
يالعراقالمجتمع  علىالطالق واثاره  

 ََة َواتـَُّقوا اللََّه ر تِِهنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ بَُّكْم َال يَاَأيـَُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتْم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ
َنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوتِِهنَّ َوَال َيْخُرْجَن ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن بَِفاِحشَ  ٍة ُمبَـيـِّ

١))اللَِّه فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدِري َلَعلَّ اللََّه ُيْحِدُث بـَْعَد َذِلَك َأْمًرا

ةالمقدمــــــ

ال ان معايشتنا االحصاءات الرمسية االيت ال تدعمها العراقي تمع حاالت الطالق يف نتيجة لتزايد
االمر الذي يدفعنا لطرح 

ملاذا و ؟ تساؤالت ، ما أسباب الطالق يف جمتمعنا وملاذا تسري حنو طريق التزايد املستمرجمموعة من ال
من الصعوبة مبكان وضع عديدةاك تساؤالت هن؟

لذالك وددنا طرح موضوع الطالق الذي أصبح احلدث اهلام يف و احصائية دقيقة هلا 
.حنن سائرون ؟ 

.يل النتائج امًال يف الوصول اىل مظاهر ودوافع هذه الظاهرة وخفاياها عن طريق حتل

.١القران الكریم ، الطالق ، ١



)الطالق واحكامه  ( المبحث االول  

.واحكامه في االسالم  الطالقتعريف  - : المطلب االول  

.الطالقمفهوم

أطلقت األسري ،إذا حللت قي قيده :تقول.مأخوذ من اإلطالق وهو اإلرسال والرتكالطالق يف اللغة
الفراق ويعين ايضاً ، حل رابطه الزواج،:الطالقاما مفهومه يف الشرع ف.لتهوأرس

.شروط وأحكام شرعيةوفقاً لواإلنفصال بني الزوجني 

، فقد جاء يف احلديث الشريف عن االمام ، إال أنه مكروه كراهة شديدةبشكل مبدئي جائزوالطالق
إىل اهللا عزوجل بما من شيء أح...«: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال، أالصادق عليه السالم

، يعين ، وما من شيء أبغض إىل اهللا عزوجل من بيت خيرب يف اإلسالم بالفرقةمن بيت يعمر بالنكاح
ه اهللا أبغض إليه من لما من شيء مما أحل«: وجاء عن اإلمام الصادق عليه السالم أيضاً ».٢الطالق

صرة النكاح بني افاإلسالم يهتم باستمرارية ».٣اقو ، وإن اهللا عزوجل يبغض املطالق الذقالطال
.الزوجني واحلفاظ على كيان اُالسرة

م واملسؤول يف األسرة أن حيل املشاكل النامجة بينه وبني زوجته باليت هي أحسنيوينبغي للزوج باعتباره الق
، واستعصت املشاكل وإذا استفحلت االمور.القة الزوجية، وأن يسلك كل الطرق اليت حتافظ على الع

، ينبغي حسب التوجيه القرآين اللجوء إىل على احلل الداخلي حبيث خيف وقوع الشقاق بينهما
، وأهل الزوجة ، فيبعث أهل الزوج حكمًا منهمالتحاكم إىل أقارب الطرفني قبل التفكري يف الطالق

، وإذا توصال إىل حل يرضي ل والوئامواجياد وسائل للحاب اخلالف ، لكي يتدارسا أسبحكمًا منهم
، وبالطبع إذا كان الزوجان يرغبان يف اإلبقاء على كيان االسرة وعدم الشقاق الطرفني حاوال تطبيقه

..٢٦٦٢٦٦، ص، ص١١، ح، ح١١، أبواب مقدمات الطالق ، الباب، أبواب مقدمات الطالق ، الباب١٥١٥وسائل الشیعة، جوسائل الشیعة، ج٢
..٢٦٧٢٦٧، ص، ص٥٥المصدرالسابق ، حالمصدرالسابق ، ح٣



ْن َوإِ ((:وتعاىل يف كتابه الكرمي قال سبحانه. ، وتعود املياه إىل جماريها الطبيعية
نَـُهَما ِإنَّ ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوْا َحَكًما مِّْن أَْهِلِه َوَحَكًما مِّْن َأْهِلَها ِإن يُرِيَدا ِإْصَالًحا يـَُوفِِّق  الّلُه بـَيـْ

. ٤)) الّلَه َكاَن َعِليًما َخِبريًا

ودون سلوك الطرق األخرى ، يف الشريعة االسالمية اللجوء إىل الطالق دون تريثاحملبذفليس من 
وقبل بيان األحكام والشروط نستلهم .لتجنب الوقوع فيما تعتربه األحاديث الشريفة أبغض احلالل

بعض الرؤى والبصائر من آيات الذكر احلكيم حول الطالق، كما نتلو عدداً من الروايات الشريفة حول 
.

.احكام الطالق في االسالم: الثاني  ب  المطل

ت الشيعة اإلمامية اىل وضع احكامه وذهبيف واملذاهب ف الفقهاء ختالوذلك الللطالق احكام عدة 

.صيب البالغ عشر سنني فالبد من رعاية االحتياط فيه
وأن يقصد املطلق الفراق حقيقة بصيغة الطالق فال يصح طالق اهلازل ، والساهي ، ومن ال يفهم معىن 

وال يقع الطالق اال اذا انشئ بصيغة خاصة، وبلغة عربية ملن وللطالق صيغة حمددة وشروط.الطالق
زوجيت ـويذكر امسهاـ (( يقول الزوج مثال  .عادلني يسمعان إنشاء الطالقيقدر عليها ، ومبحضر رجلني

زوجة موكلي ـويذكر (( أو يقول وكيل الزوج ))  أنت طالق (( أو خياطب زوجته مثال قائال هلا))  طالق 
ت وال جيب ذكر اسم الزوجة يف صيغة الطالق إذا كان.عندئذ يقع الطالق بني الزوجني)) امسهاـ طالق 

وال جيوز الطالق ما مل تكن املرأة املطلقة طاهرة من .معينة مشخصة معروفة كما إذا مل يكن له غريها

جل االنتظار حىت كما ال جيوز للزوج طالق زوجته يف طهر جامعها فيه ، بل على الر .غياب الزوج
الزواج (هذا وال تطلق الزوجة يف .حتيض زوجته مث تطهر من حيضها مث يطلق بعد طهرها من احليض

ق الفراق بانقضاء املدة املتفق عليها معها ، أو يبذل املدة املتبقية هلا كأن يقول الرجل rبل يتح) تrاملؤ
وللطالق عدة حمددة عن الشيعة .لعالقة بينهمافتنتهي بذلك ا)) وهبتك املدة الباقية (( لزوجته مثال  

االمامية

.٣٥القران الكریم ، النساء ، االیة ٤



ة الطالق لغري احلامل ثالثة أطهار، دوع.تعتد ابتداء من تاريخ وقوع الطالق ال تاريخ علمها به
د، إن عمعىن هذا.ق وحيضها طهراً واحداً مهما كان قليالً وحيسب الطهر الفاصل بني الطال

ل، تاما كان ذلك ة املطّلقة احلامل مّدة محلها، وهي تنقضي بوضع احلمد؟ وعم الثالثدبعد رؤيتها ال
، دجة زواجًا مؤقتاً عو وعلى املتز احلمل أو سقطا

د، فع، وال حاملغري يائس
.وحنوهضملر 

- : انواععدة  وللطالق  

جة قبل الدخول زو ، كطالق البعقد جديداال جة زو جوع إىل الر ج بعده الزو ما ليس لل: الطالق البائن
وجة ز ي بالطالق اخللعي ويقصد به الطالق بفدية من المما يسايضاً ومن اقسام الطالق البائن .

جية، وعدم إقامة حدود اهللا زو دالكارهة لزوجها إىل ح
) )ذلت لك مهري على أن ختلعينب(( وجة لزوجهاز فإذا قالت ال. فيه، ولكن من دون أن يكرهها هو

زوجيت ـويذكر امسهاـ خالعتها على (( صحيحة وحبضور شاهدين عدلني بيةغة عر ج بعد ذلك بلزو وقال ال
.قها طالقاً خلعياً لفاذا قال ذلك فقد ط) )ما بذلت

كما . وجيوز أن يكون مال اخللع املبذول للزوج غري املهر. ةعينوال جيب ذكر اسم الزوجة هنا إذا كانت م
. ٥ما يف بذل املهر أو غريه يف الطالق اخللعيحيق للزوجة والزوج أن يوكال من يقوم مقامه

ما كان للزوج احلق يف إرجاع زوجته املطلقة إليه مادامت يف العدة، من دون عقد : الطالق الرجعي
.جديد، وال مهر جديد

( اىل الرأي القائل يف الطالق واحكامه فقد ذهبوا من األحناف واحلنابلة اما بالنسبة ملوقف اهل العامة 
لعن اهللا كل ذواق ،(( ، واستدلوا بقول الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) حيظر الطالق إال حلاجة 

فال حيل وألن يف الطالق كفراً لنعمة اهللا ،فإن يف الزواج نعمة من نعمه ،وكفران النعمة حرام ،))مطالق 

٥http://www.aqaedalshia.com/ahkam/talaq/index.htm



تاب الرجل يف سلوك زوجته أو أن يستقر يف قلبه عدم ومن هذه الضرورة اليت تبيحه أن ير .إال لضرورة
.نعمة اهللابحمض كفران ذ، فإن مل تكن هناك حاجة تدعو إىل الطالق يكون حينئاشتهائها

الطالق واجبًا وقد يكون حمرمًا وقد يكون مباحًا وقد يكون مندوباً ويعترب احلنابلة 
،إذا رأيا أن الطالق هو الوسيلة بني الزوجنيفهو طالق احلكمني يف الشقاق: فأما الطالق الواجب

للذين يؤلون من (( ، مدة أربعة أشهر لقول اهللا تعاىل وكذلك طالق املويل بعد الرتبص، لقطع الشقاق
.٦))نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن اهللا غفور رحيم وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليم

وضرر ،ألنه ضرر بنفس الزوج،الطالق من غري حاجة إليه وإمنا كان حمرماً فهو: وأما الطالق احملرم
لقول ،،مثل إتالف املالوإعدام للمصلحة احلاصلة هلما من غري حاجة إلية فكان حمرماً ، بزوجته

فإمنا يكون عند احلاجة إليه ،: أما الطالق املباح،)ال ضرر وال ضرار(الرسول صلى اهللا علية وسلم
: أما الطالق املندوب إليه، 

فإمنا الطالق الذي يكون عند تفريط املرأة يف حقوق اهللا الواجبة عليها مثل الصالة وحنوها وال ميكنه 
اسك األسرة باعتبارها بالرغم من تأكيد الدين احلنيف على مت.٧إجبارها عليها أي تكون غري عفيفة

، فإن النظرة الواقعية لإلسالم عاجلت مشاكل تفكك األسرة بالطالق 
حدوداً واضحة للطالق الكرميوقد رسم القرآن .

لباب مفتوحًا أمام عودة العالقات األسرية ويلحق بفقه ، لكي يدع ايف سورة مباركة بإسم الطالق
، ومثل الظهار واإليالء واللعانالطالق أحكام تفكك األسرة بغريه مثل اخللع واملبارأة

املؤمن أن يراعي يف ظروف االختالف حدود اهللا
. كل شؤونه

.١٢٦-١٢٥البقرة،اآلیة القران الكریم ، ٦
.٢٤٣-٢٤١، ص٢م ،جـــ١٩٨٥-هــ١٤٠٥، دار الكتاب العربي، بیروت ،٧فقه السنة ، السید حافظ ، طــ٧



)دراسة تطبيقية  ( لثانيالمبحث ا

.استبيان خاص بالطالق اسبابه واثاره  - : المطلب االول  

نتيجة لغياب الدراسات البحثية االستقصائية واالحصاءات الرمسية وجد الباحث ان افضل طريقة للولوج 
يف الوصول اىل نتائج ، اىل العوامل املؤدية للطالق 

.جتيب على اسئلة البحث 

وتناول االستبيان املعلومات الدميغرافية اخلاصة بالعينات املختارة بطريقة عشوائية مع مراعاة الفوارق 

.رية والعالقة االس

وتطرق االستبيان ايضاً اىل جمموعة من االسئلة اليت تناقش العوائق اليت تواجه الشخص قبل الزواج كاملادة 
والضغوط االجتماعية واملسكن ، كما ناقش ظاهرة عدم االجناب ومدى تأثريها يف استمرار العالقة 

قالية ومرض الثالسيميا وامهية الزوجية ومل يغفل االستبيان االمراض االخرى وباالخص االمراض االنت
.الفحوص ما قبل الزواج 

ومل يغفل االستبيان الدين وتاثريه قبل وبعد الزواج وهل يشكل بدوره عائق امام اختيار شريك احلياة او 
االستمرار معه خصوصا بعد اهلجمة الطائفية اليت اجتاحت البلد بعد سقوط النظام السابق ، وهل حنن 

.انون االحوال الشخصية متاشياً مع املتغريات املتعلقة بزيادة نسب الطالق حباجة اىل تعديل ق

وناقش االستبيان ظاهرة تعدد الزوجات وهل هي ظاهرة مقبولة اجتماعيًا لدى اجلنسني ، وهل تشكل 
الدينية للفتاة عائقاً امام اخيار الفتاه للزواج ، وما هو دور املرجعية ) ارملة –مطلقة ( احلالة االجتماعية 

.يف اجياد احللول للظاهرة حمل الدراسة والبحث 



أستبيان عن اسباب زيادة ظاهرة الطالق يف العراق

معلومات دميوغرافية -: أوالً 

:السكن :                   الشهادة :                     العمر :                       اجلنس 

- : يف املكان الذي تعتقد انه يشكل انسب اجابة لالسئلة ادناه )صح ( يرجى وضع عالمة : ثانياً 

ال اوافق تماماال  اوافقاوافق الى حد مااوافقاوافق تماماالموضوعت
من عوائق الزواج الضغوط املادية ١
من عوائق الزواج الضغوط االجتماعية٢

من عوائق الزواج االختالف الثقايف٣
من عوائق الزواج عدم توفر املسكن٤
من عوائق الزواج اختالف املذهب الديين٥

هل هناك ضغوط اجتماعية يف اختيار ٦
شريك احلياة

هل يشكل عمل الزوجة عائقًا قبل الزواج ٧
وبعده

هل هناك استعداد للزواج والعيش يف بيت ٨
عائلة الزوج

واج يف سن صغرية هل تشجع الز ٩
هل تعتقد ان قانون االحوال الشخصية ١٠

حباجة للتعديل 
هل يشكل عدم االجناب سبب من ١١

اسباب الطالق 
لو اصيب شريك احلياة مبرض عضال او ١٢

انتقايل تستمر معه 



هل تشكل احلالة املادية لشريك احلياة ١٣
دافعا لالختيار 

هل لشخصية شريك احلياة امهية يف ١٤
االختيار 

هل تقوم بالسؤال عن دين واخالق ١٥
الشريك قبل السؤال عن املادة والسكن

هل يشكل الفارق العمري عائقا يف الزواج١٦
هل انت مع فكرة تعدد الزوجات ١٧
هل انت على استعداد للزواج من فتاة ١٨

ة مطلقة او ارمل
هل تشجع فحوص الدم قبل الزواج١٩
هل تعتقد ان للمرجعية الدينية دور يف ٢٠

تقليل نسب الطالق 
هل انت على دراية مبرض الثالسيميا ٢١
هل تشجع فكرة النهوة العشائرية٢٢
هل تفضل الزواج من فتاة عاملة ٢٣
زواج من هل انت على استعداد بال٢٤

شخص يؤمن مبذهب مغاير 
هل للشكل اجلسماين لشريك احلياة امهية ٢٥

يف االختيار 



.تحليل االستبيان والوصول الى النتائج  : مطلب الثاني  ال

بعد توزيع االستبيان على الشرائح املختلفة ومراعاة الواقع الدميوغرايف توصل البحث اىل جمموعة من 
-: ان من امهها النتائج ك

.تشكل شخصية الفرد امهية كبرية يف اختيار شريك احلياة .١

ادراك العينة المهية فحوص الدم قبل الزواج اال ان نفس العينة مل تعرف مرض الثالسيميا االمر .٢
.الذي يثري عالمة استفهام حول املوضوع 

.ظاهرة انتشار واتساع الطالق دق ناقوص اخلطر اثر تراجع دور املرجعية الدينية يف التقليل من .٣

.رفض العينة لفكرة النهوة العشائرية وتدخل املوروث االجتماعي يف احلياة الزوجية .٤

.امام استمرار احلياة الزوجية مل يشكل االختالف املذهيب او الديين عارضاً .٥

قامة استيعاب العينة لالوضاع االقتصادية وعدم ممانعتهم يف مشاركة اهل الزوج البيت لال.٦
.والسكن 

: وميكن مالحظة باقي النتائج من اخلالل املقياس التايل 


