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قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 
العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق

)simplified Arabic( عىل أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 
الصفحات ترقياًم متسلساًل.

يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 
حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4

والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم.

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.



إضافات ت.  أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقومون  يرى  التي  البحوث 
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش.
الرفض.ث.  أسباب  إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبلغ  املرفوضة  البحوث 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة ح. 

مالية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.أ. 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. ت. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.ث. 

ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة )turath@alkafeel.net( او . 13
ترسل عىل املوقع الرسمي للمجلة )http://karbalaheritage.alkafeel.net(، أو 
ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: )العراق/كربالء املقدسة/

الثقايف/مركز  الكفيل  ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  حي 
تراث كربالء(.





كلمة العدد

اخلطوة الثانية

كانا  إذا  والسيام  واحدة،  بعني  خمتلفني  عاملني  إىل  تنظر  أن  السهل  من  ليس 
ينتميان إىل حقبتني زمنيتني خمتلفتني، وإذا أضفنا إىل هذه العقبِة عقبَة أّن الناظر 
ال ينتمي إىل مكان ذلك العامل املنظور إليه من زمن الحق، ستكون العقبُة عقبتني 
حتاًم. هاتان العقبتان كانتا مالزمتني لتفكري اهليأتني القائمتني عىل املجلة ؛ أعني 
تفعيلها،  وآليات  املجلة،  يناقشان صورة تصميم  والتحريرية ومها  االستشارية 

وتقنية ديمومتها يف اإلصدار.
ُذلَِّلت مصاعبه،  لكن اخلطوة األوىل ما أن تبدأ حتى جيد السائر أن الطريق 
وبدأت أقدامه تعتاد عىل الطريق، عىل الرغم من متاعبه، لذا وجدت اهليأتان أّن 
الطريق بدأ يتيّس أمام خطواهتا بالرشوع، والسيام بعد أن قطعت املجلة اخلطوة 

األوىل من مشوارها.
أن  دلياًل عىل  املجلة،  إصدار  الثاين من مسرية  العدد  أعني  الثانية؛  اخلطوة  وتأيت 
الطريق سيسهل وأن اخلطوات سترتى وال تقف عن عقبة أو عقبتني كام هو الظّن.

وقد احتوت أبواب املجلة اخلمسة ؛ أعني الباب املجتمعي، والباب التارخيي، 
والباب األديب، والباب الفني، والباب العلمي، عىل جمموعة طيبة من البحوث 
الذين قّيموها  العلمي املحّكم، وقد كانت مثار استحسان اخلرباء  الطابع  ذات 



بالكفاءة  هلم  املشهود  اجلامعات  أساتذة  من  االختصاص  ذوي  األساتذة  من 
والعلمية، فضاًل عند تنّوع كّتاب أبحاث عدد املجلة من جامعاتنا العراقية.

وتقّدم املجلة دعوة عامة إىل األساتذة األكاديميني املعنيني باملستوى الرتاثي 
وفق  عىل  املكتوبة  البحوث  يبعثوا  أن  وخارجه  العراق  داخل  من  الكربالئي 
رشائط البحث العلمي عىل عنوان املجلة؛ ألّن ديمومة املجلة بام تنتجه أقالمهم.

واهلل املوفق



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.- 
املادة األدق لتبيني تارخيها.- 
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا.- 

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى  إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: - 
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا.  ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي -  مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل. 

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث - 
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل - 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء - 

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف - 

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.



تراث كربالء
للشاعر عيل الصفار

ادرِة عن مركز  مة الصَّ ِة ُتراِث كربالء الفصليِة املحكَّ ُخ صدوَر جَمَلَّ َقصيدٌة ُتؤرِّ
للعتبِة  العامِة  لألمانة  التابعة  افيِة  والَثقَّ الفكرية  الشؤون  كربالء/قسم  تراث 

العباسيِة املقدسِة وذلك يف سنة 1435هـ.

ــا ُمـــنَـــاَهـــا ــ ــَه ــ ــوُف ــ ــُف ــ ــٌة ُط ــ ــ ــلَّ ــ ــ جَمَ
ــال ــرَب ــِق ك ــ ــُأْف ــ ــو بِ ــم ــُس ــٌة َت ــيَّ ــل ــص َف
ــا ــه ــَل ــا أمَج ــ ــُة َم ــَسـ ــْمـ ــا اخَلـ ــ ـ ــواُبَ ــ َأْبـ
ــَا ــ ـ ــوُل إِنَّ ــصـ ــُفـ ــا الـ ــ ــْت َك ــ َع ــوَّ ــ ــنَ ــ َت
ــدا ــوِر َبـ ــل ــك ــل ــف ــال ــاُب ُتــــــراٍث بِ ــ بـ
ــى بِـــَتـــاريـــخ َمـــَى ــن ــع وآَخـــــــٌر ُي
ــاٍد َأْيــنَــَعــْت ــَضـ ــصَّ لِـ ــ َوثـــاِلـــٌث ُخ
ــــــــاٌل، ُصـــــَوٌر ، مَجَ ورابِــــــــٌع َفــــــنٌّ
ــى ــن ــَت ــِم فــيــِه جُمْ ــل ــع ــل وَخــــاِمــــٌس لِ
ــاٍت َأرَشَقـــــْت ــح ــف ــْن ص ــ ــا ِم ــاهل ــي َف
ــٍب ُمـــغـــَرٍم ــل ــَق ُث الـــَعـــْقـــَل ب ــــــدِّ ُتَ
ــًة ــَم ــْت ــبِّ ُع ــِحـ ــِر امُلـ ــك ــْن ف ــ ُتــيــُط َع
َشــمــُســَهــا ــنِي  ــَسـ ــاحُلـ وبِـ وكــيــَف ال 
ــا بِـــاْســـِم الــكــفــيــل ُمــقــِمــر ــَه ــُل ــي َول
ــا َفـــاْرَتـــَوْت ــاَب ظــَاَه ــَس بِـــُجـــوِدِه اْن

ــا ُخــطــاَهــا ــَه ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ َعــــى ُخـ
ــنَـــاَهـــا وِمــــــْن َســـنَـــا ُتـــراثِـــهـــا َسـ
ــاِب الــَعــبــا َنـــراهـــا ــ ــح ــ َكـــَعـــدِّ َأص
ُرَبــــاَهــــا يف  َهــــــلَّ  َربــــيــــٌع  ُكــــــلٌّ 
ــا ــ ــ ُساَه يف  ــاَر  ــ ــ َسـ جُمْـــَتـــَمـــِعـــيَّـــًا 
ــا ــَراَهـ ــاَر ِمــــْن َثـ ــ ــ َويــــُـــْخـــِرُج اآلث
َجـــنَـــاَهـــا ملَِــــــْن  طـــوبـــى  َأدٍب  يف 
َنـــاَلـــْت ِمــــَن اإلْبـــــــداِع ُمــبــَتــغــاهــا
ــا ــاَه ــس ــِه َك ــتـ ـ ــلَّ ــْن ُحـ ــ ــُم ِمـ ــلـ ــِعـ والـ
بِـــــَا َمـــــى؛ َفـــــَا َمــــى َهـــواَهـــا
ــا ــ ــواَه ــ س أبــــــــدًا  َأرادا  َوَمــــــــا 
ــْن ُدَجـــاَهـــا ــ ــَس ِم ــ ــُف ــ ـــــــِرُج األَْن َوُتْ
ــا ــاَه ــي ِض َســـاطِـــٌع  َســـطـــٍر  ُكــــلِّ  يف 
ِرَضـــاَهـــا أحــــــــَرَزْت  َهــــــواُه  ويف 
ــا ــاَهـ ــقـ َسـ ــِه  ــنـ ــيـ عـ ــَض  ــ ــي ــ ف ألنَّ 
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ــَســَقــْت واتَّ ــْت  ــَم َن يِه  كفَّ فــضــِل  ِمـــْن 
ــا ــ ــه ــ ــاٌء دائِـــــــُم َوإرُث ــ ــط ــ ــَي َع ــ ــْه ــ َف
خـــًا: ُمـــَؤرِّ ــْل  ــ َوُق منها  ــًة  ــَع َســب ــْذ  ُخـ

ــا ــداَهـ َيـ امَلــــــَدى  إىل  وانـــَطـــَلـــقـــْت 
ــا ــ ــَراَه ــ ِق دائِـــــــٌم  َأرٍض  ُتـــــــراُث 
ــا أحـــالهـــا( ــ )ُتـــــــراُث كـــربـــالَء َم
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امللخـ�ص

إن الطالق هو حالة حتمية الحتدام اخلالفات بني الزوجني ونتيجة لفشلهم 
يف توفري احلد األدنى من التفاهم بينهام مما يؤدي إىل انفصام عرى املودة والتآزر 
وبالتايل استحالة احلياة الزوجية؛ هذا املوضوع تم تناوله يف هذه الدراسة التي 

تضمنت أربعة مباحث وكااليت:
املبحث األول: شمل مشكلة الدراسة وأمهيته وأهدافه وحدوده، وتتلخص 
الطالق  أسباب  هي  ما  اآلتني:  السؤالني  عىل  باإلجابة  احلايل  البحث  مشكلة 
وما عدد حاالته يف مدينة كربالء املقدسة ؟ وهل يف زيادة أو تراجع وما نسبة 

ذلك؟.. ويمكن أن تلخص أمهية البحث احلايل يف األيت:
أهنا تشكل إضافة معرفية.. 1
تبحث يف األسباب املؤدية للطالق ومعوقات احلياة الزوجية.. 2
حتاول التعرف عىل نسب ومعدالت الطالق يف السنوات )2009-2007(. 3
إذ ليس هناك دراسة بحسب علم الباحثان تناولت أسباب ظاهرة الطالق يف . 4

مدينة كربالء املقدسة.
تعد هذه الدراسة وصف لظاهرة من ظواهر املجتمع الكربالئي.. 5
كام متثلت أهداف الدراسة احلالية وحدودها يف أن الدراسة هتدف إىل حتقيق . 6

األيت:
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إحصاء عدد حاالت الطالق يف مدينة كربالء املقدسة.. 1
تعرف أسباب الطالق يف مدينة كربالء املقدسة األعوام، ونسبها )2007، . 2

.)2009 ،2008
وتقترص حدود الدراسة عىل:

الطالق واقعه وأسبابه.. 1
مدينة كربالء املقدسة املركز.. 2
األعوام )2007، 2008، 2009(.. 3

عرب  الطالق  فيه  استعرض  الذي  النظري  اإلطــار  تضمن  الثاين:  املبحث 
نفسيا  الطالق  يف  واالجتامع  النفس  علامء  وأراء  اإلسالم  يف  والطالق  التاريخ 

واجتامعيا هذا فضال عن ثالث دراسات سابقة.
البحث  البحث وإجراءاته من حتديد جمتمع  تناول منهجية  الثالث:  املبحث 

وعينته وأداته وصدقها والوسائل اإلحصائية التي تم اللجوء هلا.
املبحث الرابع: أظهر نتائج البحث ومناقشتها، إضافة إىل االستنتاجات، كام 

يتضمن جمموعة من التوصيات واملقرتحات.
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Abstract

Divorce is an inevitable state caused by disagreement between hus 

bonds and wives resulting from failing in achieve the least degree of 

understanding which, in turn, leads to breaking love and consolidation 

ties and consequently getting into the impossibility of marriage life. A field 

Study of Divource Cases in Holy Karbala City: Reality and Cases Lecturer 

The study fell into four sections Section one dealt with the problem of 

the study, its importance, its goals and its limitation. The problem of the 

research is an answer to the following two questions: What are the causes 

of divorce and the its number state in holy Karbala city? Is it increasing or 

decreasing and what is the percentage?

The importance of the present research may be summarized as 

follows:

1. It is an addition to knowledge.

2. It deals with the causes which lead to divorce and the obstacles 

against marriage life.

3. It tries to see the percentages and rates of divorce in (2007-2008-2009).
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4. To the best of the researchers ' knowledge no study has dealt with the 

causes of divorce phenomenon in holy Karbala city.

5. The study is considered a description of one of the phenomena of 

Karbala society.

The goals and limits of the present study may be said to achieve the 

following:

1. Statistically specifying the number of divorce eases in the holy Karbala city.

2. Showing the causes of divorce in the holy Karbala city together with 

their percentages for the years (2007- 2008-2009).

The study is limited to:

1. Divorce: its reality and causes.

2. Centre of the holy Karbala city.

3. The years (2007-2008-2009).

Section two: it covers the theoretical side where divorce over history 

is given and also divorce in Islam giving psychologists and sociologists on 

psychologically and socially in addition to three previous studies.

Section three: it has dealt with the methodology of the research 

and procedures of the research such as the society and the its sample 

of the research together with its instrument and its validity and also the 

statistical means used.
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Section Four: it has showed the results of the research with 

explanation in addition to deductions; it has also included some 

recommendations and suggestions.
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املبحث الأول

مشكلة البحث:
إن األرسة هي النواة احليوية للمجتمع الذي يرتبط هبا سلبا أو إجيابا، فهي 
االجتامعية  التنشئة  مصدر  وهي  والقيم  الرتبية  عليها  ترتكز  التي  األوىل  اللبنة 
الزواج  نتاج  إليها يرجع املجتمع يف متاسكه أو هشاشته؛ واألرسة هي  وبالتايل 
الساموية  األديان  عليه  أكدت  ما  وهو  لوجودها،  الرشعية  الوسيلة  هو  الذي 
النفسية واجلسدية ومن  للزوجان احلاجات  تتوفر  بخاصة والتي ضمن أطرها 
ثم لألفراد اجلدد )األبناء( من خالل احلب واألمن وبام يوفر بيئة جيدة تعدهم 
لكن  هلا،  واالستعداد  والتكيف  مواجهتها  عليهم  التي  احلياة  لواقع  وتؤهلهم 
الزواج ال يقرتن دائام بالنجاح، فهناك احتامل الفشل وبالتايل تعذر استمرار هذا 
الزواج، وهنا تكون النتيجة حتمية االنفصال الذي يصطلح عليها أسم الطالق 
والتي تعاملت معها خمتلف األديان سواء منها الوضعية أو الساموية كجزء من 

احلالة الواقعية ألي جمتمع.
أن حالة الطالق هي نتيجة حتمية الحتدام اخلالفات بني الزوجني وفشلهم 
وعليه  املــودة  عرى  انفصام  وبالتايل  بينهام  التفاهم  من  األدنــى  احلد  توفري  يف 
استحالة احلياة الزوجية، حينها يلجا أحد الطرفني أو كالمها إىل الطالق الذي 
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هذا  الطالق(  )سورة  خاصة  بسورة  أفرده  حيث  الكريم  كتابه  يف   اهلل أقره 
فضال عام ورد يف سور أخرى من القران الكريم، وجعله خمرجا وَحاّل لزوجني 
ضوابط  وضعت  السمحاء  الرشيعة  ولكن  الزواج،  يف  االستمرار  عليهام  تعذر 
راعت  وحتى  الذرية  وكذلك  الطرفني  حقوق  عىل  للحفاظ  للطالق  حمكمة 

اجلوانب النفسية واالجتامعية.
دفعهام  للباحثان  االجتامعي  املحيط  يف  والتفريق  االنفصال  حالة  تفيش  أن 
انتشارها  مدى  استوقفهام  وقد  مدينتهم  مستوى  عىل  اإلشكالية  هذه  لتحري 
النفسية واالجتامعية  باملسائل  الزائد  أو االهتامم  الصدفة  أن  يظنان  أن كان  بعد 
إىل  دعامها  الذي  األمر  والنفسية،  الرتبوية  العلوم  قسم  يف  وجودمها  من  النابع 
والدراسات  البحوث  أن  فوجدا  االختصاص،  أديبات  يف  املوضوع  حترى 
عليها  حصلوا  التي  املعلومات  ضوء  يف  ولكن  قليلة،  الطالق  بظاهرة  املتعلقة 
أمكنهم االستنتاج أن الطالق كظاهرة متفشية ومنترشة يف جمتمع مدينة كربالء، 
وبام هيدد امن واستقرار املجتمع، ذلك أن الطالق يعد مشكلة اجتامعية نفسية 
تواجه املجتمعات عىل خمتلف أنواعها ملا له من آثار سلبية يف تفكك اآلرسة وما 
إىل  احلاالت  بعض  يف  هبم  يؤدي  األطفال  حياة  عىل  سلبية  آثار  من  ذلك  يتبع 
الترشد واالنحراف »وقد دلت عىل ذلك الكثري من األبحاث والدراسات منها 
امللحق بمحكمة  ))الود، 1959( ودراسة )مكتب اخلدمة االجتامعية  دراسة» 
اإلحداث ملدينة بغداد، 1956(()1( فضال عن إن الطالق يمثل ظاهرة اجتامعية 
ال حتظى بالقبول ألنه يّولد الكثري من املشكالت األرسية التي تؤدي إىل خلق 
أجواء مضطربة وما يرتتب عليها من آثار سلبية عىل املستقبل كل من الزوجني 
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واألبناء وصوال إىل املجتمع، لذلك يقع علينا مجيعًا واجب التأكد عىل خماطرة 
وانعكاساته السلبية ودوره يف تقويض أركان املجتمع وهو يف الوقت ذاته يلحق 
الرضر البالغ بمكانة املرأة ويعرضها للمشاكل النفسية واالجتامعية عىل الرغم 
من انه يف بعض األحيان يكون فرصة للمرأة للتحرر من ارس الزوج وظلمه يف 
حني أن تقصريها وعدم مباالهتا قد يكون السبب فيام حيصل هلا، ولكن بشكل 
أو بأخر فان الطالق يفقدها املكانة الرفيعة والتقدير املجتمعي التي كانت حتظى 
به، مما جيعلها عرضة لشتى صور املعاناة وحتى االضطهاد يف أحيان أخرى، كام 
هذا األمر ليس بعيد عن واقع الزوج الذي طلق ولكن بدرجة أقل وأشكال أخر 
املهيمنة عىل  الذكورية  بالكثري من الظالل  يلقي  حيث املجتمع الرشقي ما زال 
التفريق هم األطفال الذين  أطر وتقاليد جمتمعنا، ولعل اخلارس األكرب من هذا 

فقد املالذ الذي ال بديل له، من هنا يأيت تصدي الباحثان هلذه املشكلة.

أمهية البحث:
إن أمهية البحث احلايل تستند ألمهية اآلرسة وسالمة تكوينها ضمن املجتمع، 
وال تقوم األرسة يف املجتمع اإلسالمي إال عىل الزواج وهي العالقة التي عىل 
البالغة  لألمهية  ونظرًا  األخرى،  األرسية  العالقات  كافة  وتبنى  تقوم  أساسها 
الديانات  اهتامم  نالت  البرشي  املجتمع  يف  اآلرسة  حتتلها  التي  العالية  واملكانة 
َخَلَق  َأْن  آَياتِِه  ﴿َوِمْن  تعاىل:  قال  السواء،  الوضعية عىل  أو  اإلهلية  والترشيعات 
َذلَِك  ِف  إِنَّ  ًة  َوَرْحَ ًة  َودَّ مَّ َبْينَُكم  َوَجَعَل  إَِلْيَها  لَِّتْسُكنُوا  َأْزَواجًا  َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم 
ُروَن﴾)الروم/21( كام أهنا كانت وال زالت حمط اهتامم الكتاب  َلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ
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والباحثني الذين صبوا جل اهتاممهم لألرسة وقضاياها وحل املشاكل التي من 
الذي  يقوم  الذي  اهلدف  وبني  بينها  لتحول  اآلرسة  أمام  حائال  تقف  أن  شأهنا 
تروم الوصول إليه)2(، فاألرسة تعترب مأوى اإلنسان إلشباع حاجته الطبيعية إىل 
األمن واالستقرار وتعد األساس يف تكوينه وإعداده، حيث يعترب تكوينها عن 
طريق الزواج وإنجاب األطفال وسيلة أساسية ال بديل عنها لتحقيق السكينة 
َجَعَل  ﴿اللُّ  تعاىل:  قال  الزوجني)3(،  إىل  بالنسبة  سوية  حياة  وإلحياء  النفسية 
َن  مِّ َوَرَزَقُكم  َوَحَفَدًة  َبننَِي  َأْزَواِجُكم  ْن  مِّ َلُكم  َوَجَعَل  َأْزَواجًا  َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم 
الطَّيَِّباِت﴾)النحل/72( فالزواج يعد األرسة، واألرسة هي أساس املجتمع وعن 
للمجتمع،  االجيابية  املقومات  أهم  احد  يمثل  فالزواج  األرسة،  تتكون  طريقه 
والزواج يمثل احد املظاهر االجتامعية يف احلياة أن مل يكن أمهها عىل اإلطالق 
إىل  تسعى  التي  والتقاليد  والعادات  الطقوس  منظومة  حوله  تتمحور  حيث 
السائدة  والقيم  العقائد  من  منظومة  إطار  يف  واجتاهاته  إشكاله  وحتديد  تنظيمه 
يف املجتمع)4(، وهو احلدث املهم يف حياة أي شخص وبغض النظر عن جنسه، 
فالنظرة إىل الزواج ختتلف من جمتمع إىل آخر فبعض املجتمعات تنظر إىل الزواج 
نظرة دينية مقدسة يف حني ينظر إليه كنظرة دنيوية يف جمتمعات أخرى، وتؤكد 
النظرة الدينية للزواج عىل طابع القدسية عىل العالقات الزوجية كام تضع بعض 
العقوبات التي حتول دون هذه العالقة واهلدف من ذلك هو احلفاظ عىل اآلرسة 
واستمرارها)5(، خاصة وأن احلفاظ عىل األرسة واستقرار احلياة الزوجية له أمهية 
األرسي  بالكيان  واالحتفاظ  واتفاقهام  الوالدين  فتعاون  األبناء  تنشئة  يف  كبرية 
قد يزيد من ثقة األبناء بأنفسهم، وان تعرض األرسة للطالق أو االنفصال أو 
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الزوجني  من  تكون سلبية عىل حياة كل  إىل مشكالت عديدة  يؤدي  قد  اهلجر 
واألبناء، ومما الشك فيه أن الطالق يمثل إهناء احلياة الزوجية التي ال خري فيها 
نظرًا لتعرضها لضغوط ومضايقات أدت إىل فشلها وعدم قدرهتا عىل االستمرار 
وسعادة  امن  هتدد  خطرية  اجتامعية  ظاهرة  أصبح  والطالق  والديمومة)6(، 
املستويات  كافة  من  املشكلة  هذه  بمعاجلة  اهتامما  نرى  ولذا  اليوم  املجتمعات 
الظاهرة ملا هلا من  لتنامي هذه  فالدول واحلكومات تسعى من اجل وضع حد 
كل  يف  وموجودة  عامة  ظاهرة  فالطالق  االجتامعي)7(،  البناء  يف  السيئة  اآلثار 
الزمان، وكانت  البرشية من قديم  أمر عرفته  املجتمعات وبنسب متفاوتة وهو 
له طرق وأشكال ختتلف من بيئة إىل بيئة، ومن عرص إىل عرص، وقد أقرته مجيع 
األديان كٌل بطريقته والعالقات الزوجية من املفروض أن تبنى عىل املحبة واملودة 
عالية من  للطرفني درجة  التحقق  فرتة ممكنة حتى  أطول  تستثمر  وان  الصادقة 
للقيام  التفرغ  الزوجني  يتيح لكل واحد من  الذي  النفيس واالجتامعي  التوافق 

باألدوار األساسية األخرى التي تفرضها طبيعية احلياة االجتامعية.
والتناقضات  النفسية  الصدمات  إىل  واملطلقات  املطلقني  يعرض  والطالق 
املجتمع مع اضطراب  تكيفهم واستقرارهم يف  التي حتد من درجة  االجتامعية 
كثرة  وأن  خاصة  واملطلقات)8(،  املطلقني  عند  واألخالقية  السلوكية  القيم 
واحلذر  التوتر  من  حالة  شيوع  إىل  يودي  واستمرارها  الزوجني  بني  اخلالفات 
يف أجواء البيت والتي تتفجر إىل مشادات حادة ألسباب قد ال تستوجب هذا 
التفاقم الذي جيعل من الطالق كنتيجة حتمية مؤكد، ويف حاالت أخرى يكون 
الطالق نتيجة للعناء الذي قد يصل إىل كثري من التوتر بني طرف العالقة وقد 
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النفسية، وهناك  نفسية قد تصل إىل أمراض كاالضطرابات  يؤدي إىل أعراض 
الكثري من الدراسات التي تؤكد أن للطالق تأثرًي سالبًا ال عىل الصحة العقلية 
والنفسية لآلباء واألبناء وحسب ولكن أيضا عىل صحتهم اجلسمية حيث حيتمل 
تلك  السيكوسوماتية  اإلمراض  أو  اجلسمية  باإلمراض  اإلصابة  نسبة  ازدياد 

االضطرابات التي تصيب النفس واجلسم معًا)9(.
نستخلص مما سبق أن لدراسة ظاهرة الطالق هذه أمهية كبرية ما أهنا هتدد 
البناء االجتامعي  تفكك  آثار سلبية يف  ملا هلا من  املجتمع وذلك  امن واستقرار 
والذي تعد األرسة نواهتا األساسية فان أمهية هذا البحث تتجىل يف إظهار ما يأيت 

والتي يمكن تلخيصها بالنقاط اآلتية:
أهنا تشكل إضافة معرفية.. 1
تبحث يف األسباب املؤدية للطالق ومعوقات احلياة الزوجية.. 2
حتاول التعرف عىل نسب ومعدالت الطالق يف السنوات )2007، 2008، . 3

.)2009
إذ ليس هناك دراسة بحسب علم الباحثان تناولت أسباب ظاهرة الطالق يف . 4

مدينة كربالء املقدسة.
تعد هذه الدراسة وصف لظاهرة من ظواهر املجتمع الكربالئي.. 5
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أهداف البحث:
هيدف البحث احلايل إىل:

إحصاء عدد حاالت الطالق يف مدينة كربالء املقدسة.. 1
تعرف أسباب الطالق يف مدينة كربالء املقدسة األعوام )2007، 2008، . 2

.)2009

حدود البحث:
يقترص البحث عىل:

الطالق واقعه وأسبابه.. 1
مدينة كربالء املقدسة املركز.. 2
األعوام )2007، 2009(.. 3

حتديد مصطلحات:
قام الباحثان بتحديد املصطلحات األساسية هلذا البحث وهي:

الطالق ويعرف:
أوال: املعنى اللغوي للطالق.

اي -  وضمها،  الالم  بفتح  املرأة  طلقت  مصدر   :)1976 منظور،  )ابن  عرفه 
التخلية،  بانت من زوجها فهي طالق، وطلقها زوجها فهي مطلقة واصله 
سبيلها  املخيل  املرأة  فسميت  شاءت  حيث  رسحت  إذا  الناقة  طلقت  يقال 

طالقا، هلذا املعنى)10(.
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ثانيا: املعنى االصطالحي للطالق.
عرفه )ابو سعد، 2008(: هو انحالل الرابطة الزوجية ويرشك أثار خمتلفة - 

عىل اإلباء واألبناء معا)11(.
عرفه )جانم، 2009(: هو حل عقد الزواج بالصيغة املوضوعة له رشعًا)12(.- 
الزوجية -  العالقة  وإهنــاء  ــزواج  ال رابطة  حل  هو   :)2010 ــادر،  )ق عرفه 

العدة يف  بعد  )أي:  املال  أو يف  البائن(  الطالق  )أي: يف  احلال  الصميمة يف 
الطالق الرجعي( بلفظ الطالق أو ما يف معناه)13(.

يف  الكلمة  مصدر  من  تدرجت  )الطالق(  ملصطلح  السابقة  التعاريف  إن 
عىل  خمتلفة  أثار  عليه  يرتتب  مما  الزواج  عقد  رابطة  انحالل  إىل  اللغوي  املعنى 
طرفيه ونتاجهام إىل توضيح أنواع الطالق ومراحله وبام ال حيقق الغرض املرجو 
يف متطلبات البحث احلايل، وعليه فقد عمد الباحثان إىل صياغة تعريف إجرائي 

ليكون أكثر موائمة ملتطلبات البحث احلايل.

التعريف اإلجرائي:
الطالق: هو وصف حلالة انفصال وافرتاق زوجني عن بعضهام وهناية للعالقة 
التي كانت جتمعهام حتت مسمى الزواج الذي يبيح إقامة عالقة جتمع بني رجل 
وامرأة بني جمموعة من الناس يف حدود الدين والعرف والتقاليد لتلك اجلامعة.
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املبحث الثاين

اإلطار النظري ودراسات سابقة
الطالق عرب التاريخ. 1

الذي  اإلنساين  املجتمع  قيام  منذ  عرفت  قديمة  اجتامعية  ظاهرة  الطالق 
فال  للزواج  األخر  الوجه  يعد  والطالق  اآلرسة،  لتكوين  كبداية  الزواج  عرف 
يوجد طالق إال وقد سبقه زواج ونجاح الزواج البد أن يكون مبني عىل توافق 
الطالق  وجد  الــزواج  وجد  ما  وحيث  بعضهام  عن  تفريقهام  وعدم  الزوجني 
وهذه من اهلل عىل عباده وذلك الن الرجال ال يصلحون لكل النساء، والنساء ال 
يصلحن لكل الرجال وهذه التغريات من طبيعة املجتمع فال بد أن يقع يف بعض 

األحيان نفور شديد وتباغض األمر الذي جيعل وقوع الطالق امرأ حمتاًم.

الطالق عند العراقيني القدماء:أ. 
اإلنسان  دخل  حيث  الرافدين  وادي  من  املــدون  التاريخ  بداية  من  نبدأ 
العصور التارخيية بفعل التدوين عىل يد العراقيني القدماء الذين اخرتعوا الكتابة 
ضع  من  أول  وهم  املتعاقبة،  حضاراهتم  بأنوار  القديم  العامل  ظلامت  واضائو 
الرشائع وسن القوانني، خاصة وأهنم افردوا ملوضوع الزواج والطالق نصوص 
خاصة به وبمتعلقاته من نفقة ومرياث، لذلك عرف العراقيني القدماء الطالق، 
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)محورايب(  رشيعة  سبقت  والتي  القديمة  العراقية  الرشائع  مجيع  به  سمحت  إذ 
-سادس ملوك األرسة البابلية-حيث تناولت هذه الرشائح ظاهرة الطالق ومنها 
رشيعة )أورنمو( وهي أقدم رشيعة عراقية دونت يف عهد السومريني وكذلك 
رشيعة )لبت عشتار( ومن ثم جاءت رشيعة )ايشنونا( حيث أكدت مجيعها عىل 
إذ أعطت  املعنوي واملادي للمرأة فقط دون إعطائها احلق يف الطالق،  الضامن 
حق الطالق للرجل أكثر من املرأة وكان تلفظ الزوج بكلامت تعني)انك لست 
زوجتي( كافيًا إلعالن إهناء الزواج، وأما إذا قالت هي له )لست زوجي( فقد 
وجب قتلها غرقًا)14(؛ هنا يظهر أن الطالق كظاهرة اجتامعية معروفة عند قدماء 
املرأة من حقها  القوانني وتنظمه، كذلك مل حترم  العراقيني، خاصة وأنه حتكمه 
املعنوي واملادي وهذا يشري إىل طبيعة الوضع االجتامعي التي خصت ومتتعت به 

من حيث احلقوق واالمتيازات.

الطالق عند القدماء اإلغريق والرومان: . 
أخذ اإلغريق الكثري من حضارات الرشق القديم والسيام حضارات وادي 
الرافدين نتيجة التجارة واحلروب ومنها قوانني الزواج وما يلحقه من طالق، 
ولكن غريوا فيها بام يتناسب وتقاليدهم حيث كان الطالق معروفًا عند قدماء 
اليونانيني ومن األمور املنترشة يف مدينة أثينا، ولكنه من حق الرجل فقط، حيث 
موافقة  عدم  حالة  يف  حتى  زوجها  من  يطلقها  أن  الزوجة  والد  بإمكان  كان 
الطرفيني)15(، وقد اعتربت ظاهرة الطالق عند مفكري اليونان مثل )أفالطون، 
اليونانيني  عرف  كام  متاسكها،  عىل  وتؤثر  األرسة  هتدد  شاذة  ظاهرة  ارسطو( 
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الزواج والطالق بوسيلة رشاء الرجل لزوجته، أو بيعها أن كانت من اإلماء)16(، 
إال أنه مع تطور املجتمع اليوناين تغري معه الزواج والطالق وأصبح الزواج يتم 
بطريقة خمتلفة عام كان يف أوائل عهدهم غري أن الطالق بقى كحق مطلق للرجل 

أو األب يف تطليق زوجته أو أبنته.
أما عند الرومان كان الطالق يعد وسيلة إلهناء الرابطة الزوجية إال أن الطالق 
لدهيم مل يدم عىل حالة واحدة خالل العصور املتعاقبة من تارخيهم الطويل بل 
كان متعدد احللقات)17( وهكذا عرفت القبائل الرومانية القديمة الطالق، وجاء 
ذكره يف األلواح أالثني عرش التي نظمت العالقات بني هذه القبائل - وكان من 
حق الزوج والزوجة، ثم سلب حق الزوجة يف الطالق ثم أعيد هلا بعد أن صار 
إليها مل  التي حيتكم  األنظمة  املجتمع وتطور  ارتقاء  أن  أي  املرياث)18(،  هلا حق 
تبقي الزوج وحده حمتفظ بحق الطالق، علينا أن نضع باحلسبان أن هذه القوانني 
املساكني)19(  طبقتي  دون  واألرشاف  السادة  طبقة  عىل  حكرا  كانت  واألنظمة 

والعبيد، هكذا كان نظام الطالق يف العصور الرومانية القديمة.

الطالق عند العر  )قبل اإلسالم(:ت. 
إن ظاهرة الطالق ظاهرة اجتامعية قديمة عرفها عرب )قبل اإلسالم( كجزء 
من ما عرف عن الزواج كبداية لتكوين األرسة والطالق كنهاية للحياة الزوجية 
غري الناجحة، والطالق عند العرب كان مباحًا من غري حرص وال قيد إذ كانت 
املرأة العربية بيد الرجل يتحكم بأمر طالقها إذ يطلقها بإرادته املنفردة)20(، ولكن 
هذا مل يمنع املرأة العربية من أن تسأل زوجها الطالق، أو ختتار أن ختلعه كطريقة 
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لالفرتاق عنه بإرادهتا)21(، والطالق معروف عند العرب بغري حتديد أو انضباط 
عدد  كانت  مهام  مراجعتها  له  ويمكن  نقصانا  آو  الثالثة  عن  زيادة  للعدد  ال 
الطلقات أن شاء ما دامت يف العدة وعرفوا الظهار وكانوا يعدونه طالقًا وكذلك 
اإليالء واخللع عىل وجه خيتلف عام هو يف اإلسالم، والطالق كان حق الرجل 
أن ظاهرة  يظهر  الــزواج)22(، هذا  الطالق يف عقد  املرأة حلق  اشرتاط  وأجازوا 
العادات  كبري عىل  بشكل  تعتمد  كانت  القديمة  العربية  املجتمعات  الطالق يف 
والتقاليد والنظام الذي يسود فيها يف تلك الفرتة حيث أعطوا حق الطالق فقط 
املتعارف عليها يف  القوانني  للرجل وكان مباحًا بدون رشط أو قيد كام جاء يف 
جمتمعاهتم القديمة، ولكن هذا مل يمنع وجود بعض االستثناءات حيث كان حق 
االنفصال أو اخللع بيد الزوجة وهو ما مارسته بعض النساء اللوايت كن حيظي 

بمكانة مميزة يف أقوامهن.

الطالق ف اإلسالم . 
إن من فضل اهلل عىل عباده انه يرس هلم السبل وحرم عليهم ما يرض هبم وهو 

اعلم بعباده واحل ما ينفع هلم وهو ادري بالنفع من عباده.
اإلسالم  عليها  حيرص  التي  الغايات  من  غاية  الزوجية  احلياة  استقرار  أن 
وعقد الزواج إنام ال يعقد للدوام إىل أن تنتهي احلياة ليتسنى للزوجني أن جيعال 
من البيت مهدَا يلجأن إليه وينعامن يف ظالله ويتمكنا من تنشئة أوالدمها تنشئة 
تفويت  به  انه حيصل  إذ  انه مكروه  الطالق  كان األصل يف  ذلك  صاحلة، ومن 

مصالح النكاح وتشتيت األرسة.
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يعني  مذاهبهم  اختالف  عىل  الفقهاء  مفهوم  ويف  اإلســالم  يف  الطالق  إن 
اإلهلي  العدل  أن  خمصوص(()23(،  بلفظ  املال  أو  احلال  يف  النكاح  قيد  ))رفع 
أمورهم،  للناس  ييرس  أن  غاية  اإلسالم  محلها  التي  السمحاء  للرشيعة  جعل 
الطالق  يبح  فلم  تفريط،  وال  إفراط  غري  من  واالعتدال  بالتوسيط  جاء  لذلك 
أطلقًا وفتح للناس األبواب عىل مرصاعيها بال ضوابط ومل حيجر الطالق يمنعه 
ويقيده بغري الطرائق الرشعية، كذلك مل يمنح حق الطالق للرجل وحده حيث 
جعل الطالق من حق الرجل والعصمة يف يده إال ألنه احرص عىل بقاء احلياة 
إذا  أكثر  أو  مثله  إنفاق  إىل  حيتاج  انه  ذلك  املال  سبيلها  يف  انفق  التي  الزوجية 
القرار إال بعد  أراد عقد زواج أخر، وعليه فهو ال يقدم عىل مثل هذا  أو  طلق 
شديدًا  حرصًا  حيرص  اإلسالمي  الدين  أن  ومع  األخرى،  الطرائق  يستنفذ  أن 
لبقاء العالقة الزوجية وحث عىل ذلك حتى مع حتقيق أقل عنارصها، قال اهلل 
َعَل  وُهنَّ بِامْلَْعُروِف َفإِن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوَيْ تعاىل: ﴿َوَعاِشُ
فِيِه َخرْيًا َكثرِيًا﴾)النساء/19( وعىل الرغم من ذلك فإن األمر قد يتفاقم إىل  اللُّ 
التوفيق واإلصالح  إمكان  القطيعة وتعذر  االختالف مرحلة  معها  يبلغ  درجة 
واإلخالل  واملضارة  التعنت  إىل  املفيض  والسوء  بالكراهية  املجاهرة  وبالتايل 
من  الزواج  يتحول  وبذلك  البعض،  بعضهام  نحو  هبام  يفرتض  كام  بواجباهتام 
سبيل ملرضاة اهلل ونيل السعادة يف احلياة إىل سبب لسخط اخلالق وضياع اآلخرة؛ 
نَّ  َتْفِرُضوْا َلُ َأْو  وُهنُّ  َتَسُّ َلْ  ْقُتُم النَِّساء َما  ﴿اَّ ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِن َطلَّ قال اهلل تعاىل: 
َعَل  َحّقًا  بِامْلَْعُروِف  َمَتاعًا  َقْدُرُه  امْلُْقِتِ  َوَعَل  َقَدُرُه  امْلُوِسِع  َعَل  َوَمتُِّعوُهنَّ  َفِريَضًة 
امْلُْحِسننَِي﴾)البقرة/236( من هنا كانت مرشوعية الطالق كرضورة حتتمها احلياة 
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مل  أو  االختيار  يف  ينجحا  مل  لزوجني  االجتامعي  اإلصالح  ويقتضيها  اإلنسانية 
يستطيعا أن يتكيفا مع بعضهام وفشال يف مواجهة التحديات التي واجهتهام وأنه 

تعذر استمرار رباط الزواج بينهام.
إن عملية الطالق هي عملية هدم وتفكيك لبنية األرسة، ولكن قد يكون هذا 
التفريق مبكرًا عند وضع األساس للحياة الزوجية أي قبل الدخول أو يأيت الحقًا 
بعد تولد األطفال وازدياد أعباء الزواج، ويف احلالتني فإن هذا اهلدم ليس حتطيم 
عشوائي ولكنه تفكيك مدروس حيافظ عىل اللبنة فينقلها من مكان إىل آخر أكثر 
تالؤمًا هلا دون أتالفها أو التسبب بضياعها وبالتايل عدم خرسان املجتمع هلا أو 
إمهاهلا، فحكمة ترشيع الطالق هي توفري فرصة السرتداد األنفاس واالختيار 
من جديد لكال الزوجني، سواء بالعودة لبعضهام أو مع زوج أخر، قال اهلل تعاىل: 
ن َسَعتِِه َوَكاَن اللُّ َواِسعًا َحكِياًم﴾)النساء/130( ففي  َقا ُيْغِن اللُّ ُكالًّ مِّ ﴿َوإِن َيَتَفرَّ
ذلك استمرار لواجب األرسة من الناحيتني االجتامعية واإلنسانية وفيه إمكانية 
من  األدنى  احلد  يضمن  وبام  متوافقة  الغري  املسارات  وتعديل  األداء  لتحسني 

الرضر ألحد الطرفني أو كالمها، خاصة يف ضوء بعض الرضورات التي هي:
مقاصده -  ألهم  الزواج  فقدان  يعني  مما  الطرفني،  أحد  يصيب  الذي  العقم 

وغاياته أال وهو تكوين الذرية.
العنت أو العجز الذي يصيب أحد الطرفني أو اإلصابة بمرض عضال يعجز - 

الطب عن عالجه وال يقوى اآلخر عىل احتامله.
إعسارا الزوج وعدم قدرته لإلنفاق عىل زوجته خصوصًا إذا مل يكن للمرأة - 

مصدرًا أو موردًا غري هذه النفقة.
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يف -  املرجوة  واملــودة  والسكن  الطمأنينة  معه  تتحقق  ال  الذي  التوافق  عدم 
خلق  سوء  أو  الطبائع  واختالف  الزوجني  بني  األخــالق  لتباين  ــزواج،  ال

أحدمها أو خشونة املعاملة املودية الستحالة العرشة.
كام أجاز الرشع املقدس للزوجة احلق يف طلب الطالق من القضاء يف حاالت 
معينة وضمن حدودًا وأسبابًا، مثل )عيب الزوج الذي يمنع الدخول هبا، اهلجر، 
الغياب، السجن(، قال اهلل تعاىل: ﴿َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعلَِها ُنُشوزًا َأْو إِْعَراضًا 
حَّ  ِت األَنُفُس الشُّ ْلُح َخرْيٌ َوُأْحِضَ َفاَل ُجنَْاَح َعَلْيِهاَم َأن ُيْصلَِحا َبْينَُهاَم ُصْلحًا َوالصُّ

ِسنُوْا َوَتتَُّقوْا َفإِنَّ اللَّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرِيًا﴾)النساء/128(. َوإِن حُتْ

أنواع الطالق ف اإلسالم . 
اختالف  وعىل  الفقهاء  رأي  حسب  الطالق  يقسم  اإلسالمي  الدين  أن 

مذاهبهم إىل نوعني:
أوالــ الطالق البائن: وهو ما ال جيوز للزوج الرجوع فيه إال بعقد جديد وهو 
البائن بينونة صغرى، إما بعد أن تتزوج زوجته من رجل أخر ثم تطلق منه وبعد 

ذلك يعود زوجها األول إليها وهو البائن بينونة كربى.
ثانياــ الطالق الرجعي: وهو ما جيوز فيه للمطلق الرجوع يف الطالق والعودة 

إىل زوجته ضمن العدة الرشعية من دون حاجة إىل عقد جديد)24(.
و.مرشوعية الطالق يف اإلسالم

الطالق مرشوع واتفق عىل أصل مرشوعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الرشيفة واإلمجاع.
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َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو  أوالً: ورد يف حمكم التنزيل: قال تعاىل ﴿الطَّاَلُق َمرَّ
اَفا َأالَّ ُيِقياَم  َّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئًا إاِلَّ َأن َيَ يٌح بِإِْحَساٍن َوالَ َيِلُّ َلُكْم َأن َتْأُخُذوْا ِم َتْسِ
ُحُدوَد اللِّ َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اللِّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد 

اللِّ َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللِّ َفُأْوَلـئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن﴾)البقرة/229(.
ثانيًا: ومن السنة النبوية قوله ))ابغض احلالل عند اهلل الطالق(()25( ويف 
حديث اخذ بإسناده عن أيب عبداهلل جعفر الصادق قال: بلغ النبي ))إن 
الطالق  كراهية  هنا عىل  تؤكد  الرشيفة  واألحاديث  أيوب حلوب)26(  أم  طالق 

ولكن مرشوع الدين اإلسالمي.
 ثالثًا: أما اإلمجاع، فقد امجع الصحابة وانعقد عمل األمة من زمن النبي
عىل مرشوعية الطالق ولكن مرشوعة للحاجة فإذا وقع بغري سبب مع استقامة 
ثوبان  عن  صحيح،  بإسناد  النسائي  إال  اخلمسة  روى  فقد  مكروه،  فانه  احلال 
ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل )أيام امرأة سألت زوجها الطالق من غري 

ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة()27(.
فالطالق إذن رشع يف الدين اإلسالمي ولكن الفقهاء اختلفوا حول صيغة 
الطالق الرشعية فمنهم من يقول انه عمل مباح للزوج من دون قيد، بينام ذهب 
فريق أخر من الفقهاء إىل أن األصل يف الطالق احلرض، وال يباح إال للحاجة)28(.

الطالق اجتامعيا. 2
آراء علامء االجتامع ف ظاهرة الطالقأ. 

علامء  قبل  من  واالهتامم  العناية  من  بيشء  الطالق  ظاهرة  موضوع  حظي 
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هذه  بدراسة  العناية  هذه  ومتثلت  الغربية  الــدول  علامء  وخصوصا  االجتامع 
يف  الطالق  ظاهرة  حتظى  ومل  الغربيني،  العلامء  من  الكثري  قبل  من  الظاهرة 
املجتمعات العربية بمثل هذه الدراسات وذلك يرجع إىل اختالف اإلطار الثقايف 
يف املجتمعات الغربية عنه يف املجتمعات العربية فيام يتعلق بموضوع الطالق، 
فنجد أن املفكر الغريب )فاربر( قد فرس الطالق عىل )انه انجذاب أكثر نحو قرين 
املجتمع  يف  نصيبه  حتسني  حياول  شخص  كل  أن  يرى  نظريته  يف  وهو  جديد( 
الشخص إىل  ينتقل هبا  التي  الطريقة  بنفس  أفضل  إىل زوج  باالنتقال من زوج 
عمل يعطي راتبًا اكرب أو ظروف عمل أفضل، ويفرتض أن فكرة الزواج الدائم 
للزواج  نظر  قد  )فاربر(  يكون  وهنا  الدائمة)29(،  القابلية  فكرة  إىل  حتولت  قد 
أو  الزمن  الوسيلة مهام طال عليها  بذاته، فمشكلة  غاية  باعتباره وسيلة وليس 
إليها والغرض الذي تؤديه  إليها، هي أهنا تبقى مرتبط باحلاجة  امتدت احلاجة 
للزواج  الغرض منها، وهذا قصور واضح ونظرة ضيقة  بانتفاء  وينتفي دورها 
من وجهة نظر الباحثني ألن مؤسسة الزواج قائمة عىل البذل والعطاء أكثر من 
يف  للغرب  املادية  املرجعيات  إىل  الفكرة  هذه  مرد  وربام  واالستحصال،  األخذ 
حني أن الزواج هو غاية بحد ذاته، فهو ذو مرامي ابعد وأجل من توفري حاجات 
معينة أو بلوغ أهداف حمدودة، وهكذا نجد الفيلسوف االنكليزي )لوك( يعترب 
أن الطالق اخرتاع اجتامعي كأي نوع من اهلروب من التوتر احلتمي للزواج)30(؛ 
أي أنه منفذ طوارئ للتخلص مما أسامه بـ)التوتر احلتمي( الذي افرتضه كيشء 
مرافق للحياة الزوجية، وبذلك يكون افرتض مسبقا وجود بذرة االنفصال يف 

جوهر مرشوع الزواج.



م. د. عيل عبدالكريم آل-رضا /عباس حسني تومان

73 1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

أوالً: النظرية الوظيفية
وظيفة  له  املجتمع  أجــزاء  من  جزء  كل  أن  عىل  الوظيفية  النظرية  تؤكد 
البناء  أجزاء  مجيع  بني  وتكامل  تعاون  هناك  وان  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  يف 
ينظر  الذي  االجتاه  بأنه  الوظيفي  االجتاه  موقف  تلخيص  ويمكن  االجتامعي، 
انه نسقا اجتامعيا واحدا ومتكامال كام يرى )باريتو(، والواقع  إىل املجتمع عىل 
فهم  رصاحــة،  يقله  مل  وان  ذلك  يعتقد  الوظيفية  النظرية  يتبنى  من  معظم  أن 
يؤمنون أن النسق االجتامعي يؤدي دوره يف ضوء معنى معني وهدف بالذات، 
حاجات  إشباع  إىل  األول  املحل  يف  هتدف  النسق  داخل  تتم  التي  فالعمليات 
يفرضه  الذي  النسيج االجتامعي  احلاجات تكون ضمن  املجتمع، هذه  أعضاء 
الواقع االجتامعي أو اإلرث االجتامعي أو البيئة التي حتيط بالفرد سواء كانت 
مادية أو معنوية)31(؛ كام تؤكد النظرية الوظيفية عىل أن يكون البناء االجتامعي 
البناء  أجزاء  من  جزء  فكل  أجزائه  بني  مستمر  متبادل  واعتامد  توازن  حالة  يف 
االجتامعي له وظيفة ودور يؤديه يف إطار هذا البناء وان اهلدف الرئييس جلميع 
النظم االجتامعية هو املحافظة عىل استمرار هذا البناء واستقراره كام أن كل جزء 
املجتمع  أفراد  من  فرد  لكل  وان  االجتامعية  بالنظم  يتأثر  يؤثر  البناء  أجزاء  من 
جمموعة من احلاجات الغريزية والثقافية وحياول كل جمتمع حتقيق أو إشباع هذه 
االحتياجات عن طريق النظم االجتامعية الرئيسية والفرعية السائدة فيه)32(، أي 
أن الطالق وفقا هلذه النظرية وتفسريا له من خالل املتغريات احلادثة يف املجتمع 
التساند  يضعف  مما  االجتامعية  النظام  يف  خلل  وجود  عن  يعرب  ومستجداته 
له  تدعو  الذي  والتكامل  التوازن  يفقد  حيث  النظرية  به  تقول  التي  الوظيفي 
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إذا فالطالق يمثل خلل يف احلياة  النظرية الوظيفية وتفرس املجتمع من خالله؛ 
الزوجية والبناء األرسي واالجتامعي الذي حيدث فيه، كام أن الطالق دليل عىل 
إن التغري الذي يصيب املجتمع وان العوامل املسببة له هي نتيجة عن ضعف يف 
تسعى  أرسة  كل  وان  خاصة  أجزاؤه،  وتكامل  وتوازنه  االجتامعي  البناء  عمل 
لتحقيق االستقرار الداخيل واستقرارها االجتامعي وهذا يتم عن طريق تكوين 
العالقة وذريتهام وحيث يصيب هذا  بني طريف  الالزمة  واأللفة  املودة  نوع من 
التكوين واالستقرار خلل ما قد يؤدي هبم إىل حاالت الطالق وذلك لفقدان 

التوازن والتكامل واالستقرار الذي أكدت عليه النظرية الوظيفية.

ثانيًا: نظرية التبادل االجتامعي
إن فكرة هذه النظرية تكمن يف حتقيق اكرب من الفائدة والربح إىل اكرب عدد من 
الناس من خالل تبادل العالقات واألدوار االجتامعية وحتقيق الفائدة. ان نظرية 
وهومنز،  جورج،  جورج،  تيبوت،  من)كييل،  كل  أوجدها  االجتامعي  التبادل 
بيرت، ليفن( خالل فرتة اخلمسينات والستينات من القرن العرشين)33(، أن هذه 
النظرية تؤكد عىل احلياة االجتامعية التي نعيش فيها ما هي إال عملية اخذ وعطاء 
املتبادلة  العالقة  أو جمتمعني، فكل طرف من إطراف  أو مجاعتني  بني شخصني 

يعطي ويأخذ من الطرف األخر.
الطرف  يقدمه  مما  أكثر  الثاين  الطرف  من  األول  الطرف  يأخذ  ما  كان  فإذا 
العالقة تضعف وتضمحل ويصيبها اخلدر واجلفاء  فأن  األخري للطرف األول 
إىل  ويعطيه كل طرف  يأخذه  ما  بني  كانت مهاك مساواة  إذا  بينام  تنقطع،  وربام 
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الطرف األخر فان العالقة ستستمر وتتوطد وتتعمق، علام أن األخذ والعطاء بني 
الشخصني واجلامعتني واملجتمعني املتبادلني قد يكون ماديًا أو معنويًا كام أشار إىل 
ذلك )ثيبوت وكييل()34(؛ ومن خالل تطبيق هذه النظرية عىل ظاهرة الطالق يف 
معادلة لتفسري الطالق وأسبابه عىل املستوى الفردي وتأثريه عىل املجتمع، نجد 
والزوجة،  الزوج  بني  املتوازنة  التبادلية غري  بالعالقة  تفسريه  يمكن  الطالق  أن 
إذ أن الزوج قد يعطي لزوجته أكثر مما يأخذ منها وان الزوجة تأخذ من زوجها 
أكثر مما تعطيه واألخذ والعطاء هنا بني الزوجني قد يكون ماديا أو معنويا، وان 
اختالل كفة األخذ والعطاء بني الزوجني البد أن يسبب تعكري العالقة التبادلية، 
واجلهة التي تبدأ بتعكري العالقة هو الزوج ألنه أعطى لزوجته أكثر مما اخذ منها 
أهنا  أي  والعطاء،  األخذ  معادلة  يف  االختالل  هلذا  منتبهه  ليست  الزوجة  وان 
تستمر باألخذ دون العطاء األمر الذي حيفز زوجها إىل إهناء عالقته هبا وبالتايل 

وقوع الطالق بني الزوجني.

دراسات سابقة:. 3
ظاهرة  دراسة  جمال  يف  السابقة  الدراسات  بعض  هنا  الباحثني  يستعرض 

الطالق وأسبابه لتكون عونا هلام يف إجراء هذا البحث.

دراسة )اخلطيب، 1992(أ. 
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة املتغريات البنائية التي ترتبط بظاهرة الطالق 
يف العربية السعودية وتعرف أسباب الطالق من وجهة نظر الرجل السعودي، 
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واعتمدت اخلطيب يف دراستها عىل حتليل احد ملفات حمكمة الضامن واالنكحة 
الدراسة من بحث 204 حالة طالق يف احد  الرياض، وتألفت عينة  يف مدينة 
وتوصلت  هــ   )1406( عام  الرياض  ملدينة  واالنكحة  الضامن  حمكمة  ملفات 
الدراسة إىل وجود زيادة ملحوظة يف معدالت الطالق خالل األربع سنوات من 
)1403 - 1407( وكذلك ارتباط الطالق بالتعليم، إذ يرتفع نسبة الطالق بني 
األميني عنها بني املتعلمني، وكشف جمموعة من األسباب أبرزها تدخل األهل 
واختالف الطباع، وعدم اإلنجاب من قبل الزوجة، وفارق السن بني الزوجني 

وغريها من األسباب.

دراسة )احلسن، 2008( . 
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة األسباب املؤدية إىل الطالق واآلثار املرتتبة 
عليه وتألفت عينة الدراسة من )300( مطلق ومطلقة تم احلصول عىل أسامئهم 
بصورة  االختيار  )وتــم  بغداد  يف  الشخصية  ــوال  األح حماكم  من  وعددهم 
عشوائية( حيث استخدم الباحث استامرة حتديد أسباب الطالق تكونت جمموعة 
املجتمع، ومن  املطلقني ويف  الطالق وآثاره يف  من األسئلة تدور حول أسباب 
نتائج هذه االستامرة أهنا توصلت إىل جمموعة من األساليب هي، عدم االنسجام 
والتعليمي،  واالقتصادي  واالجتامعي  العمري  الفارق  بسبب  الزوجني  بني 
وعدم التكيف العاطفي واجلنيس بني الزوجني وتدخل األهل يف شؤون الزواج 
واملرض العضال الذي يصيب احد الزوجني ومن اآلثار التي شخصتها الدراسة 
وارتكاهبم  األبناء  انحراف  واحتاملية  لألبناء  االجتامعية  التنشئة  اضطراب 
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اجلرائم، وترشد األبناء وسوء تكيفهم للمحيط وتعرض املطلقني واملطلقات إىل 
الصدمات النفسية.

دراسة )اجللبي، 2010(ت. 
هدفت هذه الدراسة إىل كشف عن العالقة بني انفصال الوالدين واملشكالت 
االنفصال  نوع  بني  فروق  هناك  وهل  الروضة  أطفال  لدى  االجتامعية  النفسية 
وعالقته باملشكالت النفسية االجتامعية لدى أطفال الروضة. تألفت عينة البحث 
من )300( طفاًل نصفهم لوالدين منفصلني والنصف األخر من األطفال الذين 
يعيشون مع والدهيم، استخدمت الباحثة املجتمع الوصفي التحلييل يف الكشف 
عن عالقة انفصال الوالدين باملشكالت النفسية االجتامعية لدى أطفال الروضة 
من  مقياس  تكون  وقد  االجتامعية  النفسية  املشكالت  لقياس  أداة  أعدت  وقد 
تواجدهم  إثناء  األطفال  من  تصدر  التي  السلبية  الترصفات  متثل  فقرة   )50(
عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  الروضة  يف 
لدى  االجتامعية  النفسية  واملشكالت  الوالدين  انفصال  بني   )0،05( مستوى 
أطفال الروضة وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )05،0( بني 

نوع االنفصال واملشكالت النفسية االجتامعية لدى أطفال الروضة.

موازنة الدراسات السابقة والبحث احلايل . 
ضوء  يف  الفصل  هذا  يف  الــواردة  الطالق  أسباب  دراســات  مناقشة  يمكن 

املحاور التالية:
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أوالً: األهداف
يف  والبحث  الطالق  أسباب  معرفة  إىل  السابقة  الدراسات  بعض  هدفت 
)احلسن، 2008(  ودراسة  )اخلطيب، 2002(  دراسة  ومنها  البنائية  املتغريات 
الوالدين  انفصال  بني  العالقة  معرفة  إىل  هدفت   )2010 )اجللبي،  دراسة  بينام 
واملشكالت النفسية االجتامعية لدى أطفال الروضة. أما أهداف البحث احلايل 
خالل  الطالق  نسب  معدالت  عىل  والتعرف  الطالق  معرفة  عىل  اقترصت 

األعوام )2009-2007(.

ثانيًا: العينة
شملت عينات الدراسات السابقة حاالت الطالق التي تراوحت بني )204 
-300( حالة طالق تم احلصول عليها من سجالت املحاكم الرشعية، ما عدا 
البحث  عينة  إما  الروضة،  أطفال  من  العينة  تألفت   )2010 )اجللبي،  دراسة 
سجالت  من  عليها  احلصول  تم  طالق  حالة   )1538( من  تألفت  فقد  احلايل 

حمكمة األحوال الشخصية يف مدينة كربالء املقدسة )املركز(.

ثالثًا: أداة البحث
استخدمت الدراسات السابقة استامرة لتحديد أسباب الطالق تكونت من 
عدا  ما  للطالق  املؤدية  العوامل  حول  تدور  التي  السببية  العوامل  من  جمموعة 
دراسة )اجللبي( فقد أعدت أداة لقياس املشكالت النفسية االجتامعية وتكونت 
من )50( فقرة، بينام استخدم الباحثان يف البحث احلايل استامرة ملعرفة أسباب 
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الطالق تكونت من )24( فقرة حول العوامل السببية املؤدية إىل حاالت الطالق.

رابعًا: الوسائل اإلحصائية
النسب  الستخراج  كوبر  معادلة  عىل   )2008 )احلسن،  دراسة  اعتمدت 
املئوية ألسباب الطالق، أما دراسة )اخلطيب، 2002( مل تشري إىل ذكر وسيلة 
يف  واالنكحة  الضامن  حمكمة  ملفات  احد  حتليل  عىل  اعتمدت  وإنام  إحصائية 
االرتباط  معامل   )2001 )اجللبي،  دراسة  استخدمت  بينام  الرياض،  مدينة 
األحادي  التباين  وحتليل  مستقلتني،  لعينتني  التائي  واالختيار  النقطي،  الثنائي 
والثنائي وطريقة الفرق املعنوي األصغر للمقارنات املتعددة، أما البحث احلايل 
نسب  وحساب  اخلرباء  اتفاق  نسبة  يف  الرياضية  كوبر  معادلة  عىل  اعتمد  فقد 

أسباب الطالق ومعدالت حاالت الطالق.
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املبحث الثالث

منهجية البحث وإجراءاته:

إجراءات البحث
والكفيلة  احلايل  البحث  يف  املتبعة  اإلجــراءات  عرض  الفصل  هذا  يتضمن 
بتحقيق أهدافه بدءا من حتديد جمتمع البحث وعينته وحتديد أداته فضال عن أهم 

الوسائل اإلحصائية املستخدمة فيها وفيام يأيت عرض أهم هذه اإلجراءات:

أوالً: جمتمع البحث
يتحدد جمتمع البحث احلايل بعدد حاالت الطالق يف مدينة كربالء املقدسة )املركز( 
لألعوام )2007 - 2009( تم مجع املعلومات اخلاصة بمجتمع األصل من خالل 
البيانات التي تم احلصول عليها من سجالت حمكمة األحوال الشخصية يف مدينة كربالء 
املقدسة )املركز( والبالغ عددها )3979( حالة طالق)35(، اجلدول )1( يوضح ذلك.

اجلدول )1( يظهر عدد حاالت الطالق والسنة التي حصلت فيها

السنةعدد حاالت الطالق
11392007
13022008
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15382009
جمموع حاالت الطالق3979

ثانيًا: عينة البحث
بعد أن تم إجراء حتديد جمتمع البحث واملتمثل بعدد حاالت الطالق خالل 
عددها  والبالغ   )2009( العام  عينة  سحب  تم   )2009  -  2007( األعوام 
كربالء  ملدينة  الشخصية  األحوال  حمكمة  سجالت  من  طالق  حالة   )1538(

املقدسة )املركز( لغرض تعرف أسباب الطالق الوارد فيها.

ثالثًا: أداة البحث
األداة  استخدام  أن  إذ  ومستلزماته،  البحث  طبيعة  بحسب  البحث  أداة  حتدد 
البحث  أن  وبام  املطلوبة،  النتائج  وبلوغ  البحث  أهــداف  حتقيق  إىل  تودي  املناسبة 
احلايل يرمي إىل معرفة أسباب الطالق يف مدينة كربالء املقدسة )املركز( وبعد اطالع 
الباحثان عىل االدبيات والدراسات السابقة املتعلقة بالطالق، ارتئ الباحثان استخدام 
مثل  توفر  احلايل، ولعدم  البحث  لتناسبها ومتطلبات  الطالق  أسباب  لتبيان  استامرة 
الباحثني، كان البد من إعدادها من خالل االطالع عىل ملفات  هكذا أداة حتت يد 
الطالق، ومن ثم حرص هذه األسباب الواردة فيها، وبعد ذلك تبويبها ضمن فقرات 
الباحثان إىل مجع )34( سببا متنوعا للطالق،  مالئمة تغطي تلك األسباب، توصل 
تم صياغتها ضمن )28( فقرة تتعلق بالعوامل املسببة لالنفصال الزوجي)للطالق( 
الرتبوية  العلوم  اخلرباء يف  من  ثم عرضها عىل جمموعة  استبيان ومن  تم وضعها يف 
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حيث  وصالحيتها،  االســتــامرة  صــدق  من  للتأكد  ذلــك   )1( وامللحق  والنفسية 
نريده  ما  وكل  قياسه  نريد  ما  تقيس  االستبيان  فقرات  كان  إذا  ما  نفرس  فيه  الصدق 
التايل: النحو  باستخراج الصدق عىل  الباحثان  قام  للقياس، وال يشء أخر)36(، وقد 
الصدق الظاهري: يتم هذا النوع من خالل عرض االستامرة عىل جمموعة من 

اخلرباء واملختصني من ذوي اخلربة والدراية العلمية وطلب منهم ما ييل:
احلكم عىل مدى صالحية الفقرات ملعرفة ما وضعت ألجله.أ. 

إجراء ما يرونه مناسبًا من )تعديالت وإعادة صياغة، حذف، وإضافة عىل ب. 
الفقرات( ويف ضوء آراء اخلرباء ومالحظاهتم، وللحصول عىل نسبة اتفاق 
تم االستعانة بمعادلة كوبر وكانت نسبة االتفاق )85%( مما جعل الباحثان 
فقرة   )24( النهائية  صورهتا  يف  تضمنت  التي  االستبانة  عىل  هذه  يعتمدان 

تدور حول العوامل السببية للطالق، امللحق )2(.

خامسًا: الوسائل االحصائية
استخدم الباحثان معادلة )كوبر-Cooper( الستخراج:

نسبة اتفاق اخلرباء عىل صدق االستامرة.. 1
النسبة املئوية ألسباب حاالت الطالق.. 2

حيث أن: 
Pa= نسبة االتفاق.

Ag= عدد مرات االتفاق.

Dg= عدد مرات عدم االتفاق.)37(
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املبحث الرابع

نتائج البحث وتفسريها
يتم يف هذا الفصل استعراض النتائج التي متخض عنها التحليل اإلحصائي 

لبيانات البحث احلايل، ومن ثم تفسريها يف ضوء األهداف واحلدود.

الدف األول
متثل هذا اهلدف يف )إحصاء عدد حاالت الطالق يف مدينة كربالء املقدسة( 
وحتقق من خالل االطالع عىل سجالت حمكمة األحوال الشخصية من مدينة 
كربالء املقدسة )املركز( وقد أظهرت تلك السجالت وجود زيادة ملحوظة يف 
تصاعدية  وبنسبة   )2009-2007( الثالثة  السنوات  خالل  الطالق  معدالت 

بلغت حوايل )17-18%( يف كل سنة كام مبني يف اجلدول رقم )2(.
اجلدول )2( معدالت الطالق خالل السنوات الثالثة )2009-2007(

عدد حاالت الطالقالسنةت
120071139
220081302
320091538
3969املجموع-
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الدف الثاين
متثل هذا اهلدف يف )تعرف أسباب الطالق يف مدينة كربالء املقدسة( وحتقق 
األحوال  حمكمة  يف  الطالق  حاالت  ملفات  عىل  االطــالع  خالل  من  اهلدف 
 )1538( والبالغة   )2009( للعام  )املركز(  املقدسة  كربالء  ملدينة  الشخصية 
البحث  أداة  وحسب  فيها  الواردة  البيانات  ملسح  أخضعت  والتي  طالق  حالة 
حيث أظهرت بيانات االستامرة النسب املئوية ألسباب املؤدية للطالق، حيث 
سيستعرض الباحثني األسباب الرئيسة هلا - اعترب الباحثان النسبة املئوية )%6( 
فأكثر كمعيار- بعد ترتيبها حسب الوزن الريايض والنسب املئوية هلا وحسب ما 

هو موضح يف اجلدول يف اجلدول )3(.
اجلدول )3(

املئوية لكل سبب والنسبة  إليها  املؤدية  الطالق ونسبة كل سبب من األسبا   يظهر عدد حاالت 

عدد أسبا  الطالقت
احلاالت

النسبة 
املئوية

21.45%330تدخل األهل بصورة سلبية يف احلياة الزوجية1
13.65%210اخلالفات املستمرة بني الزوجني2
12.35%190الفارق االقتصادي بني الزوجني3
7.15%110الفارق االجتامعي بني الزوجني4
6.63%102اهلجر أو االنفصال بني الزوجني5
6.37%98الزواج املبكر6
32.37%498أسباب أخرى-
100%1538املجموع-
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العامل . 1 هو  السبب  هذا  أن  الزوجية:  احلياة  ف  سلبية  بصورة  األهل  تدخل 
األكثر تكرارًا، إذ حصل عىل الرتتيب األول بـ)330( حالة طالق من جمموع 
والسبب  العامل  هو  يكون  وهبذا   )%  21  ،45( مئوي  وبــوزن   )1538(
الرئيس األول حلدوث حاالت االنفصال بني الزوجني، وهذا السبب ليس 
مازال  التي  املجتمعات  وخاصة  جمتمع  أي  واقع  عىل  الطارئ  وال  باجلديد 
نظام األرسة الكبرية موجودا وعامال وفعاال، اخلطورة ال تكمن يف التنظيم 
االجتامعي، بل بالدور السلبي -باعتقاد الباحثني- الذي يلعب ضمن هذه 
املنظومة واخلطورة تتمثل بدور الوصاية التي يامرسها أو حياول أن يامرسها 
الزوجة )الوالدين معا أو احدمها أو حتى األخوة يف بعض  أو  الزوج  أهل 
األحيان( عىل االبن أو االبنة كجزء من استمرار دورهم الوالدي الصحيح 
له، ويزداد هذا  يعود  الذي  الطرف  إمالءه عىل  بالتايل  يف حدود تصورهم، 
يكن هو أصل  مل  أن  الزوجني  ويتعاظم يف حال حصول خالف بني  الدور 
اخلالف هذا من جهة ومن أخرى هو جلوء احد طريف الزواج الستشارة ذويه 
عند مواجهته ألي مشكلة أو طارئ مما يفتح الباب لتدخل األهل، مما يفاقم 
اإلشكالية املوجودة أصال، وهذا بسبب اجلهل بطبيعة وواقع متطلبات احلياة 
الزوجية أو متسك ومكابرة كل طرف بآرائه وفقدان األهل للدور اإلرشادي 

املناط هبم واإلرصار عىل دور الوصاية وفرض اآلراء الغري مربر.
يقل خطورة عن حالة . 2 العامل ال  أن هذا  الزوجني:  بني  املستمرة  اخلالفات 

حالة   )210( الثاين  الرتتيب  عىل  حصل  السبب  هذا  أن  إذ  األهل،  تدخل 
يف  النظر  وجهات  اختالف  أن   )%  13،65(  )1538( جمموع  من  طالق 
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التعامل مع ما تواجه األرسة من مستجدات اإلحداث ليس باألمر اجلديد 
توافق أحد  ما يكون سبب اخلالف هو عدم  يف حياة كل أرسة حيث غالبا 
الطرفني مع األخر يف معاجلة أمورهم احلياتية، وهذا مرده إىل أسباب متعددة 
منها اختالف املستوى الثقايف أو املادي أو ألقيمي أو العمري للزوجني أو 
التنشئة االجتامعية لكل منهام، ولكن هذا جانب من معضلة اخلالف  حتى 
املستمر بني الزوجني فاجلانب األخر هلذا السبب هو إرصار كل طرف عىل 
رأيه الذي يراه صائبا خاصة مع غياب املناقشة املوضوعية لألمر أو االتفاق 
استمرار  إىل  يــؤدي  مما  حياهتم  سري  تنظم  آلية  أو  عمل  خطة  عىل  املسبق 

اخلالفات وجتددها وبوترية متصاعدة مما جيعل االنفصال هو النتيجة.
الفارق االقتصادي بني الزوجني: أن هذا السبب هو احد األسباب الثالث . 3

السابقني  السببني  عن  خطورة  يقل  وال  للطالق  شيوعا  واألكثر  األساسية 
الرتتيب  عىل  حصل  إذ  الزوجني  بني  املستمرة  واخلالفات  األهل  كتدخل 
يكون  فقد   )%12،35(  )1538( جمموع  من  طالق  حالة   )190( الثالث 
الزوجني لو ادمها غري متكيف مع األخر من الناحية االقتصادية حيث يكون 
أحد الزوجني منحدر من أرسة ثرية وميسورة واألخر من فقرية أو بالعكس، 
ولكن هذا ليس رشط دائام، فقد يكون الزوجان من مستوى اقتصادي واحد 
يف  اخلطوبة  مرحلة  يف  كام  األشياء،  وطلب  باإلنفاق  تستمر  الزوجة  ولكن 
ضوء اعتقاد أن عىل الزوج أن يلبي كل ذلك خاصة وانه هو من أقدم عىل 
الزوجية  احلياة  متطلبات  أن  يعتقد  هو  بينام  السائد،  العرف  ضمن  الزواج 
جيب أن ال تقيد حريته يف تلبية حاجته الكاملية أو الرتفيهية وهنا تظهر نقطة 
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اخلالف يف جمال تدبري شؤون األرسة من الناحية االقتصادية واملادية وموازنة 
املدخوالت واملرصوفات يف ظل ازدياد احلاجة للسلع االستهالكية وارتفاع 
تراكمها  أو  بالشجار  سواء  واتساعها  املشاكل  بتولد  يسمح  مما  األسعار 
املشكلة  إلهناء  كحل  الطالق  طلب  إىل  كالمها  أو  الطرفني  أحد  يدفع  مما 

والتخلص منها.
الفارق االجتامعي بني الزوجني: هذا السبب وان كان من األسباب األساسية . 4

للطالق بحصوله عىل التسلسل الرابع إذ حصل عىل )110( حال طالق من 
جمموع )1538( )7،15(، ولكنه مع السببني الذين يليانه يعدان اقل شيوعا 
من سابقتهم خاصة مع مالحظة النسب املئوية ملا ورد يف اجلدول )1( والذي 
يظهر ذلك بجالء حيث تنخفض النسب املئوية إىل النصف تقريبا مقارنة مع 
النسب املئوية لألسباب الثالث األوىل؛ فالفارق االجتامعي بني الزوجني هو 
تباين املستوى االجتامعي بينهام مما يعني أن كل زوج ينتمي إىل طبقة أو جاء من 
رشحية اجتامعية مغايرة لألخر، وان هناك اختالفات بينهام يف أساليب احلياة 
وطراز املعيشة واألنشطة الرتوحيية التي يزاوهلا الزوجان خالل وقت الفراغ، 
فضال عن اختالف قيمهام الجتامعية وميوهلام واجتاهاهتام، الن الزوجني قد 
عاشا يف بيئتني خمتلفتني، فام يراه احدمها واجبا ومقبوال قد يراه األخر غريبا 
أو كامليا وهكذا؛ ولكن علينا أن نأخذ باحلسبان أن وصف الرشحية أو البيئة 
االجتامعية ال تقرص عىل الفروق بني الريف واملدينة أو الغنى والفقر ولكن 
الفرد وتربى من  التي نشأ عليه  القيمية  الفكرية واملنظومة  املرجعية  متتد إىل 
أساليب التنشئة االجتامعية املرتبطة بأساليب التسلط والعقوبة واإلجبار أو 



88 َمٌةُتَراُث َكْرَبَلء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

دراسة ميدانية حلاالت الطلق يف مدينة كربلء املقدسة - الواقع واألسباب

أجواء الديمقراطية واملحبة والتسامح، لذلك فأساليب العيش للزوجني قد 
إىل حالة  ينزلق  الزواج  تتقارب وهذا جيعل  وتتقاطع وال  وتتناقض  ختتلف 
التفريق لشعور احد الفريقني أو كالمها انه احلل األفضل للعودة للحالة التي 

تعودها أو تربى عليها.
األمهية . 5 حيث  من  العامل  هذا  جاء  لقد  الزوجني:  بني  االنفصال  أو  الجر 

ومن خالل درجة حدته بالتسلسل اخلامس، إذ كان سبب يف وقوع )102( 
حالة طالق من جمموع )1538( )6.63%(، أن هجر الزوج لزوجته ملدة 
طويلة أو بالعكس ودون وجود سبب لذلك - ال يكون ذلك من غري سبب 
أو متكتم عليه ألنه  البعض  نظر  السبب ضعيف من وجهة  سواء كان هذا 
ال يتامشى مع العرف العام والتقاليد أو مرتسب يف أعامق العقل الباطن مما 
احد  قبل  من  واضح  تقصري  يعني  العامة-  الترصفات  عىل  انعكاسات  له 
الطرفني ألداء واجباته الزوجية مع إمهال أطفاله وبيته وفشله يف سد حاجتهم 
أو إشباع متطلباهتم التي ترتبط بمكانته ودوره الذي يتحتم القيام به، ومثل 
هذا العمل ال جيوز قانونيا ورشعيًا ودينيًا، لذا يكون من حق الطرف الذي 
تعرض للهجر أو كان ضحية االنفصال طلب الطالق وإهناء مثل هذه احلياة 

الزوجية التي ال فائدة منها.
درجة . 6 خالل  من  السادس  بالتسلسل  جاء  السبب  هذا  أن  املبكر:  الــزوا  

حدته، إذ كان سبب يف وقوع )98( حالة طالق من جمموع )1538( وبنسبة 
له فوائد وهو ما حثت  بأن يكون  املبكر واملفرتض  الزواج  أن   ،)%6.37(
عليه الرشيعة السمحاء للدين اإلسالمي وأكدته السنة النبوية املطهرة بالفعل 
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والقول ملا فيه من منافع للفرد واملجتمع والتي نحن يف غنى عن ذكرها اآلن، 
منه  املرجتاة  الغرض  انعدم  إلنشائه  السليمة  الرشوط  تراعى  مل  متى  ولكن 
تقديم  عىل  القائمة  الزجيات  يف  خاصة  نقمة،  إىل  تتحول  املتوقعة  والنعمة 
مصالح أهل أحد الطرفني الزواج أو كالمها عىل مصالح الطرفني احلقيقيني 
هلذا االرتباط، كان يكون أساس االرتباط قائم عىل مصالح مادية أو معنوية 
أو  أو إجباره  الطرفني  أكراه ألحد  أو  الزواج  تتبدد ويتبدد معها  ما  رسعان 
الزوجني  يكون  أن  أو  مساومة  أو  لرضر  دفع  عىل  قائم  زواج  يكون  كائن 
قارصين أو أحدمها وختيل أهل احد الطرفني عن التزامهم املادي أو املعنوي 
أجتاه هذا الزواج سواء بازدياد أعبائه أو عدم رضوخ الزوجة أو الزوج ألوامر 
والدهيم أو أحد الزوجني ال يفهم معنى احلياة الزوجية وبالتايل يكون هناك 
عدم احرتام لنظام الزواج من قبل الزوج أو الزوجة؛ هذه األسباب الضمنية 

كلها تؤدي إىل استحالة العرشة الزوجية ومن ثم وقوع حالة الطالق.
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ال�ستنتاجات

مما تقدم يمكن استنتاج ما يأيت:
إن الطالق الذي هو إهناء للحياة الزوجية، هو حالة شائعة ومنترشة بشكل . 1

كبري وبوترية متزايدة يف جمتمع مدينة كربالء
إن غياب اإلعداد والتخطيط املسبق لتدابري احلياة الزوجية هو سبب لتفاقم . 2

املشاكل الزوجية.
وعىل . 3 أنفسهم  املطلقني  عىل  السلبية  آثاره  له  اجتامعية  مشكلة  يعد  الطالق 

أطفاهلم وعىل املجتمع.
إذ عند حدوث . 4 التنشئة االجتامعية لألبناء،  إن الطالق يؤدي إىل اضطراب 

الطالق تقل أو تنعدم اهتاممات األبوين برعاية األبناء الصغار.
إن الطالق يقع بسبب العالقة التبادلية غري املتوازنة بني الزوج والزوجة، إذ . 5

أن احدمها يعطي إىل األخر أكثر مما يأخذ منه، والعطاء واألخذ قد يكونان 
ماديني أو اجتامعيني.

إن الطالق يؤدي يف بعض األحيان إىل حالة من الترشد واالنحراف بسبب . 6
غياب رعاية األبوين.
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التو�سيات

رضورة توعية الزوجني برضورة أشاعت أجواء املودة واحلب داخل األرسة . 1
من خالل الكلمة الطيبة واإليثار ملا هلا من اثر طيب يف دوام احلياة الزوجية 

وعدم إفساح املجال للمشاكل يف أن تكرب وتتعقد.
األحوال . 2 العاملني يف حماكم  االجتامعيني  املرشدين  قدرات  بتطوير  االهتامم 

الشخصية من خالل ادخاهلم دورات إرشادية ونفسية ودينية لزيادة فاعلية 
أدائهم الوظيفي.

أو . 3 كوالدهيم  اخلارجية  اإلطراف  تدخل  بمخاطر  الزوجني  توعية  رضورة 
أخوهتم أو أصدقاء األرسة بالتدخل يف شؤوهنام ومشاكلهام اخلاصة كي ال 

تتسع هوة اخلالف املوجود داخل األرسة.
التوجه لوسائل األعالم لداء دورها يف إلقاء الضوء عىل هذه الظاهرة اخلطرية . 4

وأسباب انتشارها للحد منها.
قيام املؤسسات الدينية واملعنية باألرسة بتقديم حمارضات إرشادية وتثقيفية . 5

عن الزواج للمتقدمني للزواج.
تعاون حماكم األحوال الشخصية واملؤسسة الدينية يف اختاذ إجراءات ملزمة . 6

التأهيل  إعادة  أو  إرشادية  دورات  كإدخاهلم  التفريق،  بطلب  للمتقدمني 
للذين يرغبون بالزواج ثانية.
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املقرتحات

إجراء دراسة لتقيص أسباب الطالق يف مدينة كربالء.. 1
املقدسة . 2 كربالء  حمافظة  أقضية  عىل  احلالية  للدراسة  مماثلة  دراســة  إجــراء 

األخرى ملقارنتها باملركز.
إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية عىل حمافظات أخرى.. 3
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فارق السن بني الزوجني4
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