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انموذجا)
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الخالصة:

لقد وضع الدين االسبلمي نظاماً يكفل لؤلسرة سعادتيا واستقرارىا ،الن ىذا النظام قد ضمن

مشاركة رائعة قائمة عمى االستمرار في الحياة الزوجية  ،وال يتم ذلك اال عندما يفيم ما يشتمل عميو
نظام العبلقات الزوجية اال ان االحوال غالبا ال تدوم عمى حال  ،والقواعد البد ليا من استثناء،

فمؤلسف الشديد ارتفعت نسب الطبلق في المجتمع بشكل يبعث عمى القمق ويستحق بجد دراسة اسباب
ىذه الظاىرة التي تعد بادرة غير صحية ومرفوضة اخبلقيا واجتماعيا  ،اذ بات المجتمع يعاني بشكل

ممفت لمنظر من ىذه الظاىرة ولقد اوصانا الرسول االعظم بانو ((ابغض الحبلل عند اهلل الطبلق

))فعمى المسمم استعمال كافة الوسائل والطرق العبلجية لعبلج المشاكل االسرية واالبتعاد عن الطبلق
قدر االمكان وقد جاء ىذا البحث اضاءة بسيطة في دراسة اسباب زيادة نسب الطبلق في المجتمع
العراقي  ،اذ تم تقسيم البحث عمى جانبين احدىما نظري واالخر ميداني  ،يتضمن الجانب النظري

د ارسة المفاىيم االساسية وىي مفيوم الطبلق ودراسة اسباب الطبلق وىي اسباب اجتماعية واقتصادية

وتكنولوجية ودراسة نظرة الدين الى الطبلق ايضاً ،اما الجانب الميداني فقد تضمن عينة من ()33

مبحوثاً من المطمقين الذكور واالناث وتم استعمال منيج دراسة الحالة واستعمال استمارة المقابمة مع
المبلحظة المباشرة

لممبحوثين اثناء الدراسة وذلك النو موضوع شائك يخص حياة االفراد الخاصة

وصعوبة الحصول عمى المعمومات بشكل عمني  ،ولقد توصل البحث الى جممة من النتائج التي

تؤدي الى وقوع الطبلق لعل اىميا  -1 :قمة الوعي الديني لدى االفراد  -2 .الفقر والعوز المادي

لمزوجين  -3دخول وسائل االتصال الحديثة الى المجتمع .وعرضت الدراسة لبعض التوصيات التي
من الممكن ا تحد من ىذه المشكمة ،ومنيا  -1 :زيادة الوعي الديني لبلفراد وارشادىم الى اىم
الحقوق والواجبات التي عمى الزوجين اتباعيا وتحمل أعباء الحياة الزوجية عن طريق المحاضرات

الدينية في وسائل االعبلم وفي الجوامع والحسينيات في كل المناطق  -2 .اعتماد المناىج التربوية
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في المدارس والجامعات التي تخص الحياة الزوجية واالسرية  ،لغرض توعية الطمبة عمى مسؤولياتيم
المستقبمية وتعريفيم بأىمية االسرة  -3 .عدم تسييل إجراءات الطبلق في المحاكم العراقية ووضع
بعض العراقيل في طريق االفراد ووضع بعض الغرامات المالية التي تعيق الطبلق وتصعبو عمى

االفراد .

المقدمة :

الطبلق ظاىرة عالمية ال تخص مجتمعا دون آخر ،والخطورة فيو تكمن في ارتفاع معدالتو في

السنوات االخيرة ارتفاعاً ممحوظاً بات ييدد كيان ىذه المجتمعات ؛ الن العائمة ىي المبنة االولى لبناء اي
مجتمع  ،وىي المكون الرئيسي لو  ،واي تيديد ليا يؤثر عمى المجتمع بعامة  ،فالطبلق ىو التفكك

االجتماعي يصيب العائمة ويؤدي الى تمزيق الروابط االسرية ليصبح اعضاء ىذه العوائل مفككين

متباعدين  ،كما في اغمب االحيان.

ويودي في بعض الحاالت الى انحراف االطفال الذين ىم نتاج ىذه العوائل  ،ولعل من أسباب

كثرتو أن الخطوات اإلجرائية المتبعة في المحاكم سيمة ،ولذا فإنو ال بد من وضع إجراءات أكثر شدة حتى

ال يستسيل الزوج طبلق زوجتو اوتستسيل الزوجة طمب الطبلق .وقد اجيز الطبلق في أكثر التشريعات
الدينية والقوانين الوضعية كونو وسيمة النياء العبلقة الزوجية في حالة استحالة استمرارىا بين الزوجين ،إذ
يمجآن إليو لفك رباط الزوجية بينيما ،بسبب عدم االنسجام  ،أو كره احدىما لآلخر  ،أو ألسباب أخر

تتعمق بأحدىما او بكمييما .وقد أصبح الطبلق في السنوات األخيرة مشكمة اجتماعية أخذة منتشرة بشكل

كبير في مختمف أرجاء العالم ،بما فييا مجتمعاتنا العربية واإلسبلمية والمجتمع العراقي بشكل خاص .

الفصل االول  :الجانب النظري

اوال -عناصر البحث:

 -1مشكمة البحث

تكمن مشكمة ىذا البحث في أنو يدرس مؤسسة اجتماعية ميمة في المجتمع وىي االسرة التي

تتعرض لبلنييار بسبب الطبلق الذي ىو ((ابغض الحبلل عند اهلل )) لقد بدأت ىذه الظاىرة تنتشر بشكل

كبير في المجتمع العراقي وفي اسرنا ،وتؤدي الى تشرد كثير من االطفال والنساء بسبب غياب رب االسرة
 ،ولقد تعددت االسباب التي تؤدي الى الطبلق منيا ماىو اجتماعي متعمق بالبيئة االجتماعية ومنيا ماىو
اقتصادي متعمق بالموارد االقتصادية لبلسرة ومنيا ماىو تكنولوجي متعمق بالوسائل التكنولوجية لبلتصال
مثل (االنترنيت والموبايل )  ،ولعل اىم االسباب في انتشار الطبلق في مجتمعنا ظيور القيم االجتماعية
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مثل ( الحرية والديمقراطية )التي تدعم الطبلق وتسيم بشكل كبير في ارتفاعو في المجتمع حتى اصبح
ينظر اليو عمى انو شيء طبيعي ال كما كان ينظر اليو في السابق إذ كان يعد وصمة عار لممطمقين

وعوائميم ان ىذه الزيادة في نسب الطبلق باتت تيدد المجتمع عامة الن ىذه االسر ىي اساس المجتمع

واذا ىدمت الروابط االسرية فانيا تؤدي الى تيديم المجتمع .

 -2أىمية البحث

تكمن أىمية ىذا البحث في أنو يسمط الضوء عمى مشكمة اجتماعية استشرت في المجتمع وييتم
بمعرفة االسباب التي ادت الى زيادة نسب الطبلق في المجتمع عامة وفي عوائمنا العراقية خاصة ومن ثم

المحاولة في ايجاد الحمول التي يمكن ان تقمل من ىذه النسب والمحافظة عمى كيان العائمة العراقية

االصيمة  ،ومعرفة أي االسباب اكثر تأثي اًر عمى العائمة العراقية وتيديميا بالطبلق ىل ىي اسباب
اجتماعية أو اقتصادية أو تكنولوجية أو اجتماعيا كميا معاً .

 -3أىداف البحث

يسعى البحث الى تحقيق جممة من االىداف ىي كاالتي :

 -1معرفة اسباب زيادة نسب الطبلق في المجتمع .

 -2معرفة ما اذا كانت ىذه االسباب ىي اسباب اجتماعية أو اقتصادية أو تكنولوجية .
 -3وضع الحمول المناسبة لمتقميل من الزيادة في نسب الطبلق.
ثانيا  :المصطمحات والمفاهيم
مفيوم الطبلق

لغة  :ىو التخمية واإلرسال .وحل عقد النكاح أو بعضو (الخميل بن احمد الفراىيدي ،ب.ن:

.)544

اصطبلحا  :ىو انفصال الزوجين عن بعضيما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان بو ويتبع

ذلك إجراءات رسمية وقانونية .وقد يتم باتفاق الطرفين ،أو بإرادة أحدىما ،وىو موجود لدى العديد من
ثقافات العالم(.وكبيديا ،الموسوعة الحرة)
وعرف

 :رفع القيد مطمقاً سواء أكان حسياً أو معنوياً يقال طمقت المرأة أي رفعت قيد الزواج

عنيا ويقال أيضاً :أطمقت البعير من عقالو أي رفعت القيد عنو (عزة فتاح: 1993،ص)4
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وعرف شرعا بانو  :صمام االمان في االسرة ،وانو ابغض الحبلل الى اهلل وألنو مكروه تبيحو
الضرورة تحقيقا لمسبلم الحقيقي في جو البيت حين يعز السبلم عن كل طريق سواه (عبد الغني

عبود : 1979،ص.)153
ومنيم من يعرفو :عمى انو ظاىرة اجتماعية تنبع من المجتمع وتنجم ىذه الظاىرة عن عبلقات
اجتماعية غير سميمة (عائدة سالم : 1983،ص)16

وعرف قانونياً ىو حل عقد قائم بين زوج وزوجتو ضمن شروط معينة البد من توفرىا واال فيكون

الغياً ( اسد اهلل الحرشي  :2332،ص)66

ويعرف من وجو نظر عمماء االجتماع بأنو انفصام الرابطة الزوجية بوساطة إجراءات نظامية يفرضيا

المجتمع وغالباً ما تكون معتمدة عمى القواعد الدينية(وفاء حسين)6، 2313:

.

اما من وجية نظر عمماء النفس فإن الطبلق أحد أنواع االضطراب النفسي وينظر إليو بأنو عبارة عن
عدم التبلؤم بين شخصية الزوجين التي تكون سبباً لمصعوبات في الزواج  ،فالطبلق مظير لتمك الحياة

الزوجية التي ينعدم فييا التكيف (عائدة سالم. )16، 1983:

أما الطبلق في قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  188لسنة  1959المعدل عرف عمى أنو

رفع قيد النكاح بإيقاع من الزوج أو الزوجة إن وكمت أو فوضت بيا أو من القاضي  ،وال يقع الطبلق إال

بحسب صيغة مخصصة شرعاً .

التعريف االجرائي  :ىي ظاىرة عالمية تؤدي الى نياية شرعية لعقد الزواج بشكل رسمي بين الزوجين

وتنجم عن عبلقات اجتماعية غير رسمية .
ثالثا :اسباب الطالق :

يعد الطبلق ببل شك حادثا مشؤوماً لؤلشخاص الذين يشمميم كما يعد مؤش ار واضحا لفشل نسق

االسرة  ،فضبل عن كونو دليبلً عمى محنة شخصية وىو مؤشر واضح وطريقاً لميروب من توترات الزواج
ومتاعبو  ،ويدعي ( جود) أن الطبلق ال يسمح بو في معظم مجتمعات العالم  ،ويرى أن الطبلق في

المجتمعات البدائية اعمى نسبة منو في المجتمعات المتحضرة (سناء الخولي :ب.ت  .) 264،إن الطبلق

ال يحدث بين الزوجين اال ألسباب تكون اقوى واكثر تأثي اًر عمى الحياة الزوجية  ،لذلك يتطرق ىذا البحث

الى دراسة اىم االسباب التي دفعت الزوجين الى الطبلق وىي-:

 -1االسباب االجتماعية
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يحدث الطبلق نتيجة تعاظم الخبلف بين الزوجين الى درجة ال يمكن تداركو  ،مما يؤدي الى
صراع جانبي بين كل من اسرتي الزوج والزوجة إذ تقع بينيما في العادة خبلفات النياية ليا ذات

مضمون مادي ومعنوي قد تتعمق باألطفال الذين كانوا ثمرة ىذا الزواج  ،وال توجد في اي مجتمع طرق

معينو واضحة لتجنب او لخفض حدة الصراع الزواجي او حتى جعل االزواج قادرين عمى تحمل زيجاتيم

( سناء الخولي  :ب.ت.)266 ،ومن اسباب الطبلق ىو تدخل االىل إذ يمثل ىذا العامل دو ار ميما جدا
من خبلل تصنيف اسباب الطبلق استنادا الى ممفات المحاكم الشرعية لسنة  ، 1973الن  %23من
ىذه الحاالت سببيا تدخل االىل (احسان محمد الحسن .)413، 2333:ويعتقد بعضيم أن ارتفاع نسب

الطبلق في المجتمعات المتقدمة والنامية بخاصة ال يعد دليبلً عمى التفكك الخمقي واالجتماعي فحسب
وانما ىو دليل عمى التغير االجتماعي ،ألن ادوار كل من الزوجين ومراكزىم في المجتمعات التقميدية

تكون محددة بشكل واضح  ،في حين اننا في المجتمعات الحديثة المتغيرة نجد ىنالك بعض التداخل
واالرباك حول ىذه االدوار وفي قبوليا واالقتناع بيا (نفس المصدر السابق . ) 415،اي انو قد يحدث
صراع لؤلدوار داخل االسرة مما يؤدي الى حدوث كثير من المشاكل التي ال يستطيع الزوجين حميا

وتكون نيايتيا الطبلق .ولسن الزواج ووقتو تاثير ايضاً عمى الطبلق فكمما كان الزوجان اصغر سنا
وحدوث الزواج الول مرة كمما كان احتمال وقوع الخبلفات اكثر فالذين يتزوجون قبل بموغيم سن العشرين
تكون فرص احتمال وقوع الطبلق تكون اكثر من الذي يتزوجون بأعمار اكبر من عشرين  ،ايضا عمر

الزواج القصير الذي ينتيي بالطبلق (السيد رشاد غنيم :ب ت  . )235،وتشير احدى الدراسات الى ان

المشكبلت الجنسية يمكن ان تتحول الى بؤرة لبلستياء ولعميا ومبرر الحق لبلفتراق او الطبلق (كريم

محمد حمزة وفييمة كريم . )173 ، 2314:

 -2األسباب األقتصادية

لمعامل االقتصادي اث اًر كبي اًر في حدوث الخبلفات بين الزوجين فاالختبلف حول المورد والميزانية

وسوء التصرف المادي وظيور المشاكل االقتصادية المختمفة قد تساعد عمى الطبلق (احسان محمد

الحسن  .)414 ،،2333:ألن خروج المرأة الى العمل قد يؤثر عمى نطاق االسرة ؛ ألنيا بدأت تجمب

الرزق والمال لؤلسرة واصبحت مستقمة اقتصاديا وليا صوت مسموع في ق اررات االسرة حاليا حال الرجل
،ومن ىنا فإن عمى الزوج ان يساعدىا في ادارة شؤون المنزل في تنظيم االدوات واالثاث والطبخ وتقرير

ما ىو مفيد لؤلسرة وغير ذلك (معن خميل عمر  .) 267 ،1994:والكن الننا في مجتمع ذكوري فان
كثير من الرجال يرفض العمل في البيت ويجده اىانة لو ولرجولتو فتقع المسؤولية عمى المرأة وحدىا اي

انيا تعمل في البيت وفي اماكن العمل مما يولد ضغطا عمييا فتبدا المشاكل التي ينتيي بعضيا بالطبلق
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 .ومع التطمع الدائم لمذات ومغريات الحياة وتعميميا وعدم القناعة والرضا ظيرت اسباب التمرد عند كل
من الرجل والمرأة فالمرأة ان لم يكن زوجيا متكافئا ماديا مع مستوى اسرتيا اظيرت تبرميا وضيقيا
وقارنت بين مستوى اسرتيا ومستوى زوجيا وبذلك تزرع البذرة االولى من بذور الشقاق التي تميدت

لحدوث الطبلق (السيد رشاد غنيم  :ب ت .)237،

 -3األسباب التكنولوجية
التكنموجيا بكل اشكاليا من وسائل اتصال حديثة نجد انترنيت والموبايل بمختمف انواعو تؤثرعمى

العبلقات االسرية فقد افرزت العديد من المشكبلت االجتماعية التي تؤثر في الروابط االسرية والتغيرات

التي اصابت ىذه االسرة او تمك ال يمكن عزوىا الى قوى وعمميات االتصال فحسب  ،وانما فيمنا لذلك
يقوم عمى ان االسرة تتعرض لضغوط كانت قائمة بالفعل في السابق اال ان قوة تاثير عمميات االتصال قد

ادت الى تفاقميا بدرجة كبيرة (خمدون النقيب .)123 ، 1985 :اتسمت العبلقات الزوجية بالفتور فالزوج
ال يعرف شيئا عن ابنائو  ،وكذلك الزوجة  ،فقد اتاحت ليما قدرتيما المالية ان يشتروا البنائيم االجيزة

الحديثة من موبايبلت وحاسبات ومواقع الكترونيو وبريد الكتروني واصبح كل فرد في العائمة مغمقاً عمى
نفسو بسبب ىذه االجيزة .وقد رصدت العديد من الدراسات اسبابا اخر الرتفاع معدالت الطبلق مثل سوء

المعاممة وعدم المباالة بين االزواج او تدخل االىل واالقارب او الغيرة او الشك الخ (فيد الثاقب، 1998:

. )111

لقد حذر كثير من العمماء والباحثين من ادمان استعمال الشباب واالطفال الجيزة التكنولوجيا

وخاصة شبكة االنترنيت وتحديداً صفحات الدردشة في سابقا والفيس بوك حاليا إذ انيا تعزليم عن
محيطيم االجتماعي ألسباب عديدة منيا الفضول ومحاولة اظيار المستخدم لبلخرين أنو حاضر دائما في

االنترنيت فيعرض صو اًر ويطمع عمى صور االخرين فضبل عن كتابة التعميقات وىذا يتطمب منو كثي اًر من
الوقت الى درجة انو ال يجد فرصة لمحديث مع اي شخص من افراد اسرتو  .وفي خضم مسمسل
االختراقات لوسائل االتصال الحديثة لبلسرة فيناك من يرى ان االسرة بحق تدخل في منعطف جديد وميم

فيا ىي التطورات اصبحت تأتييا من كل حدب وصوب  ،فعدم التعامل من قبل افراد االسرة بشكل سميم

مع وسائل االتصال الحديثة  ،ربما سيجعل منيا غير قادرة عمى صد اختراقات ثورة االنترنيت ليا فتجعميم
يشعرون باالنعزال واالغتراب وكانيم غير منتمين لبلسرة عمى الرغم من وجودىم فييا وذلك كفيل بحد ذاتو
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بان يفكك االسرة تفككاً معنوياً فمم يعد لممنزل حرمتو او خصوصيتو بعد ىذا االختراق اليائل  ،محيبلً اياه

الى فندق او محطة النطبلق القاطنين فيو الى اتجاىات مختمفة .
رابعا  :نظرة الدين الى الطالق :

يعد االستقرار في العبلقات الزوجية من االىداف المقدسة في مجتمعاتنا ومشجعاً

ودينياً

واجتماعياً وقانونياً ،لذا فان المجتمع عن طريق تشريعاتو وتقاليده المستمدة من الدين يحاول بشتى الوسائل
الحفاظ عمى الحياة الزوجية وثبات الوحدة العائمية والحد من تفككيا وىدميا بالطبلق

يعتقد كثير من

الناس ان الطبلق ىو الدليل الوحيد عمى تصدع االسرة او انييار مقوماتيا  ،في حين أنو في الواقع
مجرد دليل واحد من بين دالئل متعددة  ،ولما كان الطبلق بمعنى العام ىو انياء الزواج  ،اي ىو صورة
من الفسخ القانوني لعقد الزواج  ،فإن الديانات تختمف فيما بينيا في اباحة حل رابطة الزواج في

المجتمعات البدائية والمجتمعات المتحضرة عمى حد سواء فمثبل في وادي الرافدين عند السومريين
والبابميين كان الطبلق والزواج منظما بشرائع تتجسد بقوانين مكتوبة كما في شريعة حمورابي التي كان

الطبلق واحداً من االمور التي بحثتيا  ،إذ ذكرت ان لمزوج حقاً في تطميق زوجتو إذا كانت عقيمة

(مميحة عوني .)1972:وقد اىتم الفراعنة بالطبلق واعترفوا بو كونو نظاماً يتضمن قواعد معينة تحفظ
حقوق كل من الزوجين واسبابو محددة بالخيانة الزوجية والعقم وسوء المعاشرة (المصدر نفسو ) .أما في

الديانات السماوية فكانت نظرتيما الى الطبلق كاالتي  :في الديانة العبرية كان إنياء الزواج مطمقا
وألبسط االسباب اال انو قيد فيما بعد وحددت اسبابو بزنا الزوجة وسوء خمقيا ومعاشرتيا السيئة والعقم ،
وحيث يسمح لمزوج تطميق زوجتو اذا لم تنجب لو خمفا خبلل عشر سنوات من زواجيما ( احسان محمد

الحسن .)436، 2333:وعند ظيور المسيحية والدولة في المجتمع الغربي كانت اول دولة تقوم بتنظيم
حاالت الزواج وتسجيميا والطبلق ىي جميورية روما القديمة ( .)Cox,1981,502لقد اختمفت الديانة

المسيحية في موقفيا من انياء الزواج (الطبلق ) باختبلف المذاىب  ،وان كانت كميا تتفق عمى ان

االصل في الزواج العبلقة االبدية التي ال تقبل االنحبلل  ،فيي عبلقة اليية مقدسة وما جمعو اهلل ال

يفرقو االنسان  ،والمذىب الكاثوليكي اكثر المذاىب تشددا في تطبيق ىذا المبدأ فيو ال يقر الطبلق او
التطميق ألي سبب من االسباب  ،اما المذىب االرثوذكسي فيو يجيز حل الزواج بحكم قضائي ألسباب

مثل الزنا ،واصابة الزوج بمرض الجذام  ،والجنون ،والغيبة الطويمة  ،وااليذاء  .اما المذىب البروتستاني

فقد ذىب الى تحريم انياء الزواج بالطبلق او التطميق في جميع االحوال كما يقول الكاثوليك (محمود
حسن . )199 ،1967 :وينظر الى الطبلق عمى انو كارثة او مأساة  ،وعندما ترتفع معدالت الطبلق

في مجتمع ما فان ىذا يكون دليبل عمى ان نسق االسرة ال يعمل بصورة مرضية  ،وعمى الرغم من ان
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بعض االديان السماوية تبيح الطبلق اال انيا تضع العوائق الكثيرة في سبيل عدم وقوعو  ،فالديانو
المسيحية كما ذكرنا تحرم الطبلق اال في ظروف معينة ومحددة لمغاية  ،ونظ ار الن معظم المجتمعات

االوربية التي تدين المسيحية تجعل من الحب الرومانتيكي القائم عمى االختيار الحر اساسا لمزواج فان

الطبلق عندىا يعني الفشل (سناء الخولي :ب.ت . )265،وقد اجازت الشريعة االسبلمية الطبلق من
الحياة الزوجية التي ال خير في بقائيا  ،الن الطبلق قد يكون الحل لممشكبلت والصراعات المتصمة التي

تخيم عمى حياة الزوجين واالصل في الطبلق طبقا لمشريعة  ،انو ممنوع ومحظور ال يباح ال لمضرورة

(محمود حسن ) 198، 1967:اما الحديث النبوي الشريف ((ابغض الحبلل عند اهلل الطبلق))فقد سمح
بالطبلق اال انو عده ش اًر البد منو عند الضرورة القصوى لرفع الضيق والحيف عن الزوجين وفتح الباب

اماميما لمتخمص من الشقاء الناجم عن التنافر في الحياة والشقاق والتعاسة (احسان محمد الحسن2333:

. ) 413،

وعند مقارنة االسباب التي اجازت بيا االديان تحقق الطبلق نمحظ ان اغمب االديان

كانت توكد عمى االسباب االتية :

-1العقم -2 .الزنا -3 .سوء المعاشرة  -4 .الجنون .

الفصل الثاني  :الجانب الميداني

أوال :إجراءات البحث الميداني

يعد ىذا البحث من البحوث الوصفية االستطبلعية التي تعتمد عمى جمع الحقائق وتحميميا
وتفسيرىا الستخبلص نتائجيا  ،وقد استعان الباحث بمنيج دراسة الحالة وطريقة المقابمة الموجية

(وىي اعداد استمارة تتضمن مجموعة من االسئمة التي توضع بدقة محكمة حول الموضوع او الظاىرة
التي نريد دراستيا  ،وبعد ان تمبل االستمارة من طرف افراد العينة المحددة يسترجعيا الباحث ليقوم

بتفريغيا )(مختار رحاب )59 :2339،

وسبب اختيار استمارة المقابمة

ىو اثارة الموضوع وترك

الشخص يعبر عما في داخمو  .ولقد تطرق ىذا البحث الى دراسة اسباب زيادة نسب الطبلق في المجتمع
العراقي إلى عدة خطوات منيجية تتمثل في المرحمة األولى بجمع المراجع ،والوثائق ،والبيانات و

المعمومات التي تمس موضوع البحث ،فضبل عن ذىاب الباحث الى محكمة االحوال الشخصية في
الديوانية .ىذه المراجع و االتصاالت سمحت بالحصول عمى معمومات كافية لتحديد موضوع البحث

واإللمام بو ومكنتنا من تحديد المفاىيم األساسية ذات الصمة بالموضوع و ساعدتنا في بناء اإلشكالية و

طرح التساؤالت ومقابمة االفراد من النساء والرجال الذين يرفعون دعاوى الطبلق ومعرفة االسباب التي
دفعتيم الى الطبلق واالنفصال عن بعضيم .
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إن طبيعة موضوع البحث جعمتنا نعتمد عمى منيجية دراسة حالة وتعد ىذه المنيجية أكثر تبلؤماً مع ىذا

البحث ،إذ أردنا دراسة تمك الحاالت دراسة وافية و معمقة ألسباب انتشار ظاىرة الطبلق بين افراد المجتمع
بشكل مخيف وىذا ىو محور البحث وعن طريقيا سوف نجري مقاببلت تشمل عدة محاور ذات صمة

باإلشكالية والتساؤالت و من ثم سوف نقوم بتحميل محتوى تمك المقاببلت.

لم يكن اختيار منيجية دراسة الحالة و تقنية المقابمة الموجية اعتباطياً بل كان متعمداً ،ذلك أن موضوع

دراستنا موضوع شائك و حساس والتطرق إليو ليس باألمر اليين ألنو يدخل ضمن خصوصيات االفراد  ،إذ
إن البوح باألسرار العائمية أمر مرفوض و منبوذ وىذه األمور تحظى بنوع من السياج الذي يكاد أن يكون

صعب االختراق،وليذا كان عمينا المجوء الى ىذه المنيجية من بين المناىج الكمية التي تستعمل فييا عادة

االستمارة ،فبحسب رأي الباحث إن ىذه األخيرة ال تستطيع أن تعطينا اإلجابات الشافية لئللمام بكل

جوانب الموضوع إذ قد تعطينا أرقاماً و إحصائيات عن الظاىرة من دون التطرق الى األسباب الخفية التي

يمكن أن نحصل عمييا من خبلل دراسة محتوى المقاببلت التي تم اج ارؤىا مع االفراد المطمقين و تقنية

المقابمة دعمناىا بتقنية المبلحظة المباشرة التي تعد ذات أىمية في البحوث السوسيولوجية.

وباإلضافة إلى ىذا كمو فقد تم اجراء مسح شامل لئلحصائيات و األرقام التي حصمنا عمييا عن

طريق مكتب ىيئة البحث االجتماعي في محكمة االحوال الشخصية في الديوانية و شعبة االحصاء في
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

وكانت االرقام حسب السنوات( 2313كان عدد حاالت

الطبلق 2311، 1886كان عدد حاالت الطبلق 2312، 1374كان عدد حاالت الطبلق ،1653

 2313كان عدد حاالت الطبلق 2314 ،1863كانت عدد حاالت الطبلق 2315/8/25، 1733

 ) 937إذ نبلحظ ان نسبة الطبلق في تزايد مستمر وبشكل بات ييدد كيان المجتمع بصورة عامة .
ثانيا  :مناىج البحث

 -1منيج دراسة الحالة :

يختمف عمماء المناىج في تحديد دراسة الحالة ،ىل ىي منيج ضمن مناىج البحث أم أنيا احدى الطرق

التي عن طريقيا يتم اجراء بحث معين.أو يمكن اعتبارىا احدى أدوات جمع البيانات .يذىب قاموس عمم

االجتماع الى أن دراسة الحالة منيج في البحث  ،الذي وضعو فايرشايمد االجتماعي عن طريقو يمكن جمع

البيانات ودراستيا ،بحيث يمكن رسم صورة كمية لوحدة معينة في عبلقاتيا المتنوعة وأوضاعيا

الثقافية( .(Schutt,1996:120ومن أدوات ىذا المنيج أو إجراءاتيا كما ىو الحال في مناىج البحث
األخرى ،المقابمة الشخصية ودراسة الوثائق والسجبلت الرسمية والمذكرات الشخصية وتقارير االطباء
ومبلحظات الجياز االصبلحي داخل المؤسسة وىوايات المبحوثين ،وكذلك المبلحظة ،الفحوص
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واالختبارات .ىذه اإلجراءات ىي متطمبات أو تقنيات دراسة الحالة (عيد الباسط محمد حسن ،1963 :

ص ) 363ولقد تم استعمال ىذا المنيج في دراسة البحث الحالي كما موضح اعبله .
 -2طريقة المقابمة :

تعتبر المقابمة أداة بحثية تشابو إلى حد كبير االستبانة في خطواتيا ومواصفاتيا مع فارق واحد ىو أنيا

حوار بين الباحث وصاحب الحالة المراد الحصول عمى معمومات منو أو تعبيراتو عن آرائو واتجاىاتو

ومشاعره ،ويقوم بالمقابمة أشخاص مدربون تدريباً خاصاً لجمع البيانات من األفراد بشكل مباشر من خبلل

طرح أسئمة محددة وتفسير الغامض منيا ويقوم الباحث أو من ينوب عنو بتسجيل ما دار فييا (سييل رزق
دياب ،2333:ص.)52تم استعمال المقابمة الموجية في البحث الحالي.

ثالثااً :عينااة البحااث  :كثياار مااا يجاادون الباااحثون صااعوبة فااي أجاراء الد ارسااات الشاااممة عمااى جميااع مفااردات
مجتمااع الد ارسااة  .لااذلك يمجئااون إلااى اختيااار عينااة تضاام جاازء مح ادد كمااا ونوعااا  ،يمثاال عااددا ماان األف اراد
يفترض أنيم يحممون الصفات نفسايا الموجاودة فاي مجتماع الد ارساة(معن خميال عمار ،1983:ص. )118

ولق ااد تض اامن البح ااث عين ااو عشا اوائية عرض ااية ت اام س ااحبيا م اان محكم ااة االحا اوال الشخص ااية مم اان حس اامت
قضاياىم ومن افراد من جامعة القادسية  /كمية االداب من طمبة وموظفين كان عددىم ( )33مبحوث.
رابعاً .مجاالت البحث

أ .المجال المكااني  :انحصار المجاال المكااني فاي مديناة الديوانياة وتمثال فاي محكماة االحاوال الشخصاية
وجامعة القادسية .

ب .المجااال البشااري  :شاامل البحااث عينااة عشاوائية عرضااية ضاامت مجموعااو ماان المبحااوثين المتواجاادين
في محكمة االحوال الشخصية وبعض الطمبة المطمقين والموظفين في كمية االداب والبالغ عددىم )33(3

فرداً ( )15من االناث و( )15من الذكور.

ج .المجاااااااااااااااااااااال أل مااااااااااااااااااااااني  :امت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد المج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال الزم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااني لمد ارس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة الميداني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان

2315/ 8 / 1الى.2315/ 13/1 5

خامساً :تحميل محتوى المقابالت:

بعد االطبلع عمى محتوى المقاببلت التي أجريناىا مع أفراد العينة( )33حالة  ،استخرجنا

مجموعة من اجابات المبحوثين حول استمارة المقابمة التي اجريت مع المبحوثين

البيانات االولية :
 -1العمر :
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يمثل الفئات العمرية لممبحوثين
الفئة العمرية

التكرار

النسبة المئوية

23-18

13

%33

29-24

6

%23

35-33

6

%23

41-36

4

%13

47-42

3

%13

 -48فاكثر

1

%4

33

%133

المجموع

تبين من خبلل دراسة حالة المبحوثين ان اعمار المبحوثين تراوحت ما بين ()48-18سنة وموزعة
بحسب الجدول ( )1حيث بمغ عدد الذين تتراوح اعمارىم من () 23 -18سنة (13مبحوثين) وكانت

نسبتيم ( )%33بينما كانت نسبة الذين تتراوح اعمارىم ()29-24ىي( )%23اما نسبة الذين تتراوح

اعمارىم من ( )35-33ىي ( )%23و نسبة الذين تتراوح اعمارىم من ()41-36ىي ( )%13بينما
نسبة الذين تتراوح اعمارىم من ( )47-42ىي ( )%13من المبحوثين اما الذين تتراوح اعمارىم من

(-48فما فوق ) فكانت نسبتيم ( )%4من المبحوثين  .ونمحظ من االحصائيات واالرقام ان الطبلق
يزداد بين الفئات العمرية الصغيرة اكثر منيا بالنسبة لمفئات العمرية الكبيرة إذ كمما زادت الفئات

العمرية قمت نسب الطبلق وىذا يدل عمى انو كمما كبر االنسان في العمر اصبح اكثر قدرة عمى

موازنة االمور وعدم التسرع في اتخاذ الق اررات وخاصة المصيرية منيا المتعمقة باالسرة واستقرارىا .
-2النوع :

الجدول ()2
يمثل النوع بالنسبة الى المبحوثين
النوع

مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
التاسع عشر :العدد 6112/1م

التكرار
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النسبة المئوية

المجلد

اسباب زيادة نسب الطالق في المجتمع العراقي (

م .انيس شهيد محمد
محافظة الديوانية انموذجا)
ذكر

15

%53

انثى

15

%53

المجموع

33

%133

لقد توزعت عينة البحث عمى مجموعة من المبحوثين ضمت ذكو ًار واناثاً بالتساوي  15،من
الذكور وكانت نسبتيم ( )%53واالناث  15مبحوث وكانت نسبتين ( . )% 53لقد تم اختيار
عينو متساوية من كبل الجنسين وذلك الن الطبلق يحدث بين كبل الجنسين الغير .

 -1مدة الزواج :

جدول ()3
يمثل مدة الزواج لممبحوثين
مدة الزواج

التكرار

النسبة

3-1

14

%47

7-4

12

%43

13-8

4

%13

33

%133

المجموع

من خبلل مقابمة المبحوثين تم مبلحظة ان مدة زواج المبحوثين تراوحت بين ( )13-1سنوات موزعة
بحسب الفئات إذ كان عدد الذين تتراوح مدة زواجيم من (14( )3-1مبحوثاً) ونسبتيم ( )%47نمحظ ان
اعمى نسبة في الطبلق ىي في بداية الزواج الن االشخاص يكونون اقل خبرة في الحياة واغمبيم من

االعمار الصغيرة  ،وكما اكدت الدراسات االجتماعية االمريكية ان الزيجات ينفك عقدىا في السنو االولى

من عمرىا اكثر من باقي سنوات عمرىا وذلك لظيور النزاعات والخبلفات عمى سطح العبلقات الزوجية
في السنو االولى اكثر من بعدىا لذلك كمما تقدم عمر الزواج قل احتمال فشمو لكن ىذا ال يعني ان

الخبلفات و التناحرات المزاجية والذوقية تزول بعد العام االول من الزواج بل تقل حدتو
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
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المجلد

اسباب زيادة نسب الطالق في المجتمع العراقي (

م .انيس شهيد محمد
محافظة الديوانية انموذجا)
( .)Blood,1978,575اما نسبة الذين كانت مدة زواجيم من ( )7-4سنوات ( . )%43وكانت نسبة
الذين كانت مدة زواجيم من ( )13-8سنوات ( )%13من المبحوثين وىي اقل نسبة بين المبحوثين وقد
يكون سبب ذلك طول العشرة بينيم أوزيادة الثقة بين المتزوجين .
 -2عدد االطفال :

جدول ( )4يمثل عدد االطفال لدى المبحوثين

عدد االطفال

التكرار

النسبة

3

5

%17

1

6

%23

2

9

%33

3

6

%23

4

4

%13

المجموع

33

%133

من خبلل دراسة حالة المبحوثين تبين ان عدد اطفال المبحوثين يتراوح بين  4-1اطفال إذ تم مبلحظة

ان ( )5من المبحوثين ليس لدييم اطفال وكانت نسبتيم ( )%17اما عدد الذين كان لدييم طفل واحد فيو

()6مبحوثين وكانت نسبتيم ( )%23اما الذين كان لدييم طفبلن فكان عددىم ( )9مبحوثين وكانت
نسبتيم ( )%33فيما كان عدد الذين لدييم ثبلثة اطفال فيو ( )6مبحوثين وكانت نسبتيم ( )%23اما
الذين كان لدييم اربعة اطفال فكان عددىم( )4من المبحوثين وكانت نسبتيم ( . )%13لقد تفاوتت نسب

الطبلق بالنسبة العداد االطفال إذ لم يكن عدد االطفال عائقاً امام االىل الذين يريدون الطبلق الن المراة
اصبحت اكثر قدرة عمى التحمل بالنسبة الى اعالة اطفاليا بعد الطبلق .
 -3عدد مرات الطبلق:

جدول ( )5يمثل عدد مرات الطبلق لممبحوثين
عدد مرات الطبلق

التكرار

النسبة

الول مرة

28

%93

مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
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المجلد

م .انيس شهيد محمد
محافظة الديوانية انموذجا)
مرتين فاكثر
المجموع

اسباب زيادة نسب الطالق في المجتمع العراقي (
2

%7

33

%133

عند دراسة حالة المبحوثين تم مبلحظة ان عدد الذين كان طبلقيم الول مرة ()28مبحوثاً وبنسبة

( )% 93اي ان اغمب المبحوثين ىم يطمقون الول مرة اما الذين كان ليم تجربة سابقة في
الطبلق فكان عددىم ( )2من المبحوثين وبنسبة ( ) %7من المبحوثين  .ومن خبلل اجابات

المبحوثين عمى الجدول اعبله نمحظ ان اغمب المطمقون ىم مطمقين الول مرة اي انيا تجربتيم

االولى بالطبلق .

 -4التحصيل الدراسي :
جدول ()6

يمثل التحصيل الدراسي لممبحوثين
التحصيل الدراسي

التكرار

النسبة

ابتدائي

4

13

اعدادي

5

17

بكالوريوس

17

57

شيادات عميا

4

13

المجموع

33

%133

من خبلل دراسة حالة المبحوثين تم مبلحظة ان التحصيل الدراسي لممبحوثين لم يكن ثابتا إذ
اختمف التحصيل الدراسي باختبلف االفراد كان عدد المبحوثين الذين يحممون شيادة االبتدائية
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
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المجلد

اسباب زيادة نسب الطالق في المجتمع العراقي (

م .انيس شهيد محمد
محافظة الديوانية انموذجا)
( )4مبحوثين وبنسبة ( )%13اما الذين يحممون شيادة االعدادية كان عددىم ( )5مبحوثين
وبنسبة ( )%17بينما كان عدد الذين يحممون شيادة البكالوريوس ( )17مبحوثاً وبنسبة ()%57
فيما كان عدد الذين يحممون شيادات عميا من الماجستير والدكتوراه ()4مبحوثين وبنسبة ()%13

من المبحوثين .

 -5محل االقامة :

جدول ()7

يمثل محل اقامة المبحوثين قبل الطبلق
محل االقامة

التكرار

النسبة

بيت مستقل

17

%57

مع اىل الزوج

13

%33

مع اىل الزوجة

3

%13

المجموع

33

%133

من خبلل مقابمة المبحوثين ودراسة حالتيم تبين ان اغمب المبحوثين كانوا يقيمون في بيوت مستقمة
عن اىميم قبل الطبلق وكان عددىم ( )17مبحوثاً ونسبتيم كانت(  )%57بينما كان عدد الذين يقيمون

مع اىل الزوج قبل الطبلق ( )13مبحوثين وبنسبة ( )%33من المبحوثين اما الذين يقيمون مع اىل
الزوجة قبل الطبلق فكان عددىم ( )3مبحوثين وبنسبة ( )%13من المبحوثين إذ نمحظ ان اغمب

المبحوثين ىم مستقمون في بيوت قبل الطبلق ولكن عمى الرغم من ذلك فانيم لم يتوفقوا في المحافظة

عمى استقرار اسرىم واندفعوا الى الطبلق ألسباب عدة سوف نذكرىا فيما بعد

تحميل البيانات حول الظاهرة المدروسة :

المحور االول  :االسباب االجتماعية لمطالق :
جدول ()8

يمثل راي المبحوثين حول سبب الطبلق ىل ىو اجتماعي
السبب االجتماعي

مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
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النسبة

التسمسل المرتبي

المجلد

اسباب زيادة نسب الطالق في المجتمع العراقي (

م .انيس شهيد محمد
محافظة الديوانية انموذجا)
قمة الوعي الديني لمزوجين

23

%27

1

تدخل اىل الزوج /الزوجة

13

%13

2

تغير في القيم والعادات التي تنظر الى الطبلق

13

%13

2

وجود عبلقات غير شرعية لمزوج  /لمزوجة (خيانة

8

%11

3

8

%11

3

7

%9

4

5

%7

5

4

%5

6

3

%4

7

زوجية)
الزواج المبكر
عدم حل المشاكل وتراكميا
سوء المعاشرة لمزوج /لمزوجة
العقم عند الزوج /الزوجة
بسبب زواج الزوج من زوجة اخرى (تعدد الزوجات
)
المجموع

76

%133

بعد االطبلع عمى محتوى المقاببلت التي اجريت مع المبحوثين تم مبلحظة ان الطبلق حدث عند
المبوحثين ألسباب اجتماعية عديدة وليس لسبب واحد محدد لذلك يبلحظ ان مجموع التكرارت اكثر من

عدد افراد العينة وذلك الن الفرد قد تأثر بأكثر من سبب واحد و عند دراسة حالة المبحوثين تبين ان

ىنالك حاالت كان ا لسبب الرئيس فييا ىو قمة الوعي الديني لممبحوثين وكان عدد الذين كان ىذا سبب

طبلقيم ( )23مبحوث وبنسبة ( ، )%27وعدم مراعاة التعميمات الدينية والشرعية في معاممة الزوج او
الزوجة حيث تم مبلحظة ان احدى الحاالت وىي فتاة صغيرة السن اي ان زواجيا كان زواجاً مبك اًر في

عمر ال( 15سنو)كانت توىم زوجيا انيا تخرج الى اماكن ىو يمنعيا منيا بدون ان تخبر زوجيا بذلك

وىذا يؤدي الى حدوث مشاكل بينيا وبين زوجيا اضافة الى ذلك تبقى ىي في بيت اىميا وتعمل عمى

اخبار اىميا بكل ما يحدث مع زوجيا اي انيا تفشي اسرارىا الزوجية الىميا وذلك بسبب صغر سنيا اي

انيا التزال متعمقة باىميا اكثر من زوجيا عمى رغم من انيا تسكن في بيت مستقل ولدييا طفمة وتعمل
بذلك عمى نقل كل ما يقولو زوجيا عن اىميا اثناء ثورتو العصبية التي ىي السبب في ىيجانيا وتحاول
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
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المجلد

اسباب زيادة نسب الطالق في المجتمع العراقي (

م .انيس شهيد محمد
محافظة الديوانية انموذجا)
دائماً زيادة ىذه الحالة لديو (كما تقول ىي ) فاصبح اىميا يكرىون زوجيا ويحاولون فصمو عنيا بكل
الطرق وال يحاولون االصبلح بينيم  ،فعمى االفراد حين يقدمون عمى الزواج ان يكونوا عمى دراية تامو

بحقوقيم وواجباتيم تجاه شركائيم في الحياة وىم االزواج وعمى الزوجة أن تعمم أن حق الزوج عمييا

عظيم ،قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم(( :لو كنت آم اًر أحداً أن يسجد لغير اهلل ألمرت المرأة أن
تسجد لزوجيا ،والذي نفس محمد بيده ،ال تؤدي المرأة حق ربيا حتى تؤدي حق زوجيا ،ولو سأليا نفسيا

وىي عمى قتب لم تمنعو)) .وكان عدد المبحوثين الذين كان سبب طبلقيم تدخل االىل ( )13مبحوثين

وبنسبة ( )% 13و كذلك تغير نظرة االفراد الى المطمق واصبح بإمكانيم الزواج مرة اخرى وكان عددىم
( )13وبنسبة ( .)%13و تم مبلحظة حاالت اخرى ايضا واحدى ىذه الحاالت ىي ان احد المطمقين كان

يعاني من سوء معاشرة زوجتو لو كونو عقيماً وغير قادر عمى االنجاب وىي ما تزال شابة جميمة
ومرغوبة في المجتمع فكانت كثرة الشكوى والتذمر من عدم االنجاب سبباً في طبلقيما يضاف الييا
تدخل كثير من االشخاص حوليا من اىل وصديقات بانيا يمكنيا الطبلق والزواج مرة اخرى ويمكنيا

الحصول عمى االطفال من الزواج الثاني وتركيا لزوجيا السابق وكان عدد الذين طمقوا بسبب سوء
المعاشرة الزوجية ( )5وكانت نسبتيم ( ،)%7وايضا ىنالك حالة أخرى لرجل يسكن مع اىمو في بيت
واحد ولديو اخوة معو في البيت نفسو وىم متزوجون فكانت كثرة المشاكل مع اىمو وزوجتو إذ كانت حالتو

االقتصادية ضعيفة ال يمكنو من العيش في بيت مستقل وكون زوجتو كثيرة البقاء في بيت اىميا بسبب(
كثرة الزعل ) مع اىل زوجيا  .وكان السبب في الطبلق ىو عدم حل المشاكل وتراكميا وكان عددىم ()7

وبنسبة ( .)% 9وىنالك حالة اخرى وىي ام لثبلثة اطفال عاشت مع طميقيا اكثر من عقد من الزمن واذا

بيا تكتشف ان طميقيا متزوج من امرأة اخرى ولديو طفل منيا من دون عمميا عمى الرغم من انيا كانت
تعمل وتعيل عائمتيا وقد ساعدتو في بناء البيت وتأثيثو واذ بيا ترى خيانة زوجيا ليا من دون اي سبب

يذكر فقط ىو احب امراة اخرى وتزوجيا عمييا فتركت لو البيت مع اطفاليا وقامت برفع دعوى طبلق
وكسبتيا .وكان عدد الذين كان سبب طبلقيم زواج الزوج امرأة اخرى ( )3وبنسبة (.)%4
جدول ()9

يمثل راي المبحوثين حول سبب الطبلق ىل ىو اقتصادي
السبب االقتصادي

التكرار

النسبة %

الفقر او العوز المادي

9

%33

عدم التكافؤ االقتصادي بين الزوجين

7

%23

مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
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المجلد

م .انيس شهيد محمد
محافظة الديوانية انموذجا)
خروج المرأة الى العمل

اسباب زيادة نسب الطالق في المجتمع العراقي (
6

%23

بخل الزوج وعدم انفاقو لممال عمى عائمتو

4

%13

الزوجة متطمبة عمى الرغم من ضعف الحالة

2

%7

2

%7

االقتصادية
استغبلل الزوج او الزوجة ألموال االخر
المجموع

33

%133

من خبلل تحميل البيانات التي تم الحصول عمييا من دراسة حالة المبحوثين عن طريق استمارة المقابمة
والمبلحظة المباشرة ليم تم مبلحظة ان لمعامل االقتصادي تأثي اًر عمى زيادة نسب الطبلق بين المبحوثين
وكان لمفقر او العوز المادي دو اًر كبي اًر في حدوث الطبلق وكان عددىم ( )9مبحوثين ونسبتيم ()%33
من المبحوثين  ،إذ كانت احدى الحاالت وىي فتاة صغيرة السن متزوجة من رجل كبير السن وغير قادر

عمى العمل وتوفير ابسط مستمزمات الحياة حتى باتت ىذه الفتاة تستجدي المبلبس واالكل من االىل
واالقارب والجيران فأصبحت حياتيا مأساوية الى ابعد الحدود ولطميقيا اوالد من زوجة اخرى شرطوا عمى

والدىم ان يطمق زوجتو وىم سوف يقومون بإعالتو وبسبب عوزه المادي وعدم مقدرتو عمى اعالة طميقتو

لبى رغبة اوالده وطمق زوجتو  .ان لتدىور الوضع االقتصادي الحالي اث اًر كبي اًر عمى حياة االسر إذ كان
عدد الذين تأثروا بذلك ( )7مبحوثين وكانت نسبتيم ( )%23من المبحوثين  ،وتم مبلحظة ان لعدم

التكافؤ االقتصادي بين الزوجين اثر بشكل كبير عمى العوائل وتفككيا وذلك لعدم توافقيا اقتصاديا وال
وجود لمن يساعد ىذه العوائل عمى تخطي االزمو التي يعانون منيا فاما أن يكون الزوج ذا حالة اقتصادية

عالية مقارنة مع اىل الزوجة الفقيرة وغير الميسورة فيصبح ىنالك تماي اًز طبقياً في داخل العائمة وينظر

الييا عمى انيا اقل شاناً منو او تكون الزوجة اغنى من الزوج فتصبح ىي ذات الشأن العالي ويصبح كل
ما موجود في بيت الزوج ليس بمستوى عائمتيا فتصبح ىناك مشادات كبلمية داخل العائمة إذ تم مبلحظة
ذلك من خبلل الحاالت التي وجدت في المحكمة إذ كانت احدى الحاالت فتاة من عائمة ذات مستوى

اقتصادي جيد تزوجت من شاب من اقاربيا لكنو ذو مستوى اقتصادي ضعيف جدا وقد زوجيا والدىا
منو عمى الرغم من عدم توافقيم االقتصادي فقد كانت غير متوافقة مع عائمتو وتنظر الييم عمى انيم اقل

منيا شانا ألنيا غنيو وىم فقراء وقد عمل الزوج عمى توفير سكن ليا من تقسيم بيت اىمو ولكن عمى
الرغم من ىذا لم تحل المشاكل إال بالطبلق  .ويجب عمى الزوجة احترام زوجيا وطاعتو ميما كان
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مستواىا االقتصادي او العممي وكما قال الرسول صمى اهلل عميو وسمم ((ايما امرأة ماتت وزوجيا عنيا
راض دخمت الجنة)) .اما فيما يتعمق بخروج المرأة الى العمل فقد كان عدد المبحوثين الذين كان ىذا

سبب طبلقيم ( )6من المبحوثين وبنسبة ( )%23من المبحوثين ولقد كان من ىذه الحاالت موظفة لدييا
طفبلن وتسكن مع اىل زوجيا وكانت تعاني من مشاكل مع اىل الزوج بسبب خروجيا الى العمل وكان

زوجيا كاسباً ليس لديو وظيفة معينو وكان يغار من زوجتو ألنيا موظفة ولدييا راتب يعيميا وكانت عندما

تتكمم معو عن مشاكميا مع اىمو فانو يقول ليا بانيا تنكل بو او كما يقولون (تعيره) بانو ليس لديو وظيفة

فيضربيا ويشتميا واصبحت حياتيا ال تطاق فكان الحل ىو الطبلق .اما بالنسبة الى بخل الزوج وعدم
انفاقو لممال عمى عائمتو وكان عدد الذين كان ىذا سبب طبلقيم ( )4وبنسبة ( )%13منيم ومن ىذه
الحاالت رجل موظف ومتزوج من امرأة موظفة في الدائرة نفسيا وكان يعمل عمى استبلم راتبو وراتب

زوجتو وال يعطييا شيئاً من راتبيا وىي قد سمحت لو بذلك من باب كونيم اسرة واحدة ومساعدة منيا لو
لغرض بناء بيتيم وسد احتياجات اطفاليم ولكن بعد مرور الوقت اصبح انفاقو عمييم يقل واصبح يقصد
عمييم في العيش بعدىا اكتشفت بانو يأخذ راتبيا لكي يصرفو عمى ممذاتو وعمى عبلقاتو مع نساء

اخريات واصبح يخونيا عمنا فعممت عمى اخذ راتبيا بنفسيا واعالة اسرتيا وقد قامت برفع دعوى طبلق
عمى زوجيا  ،فعمى االزواج صيانة زوجاتيم واالنفاق عميين وكما قال الرسول صمى اهلل عميو وسمم
((افضل دينار ينفقو الرجل دينار ينفقو عمى عيالو ودينار ينفقو الرجل عمى دابتو في سبيل اهلل ودينار

ينفقو عمى اصحابو في سبيل اهلل ))  .اما فيما يتعمق بكون الزوجة متطمبة عمى الرغم من ضعف الحالة
االقتصادية لزوجيا حيث تم مبلحظة انو رغم ضعف الحالة االقتصادية لمزوج واال انو حاول ان يمبي كل
متطمبات زوجتو إال ان الزوجة تمادت كثي ار واصبحت تقمد اخواتيا االخريات وىي تقول ان اخواتي لديين

ىذا وذاك وكذلك صديقاتيا المقربات فنصحيا كثي ار وحاول اصبلحيا لكنو لم يستطع ذلك فاضطر الى

تركيا وىجرىا لدى اىميا الذين اصروا عمى طبلقيا منو ،لذا عمى المرأة ان تكون اكثر عقبلنية والعمل
عمى موازنة امور بيتيا وعدم مجاراة غيرىا وتقميدىم وان تكون شكوره لزوجيا وكما قال الرسول صمى اهلل

عم يو وسمم ((خير النساء التي اذا اعطيت شكرت ،واذا حرمت صبرت ،تسرك اذا نظرت  ،وتطيعك اذا

امرت ))  .اما فيما يتعمق باستغبلل الزوج او الزوجة الى اموال االخر فقد كان العدد ( )2من الحاالت

المدروسة وبنسبة ( )%7ومن ىذه الحاالت فتاة متزوجة من رجل كاسب ولديو بيت وسيارة والبيت يعيش
فيو اىمو معيم  ،وفي احد االيام جاءت ام الزوجة وكان الزوج في العمل واخذتيا الى بيت اىميا وىي

تعيش في مدينة النجف وعندما طمب من زوجتو العودة الى البيت طمبت منو ان يشتري ليا بيتاً في
النجف بالقرب من بيت اىميا ويسجمو باسميا ويسجل السيارة أيضا او انيا لن ترجع إليو وتبقى في بيت
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اىميا فاخذ اىمو الى اىميا لمصالحتيا فوجد ان اىميا يطمبون الطمب نفسو لذلك اضطر الى رفع دعوى

طبلق وترك زوجتو .

جدول ()13

يمثل راي المبحوثين حول سبب الطبلق وىي العوامل التكنولوجية
السبب العامل التكنموجي

التكرار

النسبة

دخول وسائل االتصال الحديثة

23

%53

انشغال الزوج او الزوجة في وسائل االتصال وعدم وجود

13

%25

وجود عبلقات غير شرعية عن طريق وسائل االتصال

6

%15

تواصل اجتماعي مع بعضيم
(الموبايل واالنترنيت )

تغير نظرة الفرد الى شريك حياتو بسبب تأثير االفبلم المدبمجة

2

%5

عمى االفراد
43

%133

بعد االطبلع عمى محتوى استمارة المقاببلت وتحميل البيانات التي تم الحصول عمييا من دراسة حاالت

المبحوثين تم مبلحظة ان ( )23من المبحوثين قد تأثروا بوسائل االتصال الحديثو اذ ان جميعيم قد
اشاروا الى ان دخول وسائل االتصال الحديثة ىي السبب في زيادة نسب الطبلق في المجتمع والتي كانت

نسبتيم (

 )% 53اما فيما يتعمق بانشغال الزوج او الزوجة بوسائل االتصال وعدم وجود تواصل

اجتماعي مع بعضيم لوحظ ان ( )13من الحاالت كان سبب طبلقيم عدم وجود تواصل اجتماعي بسبب

وسائل االتصال  ،ومن ىذه الحاالت ىي احدى الفتيات التي كانت موجودة في المحكمة وقالت انيا
متزوجة من رجل موظف وحاصل عمى شيادة عميا اال ان المشكمة االساسية انو عند عودتو من الدوام

الى ساعات متأخرة من الميل يقضييا ىو عمى جياز الحاسوب وال يعرف شيئاً عن عائمتو ماذا يفعمون ؟
وماذا يحتاجون ؟فأصبحت ىي ال تعرف ماذا تفعل معو كي يجمس مع اطفالو ويكمميم وينصحيم وعند
الكبلم معو يتعصب ويقول ليم انو يعمل عمى الحاسوب فكانت مشاكميم يوميو بسبب ىذا الشيء

واضطرت الى رفع دعوى طبلق عمى زوجيا ألنو غير متواجد معيم رغم وجوده في البيت .اما الخيانة

الزوجية مع اشخاص عمى االنترنيت والموبايل فقد كانت ىناك ( )6حاالت تعاني بسبب العبلقات غير

الشرعية لمزوج او الزوجة إذ اصبح الموبايل واالنترنيت وسيمة بسيطة جدا لمخيانة الزوجية ولؤلسف حيث
اصبح الزوج وبكل بساطة يعرف من النساء ما يندى لو الجبين وقد تم مبلحظة ان احدى المطمقات فتاة
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شابة ولطيفة إال انيا تطمقت من زوجيا بسبب عبلقاتو غير الشرعية عمى االنترنيت وىي تقول انيا
حاولت ان تنصحو بترك ىذه العبلقات ألنيا تغضب اهلل والبشر وال يمكنيا العيش مع شخص يعيش مع

غيرىا عمى الرغم من تواجده معيا في البيت وال يمكنيا ان تتحمل كل ىذه العبلقات التي كان يقوم بيا

مع نساء اخريات  ،ومن ىذه الحاالت ايضا شاب متزوج من فتاة من اقاربو ويتفاجأ في احد االيام ليجدىا
تتكمم بالموبايل مع شخص كبلم رومانسي وجنسي واخذ الموبايل منيا وتكمم مع ىذا الشخص الذي اغمق

الموبايل فتولدت مشكمة كبيرة مع زوجتو وذىبت الى بيت اىميا وبعد فترة من الزمن جاء والد الفتاة

واخبره ان يعطييا فرصة ثانية وانيا سوف لن تقوم بذلك وتم ارجاعيا الى بيت زوجيا اال انو اصبح

يراقبيا ويفتش في جيازىا وفي احد االيام وجد رسالو من شخص ىي عمى عبلقو بو فقام بطردىا الى

بيت اىميا وطمقيا  .اما تغير نظرة الفرد الى شريك حياتو بسبب تأثير االفبلم المدبمجة فقد كانت

الحاالت ىي ( )2من المبحوثين كان السبب ىو تغير نظرة شريك حياتو لو وانو اصبح يريده او تريده مثل
ابطال االفبلم المدبمجة إذ اصبح الفرد يريد زوجتو مثل بطمة االفبلم كأن تكون دائمة الترتيب لنفسيا

وبيتيا وتعتني بجم اليا وىو ال يعمم ان ىؤالء مجرد ابطال في افبلم ال في الواقع ففي الحياة الطبيعية
الشخص قد يتعب ويمرض وان ىذه االفبلم من مجتمعات تختمف عن مجتمعاتنا في الدين والقيم والعادات

وال يمكن ان نتشبو بيم ونقمدىم واصبحت المشاكل بين الزوجين مستمرة ومن ىذه الحاالت كان ىناك
شاب يجمس مع الباحث االجتماعي ويخبره عما كان يعانيو بسبب ىذا االمر وقد استفسرت منو عن ىذه

الحالة فشرح قائبل ان زوجتو تريد منو ان يكون مثل ابطال االفبلم الذين يقتمون انفسيم من اجل زوجاتيم

في حين أنو كان دائماً يقول ليا انو يحبيا ويأخذىا الى اماكن ترويح بشكل مستمر ويسافر معيا الى دول
مختمفة ألنيا لم تر ىذه الدول وحينيا كانت ىي ترتدي المبلبس التي تشبو ممبس البطبلت في االفبلم

وىو كان دائم النصح ليا بان ىذه االشياء مخالفة لمدين والشرع اال انيا ال تسمع ىذا الكبلم شكاىا الى

اىميا ولكن بدون جدوى لذلك اضطر الى ان يرفع دعوى طبلق في المحكمة طمقيا فعبلً.

سادساً  :نتائج البحث وتوصياته
نتائج البحث :

 -1ان قمة الوعي الديني لدى االفراد من اىم االسباب التي تؤدي الى الطبلق .

 -2تدخل االىل في حيات الزوجين سبب من اسباب الطبلق فعمى االىل عدم التدخل في حياة ابنائيم .
 -3تغير الكث ير من القيم االجتماعية التي تنظر الى الطبلق والمطمق في الوقت نفسو سبب من اسباب
زيادة الطبلق .

 -4الفقر والعوز المادي لمزوجين سبب من اسباب الطبلق .
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 -5عدم التكافؤ االقتصادي لمزوجين وعدم المقدرة عمى تحمل اعباء الحياة سبب من اسباب الطبلق .
 -6دخول وسائل االتصال الحديثة الى المجتمع زاد من نسب الطبلق .

 -7انشغال الزوجين بوسائل االتصال الحديثة وعدم وجود تواصل اجتماعي فيما بينيم زاد من نسب
الطبلق .

 -8وجود عبلقات غير شرعية عن طريق وسائل االتصال زاد من نسب الطبلق في المجتمع .
 -9ان الطبلق ال يرجع الى سبب واحد محدد في المجتمع وانما ىناك عدة اسباب ادت الى زيادة نسب
الطبلق في المجتمع منيا اجتماعي واقتصادي وتكنولوجي .

التوصيات :
 -1زيادة الوعي الديني لؤلفراد وارشادىم الى اىم الحقوق والواجبات التي عمى الزوجين اتباعيا وتحمل اعباء
الحياة الزوجية عن طريق المحاضرات الدينية في وسائل االعبلم وفي الجوامع والحسينيات في مختمف

المناطق .

 -2عدم تزويج الشباب في اعمار صغيرة اي (الزواج المبكر) ألي سبب كان وعمى العوائل تحمل اعباء ابنائيم
وزيادة وعييم في تحمل المسؤولية عند الزواج وخاصةً الفتيات منيم .

 -3عدم تدخل االىل في حياة الزوجين وتركيم يحمون مشاكميم بأنفسيم ويتحممون مسؤولية اعماليم .

 -4وضع بعض المناىج في الجامعات التي تخص الحياة الزوجية واالسرية لغرض توعية الطمبة بمسؤولياتيم
المستقبمية وتعريفيم بأىمية االسرة .
 -5توفير فرص عمل لمشباب والقضاء عمى الفقر لغرض مساعدتيم في تحمل االعباء االسرية االقتصادية .

 -6توعية االفراد حول استعمال وسائل االتصال الحديثة استعماالً ايجابياً وعدم استعماليا بشكل سيء يسيء
لمشخص ولمجياز .

 -7احترام الروابط االسرية ومنيا رابطة الزواج المقدس وعدم االستيانة بو وال يجوز الطبلق ألسباب ىامشية
وغير جدية ألن ابغض الحبلل عند اهلل الطبلق .
 -8عدم تسييل إجراءات الطبلق في المحاكم العراقية ووضع بعض العراقيل امام وقوعيا ووضع بعض الغرامات
المالية التي تعيق الطبلق وتصعبو عمى االفراد .

المصادر :
 -1احسان محمد الحسن ،عمم اجتماع العائمة ،دار الكتب والوثائق  ،بغداد .2333 ،
-0

اسد اهلل الحرشي  ،الطبلق اسبابو االجتماعية ومبرراتو الشرعية  ،دار العمم لمطباعة والنشر والتوزيع  ،ط، 1

. 2332
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اسباب زيادة نسب الطالق في المجتمع العراقي (

 -3خميل بن احمد الفراىيدي ،كتاب العين  ،تحقيق ميدي المخزومي وابراىيم السامرائي ،ج، 5دار ومكتبة اليبلل ،ب
.ن .

 -4خمدون حسن النقيب  ،دوافع ومستقبل االوضاع االجتماعية رؤى لمستقبل الخميج العربي  ،دار الخميج لمشارقة
. 1985،
 -5سناء الخولي ،الزواج والعبلقات االسرية  ،دار النيضة العربية  ،بيروت (،ب .ن).
 -6سييل رزق دياب  ،مناىج البحث العممي  ،فمسطين . 2333 ،
 -7سيد رشاد غنيم واخرون ،سوسيولوجيا االسرة  ،مطبعة البحيرة ( ،ب.ن) .
-9فيد الثاقب  ،الخطوبة والتفاعل الزواجي والطبلق في المجتمع الكويتي  ،بحث منشور في مجمة العموم االجتماعية الممد
 ، 26العدد . 1998 ، 1

-13كريم محمد حمزة  ،فييمة كريم المشيداني ،المراة العراقية جدلية التكوين والتمكين ،مكتبة عادل  ،بغداد . 2314 ،
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Abstract
Islam has put a system for the family to ensure its happiness and stability. This system
ensures the greatest participation and continuity of marital life and this does not happen unless

مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
التاسع عشر :العدد 6112/1م

533

المجلد

( اسباب زيادة نسب الطالق في المجتمع العراقي

 انيس شهيد محمد.م
)محافظة الديوانية انموذجا

understanding what marital relations system involves, but the conditions are often not
permanent, and the rules must be subjected to an exception, however, a great regret of raising
divorce rates in the community which is a matter of concern and deserves diligently the study
of the causes behind this phenomenon, which is an unhealthy and unacceptable sign morally
and socially that the society suffers remarkably from this phenomenon and our Great Prophet
commands us that divorce is the most hated Halal and the muslim must use all the means and
ways for the solving of family problems and get away from the divorce as much as possible.
This research has come to add a simple flash to study the causes of increasing ratios of
divorce in Iraqi courts. This research is divided into two parts: the theoretical and the field .
The theoretical part includes theoretical study of basic concepts, namely the concept of
divorce, the study of the causes of divorce and these reasons are social, economic,
technological and also studies the viewpoint of religion to divorce. The field part includes a
sample of (30) divorced male and females using the case study method and the use of the
corresponding form with direct observation of the respondents during the study and because it
is a thorny subject regarding the life of individuals and it is of special difficulty in obtaining
the information publicly. The research gas come up with a set of results, among them are: 1.
The lack of religious awareness among individuals which is the most important reason that
lead to divorce., 2. Material poverty and destitution for the married couple is a reason for
divorce. 3. Entry of modern means of communication to the community has increased divorce
rates. Some of the recommendations are: 1. Increasing religious awareness of individuals and
instruct them in the most important rights and duties that the married couple must follow and
bearing marital life through religious lectures in the media and in mosques and Shiite
mosques in all regions. 2. Put some curricula in universities related to marriage and family
life for the purpose of educating students for future responsibilities and introduce them to the
importance of family. 3. Do not to facilitate divorce proceedings in the Iraqi courts by putting
some obstacles in the way of individuals and imposing some financial penalties that hinder
divorce and make it difficult on the individuals.
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 -19ىل تعتقد ان سبب الطبلق ىو وجود عبلقات غير شرعية عن طريق وسائل االتصال (الموبايل
واالنترنيت )؟
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