرجة تقبلهم للعقاب. - 8
عنيف أن ال يكون الضرب مصحوبا بالشتم والسخرية؛ إذ جيب على املريب االكتفاء بالضرب دون ت - 9

الطفل أو شتمه أو السخرية منه ملا يف ذلك من مجع بني األمل اجلسدي واألمل النفسي وهذا حرام. 
  (األنبايب؛ دت،ابن احلاج،دت)

ويف حاالت كثرية ينادي الطفل بأمساء حتط من قدره ووصفه بأنه وضيع؛ وهلذا أوصى 
لطفل ومل يغن فيه العزل، والتقريع (عندما يكثر خطأ ا: القابسي يف رسالته باالبتعاد عن ذلك، فقال

بالكالم الذي فيه القواعد من غري شتم وال سب لعرض، كقول من ال يعرف ألطفال املؤمنني حقاً 
     م).1989)، (القابسي،يا مسخ يا قرد !!!: فيقول

  املوروث الديين والعنف اتمعي . 6
  :العنف الشبايب . 1.6

لق بالعنف اتمعي املعلن عنه وغري املعلن، والذي ينسب إىل الشباب نصيب األسد فيما يتع
يترجم يف شكل ردود أفعال آنية مشوشة خاصة باملواقف التفاعلية والعاطفية الفجائية لتتحول إىل عنف 

وال ينكر أحد دور املؤسسات يف صنع ثقافة العنف أو يف تغذيتها أو حىت يف التغاضي ، مجعي مشترك
ريا يقضي عليها، فتنامي العنف ما هو إال نتاج لسلسلة من األدوار عنها وعدم عالجها عالجا جد

التعليمية اليت تبدأ من األسرة واملدرسة ومتر جبماعة الرفاق، واملؤسسة الدينية، واجلامعة، ذلك أن للعنف 
بال شك ثقافة يتغذى منها وتتغذى منه يف الوقت نفسه، وإمهال املؤسسات ذلك وعدم التصدي له إمنا 

  قافة أخرى مساعدة على العنف.هو ث
فضعف قنوات االتصال واحلوار بني الشباب واهليئة الدينية، أضف إىل ذلك ضعف القدرة 
على اإلقناع بسبب التفاوت البين بني البيئتني، بيئة الشباب وبيئة العلماء ما يدعوا يف كثري من األحيان 

  لتقيات اخلاصة بذلك، هذا من جهة.إىل املعاجلة السطحية للمشكلة من خالل الندوات وامل
العاطفي الذي يتبناه ، والشحن املشايخ بعض عنف اخلطاب الديين عند ومن جهة أخرى، فإن

حال الشباب املنفعل من شأنه أن حيوهلم إىل أداة عنف هدامة، ذلك أن ، وعدم مراعاة منهجهم الدعوي
وية العربية اإلسالمية اليت هي يف موقف من حالة ختبط تائهة بني االتصال باهلأغلب الشباب يعاين 

، وبني االنتماء إىل والبحث عن بديل غريب ضعف ويف قفص االام بالنسبة له، وبني االنفصال عنها
  الذات واالنفتاح على اآلخر.

وهنا يأيت دور اجلامعة اليت جيب أن يقتصر على الدروس واحملاضرات مث الشهادات، بل جيب 
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فضاءات حوارية وإبداعية للمجتمع الطاليب ميكنه من خالله أن ينفس عن انشغاالته أن يتعداها إىل فتح 
ومكنوناته بطريقة صحية وسليمة بدال من مواقع اإلنترنت وجتمعات املقاهي ومدرجات املالعب، واليت 

  كل منها يدعو إىل العنف بطريقته اخلاصة.
  :العنف السياسي . 2.6

تفسري العنف السياسي الذي شهدته اجلزائر يف فترة حاول األكادمييون على مدى عقود 
التسعينات، دون أن تطال تفسريام عمق الظاهرة املدروسة بسبب التركيز على الشكليات دون 

  املضامني.
وقد عرف اتمع اجلزائري فترة حرجة من فترات تارخيه حيث شاعت ثقافة العنف العابرة 

هوادة، وهي الفترة نفسها اليت عرفت فيها املرجعية الدينية  للقارات، فحصدت أرواح اجلزائريني بال
والذي - نوعا من الفراغ والغياب عن الساحة، فوجد شبابنا اجلزائري املسلم ذو الثقافة الدينية احملدودة 

نفسه  - لسخطه عن الوضع الذي تعيشه األمة برمتهاعن اليقني وعن متنفس  ضل الطريق وهو يبحث
الترويج لثقافة العنف الرباقة عن إقامة الدولة اإلسالمية املنشودة، وضحية حلملة  صيدا سهال للشعارات

وإعطائها الصبغة الدينية بل وتصويرها يف مرتبة الضروريات اليت ال تستقيم حياة املسلم بدوا، وال جمال 
  ، وميكن إمجال األسباب اليت هلا عالقة بالدين فيما يلي:لطلب اجلنة مع تضييعها

  فتقاد الوسائل الشرعية للحوار فيما يتعلق باملسائل الشرعية:ا - أ
حيث حيل العنف يف املسائل االجتهادية حمل احلوار، بل ويتطور األمر إىل حد التبديع 
والتفسيق مث التكفري واستباحة الدماء املعصومة، وقد قال اإلمام الطحاوي رمحه اهللا تعاىل:" وال نكفر 

واملراد من هذا أنه ال جيوز ألحد أن م)، 1997(الدمشقي، ما مل يستحله"،  أحدا من أهل القبلة بذنب
يكفر مسلما موحدا بذنب يرتكبه كالزنا وشرب اخلمر وعقوق الوالدين وهي من الكبائر ما مل يستحل 

  ذلك، فما بالك باألمور اخلالفية. 
ري املؤمنني  ولكن وانظر إىل الرجل الذي سأل سيدنا علي فلما أجابه قال:" ليس كذا يا أم

كذا وكذا"، فقال:" أصاب وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم"، قال الغزايل معلقا:" وهكذا يكون 
   م).2009، (الغزايل، إنصاف طالب احلق!! ولو ذكر مثل هذا اآلن ألقل فقيه ألنكره واستبعده"

  الفكر اجلهادي املغلوط لدى اجلماعات الدينية: -ب
تأسست بناء على قراءات خاصة ومفاهيم مغلوطة عن اجلهاد مية اإلسالمن اجلماعات  كثري

واإلمارة والتعامل مع احلاكم حالة الفتنة، واليت تعتمد يف دعوا على الشحن العاطفي املبين على املغالطة 
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الفكرية والدينية، وكل  ذلك ناتج عن إمهال اجلانب التربوي والديين لدى أفراد اتمع يف فترة الدراسة 
ما جعلهم عرضة لالحنراف وصيدا سهال للشعارات الرباقة عن إقامة الدولة اإلسالمية املنشودة اليت 
ظاهرها الصالح وباطنها اخلراب والدمار؛ لذا فإن ما تطفح به بعض املنتديات االلكترونية اليوم 

يعرب عن أصالة  وصفحات اإلنترنت من عناوين جبواز قتل النساء واألطفال والسفراء .....وغريهم، ال
هذا الدين، بقدر ما يعرب عن فكر مأزوم منفعل، مصدوم بواقع اهلزمية، فاقدا البوصلة الشرعية والفكرية 

  م).2010، (محدي، واملصلحية يف التعامل مع هذا الواقع
  ضعف دور العلماء يف التوعية الدينية لشباب األمة: - ج

واسعة من شبابنا الذين التبس عليهم  أنفسهم بقصد وبدونه عن شرحية حيث عزل العلماء
احلق بالباطل، فراحوا يبحثون بأنفسهم عن خمارج شرعية حلالة اإلحباط السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي اليت تعيشه األمة دون الرجوع على العلماء وال خيفى خطر ذلك على أحد، قال ابن 

 عن فإذا أخذوه وعلمائهم أمنائهم وعن أكابرهم عن العلم أخذوا ما خبري الناس يزال ال"مسعود: 
 علماؤهم كان خبري ما الناس يزال ال" :ذلك تفسري يف قتيبة ابن ، قال"هلكوا وشرارهم صغارهم
 وعجلته ومتعته حدة الشباب عنه زالت قد الشيخ ألن األحداث علماؤهم يكن ومل املشايخ

الشيطان،  يستزله وال اهلوى ال يستميلهو الشبه علمه يف عليه تدخل فال أموره يف التجربة واستصحب
  هـ).1417(البغدادي،  ."على الشيخ أمنت اليت األمور هذه عليه تدخل قد واحلَدث

قامت يف  - كما يريدها هؤالء- ويف األخري: أما وقد أثبت التاريخ  أنه ال دولة إسالمية 
لماء اجلزائر شباا الباحث عن التاريخ املعاصر على دماء شباب جمتمعها، فقد حان الوقت ألن يتلقف ع

هويته وعن دينه الذي لبسته عليه املرجعيات املتعددة يف اإلعالم، ويف الشارع بأياد حانية، وصدور 
عامرة باحلب والعلم واليقني، وأن يبينوا هلم أن التطرف والعنف واإلرهاب ما هي إال حاالت مرضية، 

د ونصارى، وستهلكنا ما مل ننبذها ونعتنق ثقافة اإلسالم وأن هذه املظاهر أهلكت األمم السابقة من يهو
  السمحة، ونشيع السالم مع األنا أوال ومع اآلخر ثانيا.

  خامتة: . 7
بعد هذا العرض للمفاهيم اخلاطئة وما جنته على كل مكونات اتمع من نساء وأطفال، 

  وشباب، ميكن اخلروج مبجموعة من النتائج والتوصيات:
  ج: النتائ . 1.7

أن ما ينسب لإلسالم من عنف اجتاه املرأة واجتاه الطفل ما هو إال مفاهيم دينية مغلوطة ال عالقة هلا  - 
  باإلسالم دين األلفة والتسامح والعشرة احلسنة وبالتربية باللني والقدوة.
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 ال عالقة لإلسالم مبا ترتكبه اجلماعات املسلحة من ممارسات شنيعة يف حق املسلمني ويف حق - 
غريهم، بل ما ذلك إال ترمجة للفهم اخلاطئ لتعاليم الدين احلنيف الربيء من كل ذلك، وتشويش على 

  عظمته.
إن اجلهل بالشريعة أو ما يعرف باألمية الدينية من املخاطر اليت تواجه شبابنا املتحمس لدينه دون فهم  - 

  طرفا وغلوا مث إرهابا.دقيق، فتدفعه هذه احلماسة إىل ما ال حتمد عقباه من تعصب ينتج ت
إن حالة القطيعة اليت تعرفها الساحة الدينية بني العلماء والشباب أنتجت فراغا خطريا استغله دعاة  - 

التطرف لنشر مسومهم وسط الشباب الذي يعاين من حالة إحباط سياسي واقتصادي واجتماعي، عن 
سالمية ومن بعدمها نصرة املسلمني يف طريق إقناعهم أن احلل الوحيد لنشر العدل وإقامة الدولة اإل

  فلسطني هو حد السيف.
  التوصيات:  . 2.7

، فليست مضطرة الستجداء الكرامة وأعزها كرمهااحلنيف ديننا على املرأة أن تكون على يقني أن  - 
  من أحد.

جيب على املؤسسات الدينية العمل اجلاد على حتصني الشباب من خالل فضح زيف األصول اليت  - 
ند عليها أهل الضالل للترويج لفكرهم وإلخراج املخالف هلم من امللة، ومدى احنرافها عن الدين يست

  احلنيف وكذا ردود العلماء الربانيني عليها، وهنا يأيت دور املناهج التربوية.
على مؤسسات الدولة العمل بالتنسيق مع مؤسسات اتمع املدين العمل على نشر ثقافة السلم، ثقافة  - 
  قبل التعدد والتنوع بعيدة عن االشتباك مع الذات، أو سوء الظن باآلخر. ت
على الدولة العمل على توفري مناخ أكرب من احلرية السياسية واالجتماعية واالقتصادية؛ ألن العدل  - 

يقضي على بؤر الفساد، وعلى اجلو الذي يساعد على نشر األفكار الفاسدة والضالة، وكذا التخلف 
والديين؛ ألنه يعطي املواطن احلرية، والوقت الكايف الذي بسمح له باستعمال عقله لفهم الواقع الفكري 

  كما هو بدون احنراف فكري يؤدي به إىل اهلاوية.
مساعدة الشباب على فهم العملية السياسية، وأن يكونوا طرفا اجيابيا فيها، وذلك من خالل تأهيله  - 

  السياسي.سياسيا حىت يتم حتصينه من العنف 
 واحلمد هللا أولًا وآخرا، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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Abstract: 

The research aims to study the concepts of religious misconceptions and 
legacy in the community who see patterns of multiple and serious violence, 
ranging from family and teachers and youth, functional and even cultural, even 
walked violence distinctive pattern for the life of the Muslim community, which is 
supposed to be a community of harmony, tolerance and gentleness, has been 
through this research offer these concepts are discussed and the discussion of 
jurisprudence, in an attempt to determine the nature of the relationship between 
educational values and culture of the religious wrong kinds of violence, then get 
out a set of findings and recommendations. 

 
 
 


