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امللخص:
هدفت الدار�سة �إىل ر�صد العنف �ضد املر�أة يف الأمثال ال�شعبية
الفل�سطينية ،و�إبراز �أ�شكاله ،و�سبل مواجهته من منظور تربوي
�إ�سالمي ،واتبعت الدرا�سة �أ�سلوب حتليل املحتوى من ناحية كيفية،
بو�صفها �إحدى تقنيات املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )144مثال �شعبيا ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل ت�ضمن الأمثال
ال�شعبية الفل�سطينية �أ�شكال العنف املتعددة �ضد املر�أة؛ كالعنف
اجل�سدي ،والنف�سي ،واالجتماعي ،واجلن�سي ،واالقت�صادي والعنف
من �أجل ال�رشف ،وقدمت الدرا�سة جمموعة من اخلطوات ملواجهة
العنف �ضد املر�أة ،ابتداء من ت�صحيح ت�صورات الأجيال حول املر�أة،
بالرجوع �إىل مفاهيم الإ�سالم ال�صحيحة ،وتنقية ال�رشوح الدينية من
املفاهيم املغلوطة �ضد املر�أة ،و�إبراز نظرة الإ�سالم للمر�أة يف مناهج
التعليم ،ك�إن�سان موفور الكرامة ،وتفعيل دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية
الر�سمية ،وغري الر�سمية لتنقية الرتاث من املفاهيم ال�سلبية �ضد
املر�أة ،وحما�رصة الأمثال امل�شوهة للمر�أة ودورها.
كلمات مفتاحية :العنف ،املر�أة� ،أمثال �شعبية فل�سطينية.

Abstract:
The study aimed at monitoring violence
against women in the popular Palestinian proverbs,
highlighting its forms and ways to address it from an
Islamic educational perspective. The study adopted
the content analysis as a technique of the descriptiveanalytical method. The sample of the study consisted
of 144 proverbs. The study concluded that the
Palestinian popular proverbs include multiple forms
of violence against women: physical, psychological,
social, sexual, economical, and honor violence.
The study presented a series of steps to address
violence against women, starting from correcting the
perceptions about women by referring to the right
concepts of Islam, purifying religious interpretations
from misconceptions against women. Moreover, the
study highlights Islam›s view of women as a human
being preserving their dignity in educational curricula,
activating the role of formal and informal educational
institutions to purify heritage from negative concepts
against women, and limiting the distorted proverbs
related to women and women›s roles.
Keywords:
Violence,
Women,
Popular
Palestinian Proverbs.

مقدمة:
تعاين املجتمعات الإن�سانية كثرياً من امل�شكالت التي تهدد
ا�ستقرارها االجتماعي ،ومن �أبرزها :العنف �ضد املر�أة ،فهو م�شكلة
متعددة الأوجه :اجتماعيا ،واقت�صاديا ،و�صحيا ،وثقافيا ،ويف

الوقت ذاته هو من �أهم م�سببات التفكك الأ�رسي ،فهو ي�ؤثر يف املر�أة،
واملجتمع ،والدولة ككل (ال�سيا�سات.)1 :2008 ،
وقد �أ�صبحت هذه الق�ضية ذات �أولوية يف جميع املجتمعات،
وجلميع طبقات املجتمع ،وهي م�شكلة يقف وراءها جمموعة من
العوامل :الثقافية ،والرتبوية ،والعادات والتقاليد ،والعوامل البيئية
واالقت�صادية وغريها.
ومن هذه العوامل؛ الأمثال ال�شعبية ،كونها متثل ر�صيداً
وخزان ًا فكري ًا لثقافة املجتمع ،ومن �أهم املوروثات ال�شفهية فيها،
فهي �أ�صداء للتجربة ال�شعبية ،وانعكا�س حقيقي لثقافة �شعوبها.
ف�سلوك الإن�سان يف احلياة مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بتفكريه،
ف�أفعاله نا�شئة عن اعتقاداته ،و�أقواله �إعراب عن تلك املعتقدات،
فاملثل ال�شعبي يعرب عن توجه وفكر ر�سخ بفعل �أحداث املا�ضي،
وتقوى وجوده بقبول املجتمع له ،وزاد مفعوله مبحافظة املجتمع
عليه ،فانتقل من جمرد �أقوال �إىل اعتقادات ،حتولت �إىل �سلوكيات،
ومعامالت يومية يتعامل بها �أفراد املجتمع (ابراهيمي ولبيهي،
.)167 :2013
و�إذا كان املثل يف عباراته الب�سيطة ،وكلماته املوجزة ،يبدو
�سهال ،لكنه يكتنز يف ثناياه خال�صة جتارب ،وجمموعة خربات ،ال
ميلك من ي�ستمع �إليها� ،إال �أن يقف مت�أمال للحكمة التي �سكنتها،
واخلربة التي امتلكت نا�صيتها ،بل يقف معجبا بالقيم :الرتبوية،
والأخالقية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية التي حتملها هذه الأمثال،
ويف الوقت ذاته� ،رسعان ما يتحول الإعجاب �إىل �أمل ،وهو يرى ما
ي�شوه جمالها وحكمتها.
�إذ يالحظ �أن منها ما ي�ساعد البع�ض على انتهاج �سلوكيات
عنيفة بذريعة �أنه قد قيل يف املا�ضي مثل هذا� ،أي �أن بع�ض الأمثال
كانت مبنزلة اخللفية الفعلية لهذه ال�سلوكيات (�صيفور:2013 ،
.)112
واملت�أمل يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،يالحظ �أن الأمثال
الواردة يف املر�أة �أكرث بكثري من الأمثال التي قيلت يف اجلوانب
ال�سيا�سية� ،أو اجلوانب ال�صحية ،والطبية ،ويرجع ذلك لكون املر�أة
جزءا من حركة املجتمع ،ودعامة �أ�سا�سية من دعائم الرتكيب
االجتماعي ،ووجودها قائم جنب ًا �إىل جنب مع الرجل ،وبغ�ض النظر
عن �أهمية هذا املوقع ،وعدمه بالن�سبة للنظرة الذكورية ال�سائدة فيه،
فالأمثال تعطي حين ًا مكانة للمر�أة ،ويف �أحيان عديدة حتط من
قيمتها وقدرها االجتماعي (عرار.)2012 ،
فالأمثال -رغم ثرائها الرتبوي والقيمي -حتفل بر�صيد
م�ؤثر من �إ�شارات العنف �ضد املر�أة ،ت�شكل مرجعية ،وبذورا لتوليد
العنف �ضدها ،وتقوم بدور القانون يف تقييد حركة املر�أة ،ما يعك�س
خطورة هذه الأمثال املرفو�ضة ،واحلاجة �إىل نقدها ،وت�صحيحها.
وهنالك الكثري من �أ�شكال العنف غري املوثقة يف الذاكرة �أو
الأمثال ال�شعبية ،لكنها كلها ترتكز على روح االزدراء ،واالحتقار،
والدونية املوثقة بجالء ،فهي �شبه مقد�سة يف الذاكرة العتيدة (مطر،
.)2010
ومعلوم �أنه لعالج ظاهرة �أو م�شكلة ما ومواجهتها؛ البد من
متف�ش يف املجتمع الفل�سطيني،
االعرتاف بها ،فالعنف �ضد املر�أة
ٍ
مثله مثل معظم املجتمعات التقليدية ،وحتى املتقدمة منها� ،إذ
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ت�سجل هناك ن�سب مرتفعة من العنف �ضد املر�أة (عبيدات.)2017 ،
هذا �إىل جانب عنف االحتالل ،وقد �أكدت (البلبي�سي)2008 ،
يف حلقة نقا�ش حول ظاهرة العنف �ضد املر�أة تزايد هذه الظاهرة،
و�أ�شارت �إىل ت�أثري العادات والتقاليد التي تكر�س مفهوم العنف �ضد
املر�أة ،وكذلك ت�أثريات الأمثال ال�شعبية التي �أ�سهمت يف نقل ال�صورة
النمطية عن املر�أة ،كما �أن الربامج املدر�سية �أ�سهمت يف تكري�س
ثقافة العنف ،مبا تت�ضمنه من مواد ومو�ضوعات ،متجد من قيمة
الرجل ،وت�ضع املر�أة دائم ًا يف مو�ضع الأدوار النمطية.
ويظن البع�ض ب�أن الدين هو امل�سئول عن هذا الواقع ،لكن
ينبغي القول� :أنه لوال الدين لكان الواقع �أكرث �سوءا مما هو عليه
الآن ،ومن هنا ف�إن �أي جهد اجتماعي يهدف �إىل �إ�صالح �أو�ضاع
املر�أة القائمة هو خدمة للمر�أة ،وللدين معا (ال�شاعر.)336 :2003 ،
بل يعد البعد عن الدين من �أ�سباب العنف الأ�رسي� ،إىل جانب
�أ�سباب كثرية ومتعددة ك�شفتها بع�ض الدرا�سات (املجل�س الوطني
ل�شئون الأ�رسة.)35 :2005 ،
و ُي�شكل العنف �ضد املر�أة عائق ًا كبرياً �أمام ممار�ستها دورها
الفاعل يف املجتمع ،فعند تعر�ضها للعنف تنطوي املر�أة على نف�سها،
ويرتاجع دورها.
لذلك جتيء هذه الدرا�سة ا�ستجابة لتو�صيات كثري من البحوث،
بتناول الأمثال ال�شعبية بالنقد واملراجعة ،ملا لذلك من �أهمية يف
مواجهة ما �أفرزته العادات والتقاليد ،املعرب عنها بالأمثال ال�شعبية
من عنف �ضد املر�أة ،الطفلة ،والفتاة ،والزوجة ،وذلك من منظور
تربوي �إ�سالمي ،حيث يربز الت�أ�صيل الإ�سالمي للموروث الثقايف
كنوع من العالج املعريف ،الالزم لتعديل الت�صورات وال�سلوكيات.

الدراسات السابقة:
يوجد الكثري من الدرا�سات التي تتناول العنف �ضد املر�أة ،لكن
مل يحظ العنف �ضد املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية مو�ضع
الدرا�سة باهتمام من قبل الباحثني ،و�إن وجد بع�ض الكتابات يف
ذلك ،لكن هناك بع�ض الدرا�سات العربية يعر�ضها الباحث كما ي�أتي:
وكان من بني هذه الدرا�سات ما قام به ال�رشايري ولبابنة
( :)2018يف درا�سة �إىل الك�شف عن �سمات املر�أة يف الأمثال ال�شعبية
الأردنية ،من منظور تربوي �إ�سالمي ،م�ستخدمة املنهج الو�صفي
التحليلي ،من خالل الرتكيز على عر�ض دالالت املثل ال�شعبي على
الكتاب وال�سنة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك عددا من الأمثال
ال�شعبية التي تقلل من قيمة املر�أة ،وت�سهم يف �صناعة ال�صورة
الذهنية من خالل ما متار�سه من عمليات النقد والتقييم  ،و�أن هناك
كثريا من الأمثال التي متثل العنف املعنوي ،بل تتجاوزه �إىل العنف
اجل�سدي �إذا �أجنبت املر�أة البنت ،وهناك من الأمثال ما يعك�س النظرة
الدونية للمر�أة ،و�أو�صت الدرا�سة ب�إعادة قراءة املوروث االجتماعي
وبخا�صة الأمثال ،لتنقيتها ،وتوجيه الوعي اجلمعي من خالل
الإعالم والدورات التثقيفية والندوات التعليمية.
وهدفت درا�سة ذنون (� :)2016إىل تعرف �أ�سباب ظاهرة
العنف �ضد املر�أة و�أ�شكاله ،عرب حتليل الأمثال ال�شعبية املو�صلية
العراقية ،وكيف يكون العنف من عوامل �إعاقة التنمية االجتماعية،
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وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،وبينت الدرا�سة �أن
العنف املمار�س �ضد املر�أة متنوع :منه اجل�سدي ،ومنه اللفظي،
واالقت�صادي ،واجلن�سي ،والعنف بزعم الدفاع عن ال�رشف ،وكذلك
العنف النف�سي ،واالجتماعي املمار�س من قبل املجتمع الذي يقوم
على �أ�سا�س تف�ضيل الذكر على الأنثى ،وبينت الدرا�سة �أن الأ�رسة
حتتل املركز الأول من حيث ت�أثريها يف ممار�سة العنف �ضد املر�أة
من بني امل�ؤ�س�سات الرتبوية.
و�أجرى �صيفور ( :)2015درا�سة هدفت الورقة �إىل بيان �أن من
الأمثال ال�شعبية اجلزائرية ما يعد خلفية عملية للعنف �ضد املر�أة،
والطفل ،والفرد ب�شكل عام ،لذلك فلي�س كل ما هو متوارث من
الرتاث ال�شعبي اجلزائري ،وبخا�صة الأمثال ميكن �أن نعده مقد�سا،
�أو ال يجوز امل�سا�س به ،ذلك لأنها �أقوال ب�رشية ت�صيب �أحيانا
وتخطئ �أحيانا �أخرى ،مع اعرتافنا �أنها حتمل بني حروفها �أقواال
بليغة وحكما بالغة� ،إال �أن من الواجب التفريق بني ما هو تربوي
هادف ،وبني ما هو مف�سد حمر�ض على �سلوكيات مرفو�ضة ،كالعنف
وغريه ،وينبغي عدم �إي�صالها �إىل الأجيال القادمة ،كنوع من حتمل
امل�سئولية الأخالقية ،واالجتماعية ،والتاريخية نحو هذه الأجيال،
وعدم توريث هذه الظاهرة اخلطرية املعامل والتبعات.
وطبق ابراهيمي ولبيهي ( :)2013درا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن م�ضامني العنف الرمزي ،يف الأمثال ال�شعبية اجلزائرية،
وبينت �أن الأمثال ال�شعبية ت�ؤكد على نظرة اجلماعة للحياة،
وت�رشح خربة الأجيال ال�سابقة ،حيث تقوم التن�شئة االجتماعية
بنقل املوروث الثقايف اجلمعي للأجيال ،كما بينت �أن م�ضامني
الأمثال حتمل العنف الرمزي �ضد املر�أة ،وكانت �أكرب ن�سبة من
الأمثال ،تتعلق بالتقليل من �ش�أن املر�أة ،وكذا ال�سخرية ،والتهكم،
وال�ضغط االجتماعي ،وعدم االعرتاف بجميل املر�أة ،وهي م�ضامني
متثل مرجعية ملظاهر تخلف تربوي ،واجتماعي ،و�سيكولوجي� ،إال
�أن املرحلة التي مير بها املجتمع اجلزائري جعل الأمثال عر�ضة
للنقد االجتماعي ،والنقد الفكري :تنقيحا وتهذيبا ،لفتح �آفاق ترقية
منظومة قيم الثقافة ال�شعبية ،وهي ثقافة تزخر بر�ؤية ثرية للمر�أة.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،يتبني ندرة الدرا�سات
التي تناولت العنف �ضد املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية،
فدرا�سة (ابراهيمي ولبيهي ،)2013 ،ودرا�سة (�صيفور)2015 ،
فتناولتا العنف �ضد املر�أة يف الأمثال اجلزائرية� ،أما درا�سة (ذنون،
 )2016فتناولت العنف �ضد املر�أة يف الأمثال املو�صلية العراقية،
ودرا�سة (ال�رشايري ولبابنة )2018 ،فقد �أظهرت يف جزء منها
بع�ض �أ�شكال العنف �ضد املر�أة ،لذا فهناك حاجة للقيام مبثل هذه
الدرا�سة يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية.

مشكلة الدراسة:
الآتية:

ويف �ضوء ما �سبق ،ميكن �أن تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة

1.1ما مفهوم املثل ال�شعبي و�أهميته الرتبوية؟
2.2ما مفهوم العنف �ضد املر�أة؟
3.3ما �أ�شكال العنف �ضد املر�أة املت�ضمنة يف الأمثال ال�شعبية
الفل�سطينية؟
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4.4ما �سبل مواجهة العنف �ضد املر�أة من منظور تربوي
�إ�سالمي؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل:
1.1تعرف مفهوم املثل و�أهميته الرتبوية.
2.2تعرف مفهوم العنف �ضد املر�أة.
3.3تعرف �أبرز �أ�شكال العنف �ضد املر�أة املت�ضمنة يف الأمثال
ال�شعبية الفل�سطينية.
4.4بيان �سبل مواجهة العنف �ضد املر�أة ،املت�ضمن يف الأمثال
ال�شعبية الفل�سطينية ،من منظور تربوي �إ�سالمي.
أهمية الدراسة:
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من خالل:
�1.1أهمية املر�أة يف بناء الأ�رسة واملجتمع.
�2.2أهمية املثل ال�شعبي كمكون من مكونات الرتاث الثقايف.
3.3خطورة العنف �ضد املر�أة يف الرتبية احلديثة.
�4.4أهمية مواجهة العنف �ضد املر�أة املت�ضمن يف الأمثال
ال�شعبية الفل�سطينية من منظور تربوي �إ�سالمي.
5.5قد يفيد من هذه الدرا�سة املهتمون بدرا�سة الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني واملتزوجون واملقبلون على الزواج.
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب حتليل املحتوى من الناحية الكيفية،
ك�إحدى تقنيات منهج البحث الو�صفي ،وقام الباحث بتحديد م�صدر
املادة للتحليل ،ثم �إجراء عملية التحليل ،ثم توظيفها يف معاجلة
مو�ضوع الدرا�سة.
حدود الدراسة وحمدداتها:
اقت�رص البحث على الأمثال ال�شعبية التي تت�ضمن مفاهيم
العنف �ضد املر�أة ،خلطورتها البالغة على الأ�رسة واملجتمع ،التي
تنعك�س على منظومة العالقات االجتماعية ب�صورة مبا�رشة� ،أو
�ضمنية.

مصطلحات الدراسة:
العنف ضد املرأة:
هو ال�سلوك العنيف جتاه املر�أة على وجه اخل�صو�ص� ،سواء
كانت هذه املر�أة ،زوجة� ،أو �أما� ،أو �أختا� ،أو ابنة ،ويت�سم هذا ال�سلوك
العنيف بدرجات متفاوتة من التمييز واال�ضطهاد ،الذي ينجم عن
عالقات القوة غري املتكافئة بني املر�أة والرجل� ،سواء داخل الأ�رسة
�أو املجتمع (عبد الوهاب.)2000 ،
العنف �ضد املر�أة �إجرائيا:
هو �سلوك ،وممار�سة ،وعمل ،وتهديد قائم على اجلن�س ،يرتتب
عليه انتهاك ،و�أذى ج�سدي� ،أو نف�سي� ،أو جن�سي� ،أو اجتماعي� ،أو
معاناة للمر�أة ،من قبيل الإكراه ،فيه ه�ضم حلقوق املر�أة ،داخل

احلياة اخلا�صة �أو العامة.
املثل ال�شعبي:
ويعني“ :الأ�سلوب البالغي الق�صري الذائع بالرواية ال�شفوية،
املبي لقاعدة الذوق� ،أو ال�سلوك� ،أو الر�أي ال�شعبي» (العنتيل:1972 ،
نّ
.)311
جمتمع الدراسة وعينتها:
اعتمدت الدرا�سة على م�صدرين ،هما :معجم الأمثال
الفل�سطينية ( )1999ح�سني لوباين ،واملثل ال�شعبي الفل�سطيني
( )2012حممد كمال جرب.
وبلغت عينة الدرا�سة ( )144مث ًال �شعبياًُ ،حد ّد ْت وفق ًا
للخطوات الآتية:
 .أح�رص الأمثال املتعلقة بالعنف �ضد املر�أة وترك املكرر
منها.
ب� .صنف الباحث الأمثال تبعا لأ�شكال العنف املختلفة.
ت .عر�ض الت�صنيف على جمموعة من خرباء الرتبية ،و�أخذ
مبالحظاتهم ،ومقرتحاتهم ،ثم قام الباحث بتحليل
الأمثال.
إجراءات التحليل:
حلل الباحث حمتويات الأمثال التي مثلت عينة الدرا�سة،
ووحدة التحليل هنا تعتمد على املعنى� ،أو اللفظ الذي يظهر �صورة
العنف ،وقد تكون يف �أ�شكال لغوية متعددة :باللفظ ال�رصيح �أو
ال�ضمري الدال عليه ،والتعرف �إىل �أي لفظ� ،أو معنى يدل �أو ي�شري �إىل
�صور العنف �ضد املر�أة يف الأمثال ال�شعبية.
اإلجابات على أسئلة الدراسة:
وا�ستفاد الباحث مما �سبق بالتعرف �إىل املنهج املنا�سب
لدرا�سة الأمثال ال�شعبية ،كما اعتمد عليها يف �إثراء الإطار النظري
للدرا�سة.
● ●�إجابة ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على :ما مفهوم املثل وما
�أهميته الرتبوية؟
املثل ً
لغة:
(ا َ
ملثَلُ )« :جملة من القول ،مقتطفة من كالم� ،أو مر�سلة بذاتها
تنقل ممن وردت فيه �إىل م�شابهه بدون تغيري» ،كذلك املَثل لغة:
املِثل «ال�شبه ،والنظري» (�أني�س و�آخرون ،د.ت.)854 :
املثل الشعيب:
وهو يعني «الأ�سلوب البالغي الق�صري الذائع بالرواية ال�شفوية،
املبي لقاعدة الذوق� ،أو ال�سلوك� ،أو الر�أي ال�شعبي» (العنتيل:1972 ،
نّ
.)311
وهو «نوع من �أنواع الأدب ،ميتاز ب�إيجاز اللفظ ،وح�سن
املعنى ،ولطف الت�شبيه ،وجودة الكناية ،وال تكاد تخلو منه �أمة
من الأمم ،ومزية الأمثال �أنها تنبع من كل طبقات ال�شعب» (�أمني،
.)61 :1953
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األهمية الرتبوية لألمثال:
تعد الأمثال من �سبل التهذيب والتثقيف؛ ملا تقدمه من ت�صوير
وتلخي�ص خلال�صة التجارب ال�سابقة ،التي تتيح للآخرين الفر�صة
ال�ستخال�ص العظات والعرب دون احلاجة خلو�ض التجربة ذاتها
بكامل تفا�صيلها (الزين.)13 :1987 ،
فهي منظومة تربوية ،وقيمية ،متفاعلة ،و�إن احتوت على
بع�ض القيم ال�سلبية ،التي تتعار�ض وتتناق�ض مع القيم الإ�سالمية
امل�ستمدة من القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة.
وحتاول الأمثال �أن تقدم للإن�سان التجربة ،واخلربة احل�سنة،
قبل الوقوع يف التجارب القا�سية ،فال يخو�ض جتارب واختبارات
هو يف غنى عنها ،فتقدم له منوذجا لل�سلوك املرغوب يف �إطار تقاليد
املجتمع ،وثقافته ،فيحاكم �سلوكه على هذه الأمثال :فردية� ،أو
جماعية ،فالأمثال مبكانة موجهات لل�سلوك ،ومقومات له وحاكمة
عليه.
وتنبع �أهميتها من �سهولة تداولها ،وتناقلها عرب الأجيال،
لب�ساطة تكوينها ،فهي ع�صارة الذاكرة اجلمعية ،وخال�صة التجارب
املجتمعية ،فهي تن�ش�أ عن ق�صة واقعية� ،أو خيالية ،وعن حادثة� ،أو
ت�شبيه� ،أو حكمة� ،أو �شعر.
ويحتوي املثل على القيم اخللقية ،وهي مثل عليا ،كما يعد
املثل و�سيلة تربوية لغر�س القيم والعادات االجتماعية يف نفو�س
الأفراد ،كما �أن املثل ثري باخلربات ،فهو ع�صارة جتارب خمتزلة،
فهو يحتوي على احلكمة التي ترفد كل من له قيادة تربوية� ،أو
اجتماعية �أو اقت�صادية ،وت�ستمد الأمثال قيمتها الرتبوية من خالل
دقة معانيها ،وعذوبة �ألفاظها وجر�سها املحبب ،و�سعة انت�شارها
وتداولها ،وم�ضامينها الإن�سانية (�أبو دف.)10 :1999 ،
● ●�إجابة ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على :ما مفهوم العنف
�ضد املر�أة؟
العنف لغة:
فقد وردت لفظة العنف يف املعجم العربي مادة عنف :ب�أنه
اخلرق بالأمر ،وقلة الرفق به ،وهو �ضد الرفق ،و�أعنف ال�شيء� :أخذه
ب�شدة والتعنيف :التوبيخ والتقريع واللوم (ابن منظور ،د.ت ،ج:9
.)257 ، 258
اصطالحا:
العنف ظاهرة مركبة ،لها جوانب خمتلفة� :سيا�سية،
واجتماعية ،ونف�سية ،واقت�صـادية وغريها .ومن ال�صعوبة مبكان
�إعطاء تعريف متكامل �أو حمدد للعنف ،وذلك لتعدد التعاريف ووفق
اختالف اهتمامات الباحثني وتخ�ص�صاتهم ،وميكن عر�ض التعريف
املتعمد للقوة البدنية� ،سواء بالتهديد،
الآتي :العنف :هو اال�ستعمال
ّ
�أو اال�ستعمال الفعلي لها من قِبل ال�شخ�ص �ضد نف�سه� ،أو �ضد �شخ�ص
�آخر� ،أو �ضد جمموعة� ،أو جمتمع ،بحيث ي�ؤدي �إىل حدوث� ،أو احتمال
حدوث �إ�صابة� ،أو موت� ،أو �إ�صابة نف�سية� ،أو �سوء النمو� ،أو احلرمان
(منظمة ال�صحة العاملية.)2014 ،
والعنف ال يقت�رص على �أحزمة الفقر يف املجتمعات ،فهو
ظاهرة عاملية ال يرتبط بثقافة معينة ،له جذور كامنة ،فهو لي�س
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حالة �آنية� ،أو طارئة ،ويوجه �ضد احللقة الأ�ضعف دائما ،وهي
الأنثى ،وقد ت�صبح هذه الظاهرة وباء �سلوكي ًا يف ظل �أحوال:
اقت�صادية ،واجتماعية ،و�سيا�سية �سيئة.
وترد كثري من امل�صطلحات التي تتناول العنف �ضد املر�أة،
مثل :العنف العائلي� ،أو الأ�رسي� ،أو الزواجي ،ويكاد يكون املنزل من
�أكرث الأماكن �شيوعا و�أمانا ملمار�سة العنف �ضد املر�أة ،وذلك ب�سبب
حمرمات الولوج �إىل هذا العامل ،ويطلق عليه العنف الأ�رسي ،وي�شري
يف معناه حتديدا �إىل العنف :البدين� ،أو النف�سي الذي يتخذه الرجل
�ضد املر�أة الزوجة ،والأبناء ،داخل الأ�رسة (�شكور.)109 :1997 ،
�أما م�صطلح العنف الزوجي� ،أو الزواجي ،فلم يتداول �إال
حديثاً ،لذا مل يتم تعريفه من الباحثني �إال فيما ندر ،وعلى �أ�سا�س �أنه
يقع يف �إطار العنف الأ�رسي تار ًة� ،أو �ضمن العنف �ضد املر�أة تارة
�أخرى ،فالثقافات يف جميع �أنحاء العامل تت�ضمن �أ�شكاال من العنف
الزواجي امل�سترتة.
�إذن ميكن القولّ � :إن العنف الأ�رسي �أ�شمل من العنف الزواجي،
�أو بتعبري �آخر العنف الزواجـي هو جزء من العنف الأ�رسي الذي
ي�شمل �شبكة من العالقات ،مثل :العالقة بني الزوجني ،وعالقة الآباء
بالأبناء ،وعالقة الأبناء بالأبناء والأطفال ببع�ضهم بع�ضا (بو
عي�شة وبو ل�سنان.)18 :2015 ،
ويفرق بع�ض الرتبويني بني العنف الزواجي والعنف الأ�رسي،
لكن يظالن مفهومني متـداخلني ،فـالعنف الأ�رسي :هو ذلك العنف
املمار�س على الأفراد يف �إطار الأ�رسة ،كما يعرف على �أنه« :كل
ا�ستخدام للقوة بطريقـة غيـر �رشعية من قبل �شخ�ص بالغ يف العائلة
�ضد �أفراد �آخرين من هذه العائلة ،وي�شمل العنف بني �رشيكني
حميمني �سل�سلة من �أعمال الإكراه :جن�سيا ،ونف�سيا ،وبدنيا التي
ميار�سها �رشكاء حميمون حاليون �أو �سابقون �ضد ن�ساء بالغات
ومراهقات دون موافقتهن» (اجلمعية العامة.)50 :2006 ،
و�أيا كان االتفاق �أو االفرتاق يف امل�صطلح ،فالدرا�سة ُتعني
بالعنف املوجه �ضد الأنثى :بنتا وزوجة ،كعنف موجه على �أ�سا�س
اجلن�س داخل الأ�رسة ال�صغرية �أو الكبرية.
● ●�إجابة ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على :ما �أبرز �أ�شكال
العنف املت�ضمنة يف الأمثال ال�شعبية املوجهة �ضد املر�أة؟
تت�سم �أ�شكال العنف �ضد املر�أة بالت�شابك والتداخل ،وال ميكن
ف�صلها ف�ص ًال تاما ،فالعنف النف�سي ،جمتمع مع العنف اجل�سدي،
والعنف اجلن�سي ،وهو �أهم �آثارهما ،وي�ستحيل ت�صور عنف ج�سدي ال
يولد �آثارا نف�سية �سيئة ،كذلك الأمر بالن�سبة للعنف اجلن�سي (مو�سى،
.)153 :2007
ويبدو العنف املوجه �ضد املر�أة :زواجيا� ،أو �أ�رسيا يف الأمثال
ال�شعبية الفل�سطينية يف �ستة �أ�شكال كما ي�أتي:
العنف اجلسدي:
ويعني العنف البدين :ا�ستخدام القوة البدنية� ،أو املادية� ،أو
�سالح عن تعمد لإيذاء �أو جرح املر�أة (اجلمعية العامة.)50 :2006 ،
وتتعر�ض الأنثى لل�رضب من الوالد� ،أو الزوج� ،أو الأخ ،فالأب
ي�رضب ابنته والولد ي�رضب �أخته ،والزوج ي�رضب زوجته ،ويوجد
لذلك جذور �ضاربة يف الأمثال ال�شعبية ،فالعنف اجلـ�سدي مرت�سخ
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يف الثقافة ال�شعبية الفل�سطينية ،ويف �أمثالها التي تهتدي وحتتـذي
بهـا مثل« :ا�رضب مرتك كل يوم� ،إذا �إنت ما بتعرف ،هي بتعرف»،
و«املرة مثل الـ�سجادة ،ما بتنـظف اال باخلبيط» و«اللي قدها قد
الكعكة ،بدها معكة» ،فاملعك هو :اللوي ،والقهر ،والإذالل� ،أي �أن
البنت حتى لو كانت �صغرية فهي حتتاج �إىل ال�رضب.
واملرء املتمعن ال ي�ستغرب لهذا العنف املتنوع �ضد املر�أة
يف الأ�سـرة ،ويعـود ذلـك للتف�سري املغلوط واخلط�أ لبع�ض مفاهيم
ن�صو�ص القر�آن الكرمي ،كمفهوم القوامة على املر�أة التي ف�رست
بالت�سلط وال�سيادة من قبل الرجل ،وطاعة املر�أة املطلقة للرجل ،التي
جتعلها يف حالة من اخل�ضوع امل�ستمر� ،إىل غري ذلك من الأمثال،
واحلكم ،وامل�أثورات التي ت�شجع على �رضب املر�أة وتعنيفها يف
الثقافة ال�شعبية.
ومن �أهم الآيات التي تنطلق منها ال�شبهات التهام القر�آن
الكرمي بالعنف جتاه املر�أة ،ويتوهم منها ذلك ،ما جاء يف �سورة
الن�ساء من �آيات تقرر مفاهيم القوامة ،ون�شوز املر�أة والرجل (عبد
ال�ستار.)2016 ،
با
والقوامة يف قوله تعاىل� :ٱل ِّر َجا ُل ق ّوامون َعلَى �ٱل ِّن َ�سا ِء مِ َ
با �أَن َفقُواْ مِ ن �أَم َو ِل ِهم( الن�ساء،)34 :
َف�ضَّ َل � هَّٱللُ َبع�ضَ ُهم َعلَى َبع�ض َو مِ َ
الرجال �سادة على ال ّن�ساء ،يف دليل �آخر على تكاف�ؤ
فالقر�آن مل يقل ّ
هذه الأ�رسة وتعاونها� ،إذ �أن القوامة هنا تدور معانيها وغاياتها
حول القيادة الر�شيدة ،والرعاية ،واملحبة للأ�رسة ،وال تعني ب�أي
حال ا�ستعالء� ،أو �إلغاء� ،أو اعتداء على املر�أة.
والقوامة تعني توحيد رئا�سة الأ�رسة ،وتنظيم �شئونها ،وح�سن
املعا�رشة القولية والفعلية� ،إنها �أمانة على املر�أة ،واالهتمام بها،
وهي لي�ست ال�سلطة والو�صاية الذكورية� ،إنها احلفظ ،والإ�صالح،
وال�صيانة ال�ستمرار احلياة الزوجية وا�ستقرارها ،وال تتعار�ض مع
طاعة الزوج يف املعروف ،وهي مرب�أة من التع�سف وقهر املر�أة
و�إذاللها.
وكذلك التو�سع يف مفهوم ال�رضب الذي ورد يف مو�ضوع
ن�شوز املر�أة خا�صة ،وو�ضعه يف غري حمله متجاوزا حالة الن�شوز،
فمفردة ال�رضب وا�شتقاقاتها وردت يف كتاب اهلل قرابة �ستني مرة،
 14مرة باملعنى احلقيقي ،وهو ال�رضب املعروف ،والباقي باملعنى
املجازي وهي �رضب املثل ،وكل املجازات لها قرائنها اللفظية
وال�سياقية (قمرب.)2016 ،
وكلمة (وا�رضبوهن) :هو ال�رضب باملعنى احلقيقي ،خللوها
من قرينة ال�رصف للمعنى املجازي ،ويبني (�صالح ال�سهيل) «كل
الت�أويالت التي ُتخرج �رضب الزوجة النا�زش عن معناه احلقيقي
املتعارف عليه ،كاملفارقة ،واالعتزال ،واالبتعاد ت�أويالت �ضعيفة
وغري مر�ضية ،وت�أباها اللغة العربية ،و�رشط الت�أويل �أن يكون
م�ستخدما و�سائغا يف لغة العرب» (نا�رص.)2019 ،
و�إن كان ظاهر الن�ص قد رخ�ص يف �رضب الزوجة النا�زش ،فال
ينبغي فهم ال�رضب على �إطالقه يف كل �صغرية وكبرية ،فهو عالج
مر ،ال يفعله حر ،ويتوقف على مفهوم الن�شوز.
وجاء يف مادة (ن�زش) الن�شوز :االرتفاع ون�زش ال�شيء ين�زش
ن�شوزا :ارتفع ،وتل نا�زش :مرتفع« ،ون�زشت املر�أة بزوجها وعلى
زوجها تن�شزِ وتن�شزُ  ،وهي نا�زش :ارتفعت عليه وا�ستع�صت عليه

و�أبغ�ضته وخرجت عن طاعته وفركته»« ...والن�شوز كراهية كل منهما
�صاحبه و�سوء ع�رشته له»(ابن منظور ،د.ت ،ج.)418 ،5،417
فالن�شوز قد ورد يف حق الرجال كما يف حق الن�ساء ،فقوله
َاح
تعاىلَ  :و�إِ ِن �ٱم َر َ�أ ٌة خَ افَت مِ ن َبع ِل َها نُ�شُ و ًزا َ�أو �إِع َرا�ضا َفلاَ ُجن َ
لح خَ ري( البقرة.)182 :
َعلَي ِه َما �أَن ُي�صل َِحا َبي َن ُه َما ُ�صلحا َو� ُّ
ٱل�ص ُ
�إال �أن الن�شوز عند املر�أة يختلف يف مراحل عالجه عن الن�شوز عند
ُوه َّن
الرجل كما يف قوله تعاىلَ  :و�ٱ َّلتِي تَخَ افُو َن نُ�شُ و َز ُه َّن َفعِ ظ ُ
وه َّن( الن�ساء.)34 :
ٱهجرُو ُه َّن فيِ �ٱملَ�ضَ اجِ ِع َو�ٱ�رضِ ُب ُ
َو� ُ
فالزوج مطالب بح�سن الع�رشة ،ولي�س ح�سن املعا�رشة �أمراً
اختياري ًا للزوج �إن �شاء فعله و�إن �شاء تركه ،بل هو تكليف واجب
لي�س مرتوكا للزوج ،قال النبي الكرمي« :ال يجلد �أحدكم امر�أته جلد
العبد ،ثم يجامعها يف �آخر اليوم» (البخاري ،1980 ،ج:3/5204
 ،)390فهذا احلديث من �أبلغ ما ميكن �أن يقال يف ت�شنيع �رضب
الن�ساء ،فكيف يليق بالإن�سان �أن يجعل امر�أته مهينة كمهانة عبده،
بحيث ي�رضبها ب�سوطه ،مع �أنه يعلم �أنه ال بد له من االت�صال اخلا�ص
بها ،ويقول (الإمام حممد عبده)� :إن القانتات ال �سبيل عليهن حتى
يف الوعظ ،والن�صح ،ف�ضال عن الهجر وال�رضب (هويدي ،د.ت.)8 :
وكذلك فهم عطاء بن �أبي رباح فقال :ال ي�رضبها و�إن �أمرها
ونهاها فلم تطعه ،ولكن يغ�ضب عليها ،قال القا�ضي ابن العربي:
«هذا من فقه عطاء ،ف�إنه من فهمه بال�رشيعة ووقوفه على مظان
االجتهاد علم �أن الأمر بال�رضب هاهنا �أمر �إباحة ،ووقف على
الكراهية من طريق �أخرى يف قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف
حديث عبد اهلل بن زمعة�« :إين لأكره للرجل ي�رضب �أمته عند غ�ضبه
ولعله �أن ي�ضاجعها من يومه» (ابن العربي،2003 ،ج.)1:536
ويف مفهوم �رضب املر�أة لعالج الن�شوز ،فقد و�ضعت �ضوابط
لت�أديب الزوجة النا�زش ال يجوز اخلروج عليها ،من �أهمها �أن يكون
ال�رضب غري مربح ،ال ي�شني جارحة ،وال يك�رس عظما� ،أما ال�سباب
وال�شتم فكلها مرفو�ضة ،وممنوعة من الرجل لزوجته ،بل من كل
�إن�سان م�سلم (ال�شاعر.)363 :2003 ،
وقال فقهاء ال�شافعية ب�أن ترك ال�رضب بالكلية �أف�ضل ،وذلك
باالقت�صار على الوعظ ،والهجر يف الإ�صالح (عمارة.)2010 ،
«وقال املالكية وبع�ض ال�شافعية واحلنابلة :ي�ؤدبها ب�رضبها
بال�سواك ونحوه� ،أو منديل ملفوف بيده ،ال ب�سوط ،وال بع�صا ،وال
بخ�شب»(وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية .)300 :2006،
وميكن القول� :إن الر�سول الكرمي الذي �أنزل عليه القر�آن مل
يحبذ �سيا�سة ال�رضب ،وندب �إىل الرتك ،فهو �أكرث فهما ملراد اهلل،
وال�رضب املذكور هو عالج ،ودواء مر ،حلالة خم�صو�صة ،ال يتناوله
كل النا�س ،ويف �أي وقت ،فهو �رضورة تقدر بقدرها ،وال يلج�أ �إليه
�إال �إذا ف�شلت الو�سائل الأخرى ،وبكيفية رحيمة ،وال يفعله خري كرمي.
وكثري من النا�س ي�رص على فهم ن�شوز املر�أة ،و�رضب املر�أة
على غري مراد ال�رشع ،والفقه ،وال�سنة ال�صحيحة ،مغيبني لروح
الإ�سالم ،وقد لعبت الثقافة ال�سائدة دورها يف فهم الن�ص ،والتعامل
معه ،فاملر�أة خملوق مكرم ،وال�رضب لي�س �إيذاء وال �إهانة ،بل هو
رمزي و�صوري ،وما �أ�شبه الرخ�صة فيه باحلظر ،وهكذا فهم الفقهاء
امل�ستنريون ،واملعتدلون ،وذلك حلفظ الأ�رسة.
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العنف االجتماعي:
هو كل �سلوك مادي� ،أو معنوي مق�صود ،ي�صدر �ضد املر�أة،
مبني على النوع االجتماعي ،وعلى التمييز بني الأدوار ،وانعدام
امل�ساواة بني اجلن�سني ،واحلد من حركة املر�أة االجتماعية ،فقد
متنع من ا�ستكمال تعليمها ،وم�سريتها االجتماعية ،مما ي�سبب �إعاقة
عملية التقدم االجتماعي.
وهناك كم كبري من التمييز يف الأمثال ال�شعبية �ضد املر�أة،
ومن �أبرز مظاهره تف�ضيل الذكور على الإناث� ،إذ تواجه الأنثى
التمييز بينها وبني الولد منذ الوالدة ،وهو �أول �أ�شكال العنف ،وهو
عنف ر�سخت له و�رشعنته املعتقدات ،والثقافة ال�شعبية التي متجد
الولـد ،وترفع من �ش�أنه حتى لو كان عاجزا .يقول املثل« :اي�ش جاب
ال�شارب للق�صة» ،و «ولد جمنون وال بنت خاتون» ،خاتون :لقب
لن�ساء امللوك ،و «البنت ماهي رجوة»� ،أي ال يرجتى منها خري.
ويظهر هذا التمييز �أو العنف عندما ي�ستقبل املولود الذكر
بالفرحة «الولد فرحة ،ولو كان قمحة» ،والعك�س متام ًا عند ميالد
الأنثى ،فوالدتها ال تفرح «البنت ملها�ش فرحة» ،فقيم الذكورة يف
املجتمع الفل�سطيني متثل موروثا ثقافيا ،يتبدى يف �أ�ساليب التن�شئة،
ويف معاملة الأ�رسة لأطفالها من حلظة امليالد ،فوالدة الأنثى تبعث
على الأ�سى ،واحلزن ،فهو الغم والهم والتواري من �سوء ما ب�رش به
مثل:
«هم البنات للممات» ،و«بنتي يف طربية ،وهمها وا�صل
ليه»و «البنات غلبات» ،فهن م�صدر متاعب و�إزعاج .و«�إن �أجاك
بنت فلت �رستها»�أي فك حبلها ال�رسي لتموت ،و»اللي بخلف البنت
عمره ما برتاح» ،و«خلف البنات من املتعبات ،ولو �إنهن عراي�س
جموزات»و«�أم الولد بخري ،و�أم البنت بويل» ،و«ملا قالوا :غالم ان�سند
ظهري وقام ،وملا قالوا :بنية مالت احليطة عليه» ،فالولد م�صدر
�سعادة لأمه ،والبنت م�صدر تعا�سة ،فالولد هو بولي�صة ت�أمني على
حياة �أمه وا�ستقرارها ،بل تبكت الأمثال من تلد �أنثى «مبغو�ضة
وجابت بنت» ،و«�صباح احلية وال �صباح البنية» ،بل �إن موتها خري،
وخال�ص من عبء ثقيل ،مثل�« :إن ماتت وليتك ،من �صفاية نيتك»،
و«�إن مات �أخوك ،انك�رس ظهرك ،و�إن ماتت �أختك ،ان�سرت عر�ضك»،
و»موت البنت �سرتة» ،و«البنت يا جربها يا قربها» ،و«موتة البنات
من املوجبات» ،وهو منطق اجلاهلية املمتد يف و�أد البنات .
وعدت الأمثال البنت من امل�صائب فقالت« :م�صايب الدنيا
�أربعة :البنت ولو مرمي ،والدين ولو درهم ،والغربة ولو ميل ،وال�س�ؤال
ولو وين الطريق» ،ويف هذا �سوء �أدب مع مرمي العذراء و«البنت
احللوة ن�ص م�صيبة» ،ولو كانت قبيحة تكتمل امل�صيبة ،ولأنها عبء
و هم يقول املثل للأب« :دور لبنتك قبل ما تدور البنك» ،فالبنت
م�صدر للمتاعب والف�ضائح ،لذا يجب امل�سارعة يف تزويجها (لوباين،
 ،)361 :1999والبنت هي بالء «البنت بلية» و«جوزت بنتي الرتاح
من بالها� ،أجتني و�أربعة من وراها» ،والن�ساء �أ�صل كل فتنة ي�صطلي
بتحميها ،والرجال بتقع فيها» ،وهن �أ�س
بنارها الرجال «الن�سوان
ّ
البالء «�أكرث بالها من ن�ساها» ،وي�سمها املثل بالرثثرة و�إثارة الفنت،
لذلك حتذر وتنفر الرجال من الإن�صات و اال�ستماع ملع�رش الن�ساء
«اللي بيدير ذانه للن�سوان بيتعب» ،وت�شيطن الأمثال الأنثى فتقول:
«البنات مقاليع �إبلي�س»(« ،)32الن�ساء �شباك ال�شيطان» ،وتدعو �إىل
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قمع الأنثى« :اك�رس للبنت �ضلع ،يطلع لها �أربعني»و«البنت كل ما
بطلعلها قرن �إك�رسوه» ،وكذلك الت�شدد واالحرتا�ص واالحرتا�س
يف تربية البنت «قيدها بقيد حديد ،وجوزها يف بيت �سعيد»،
فالق�سوة هي الأ�سلوب املنا�سب ملعاملة الأنثى «ما يربي الرجال
�إال الفت والن�سا �إال ال َّنت»� ،أما الذكر فله التدليل «دلل ابنك يغنيك،
ودلل بنتك تخزيك» ،ويالحظ وجود نوع من التحري�ض الأ�رسي يف
الأمثال ال�شعبية لقمع الأنثى ،بل قد جند مبالغة يف الأمر ،بخا�صة
�أن يف الأمثال نكهة �ساخرة ،وك�أنها تروج مل�رشوعية وقبول هذا
التحري�ض وتنفيذه (مطر ،)2010 ،كما �أن طبيعة العالقة بني الرجل
واملر�أة داخل نظام الأ�رسة ،وال�سلطة االجتماعية ،ما زالت حتكمها
عالقات التبعية ،واخل�ضوع للرجل« :املرة ِرجل جوزها ،وجوزها
تاج را�سها» ،فهو مثل قا�س بحق املر�أة ،وتبعيتها للرجل  ،بل من
العيب االجتماعي ،ومن نواق�ض الرجولة وخوارمها االعتماد على
املر�أة� ،أو ت�صديقها �أو م�شاورتها «اللي يركن ع املرة ،يكون مره»،
و«مرة بن مرة اللي ي�صدق مرة» ،و«مرة بن مرة اللي بي�شاور مرة»،
و»�شاوروهن واخلفوا �شورهن»� ،أي املخالفة املطلقة لر�أي املر�أة
و«ا�سمع للمرة وال ت�أخذ بر�أيها» ،فر�أيها فا�سد غري جدير بالثقة ،وفيه
تعزيز الذكورية ،واالنفراد بالقرار ،وعدم م�شاركة املر�أة يف �صنعه
واتخاذه ،مما يعني �إهدارا لر�أي قد يكون وجيها ،وعدم االنتفاع
به ملجرد كونه ر�أي امر�أة ،فقد يكون �أف�ضل من ر�أي الرجل ،لوفور
عقلها ورجاحة ر�أيها .وتتوقع املر�أة الإهانة من الزوج وتتقبلها،
فقد جاء يف املثل« :اختيار يدلل وال �شب يهني» ،و«�شاب يهني وال
اختيار ينني» ،يعني :يئن .كما يدعو املثل �إىل امل�صادرة على �صوت
املر�أة و�إ�سكاته ،وه�ضم حقها يف التعبري�« :إذا حكت الرجال �سكتت
الن�سوان».
ومن العنف االجتماعي ،التقليل من �أهمية تعليم الفتاة،
واال�ستخفاف بدورها وتعليمها ،وحرمانها منه ،فالبنت مهما بلغت
يف العلم فم�صريها للمطبخ ،مثل�« :شهادة البنت مطبخها» ،و»البنت
لو و�صلت املريخ �آخرتها للطبيخ» ،وكذلك م�صادرة حق املر�أة يف
االختيار والقرار ،وزواجها ق�رسيا ،فهي ال متلك من �أمرها �شيئا،
حتى فيما يخ�صها وفيمن ي�شاركها حياتها «العرو�س على جمالها،
ما بتعرف مني يتوالها»� ،إن عرو�س الأم�س حتى اللحظات الأخرية،
ال تعرف م�صريها ،فقد حتلو يف عني ابن عمها فج�أة ،فيبطل الزواج،
وحينئذ منحته التقاليد حقا ب�أن ي�أخذها عن كر�سي العر�س ،فهو
�أوىل ،و�أحق بها من الغريب« :ابن العم بوخذ بنت عمه عن امل�صمدة»،
بل ينزلها عن منت الفر�س الذي تزف عليه �إىل زوجها «ابن عم
العرو�س بينزلها عن ظهر الفر�س» ،فهي م�سلوبة الإرادة ،م�صريها
وقرارها لي�س بيدها  ،فهي ال تعرف من �سيكون زوجها يف نهاية
املطاف ،وهذا من �أ�شد �أنواع القهر االجتماعي عندما ال متلك املر�أة
خيار حياتها ،وم�صريها� ،إنها كال�سلعة واملتاع تنتظر من ي�شرتي.
وبالنظر �إىل تعاليم الدين الإ�سالمي ،الذي قد يتهم بالت�أ�صيل
للعنف �ضد املر�أة� ،أو �إعادة �إنتاجه ،جند �أنه ي�ساوي بني الذكور
والإناث ،فقد جاء يف احلديث« :من كانت له �أنثى فلم يئدها ومل
يهنها ومل ي�ؤثر ولده عليها �أدخله اهلل اجلنة» (�أبو داود،1996 ،
ح .)930 :5146وكذلك القول ب�أن �سرت املر�أة بالقرب �أو الزوج له
�أ�صل يف ال�سنة فهذا باطل ،فقول «للمر�أة �سرتان :القرب والزوج» لي�س
بحديث قال عنه الألباين مو�ضوع (الألباين�1988 ،أ)684 :
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كما ركز الإ�سالم ابتداء على ت�صحيح املفاهيم املغلوطة التي
تراكمت عرب الع�صور والأجيال ،فهو مل يجعل املر�أة �أ�صل اخلطيئة
بل �أ�شار لآدم فقالَ  :و َع َ�صى َءا َد ُم َر َّب ُه َف َغ َوى( طه ،)121 :خالفا
للكتاب املقد�س الذي يحمل املر�أة م�س�ؤولية �إغواء �آدم كما جاء يف
�سفر التكوين« :فقال �آدم :املر�أة التي جعلتها معي هي �أعطتني من
ال�شجرة ف�أكلت» (التكوين� ِ:إ�صحاح  )12 :3ور�سالة بول�ص الأوىل �إىل
تيموثاو�س« :و�آدم مل ُيغو ،لكن املر�أة �أُغويت فح�صلت يف التعدي» (1
تيموثاو�س� :إ�صحاح)14 : 2
كما جعل الإ�سالم تعيني الزوجني وت�سميتهما ،ور�ضا كل
منهما بالآخر ،وموافقة املر�أة� ،رشطا ل�صحة النكاح (املنجد،
جاءت �إىل ال َّنبِي �صلى
 ،)1999ملا جاء يف الهدي النبوي� :أن َف َتاة
ٌ
اهلل عليه و�سلم فقالت� :إن �أبى زوجني ابن �أخيه لريفع بي خ�سي�سته،
قال فجعل الأمر �إليها ،فقالت� :أجزت ما �صنع �أبي ،ولكن �أردت �أن
تعلم الن�ساء �أن لي�س �إىل الآباء من الأمر �شيء» (ابن ماجة ,د.ت,ج1
 ،)602 :1874/وال يقر الإ�سالم �أن يخطب الرجل على خطبة �أخيه،
فقد نهى عن ذلك فقال« :وال يخطب بع�ضكم على خطبة �أخيه ،حتى
يرتك اخلاطب قبله �أو ي�أذن له اخلاطب» (البخاري ،1980 ،ج3
. )373 :2140/
وقد نهى الإ�سالم عن ظلم الزوجة ،و�أكد القر�آن الكرمي على
العدل بني الزوجات ،واجتناب جميع مظاهر الظلم ،من الإيذاء،
اب َلكُم ِّم َن
واالعتداء اجل�سدي ،والنف�سي قال تعاىلَ  :ف�ٱنك ُِحواْ َما طَ َ
ٱ�ل ِّن َ�سا ِء َمثنَى َو ُثلَثَ َو ُر َب ۖ َع َف ِ�إن خِ فتُم �أَ اَّل تَع ِدلُوا ْ َف َوحِ َد ًة �أَو َما َم َلكَت
مي ُنكُم َذ ِل َك �أَدنَى �أَ اَّل َت ُعولُواْ( الن�ساء.)3 :
�أَ َ
كما �أكد الإ�سالم احرتام املر�أة ،وعدم غمط ر�أيها وجتاهله،
ولي�س �أبلغ و�أدل على ذلك من �أخذ النبي الكرمي بر�أي �أم �سلمة عند
�إ�شارتها عليه يوم احلديبية-وهو الر�سول املوحى �إليه-ما جاء يف
�سريته العطرة «ملا فرغ ر�سول اهلل من ق�ضية الكتاب ،قال لأ�صحابه:
اح ِل ُقوا» ،فواهلل ما قام منهم رجل ،حتى قال
« ُق ُ
وموا فَا ْن َح ُروا ،ث َُّم ْ
فلما مل َي ُق ْم منهم �أحد دخل على � ِّأم �سلمة ،فذكر لها
مراتَّ ،
ذلك ثالث َّ
أحتب ذلك؟ اخرج ثم ال
�
اهلل
نبي
يا
�سلمة:
أم
�
فقالت
النا�س،
ما لقي من
ُّ
ُّ
تك ِلّم �أح ًدا منهم كلمة حتى تنحر ُب ْد َنك وتدعو حالقك فيحلقك ،فخرج
فلم يك ِلّم �أح ًدا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر ُب ْدنه ودعا حالقه فحلقه،
بع�ضا حتى كاد
فلما ر�أَ ْوا ذلك قاموا فنحروا ،وجعل بع�ضهم يحلق ً
َّ
غما (ابن كثري ،1976 ،ج .)35 ،34 :3لذلك فما
ا
بع�ض
يقتل
بع�ضهم
ً ًّ
يعتقده كثري من النا�س ب�أن خمالفة ر�أي املر�أة له �أ�صل يف ال�سنة
فهذا افرتاء وتقول ،فقول «�شاوروهن وخالفوهن» لي�س بحديث،
وقال عنه ال�سيوطي «باطل ال �أ�صل له» (ال�سيوطي ،د.ت.)134 :
العنف اجلن�سي:
وي�شمل العنف اجلن�سي جعل املر�أة متار�س العمل اجلن�سي دون
موافقتها ،وحماولة اجلماع� ،أو �إكماله ،مع امر�أة مري�ضة� ،أو معوقة،
�أو حتت �ضغط� ،أو ت�أثري الكحول� ،أو املخدرات (اجلمعية العامة للأمم
املتحدة.)15 :2006 ،
وميثل ذلك ما جاء يف املثل:
«اذبح ب�سك ليلة عر�سك» ،فهو يطالب الزوج بالعنف اجل�سدي،
واجلن�سي مع الزوجة ،وممار�سة حقه بال خجل� ،أو حياء .ومتثل هذه
الأمثال حتري�ضا علنيا ،ي�ضع بذور العنف اجلن�سي الذي تبدو نتائجه

كظاهرة م�ؤملة ،وقد �أ�شار اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني عام
� ،2011إىل �أن  % 58.6من الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج (48.8
 %يف ال�ضفة ،و % 76.4من غزة) ،تعر�ضن حلدث واحد من العنف
خالل العام الذي �سبق �إجراء امل�سح ،وقد �أظهرت النتائج �أن 23.5
 %من الن�ساء ( % 17.4من ال�ضفة ،و % 34.8من غزة) ،تعر�ضن
للعنف اجل�سدي ،و�أن  % 11.8من الن�ساء تعر�ضن العتداء �أحد
�أزواجهن عليهن جن�سيا ( % 10.2و )% 14.9من ال�ضفة وقطاع
غزة على التوايل (�أبو حمد ،د.ت.)5 :
ويطلب بع�ض الأزواج بع�ض املمار�سات اجلن�سية ال�شاذة،
ورغم �أن عددا من الزوجات ي�أبني ذلك� ،إال �أن بع�ض الأزواج يهدد
بالطالق �إن مل تطعه ،وبع�ضهم قد يخدع زوجته التي ت�ستحي من
�س�ؤال �أهل العلم ،فيوهمها ب�أن هذا العمل غري حمرم  ،وقد �أخرب النبي
الكرمي� ،أنه يجوز للزوج �أن ي�أتي زوجته �أنى �شاء من الأمام واخللف،
ما دام يف مو�ضع الولد ،وال يخفى �أن الدبر لي�س مو�ضعا للولد ،ومن
�أ�سباب هذه الفعلة عند البع�ض :الدخول �إىل احلياة الزوجية النظيفة،
مبوروثات قذرة ،من ممار�سات �شاذة حمرمة� ،أو ذاكرة مليئة بلقطات
من �أفالم الفاح�شة ،وهذا الفعل حمرم حتى لو وافق عليه الطرفان؛
ف�إن الرتا�ضي على احلرام ،ال يحوله حالال (املنجد.)2001 ،
العنف النف�سي:
وي�شمل العنف النف�سي ال�سيطرة على املر�أة� ،أو عزلها ،و�إذاللها،
�أو �إحراجها ،وت�ستخدم فيه الو�سائل اللفظية ،وغري اللفظية للحط من
قيمة املر�أة ،وغالبا ما يكون مقرونا بالعنف اجل�سدي (اجلمعية
العامة للأمم املتحدة.)15 :2006 ،
ومن �أ�شكال العنف النف�سي ،نعت الرجل زوجته باجلنون �أو
ال�سوء� ،أو نعتها ب�ألفاظ بذيئة� ،أو �إحراجها �أمام الآخرين ،وعدم
احرتامها و�إهمالها و�إبداء �إعجابه بالأخريات ،و�إ�شعارها �أنها
�إن�سان غري مرغوب فيه واال�ستخفاف بها ،وب�أدائها �أمام الآخرين،
والتهديد بالإيذاء والعقاب ،وي�شمل كذلك التهديد بالطالق.
والعنف النف�سي �ضد املر�أة من �أكرث �أنواع العنف رواجا
وانت�شارا ،ويكون العنف النف�سي لفظيا� ،أو معنويا �ضد املر�أة ،و�أكرث
�إيالما و�أطول دواما ،ويت�ضح ذلك جليا يف الأمثال الآتية:
«حيل الن�سوان غلبت حيل ال�شيطان» ،و«املرة بتدق على
فخدتها وبتطلع حيلتها» �أي الت�شكيك يف املر�أة فهي ذات حيلة
ودهاء ،والتحامل على املر�أة« :القطة ب�سبع �أرواح واملرة ب�سبع
قطاط» ،و»مرة بتف�سد مرة ،وبقرة برتوب قطيع» ،فهي ذات قدرة
«خ َّراف ثنتني
عظيمة على الإف�ساد ،والن�ساء �سبب خراب البيوتُ :
خراب بيتني» ،و»الن�سوان والزمان مالهم �أمان» ،وكذلك النظرة
الدونية للمر�أة ،واحلط من قيمتها ،وحتقريها ،وت�شبيهها باحلذاء:
وامل�شاية هي احلذاء،
«املرة مثل امل�شاية بت�شلحها وبتلب�س غريها»،
ّ
كمثال على القهر ،و«املرة �أجن�س من الفار يف الزيت» ،و«املرة
و�شوا�شة خمدة» ،فهي مف�سدة بني الرجل و�أهله� ،أو مبتزة لزوجها
يف اللحظة الأحرج (لوباين ،)769 :1999 ،ومـن �أبـرز عنا�صـر
العنف :ال�شتائم ،والذم ،والقدح املذلني كنوع من احلرب الباردة
التي ميار�سها الرجل �ضد املر�أة ،فالعبارات اللفظية املهينة ممثلة
يف« :املرة بن�ص عقل» ،و«املرة بربع عقل» ،و«الن�سوان ناق�صات
عقل ودين» ،و«طويالت �شعور ،ق�صريات عقول) ،وكذلك خماطبتها
116

العنف ضد املرأة في األمثال الشعبية الفلسطينية وسبل مواجهته من منظور تربوي إسالمي

ب�صفات ال حتبها من قامو�س حافل باملفردات ال�سلبية ،فقد وردت
يف الأمثال �ألفاظ م�سيئة جلن�س املر�أة ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش
مثل :عفنة«عفنة وحظها باحلفنة» وعم�شا�« :شو ما حطت العم�شا
جوزها بتع�شى»  ،وعوراء« :ادلعي يا عورا ما نتي�ش ع البال»،
وقرعاء« :بتالقي�ش امل�شط �إال عند القرعا) ورعناء« :ال توخذ الرعنا
والبنتها بيطلعوا �أوالدكم رعنان» ،وقردة«:لب�س القردة بت�صري
وردة» ،حية�« :ساهية مثل حية التنب» ،و«زي احلية الزعرة» ،وزعرة:
«بدال خطوطك واحلمرة ام�سحي عما�صك يا زعرة» ،والعما�ص:
مادة خماطية تتجمع يف زاوية العني ،وحرباء« :مثل احلرباية»
وفارة« :كل فارة وبدها حارة) وخنف�سة« :خنف�سة تريحني وال
غزالة تتعبني» وقملة و�سيبانة« :مثل احلردانة ،برتوح قملة
ال�ص ْئبان :وهو بي�ض القمل ،وجاجة« :اجلاجة
وبرتجع �سيبانة»� ،أي ٍ
الفرارة ما برتبي �صو�صان» ،وطنجرة« :طه يا طه ،طنجرة والقت
غطاها»( ،)81ومكن�سة« :لب�س املكن�سة ،بت�صري �ست الن�سا»� ،إىل جانب
قامو�س لل�شتائم «:حجتك يف عق�صتك يا عاهرة»� ،أي �أن املر�أة تتخذ
من الذهاب للما�شطة حجة لتلتقي الرجال ،و«فرارة دوارة» ،و«قادرة
وفاجرة» ،و«عينها لربة» ،وهي �أو�صاف ت�شكل مادة لل�شتائم ،تطلق
وتخلع على املر�أة مبا�رشة �أو ترتبط بها.
ومن العنف النف�سي :عدم ذكر ا�سم املر�أة والتحرج منه
واحلر�ص على (عدم ذكر املر�أة من قريب �أو بعيد باال�سم ،و�إذا
ا�ضطروا لذكرها يلج�ؤون �إىل الكناية� ،أو التورية� ،أو التلميح البعيد
(لوباين ،)781 :1999،لذلك كنيت املر�أة بالبغلة واحلمارة والنار:
«ابعدوا بغلكم عن بغلتنا» و«ابعدوا حماركم عن حمارتنا» و«ال
تقربوا ال�ساعور من القرقور» وال�ساعور :النار ،والقرقور :ال�سفينة
الطويلة العظيمة.
وكذلك« :ال ت�شرتي حمارة و�أهلها يف احلارة» ،كناية عن
املر�أة التي تتزوج قريبة من �أهلها ،و«بنات احلمري �إلهن ك�شامري
وبنات الكالب �إلهن �أثواب» ،نوع من الأقم�شة الفاخرة تن�سب لك�شمري
و«ما فيك للحمارة وعليقها ،حيد عن طريقها» وال يخفى ما لهذه
التكنية التي تن�ضح �أو�صافا ونعوتا قبيحة ،من �أثر نف�سي فظيع.
ويرافق العنف النف�سي البنت منذ والدتها ،ثم وهي تنمو
وتكرب� ،إذ ي�سمعها املثل قوله« :البنات زي املزابل ،كل يوم يزيدن
�شعرية» ،وهذا ت�شبيه قبيح لنمو البنات ال�رسيع ،وفيه �إيذاء نف�سي،
وعنف �صامت ينمو بنموها.
وتلعب ال�ضغوط االجتماعية ،والعادات ،والتقاليد دورا يف
ذلك ،حيث يتم فيه �إهانة املر�أة لفظيا ،و�إ�سماعها ما تكره ت�رصيحا
�أو تلميحا مثل« :رجل دارت يا �رسقت يا عارت»� ،أي املر�أة التي
ال تعرف اال�ستقرار يف بيتها ،فهي �إما �سارقة �أو عابثة �أو فا�سدة،
والت�شكيك يف قدرتها على الرتبية ،و�أعمال الرجال« :املرة عمرها
ما ربت ثور يحرث» ،فهي فا�شلة ،ال حت�سن تربية البقر حتى تربي
الب�رش ،و«عمر مرة ما كيلت ُعرمة ،وال جوزت ُحرمة» وعرمة :كومة
حبوب ،و«مرتك و�أنت قوي وجريانك و�أنت غني» ،فهي ال تقدر
زوجها �إال �إذا كان غنيا �أو قويا،
و�أن وظيفتها ودورها :اخلدمة والإجناب «مروة ال�صبية
بالزبدية» و«احلرمة جراب» واجلراب :الوعاء �أي للن�سل ،واملر�أة
ت�ستعمل الأ�سلوب الرخي�ص يف حتقيق امل�آرب «املحتاجة غناجة»،
فهي ترث �صفاتها من �أمها (بنت اخلوا�ضة خوا�ضة» ،و«لعانة البنت
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من لعانة �أمها»� ،أي م�سلك البنت مكت�سب من م�سلك �أمها ،وخبث
البنت من خبث �أمها .وكذلك الت�شكيك يف املر�أة ،فهي متقلبة جاحدة:
«املرة بتحب يوم وبتكره �أربعني» ،وكذلك الت�شكيك يف قدرة املر�أة
على اتخاذ القرار املنا�سب ،واختيار ال�رشيك�« :إن د�رشوا البنت على
خاطرها ،يا بتاخذ طبال يا زمار».
وتكمل الأمثال ر�سم ال�صورة الذهنية ،باتهام املر�أة ب�أنها
خملوق �شهواين همه اجلن�س« :الزملة ب�شهوة ،واملرة بع�رشة»،
والتحذير من ال�صبايا ال�شابات« :احذر الن�سا قبل الع�رشين ،واتركهن
بعد الأربعني» ،والت�شكيك باملر�أة التي يغيب زوجها «:جوز غايب،
حرمي �سايب» ،واملر�أة ال تكتم الأ�رسار�« :رسك عند احلرمي على قوز»،
والقوز :هو تل الرمل الناعم� ،أي عدم البوح بال�رس للن�ساء ،و«احلرمة
ال ت�سمعها �شي ،وال�صبي ال توريه �شي» ،و«اللي بحكي �رسه ملرته
بيندم» ،و«يا ناوي على خراب الديار� ،أعطي �رسك للن�سوان» ،وهي
ال يعتمد عليها« :املرة مرة ولو طلع لها �شارب» و«الناقة ناقة ولو
هدرت» .كما �أنها �أداة بيد الرجل ال �شخ�صية لها ،يحركها كيف ي�شاء
«املرة من رجالها ،والفر�س من خيالها» ،كما �أن املر�أة و�سيلة فعالة
لالنتقام من الرجال ،متتلك قدرات ال حمدودة لإهانة الرجال �«:إذا
بدك تبهدل رجال �سلط عليه مرا» ،تبهدل :تهني ،فاملثل يحط من قدر
املر�أة ومكانتها.
واجلور يف اتهام املر�أة ،وو�صمها بالوقاحة ،والتنكيل بها
نف�سيا «�إذا �شفت بلد دايرة على مرة ،قول :اهلل يعني البلد عليها»،
دايرة :جمتمعة ،وتزداد ال�صورة ب�ؤ�سا وقتامة ،حني الت�شا�ؤم من
املر�أة احلائ�ض لو خطت من فوق الطفل النائم «ف�شقة حية ،وال ف�شقة
بنية».
وقد يحدث الطالق ،وقد ال يكون للمر�أة ذنب فيه ،لكن
املجتمع يرى �أن الطالق حجة عليها ،فيكون الت�شكيك يف املطلقة،
و�إدانتها ،واحلكم عليها «لو فيها خري ما طلقوها» ،و�أنها قطعة
حلم على خ�شبة اجلزار «املطلقة واللحمة املعلقة زي بع�ض»وكذلك
اال�ستخفاف ب�شخ�صية الأرملة« :الأرملة حرف ناق�ص» ،و«الأرملة
طلبتها وجيزتها يف يوم واحد» ،و«الأرملة ن�ص فيد ،ون�ص ك�سوة،
ون�ص طبخة» ،الفيد :املهر ،والت�شكيك يف قدرتها على تربية �أبنائها،
وحتمل امل�سئولية ،والنجاح يف م�سرية احلياة «الأرملة ربت كلب
ما نبح  ،ربت عجل ما فلح»والتحذير من الزواج ب�أرملة« :يا ميخذ
الأرملة �شو بدك فيها ،والقاروط مباريها» ،القاروط :ولدها.
والت�شكيك يف م�شاعر املر�أة حني تكون زوجة �أب« :مرة الأب
ال بتحب وال بتنحب» ،والت�شكيك يف م�شاعر املر�أة (احلما والكنة)
«مكتوب ع باب اجلنة ،عمر حما ما حبت كنة» ،و«مكتوب ع باب
ال�سما ،عمر كنة ما حبت حما» وحتميل املر�أة �سبب ف�ساد الولد
النت�سابه �إليها لأن «الولد لو بار ثلثينه للخال» ،بار :ف�سد وك�سد
وتعطل ،ومما ي�ؤكد �أن الأمثال العنفية قد ت�ؤتي ثمارها املرة ،ما
ذكره مركز �شئون املر�أة يف غزة� ،أن واحدة من كل ثالث ن�ساء
تتعر�ض للعنف النف�سي ،والإيذاء اللفظي ،مبا يف ذلك ال�سب والتحقري،
وواحدة من كل ع�رش ن�ساء تتعر�ض للعنف والإيذاء االجتماعي (�أبو
حمد ،د.ت.)15 :
وبالنظر �إىل القر�آن الكرمي جند �أنه ي�ؤكد يف موا�ضع عديدة
نبذ العنف والإيذاء جتاه املر�أة ،م�ؤكداً على �إكرام املر�أة ،والنهي عن
�إيذائها ،فقد جاء النهي عن الإيذاء القويل ،قال تعاىلَ  :ي�أَ ُّي َها ٱ� َّلذِي َن
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َوم َع َ�سى �أَن َيكُونُواْ خَ ريا ِّمن ُهم َولاَ ن َِ�ساء
َءا َمنُواْ لاَ َي�سخَ ر قَوم ِّمن ق ٍ
َ
ِّمن ِّن َ�ساءٍ َع َ�سى �أَن َي ُك َّن خَ ريا ِّمن ُه َّۖن َولاَ تَل ِمزُوا ْ �أنف َُ�سكُم َولاَ َتنَا َبزُواْ
مي ِن َو َمن لمَّ َيتُب َف�أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم
ِئ�س ٱ� ِ ٱل�س ُم ٱ�لف ُُ�سوقُ َبع َد ٱ� ِلإ َ
ب ٱِ�لأَلق َِۖب ب َ
ٱ�لظَّ ِل ُمو َن( احلجرات ،)11 :وت�ؤكد الآية الكرمية على �صيانة املر�أة
من القول الفاح�ش والبذيء وال�سخرية.
كما �أن الإ�سالم مل ينظر لذكر ا�سم املر�أة كعورة ،يتحرج من
�إعالنه� ،إن ق�ضية اخلجل من ذكر �أ�سماء الن�ساء ق�ضية يظن بع�ضهم
�أن لها �أ�ص ًال يف الدين ،وهذا �أمر جمانب لل�صواب ،وفهم �سقيم� ،إن
يحرم ذكر ا�سم املر�أة،
الت�رشيع الإ�سالمي ال يحتوي يف ن�صو�صه ما ّ
ويكفي �أن القر�آن الكرمي خاطب مرمي با�سمها يف قر�آن يتلى يف �سورة
ي( مرمي .)16 :فالر�سول
ت�سمى با�سمها فقالَ  :و ٱ�ذكُر فيِ ٱ�ل ِكت َِب َمر َ
عليه ال�صالة وال�سالم ،كان ينادي زوجاته ،وبناته ب�أ�سمائهن �أمام
امللأ ،ومل يكن ي�ستحيي من ذلك ،بل كان ينادي �أي امر�أة ت�أتي �إليه
�أو ي�صادفها با�سمها .فعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ،ر�ضي اهلل
عنهما� ،أنه قال« :قربنا مع ر�سول اهلل ...فقال� ،صلى اهلل عليه و�سلم:
ما �أخرجك يا فاطمة من بيتك؟» (�أبو داود ،1996 ،ح،)563 :3123
بل �إن ال�صحابة الكرام كانوا ينادون �أمهات امل�ؤمنني ،وبنات
الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،ب�أ�سمائهن يف الطرقات ،وحديث عمر،
ر�ضي اهلل عنه ،م�شهور معروف ،حني قال�« :أال قد عرفناك يا �سودة»
(البخاري ،1908 ،ج.)69 :1/146
فمن الأزواج حني ي�أتون على ذكر ا�سم زوجاتهم ،ف�إن �أحدهم
غالب ًا ما يتحرج من ذلك .فيقول( :البيت)� ،أو (الأهل)� ،أو (�أم الأوالد)،
�أو (العيال) ،والأنكى من ذلك� ،أنه يف بع�ض بطاقات الدعوة حلفالت
الزفاف ال ُيذكر ا�سم العرو�س ،ويتم االكتفاء بعبارة كرمية فالن� ،أو
يكتب احلرف الأول من ا�سمها ،الأمر ذاته يف بع�ض حاالت العزاء
توفيت هي �أم فالن بنت فالن ،من دون التطرق
يذكرون �أن التي ّ
�إىل ا�سمها ،وك�أن معرفة الآخرين ال�سم الزوجة� ،أو الأم� ،أو البنت� ،أو
الأخت ،يع ّد عاراً ما بعده عار  ،لكن كتب ال�سري ،والتاريخ روت عن
الكثري ممن ُعرف وا�شتهر بن�سبته �إىل �أمه ،ومل يعرف با�سمه احلقيقي،
مثال ذلك :عمرو بن كلثوم ،وعمرو بن هند ،وابن ُحنينة (اخلطيب،
 ،)2014كما �أن تاريخ الإ�سالم حفظ لنا �أ�سماء �آمنة وخديجة
وفاطمة ومارية وعائ�شة وحف�صة وميمونة و�سودة وخولة ورقية
وزينب و�سمية ونائلة وهند ون�سيبة وغريهن كثري ،فمن كانت لها
كنية تنادى بها ومن مل تكن لها كنية تنادى با�سمها والتكنية لي�ست
�سرتا لعورة.
العنف االقتصادي:
وهو �أي فعل ي�ؤدي� ،أو قد ي�ؤدي �إىل �إيذاء املر�أة ماليا،
واقت�صاديا ،ويتمثل يف حرمان املر�أة من و�سائل العي�ش وحاجاتها
الأ�سا�سية� ،إما على �شكل حرمان� ،أو تقييد� ،أو �إجبارها على بيع
�أ�شياء تخ�صها ،واال�ستيالء عليها ،وابتزازها ماديا� ،أو جترب على
طلب امل�ساعدة املادية من عائلتها �إن كانت زوجة ،كما ي�شمل العنف
االقت�صادي حرمان املر�أة من احل�صول على املوارد الأ�سا�سية،
والتحكم بها (اجلمعية العامة للأمم املتحدة.)15 :2006 ،
ويعد العنف االقت�صادي يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية،
مولودا �رشعيا ملفاهيم ترى �أن الأنثى ،هي عبء اقت�صادي ،بخالف
الذكر ،فهي م�ستهلكة ،غري منتجة ،حيث تقول« :العاقلة واملجنونة

على جوزها باملونة» و«اللي بتوكله البنت خ�سارة ،واللي بيوكله
ال�صبي بريده» ،لذلك ي�ضيق عليها ويحريها «�صحيح ال تك�رسي،
ومك�سور ال ت�أكلي ،وكلى ملا ت�شبعي».
ولقد امتلأت الذاكرة ال�شعبية ب�أمثال ت�ؤكد عدم قدرة املر�أة
على التحكم باملوارد� ،أو احلفاظ عليها� ،أو فهم طبيعة ر�أ�س املال،
وح�رصته متاما يف الرجل مثل:
«ال ت�سلم املر�أة :دقنك ،و�رسك ،ومالك» ،و«بيت املونة ،ما
بت�سلم ملجنونة» ،ومن �أ�شد الأمثال و�أكرثها حدة« :اللي بت�شتغل
فيه ال�سمرا ،بتحطه خطوط وحمره»� ،أي تبدد �أموالها على الزينة،
«وبتدين وبتتزين» ،فهي ت�ستدين للإنفاق على زينتها ،وتقرر
الأمثال قاعدة �أن الرجل «غناه من مرته وفقره من مرته» ،فهي �سبب
فقر الرجل ب�سوء تدبريها ،و«البنت �إذا �سلمت من العار ،بتجلب العدو
للدار» ،والعدو هنا هو ال�صهر الذي يطالب ب�إرث زوجته ،وجت�سد
بع�ض الأمثال نظرة املجتمع لعمل املر�أة ،و�سطوة الثقافة الذكورية
 ،فقد رتبت الأدوار ترتيبا �سلطويا ،وق�رص الدور االقت�صادي للمر�أة
على البيت ،فالرجل يعمل خارج البيت ،واملر�أة تعمل داخله« :مروة
ال�شاب ورا الباب ،ومروة البنت ورا الد�ست» ،مروة :قوة ون�شاط،
وال َد�ست :مرجل كبري من نحا�س� ،أي للطبخ والنفخ ،وال يرى املثل
وع َرق
«ع َرق الرجال جتارةَ ،
عمل املر�أة خارج نطاق الأ�رسة فقالَ :
الن�سوان خ�سارة»( ،)139فهو ينكر خروج املر�أة من بيتها من �أجل
العمل ،وهو ي�رضب للإعجاب بالرجال العاملني ،ولال�ستهجان من
الن�ساء العامالت (لوباين .)515 :1999 ،وهذه النظرة ما زالت
تعك�س معتقدات كثريين ،وموقفهم من عمل املر�أة ،مما ي�ؤدي �إىل
الفعال يف
حرمانها من العمل ،وتهمي�شها و�إبعادها عن �أداء دورها ّ
عملية التنمية ،ويحرم املجتمع من قوة اقت�صادية ،وموارد وطاقات
ب�رشية كبرية ،فاملر�أة ن�صف املجتمع ،وم�شاركتها يف �سوق العمل
ي�سهم يف دفع عجلة التنمية ،ومن الأمثال ما يتهم املر�أة بالإ�رساف
والتبذير« :فتيلة املعدلة �شرب ،وفتيلة العفنة مرت»� ،إذ تقارن املر�أة
احلري�صة على بيتها ذات الإدارة اجليدة يف فتيلتها التي ت�ضيء
ال�رساج بالق�رص ،بينما على العك�س من ذلك املر�أة املبذرة ،ويبدو
ابتزاز الزوجة يف املثل« :خذ الأرملة وا�ضحك عليها ،ومن مالها
ا�رصف عليها»()141
وال ي�سمح الإ�سالم للزوج بابتزاز زوجته بل ينهى عن الإ�رضار
املادي باملر�أة ،قال تعاىلَ  :ي�أَ ُّي َها ٱ� َّلذِي َن َءا َمنُواْ لاَ َيحِ ُّل َلكُم �أَن َت ِرثُواْ
َذه ُبوا ْ ِب َبع�ضِ َما َءاتَي ُت ُمو ُه َّن �إِ اَّل �أَن
ُوه َّن ِلت َ
ٱ�ل ِّن َ�سا َء كَره ۖا َولاَ تَع�ضُ ل ُ
وف َف�إِن َك ِره ُت ُمو ُه َّن َف َع َ�سى
ني ِب َفحِ �شَ ة ُّم َب ِّينَة َو َعا�شرِ ُو ُه َّن ب ٱِ�ملَعرُ ِ
َي�أ ِت َ
ُ
هَّ
ٱ
�أَن تَك َر ُهوا ْ �شَ يـا َو َيج َع َل �لل فِي ِه خَ ريا َكثِريا( الن�ساء ،)19 :كما جاء
النهي عن االعتداء على حق املر�أة املايل ،قال تعاىلَ  :ولاَ َت َت َمنَّواْ
َما َف�ضَّ َل ٱ� هَّللُ ِب ِه َب َ
ما ٱ�كت ََ�س ُبو ۖاْ
ع�ضكُم َعلَى َبع�ض لِّل ِّر َجالِ ن َِ�صيب مَِّّ
نب َو�سـَلُواْ ٱ� هَّللَ مِ ن فَ�ض ِل ِه �إِ َّن ٱ� هَّللَ كَا َن ِب ُك ِّل
ما ٱ�كت ََ�س َ
َولِل ِّن َ�سا ِء ن َِ�صيب مَِّّ
�شَ يءٍ َعلِيما( الن�ساء.)32 :
ويف ق�ضية املرياث التي تثار حولها ال�شبهات ،و�أن الإ�سالم
قد ظلم املر�أة يف املرياث ،فاملتتبع لأحكام املرياث يجد �أن الرجل
ي�أخذ �أكرث من املر�أة يف �أربع حاالت ،يف حني ت�أخذ املر�أة م�ساوي ًا
�أو �أكرث من الرجل يف �أكرث من ثالثني مو�ضعا (عبد ال�ستار.)2016 ،
ويف ق�ضية عمل املر�أة خارج البيت ،التي كرث حولها الأخذ
والرد ،والرف�ض والقبول ،فالإ�سالم مل يحرم املر�أة من العمل ،ويرى
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(�أبو �شقة)� :أن واقع املر�أة يف �صدر الإ�سالم ،يبني �أن من حقوق املر�أة:
م�شاركتها يف العمل املهني مبا ال يتعار�ض مع م�سئوليتها الأ�رسية،
فقد عملت يف الرعي ،والزراعة ،والتمري�ض ،والن�شاط االجتماعي،
والن�شاط ال�سيا�سي ،وهناك �أعمال مبنزلة �رضورات اجتماعية ،يندب
للمر�أة العمل بها ،تفر�ضها حاجة املجتمع :كالتعليم ،والتطبيب،
والتمري�ض ،واحل�ضانة ،وتعليم الأطفال ،ورعاية اليتامى والأحداث،
واخلدمة االجتماعية (�أبو �شقة ،2002 ،ج ،)362 :2مع مراعاة
ال�ضوابط ال�رشعية من االحت�شام يف اللبا�س ،وغ�ض الب�رص ،واجتناب
اخللوة ،واملزاحمة ،واللقاء املتكرر ،و�إذا كانت طبيعة العمل تقت�ضي
اللقاء املتكرر ،وتبادل الر�أي ،فال حرج ما دامت هناك حاجة
ما�سة(�أبو �شقة ،2002 ،ج.)372 :2
العنف دفاعا عن الشرف:
ويعني �أن يقوم �أحد �أفراد الأ�رسة الذكور� ،أو قريب ذكر بقتل
�أنثى يف الأ�رسة ،حيث يقوم اجلاين بالقتل لأ�سباب يف الغالب الأعم
مخُل بالأخالق
هي ظ ّنية ،تتعلق ب�شكوك حول ارتكاب الأنثى فعال َاّ
مثل� :إقامة عالقة غري �رشعية� ،أو الزنا من �أجل احلفاظ على �رشف
العائلة� ،أو ما يو�صف بعملية غ�سل العار.
ومن بني الأمثال التي حتث على قتل الأنثى دفاعا عن ال�رشف:
«العار ما ينغ�سل �إال بالدم» ،و«غ�سل العار ،ما هو معيار»� ،أي
قتل الرجل البنته� ،أو �أخته� ،أو قريبته يف ق�ضايا ال�رشف املتعلقة
بال�سلوك اجلن�سي الأنثوي� ،أمر حممود ال يعري الإن�سان عليه ،ويف
الوقت الذي قد تقتل فيه املر�أة دفاعا عن ال�رشف ،تربر الأمثال
للرجل وقوعه يف الزنا« :الرجل �إن زنى ،كال�سيف �إن اجنلى».
واملجتمع الفل�سطيني �أحد املجتمعات التي ت�شهد ارتفاعا
ملحوظا -مل ي�سبق له مثيل-يف عدد الإناث اللواتي يقتلن على
خلفية ال�رشف (جوهري ،د.ت� ،)5 :إنه ا�ستباحة للمر�أة وقتل ب�شع،
و�شنيع ،لربيئات ب�سبب �ضعف الوعي الديني ،و�سيطرة املفاهيم
املوروثة حول املر�أة وال�رشف ،وغياب �سلطة القانون الرادع.
�إن موقف الدين جلي وا�ضح من ق�ضية القتل على خلفية
ال�رشف ،ويعد الإ�سالم القتل من �أجل ال�رشف اعتداء وظلما ،ف�إنه
يقتل فيه من ال ت�ستحق القتل ،وهي البكر �إذا زنت ،ف�إن عقوبتها
ال�رشعية اجللد والنفي �سنة ،ولي�ست عقوبتها القتل ،لقول النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم« :البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» (ال�صنعاين،
 ،1977ج ،)5 :4فمن قتلها فقد قتل نف�سا م�ؤمنة حرم اهلل تعاىل
قتلها ،وقد ورد يف ذلك الوعيد ال�شديد� ،إذ قال �سبحانه يف �سورة
َّف�س
دعو َن َم َع ٱ� هَّ ِ
الفرقانَ  :و ٱ� َّلذِي َن لاَ َي ُ
لل �إِ َل ًها َءاخَ َر َولاَ َيق ُتلُو َن ٱ�لن َ
َ
ٱ� َّلتِي َح َّر َم ٱ� هَّللُ �إِ اَّل ب ٱِ�حل َِّق َولاَ َيزنُو َن َو َمن َيف َعل َذ ِل َك َيل َق �أثَاماُ ،ي َ�ض َعف
َاب َيو َم ٱ�ل ِق َي َم ِة َو َيخلُد فِي ِه ُم َهانًا( الفرقان)69 ،68 :
َل ُه ٱ�ل َعذ ُ
● ●�إجابة ال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص على :ما �سبل مواجهة
العنف �ضد املر�أة من منظور تربوي �إ�سالمي؟
يعد العنف �أحد مظاهر الوجود الإن�ساين ،ن�ش�أ مع ن�ش�أة الب�رش،
وال يتوقع �أن تتم مواجهته مبجموعة من القوانني فح�سب ،بل البد
من االنطالق من �أبعاد مفاهيمية �رشعية للت�صدي مل�سبباته ونق�ض
املفاهيم الدافعة له ،واملحر�ضة عليه.
وينطلق مفهوم مواجهة العنف �ضد املر�أة من القانون الإلهي،
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وال�رشيعة الإ�سالمية التي تعطي املر�أة كامل حقوقها ،وكرامتها ،كما
وتق ّدم لها احل�صانة الكاملة ،ا�ستنادا �إىل التوجيه القر�آينَ  :و َل ُه َّن مِ ث ُل
وف
ٱ� َّلذِي َعلَي ِه َّن ب ٱِ�ملَعرُ ِ
وه َّن ب ٱِ�ملَعرُ ِ
وف( البقرةَ  ،)228 :و َعا�شرِ ُ ُ
(الن�ساء ،)19 :وينظر �إليها ك�إن�سانة لها ما للرجل وعليها ما عليه،
و�أنها م�ساوية له يف الأحكام جميعها� ،إال ما خرج بالدليلَ  :ي َ�أ ُّي َها
وج َها
َّا�س ٱ� َّتقُواْ َر َّب ُك ُم ٱ� َّلذِي خَ َل َقكُم ِّمن نَّف�س َوحِ َدة َوخَ َل َق مِ ن َها َز َ
ٱ�لن ُ
َو َبثَّ مِ ن ُه َما ِر َجاال َكثِريا َون َِ�ساء( الن�ساء ،)1 :وتنطلق �سبل مواجهة
العنف من خالل ما ي�أتي:
1.1ت�صحيح ت�صورات امل�سلمني عن �شخ�صية املر�أة ،وت�صحيح
اخلطاب الديني ال�سائد ،بالعودة �إىل القر�آن وال�سنة ،فاملر�أة يف
املنظور الإ�سالمي �إن�سان موفور الكرامة ،كامل امل�سئولية كالرجل
متاما له �شخ�صيته امل�ستقلة� ،رشيك للرجل ،وهي �إن�سان نا�ضج ،له
ن�شاطاته :ال�سيا�سية ،واالجتماعية� ،شخ�صية �سوية ولي�ست �ساذجة
بلهاء ،ال جتيد غري املكر ،والكيد (�أبو �شقة.)303 ،302 :2002 ،
2.2ت�صحيح مفهوم اخلطيئة امللت�صق باملر�أة ،فالإ�سالم
با
ال يعرتف بفكرة اخلطيئة ،ف�ض ًال عن توارثها ،لأنُ  :ك ُّل نَف�سِ مِ َ
ك ََ�س َبت َرهِ ي َنةٌ( املدثر ،)38 :بل �إن الإ�سالم مل يحمل م�س�ؤولية
اخلطيئة الأوىل للمر�أة دون الرجل ،وهو ما يت�ضح من �آيات الكتاب
الكرمي التي ت�شري �إما �إىل �آدم وحده ،و�إما �إىل �آدم وحواء معا (ال�شاعر،
 ،)345 :2003ومن ذلك قوله تعاىلَ  :و َلقَد َع ِهدنَا �إِلىَ َءا َد َم مِ ن قَب ُل
ند َل ُه َعزما( طه.)115 :
َف َن�سِ َي َولمَ جَِ
3.3الرتبية على احلقوق والواجبات للأجيال ال�صاعدة ،وذلك
با�ستح�ضار الدور الرتبوي ،والتعليمي ،يف االرتفاع مب�ستوى الوعي
باحلقوق ،والواجبات ،حيث �سي�سهم يف مواجهة العنف الوجه �ضد
املر�أة� ،إىل جانب دور الرتبية ،يف ت�صحيح مفهوم احلق الديني
والثقايف واالجتماعي املمنوح للرجل ،وبالتايل عدم التع�سف يف
ا�ستعمال هذا احلق ،وتطبيقه يف واقع احلياة بطريقة تت�سم بالعنف،
وال�شدة ،وحب ال�سيطرة ،واتخاذ القرار من الرجل.
4.4تر�سيخ مفهوم امليثاق الغليظ يف احلياة الزواجية ،من
خالل تذكري الرجال بامليثاق الغليظ الذي �أخذنه الن�ساء منهم
َ وكَيفَ َت�أخُ ذُو َن ُه َوقَد �أَف�ضَ ى َبع�ضُ كُم �إِلىَ َبع�ض َو�أَخَ ذ َن مِ نكُم ِّمي َثقًا
غَ لِيظا( الن�ساء ،)21 :فال �سبيل للرجل على املر�أة� ،إذا ما �أدت حق
اهلل تعاىل يف زوجها.
5.5ت�أكيد قيم :ال يكرمهن �إال كرمي وال ي�رضبهن �إال لئيم ،و�أن
الذين ي�رضبون الن�ساء لي�سوا بخيار النا�س و«خريكم خريكم لأهله،
و�أنا خريكم لأهلي» (ابن ماجة ،د.ت ،ج.)636 :1977/ 1
6.6تر�سيخ مفهوم مبد�أ العدالة االجتماعية ،والقيمة الإن�سانية،
وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة التي قررته ال�رشيعة وطبقته من خالل
الرتبية الإ�سالمية ،فال�رشيعة الإ�سالمية ال تقر التفرقة بني اجلن�سني،
وال تقر فقد املر�أة ا�سم عائلتها ،وت�سميتها با�سم زوجها ،كما ال تقر
منع املر�أة من الت�رصف يف �أموالها ،فهما يف احلقوق �سواء (ذنون،
.)291 :2016
فقد �سفه القر�آن �أحالم الذين يفرقون بني الذكر والأنثى فقال:
َ و�إِذَا ُب�شرِّ َ �أَ َح ُد ُهم ب ٱِ� ُلأنثَى ظَ َّل َوج ُه ُه ُم�س َو ّدا َو ُه َو كَظِ يمَ ،ي َت َو َرى مِ َن
اب �أَلاَ
ٱ�لقَو ِم مِ ن ُ�سو ِء َما ُب�شرِّ َ ِب ِه �أَيمُ �سِ ُك ُه َعلَى ُه ٍ
ون َ�أم َي ُد ُّ�س ُه فيِ ٱ�لترُّ َ ِ
َ�سا َء َما َيح ُك ُمو َن( النحل.)59 ،58 :
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�7.7إبراز نظرة الإ�سالم الكرمية للمر�أة ،فاملر�أة �إن�سان له
�شخ�صيته امل�ستقلة ،حر االختيار ،ملا جاء يف التوجيه النبوي« :ال
تنكح الأمي حتى ت�ست�أمر وال تنكح البكر حتى ت�ست�أذن» (البخاري،
 ،1980ج .)372 :3/5136
كما يجب حما�رصة املفاهيم املوروثة ،فيما يتعلق مبفهوم
املر�أة يف املجتمع على �أنها جمرد �أم ،وزوجة� ،أو النظرة لها كج�سد،
فكثري من املفاهيم ،وامل�صطلحات ت�شوه ،وي�ساء ا�ستيعابها وفهمها
وتطبيقها.
8.8ت�صحيح املفاهيم املتعلقة بالرجولة عرب التن�شئة
االجتماعية ،وتغيري حمتواها وم�ضمونها� ،إذ ي�سعى الرجل للمحافظة
على مكانته يف داخل الأ�رسة مبا يعرف بالرجولة الق�رسية ،من �سن
مبكرة� ،إذ تعد املر�أة كائنا ً يخ�ضع للو�صاية ب�شكل م�ستمر ،فعندما
تعد املر�أة �إن�سانا ً تتحكم به عاطفته ،وال ميتلك القدر املطلوب
لال�ستفادة من عقله يف املواقف ال�صعبة :كالق�ضاء مثالً ،وجب
و�ضعها يف درجة �أدنى ،ويف حيز وو�ضع يقاد فيه من قبل اجلن�س
الآخر (احلويل ،)3 :2008 ،فالرجولة احلقيقية ال تتعار�ض مع
تقدير املر�أة ،وال م�ساعدتها ،وال مانع من �أن ميد الزوج لزوجته يد
العون في�ساعدها يف �شئون البيت ،فقد كان ر�سول اهلل يف مهنة �أهله،
وروت عائ�شة �أنه« :كان يخيط ثوبه ،ويخ�صف نعله ،ويعني �أهله،
ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوتهم» (الألباين1988 ،ب.)886 :
9.9تنقية ال�رشوح الدينية والتف�سريات ،مما �شابها و�أ�صابها
من مفاهيم تتنافى مع مفاهيم الإ�سالم ال�شاملة ،فهناك تف�سريات
غري من�صفة ومتع�سفة للن�ص ،وجنوح التف�سريات نحو مماهاة
وجماراة تقاليد املجتمع.
فحديث «كمل من الرجال كثري ومل يكمل من الن�ساء �إال �آ�سية
امر�أة فرعون ومرمي بنت عمران» (البخاري ،1980 ،ج:3/3769
 ،)35فاحلديث يحفز املر�أة على طلب الكمال ،ومثله حديث ناق�صات
عقل ودين ،فهو يحفز املر�أة على تعوي�ض النق�ص ،ببذل املزيد
من اجلهد ،واالهتمام بالعامل خارج البيت ،مع رعايتها لبيتها،
واهتمامها به ،فقد ابتالها اهلل باحلي�ض ،والنفا�س (�أبو �شقة،
.)315 :2002
1010تغذية املناهج مبفاهيم الرتبية الزواجية الإ�سالمية
ال�صحيحة ،وت�رشب مفاهيمها ،وم�ضامينها ،وتر�سيخ املفاهيم
ال�صحيحة ،وغري املقلوبة لدى اجليل النا�شئ عن الزواج ،فهناك
الأ�رس التي متار�س العنف ،وال ي�ستقيم الزواج يف نظرها� ،إال مبمار�سة
العنف من الرجل �ضد املر�أة ،وبيان �أن ممار�سة العنف �ضد املر�أة هو
م�سا�س بالكرامة الإن�سانية ،التي هي حق للمر�أة والرجل ،كما �أنه
خمالفة �رصيحة ،ووا�ضحة للقيم الأخالقية والثقافية.
�1111إن�شاء امل�ؤ�س�سات التي تقوم بتعليم الأزواج اجلدد ،كيفية
التعامل ال�سامي بني الأزواج ،ومراعاة احلقوق املتبادلة جتاه الآخر،
ليكون م�صداقا للتوجيه النبوي�« :أال وا�ستو�صوا بالن�ساء خريا ف�إمنا
هن عوان عندكم ،لي�س متلكون منهن �شيئا غري ذلك» (الرتمذي،
 ،1996ج.)455 :2/1163
�1212إ�صالح مناهج الرتبية والتعليم ،لتقومي البناء النف�سي
للفرد واملجتمع ،وت�صويب نظرة املجتمع يف تربية �أبنائه،
وتوظيف الرتبية الإ�سالمية ب�أ�ساليب حديثة ،و�إبراز قيمها يف العدل

وامل�ساواة ،ونظرتها للإن�سان والكون واحلياة ،ومواجهة الأفكار
امل�شوهة للمر�أة ،ودورها ،تلك التي تغذي بها املر�أة يف املجتمعات
املحافظة ،لكي تتمرد املر�أة على �أنوثتها يف �أحيان كثرية.
1313تفعيل دور الإعالم يف ت�صحيح ال�صورة النمطية ال�سلبية
للمر�أة ،وعدم ت�صديرها و�إعادة تدويرها ،فالدور التي تلعبه
و�سائل الإعالم :املرئية ،واملقروءة ،وامل�سموعة ،يف بث العديد من
الثقافات �إىل جميع املجتمعات� ،سلبا �أو �إيجابا وا�ضحة للجميع،
لذا من ال�رضوري تعميم هذه التوعية لت�صل �إىل هذه الو�سائل،
لتقوم بالتغطية الالزمة لذلك ،كون ما ميار�س يختلف ويناق�ض
ما يقال ،فمن املهم �أن يتطابق القول واملمار�سة يف معاملة املر�أة،
بالإ�ضافة� إىل ن�رش التوعية يف املجتمع الذكوري ،عرب ن�رش ثقافة
احرتام املر�أة وتقديرها ،فهي ت�شكل ن�صف املجتمع بل غالبيته،
ون�رش الوعي الديني بق�ضايا املر�أة .
1414توظيف الإعالم الديني املتمثل :بخطب اجلمعة والدرو�س
الدينية ،وعقد ور�ش العمل ،والأيام الدرا�سية يف وزارة الأوقاف حول
العنف �ضد املر�أة ،وكيفية مواجهته.
1515ت�شجيع الطلبة يف جميع املراحل الدرا�سية على �إجراء
الأبحاث ،والتقارير يف املوروث ال�شعبي ،ونقده ،و�إبداع �أمثال ت�شيد
باملر�أة ،ودورها ،ومكانتها.
1616ربط قوانني الأحوال ال�شخ�صية بال�رشيعة الإ�سالمية،
و�أحكامها ،فقد كرمت املر�أة ،ورف�ضت مظاهر التمييز ،وعدم
امل�ساواة ،وت�صدت للمفاهيم الدافعة للعنف ،وتعمل على احليلولة
دون تف�شيه.
1717بناء الأ�رسة على قواعد را�سخة من الدين ،بدءا باختيار
ال�رشيك ،وبناء العالقات الزوجية ،والأ�رسية على التواد والرتاحم،
و�إدارة اخلالفات الزوجية بعيدا عن املفاهيم الذكورية املوروثة عرب
الأمثال ال�سلبية.

النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:
تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
1.1العنف �ضد املر�أة م�شكلة عميقة ،وخمفية وثرية ب�صورة
م�أ�ساوية وحمزنة �ساعد يف بقائها وا�ستمراريتها �أ�سباب اجتماعية
وتاريخية ،ومفاهيم مغلوطة لبع�ض الن�صو�ص الدينية بحجة حماية
الأ�رسة و�سد الذرائع.
2.2الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية منظومة تربوية ،وقيمية
متفاعلة ،لها دورها يف توجيه �سلوك الفرد ،واجلماعة ،ومع ذلك
فهي ال تخلو من �أمثال تت�ضمن قيما �سلبية مرفو�ضة ،من الدين
واملجتمع ت�شوه جمالها ،وجانبها امل�ضيء يف ق�ضايا املر�أة خا�صة.
3.3ت�شكل �إ�شارات العنف �ضد املر�أة ،يف الأمثال ال�شعبية
مرجعية ،وبذورا لتوليد العنف �ضد املر�أة ،مما يعك�س خطورة هذه
الأمثال واحلاجة �إىل حما�رصتها ونقدها وت�صحيحها ،فما حملته
بع�ض الأمثال ال�شعبية هو جزء من املوروث الثقايف.
4.4بينت الدرا�سة ت�ضمن بع�ض الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية
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العنف ضد املرأة في األمثال الشعبية الفلسطينية وسبل مواجهته من منظور تربوي إسالمي

�أ�شكاال عديدة من العنف :اجل�سدي ،واجلن�سي ،والنف�سي ،واالجتماعي،
واالقت�صادي ،والعنف من �أجل ال�رشف ،وكان �أبرزها العنف النف�سي.

وو�ضع ت�رشيعات للحد من �آثاره املدمرة ،واال�ستفادة من جتارب
الدول الأخرى ،مع مراعاة اخل�صو�صية الثقافية.

5.5تعك�س بع�ض الأمثال ال�شعبية ،مواقف مت�أ�صلة يف قائمة املصادر واملراجع:

الال�شعور الفردي ،واجلمعي ،و�أفكارا ،وتقاليد متجذرة يف الثقافة،
حتمل يف �أح�شائها الر�ؤية اجلاهلية لتمييز الذكر على الأنثى ،حيث
يعطى احلق دائما للمجتمع الذكوري ،للهيمنة ،وال�سلطة ،وممار�سة
العنف على الأنثى منذ ال�صغر ،وت�صغري دورها يف مقابل تكبري دور
الذكر ،وال ذنب للأنثى يف ذلك �سوى �أنها ولدت �أنثى.
6.6بينت الدرا�سة براءة الدين من �شبهات العنف �ضد املر�أة،
فالعنف لي�س قر�آنيا ،وال �رشعيا ،وهو بعيد عن روح الدين ،بل قد
تكون التف�سريات الغالية لبع�ض الن�صو�ص� ،أو الفهم غري ال�صحيح
لبع�ضها :كقوامة الرجل ،و�رضب املر�أة حال الن�شوز ،ومرياث
املر�أة ،خلفية ل�شبهات العنف �ضد املر�أة� ،إىل جانب �أحاديث باطلة
ومو�ضوعة قد رفدت و�أ�سهمت يف بناء مفاهيم مغلوطة حول املر�أة،
فاملو�ضوعية ترى �أن الدين جاء حمررا للمر�أة وحافظا لكرامتها،
وكابحا الجتاهات العنف املوروث جاهليا ،وجمتمعيا �ضدها،
ومرتبا لعقوبات على من يهينها وينتق�ص من كرامتها.
7.7ي�ؤكد القر�آن الكرمي يف موا�ضع عديدة نبذ العنف جتاه
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فللإ�سالم �ضوابطه وقواعده يف درء احلدود بال�شبهات.
8.8و�ضعت الدرا�سة جمموعة من املقرتحات ك�سبل ملواجهة
العنف �ضد املر�أة ،تقوم على ت�صحيح ت�صورات امل�سلمني عن املر�أة،
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ثانيا :التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1.1درا�سة الرتاث على �أ�س�س علمية مو�ضوعية ،فلي�س كل
الرتاث مقد�سا ،بل منه ما هو تربوي وما هو غري تربوي بل �سلبي،
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4.4و�ضع �سبل مواجهة العنف �ضد املر�أة مو�ضع التطبيق
الفعلي ،من خالل �آليات ،و�إجراءات ،تتبعها م�ؤ�س�سات التن�شئة
االجتماعية ،واملجتمع املدين.
5.5معاجلة �أ�سباب العنف �ضد املر�أة ،وفح�ص حما�ضنه،
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